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Муқаддима 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Дар шароити рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ бозори суғурта яке аз омилҳои рушди бозори 

молиявӣ ба шумор рафта, дар ташаккулёбии низоми иқтисодӣ саҳми босазо 

дорад. Такмили соҳаи хизматрасониҳои суғуртавӣ кишвар дар оянда 

метавонад муаммоҳои зиёди ҷомеаро ҳал намуда, барои таъмини рушди 

босуботи иқтисодӣ заминаи устувор гузорад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон 

медиҳад, ки дар шароити муосир бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ воситаи 

муҳими таъмини бехатарии фаъолияти субъектҳои мухталифи хоҷагидорӣ ва 

кафолати дастгирии зарари иқтисодиву моддӣ ба шумор меравад. Маҳз ба 

хотири барқароркунии зарар, ки дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулода ва дигар 

ҳолатҳо ба миён меоянд, ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ 

дар низоми сиёсати иқтисодии кишвар самти афзалиятнок эътироф гаштааст. 

Иқтисодиёти бозоргонӣ имрӯз аз тамоми иштирокчиёни бозор 

иштироки бевоситаро дар барқароркунии зарар, ҳифзи саломатӣ ва ҳимояи 

моликият талаб мекунад. Бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун қисми 

ҷудонашавандаи низоми молиявӣ барои барқароркунии чунин зарарҳо 

хизмат намуда, кафолатдиҳандаи таъмини бехатарии молиявии 

иштирокчиёни бозор ба шумор меравад. Шумораи субъектҳои асосии бозори 

суғурта дар соли 2020 ба 18 адад мерасад. Аз ин рӯ, мавзӯи мазкур барои 

ҷомеа дар шароити кунунӣ рӯзмарра буда, таҳқиқоти ҷабҳаҳои гуногуни 

илмиро талаб менамояд. Таҳқиқоти махсусияти хоси бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ошкор намудани 

самтҳои афзалиятноки он, нақши фаъолияти суғурта дар ташаккулёбии 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ва умуман, иқтисодиёти кишвар барои 

илми муосири иқтисодӣ ва таҷрибаи хоҷагидорӣ бисёр муҳим аст. 

Дар айни ҳол мувофиқи маълумотҳо нақши суғурта дар иқтисодиёт 

хеле кам ба назар мерасад ва саҳми хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар 

0,32 фоизи ММД-ро ташкил менамояд, ки ин нишондиҳанда аз сатҳи 

давлатҳои тараққикарда хеле паст мебошад. 
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Дар шароити осебпазир гаштани низоми молиявӣ бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар барои паст намудани сатҳи хатарҳои 

муосир хизмат менамояд. Аз ин лиҳоз, рушд ва нумуи бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ барои таҷрибаи хоҷагидории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон яке аз проблемаҳои пешбаранда ба ҳисоб меравад. 

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ. Ба масъалаҳои назариявии 

ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар илми иқтисодӣ рағбат 

аз миёнаи асри ХIХ оғоз мегардад. Нақш ва мақоми суғурта дар самти 

иқтисодӣ ва молиявӣ дар асарҳои М.В. Жаров, И.П.Хоминич, Т.Г. Абрамова, 

Ж.Т. Аденова, Ю.Т. Ахвледиани, С.А. Нинуа, Л.С. Киселева, М.А. Зайцева, 

Г.П. Дегтярев, Э.С. Гребенщиков, Н.А. Кричевский, П.И.Ефремова, Н.М. 

Рапницкая, Г.Б. Абдырахманова, С.П. Фукина ва дигарон инъикос ёфта, 

масъалаҳои методологии рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ мавқеи 

муҳимро ишғол намудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муаммоҳои 

ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва танзими давлатии он аз 

тарафи олимони ватанӣ таҳқиқ шудааст. Масъалаҳои рушди бозори суғурта, 

махсусияти хоси он дар кишвар, инчунин, самтҳои афзалиятноки он аз 

ҷониби муҳаққиқони ватанӣ О.Б. Бобоев, Н. Шаропов, Г.Д. Ашуров, М. 

Сафаров, Х. Шамсуллозода, М.С. Султонов, Ш. М. Саидмуродов, Ғ.Н. 

Ҷабборов ва дигарон мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.  

Новобаста аз тадқиқоти васеи масъалаҳои ташаккулёбии бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон муаммоҳои зиёд дар ин самт 

вуҷуд доранд ва таҳлилу тадқиқоти пурраро талаб мекунанд. Масъалаҳои 

муайянсозии мавқеи суғурта дар низоми муносибатҳои бозоргонӣ, 

махсусияти хоси он дар кишвар, самтҳои афзалиятноки рушди фаъолияти 

суғуртавӣ ва танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ ба таври комил тадқиқ 

нашудаанд. 

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқот. Назария ва 

методологияи диссертатсия ба асарҳои олимони тоҷик ва хориҷӣ оид ба 

ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ такя менамояд. Дар 
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диссертатсия санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, маълумоти расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Бонки миллии Тоҷикистон, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳисоботи вазорату идораҳои марбута, маводи мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти иҷроияи вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳои кишвар, маводи 

конференсияҳои илмӣ-амалӣ, монографияҳо ва маводи дигари дар матбуоти 

даврӣ нашршуда, захираҳои иттилоотӣ, коркарду ҳисобҳои худи муаллиф 

истифода шудааст. 

Тавсифи умумии таҳқиқот 

Ҳадафи таҳқиқот. Ҳадафи таҳқиқот ошкорсозии махсусияти 

ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва асосноккунии 

методологии рушди он дар марҳилаи муосир бо дарназардошти муайян 

намудани самтҳои афзалиятноки рушди бозори суғурта дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад.  

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқотро фаъолияти ширкатҳои 

суғуртавӣ дар бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ташкил медиҳад. 

Мавзӯи таҳқиқот такмилдиҳии рушди муносибатҳои иқтисодию 

молиявии субъектҳои бозори суғурта мебошад. 

Масъалаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба ҳадафи гузошташуда дар 

раванди таҳқиқот масъалаҳои зерин гузошта шудаанд: 

 - омӯзиши ҷанбаҳои назариявию методологии ташаккул ва рушди 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар шароити рушди муносибатҳои 

бозоргонӣ ва дар ин асос ошкор сохтани нуқтаи назари муаллиф дар бораи 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ; 

- муайянсозии хусусиятҳо ва принсипҳои ташаккули бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ва дар ин асос ба низом даровардани омилҳои 

таъсиррасони талаботу таклифоти намудҳои гуногуни суғурта; 

- таҳқиқоти ҷанбаҳои гуногуни бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар 

мисоли давлатҳои хориҷӣ ва интихоби усулҳои маъмул ва имконпазир барои 

мутобиқ гардонидани он дар бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ миллӣ; 
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- таҳлили вазъи муосири бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва дар ин 

асос ошкор сохтани хусусиятҳои суғуртакунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- арзёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар муносибатҳои 

молиявии фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ ва ошкор сохтани тамоюлҳои 

муосири он дар рушди иқтисоди миллӣ; 

-  мукаммалнамоии механизми амалкарди танзими давлатии бозори 

суғурта; 

- ошкорсозии самтҳо ва роҳҳои афзалиятнок ва авлавиятноки рушди 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Усулҳои таҳқиқот. Зимни ҳалли масъалаҳои таҳқиқоти рисолаи 

диссертатсионӣ усулҳои зерин истифода бурда шудаанд: усули монографӣ, 

анализу синтез, таҳлили оморӣ, усули таҳлилию қиёсӣ, усули таҷрибавӣ ва 

ғайра. Истифодаи усулҳои зикршуда самаранокӣ, рушд ва асоснокии 

натиҷаҳо, хулосаҳо ва пешниҳодҳои илмиро таъмин намуданд. 

Соҳаи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсия бар сархатҳои зерини 

шиносномаи ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

рӯйи ихтисоси 08.00.10 - Молия, гардиши пул ва қарз: 7.1.Тамоюлоти 

ҳозиразамони ташкил ва амалкарди низоми суғурта ва бозори хадамоти 

суғуртавӣ, 7.2. Асосҳои назариявӣ ва методологии пешгӯӣ ва мониторинги 

рушди суғурта ва бозори хизматрасонии суғуртавӣ, 7.4. Ташаккули асосҳои 

назариявӣ ва методологии намудҳои нави маҳсулоти суғуртавӣ ва системаҳои 

дастгирии иҷтимоӣ ва ҳифзи аҳолии мамлакат, 7.5. Рушди низоми суғурта ва 

бозори суғурта дар шароити кунунӣ мувофиқат мекунад. 

Марҳилаи таҳқиқот. Давраи иҷрои кори диссертатсионӣ солҳои 2017-

2020- ро дар бар мегирад. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Диссертатсия дар 

заминаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумоти 

расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои 

таҳлилии Бонки миллии Тоҷикистон, маълумотҳои омории Вазорати молияи 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маводҳои воқеии сомонаи ҷаҳонии Интернет 

навишта шудааст.  

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асоси 

гузаронидани таҷрибаҳо, мушоҳидаҳо, саҳеҳии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми 

маводи таҳлиливу таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва 

интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 

натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ карда шудаанд.  

Навгонии илмии таҳқиқот дар асосноккунии ҷанбаҳои назариявӣ ва 

методологии хусусиятҳои ташаккулёбӣ ва рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар шароити густариши муносибатҳои бозоргонӣ ва пешниҳоди 

амалии такмили онҳо дар иқтисоди миллӣ зоҳир мегардад. 

Унсурҳои асосии навгонии илмӣ инҳоянд: 

-масъалаҳои назариявии ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ҳамчун институти махсуси хизматрасониҳои соҳаи молиявӣ 

баррасӣ гардида, хусусият ва марҳилаҳои рушди фаъолияти суғуртавӣ дар 

кишвар муайян гардидааст; 

- мақоми суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар низоми 

муносибатҳои бозоргонӣ, ки дар татбиқи он моҳияти иқтисодии суғурта дар 

шароити муосир ифода мегардад, муайян гардида, хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ҳамчун моли шакли махсус мавриди таҳлил қарор гирифтааст; 

- ҳолати муосири бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун қисми 

ҷудонашавандаи бозори молиявӣ ва хусусиятҳои хоси он дар кишвар арзёбӣ 

гардида, вазъият ва тамоюли рушди муосири ин бозор ва инчунин, 

фаъолияти ширкатҳои суғуртавии кишвар дар шароити кунунӣ таҳлил 

гардидааст;  

- нақши бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун ҷузъи муҳими 

низоми молиявӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ ошкор гардидааст. Дар асоси 

таҳлили назариявии рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ индикаторҳои 

макроиқтисодӣ, нишондиҳандаҳои фаъолияти суғуртавӣ ва динамикаи рушди 

ин бозор муайян гардидааст; 
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- дурнамои даромад ва хароҷоти бозори суғурта вобаста ба имкониятҳо 

ва иқтидорҳои соҳавии ширкатҳои суғуртавӣ дар шароити номувозинатии як 

қатор нишондиҳандаҳои марбут ба фаъолияти ин ширкатҳо арзёбӣ 

гардидааст; 

- дар шароити ҷаҳонишавӣ нокифоя будани саҳми суғурта дар ММД , 

бо роҳи танзими давлатӣ ва истифодаи дигар самтҳою роҳҳои афзалиятнок 

таъмин намудани рушди бозори суғурта ва такмилдиҳии фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ нишон дода шудаанд; 

- самтҳои афзалиятноки рушди бозори суғурта ва роҳҳои такмили онҳо 

муайян карда шуда, танзими давлатии бозори суғурта дар кишвар такмил 

дода шуда, устувории нақши давлат дар танзими фаъолияти суғуртавӣ 

тавсиф карда шудааст. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки муқаррароти 

назариявӣ, методӣ, хулоса ва пешниҳодоти дар диссертатсия овардашударо 

барои такмили  бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва барои коркарди базаи 

маъмурӣ-ҳуқуқии дастгирии давлатӣ, таҳияи чорабиниҳои давлатӣ оид ба 

механизми рушди устувори фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ истифода 

бурдан мумкин аст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки коркардҳои илмиву 

назариявии пешниҳоднамудаи муаллифро мақомоти марбута ҳангоми таҳияи 

барномаву стратегияҳои рушди минбаъдаи соҳа истифода бурда метавонанд. 

Истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар фаъолияти амалӣ имконияти коҳиш 

додани мушкилоти бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти ташкилотҳои суғуртавиро дар ҷумҳурӣ муҳайё 

мекунанд. 

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия: 

- ҷанбаҳои назариявию методологии рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ошкор карда шудааст, ки дар натиҷа 

имкониятҳои истифодаи суғуртаро ҳамчун механизми молиявӣ васеъ 

менамояд; 



9 

 

 

- дар асоси омӯзиши хусусиятҳо ва принсипҳои ташаккули бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳолати мутавозини талабот ва таклифоти 

намудҳои гуногуни суғуртаи истифодашаванда нигоҳ дошта мешавад; 

- таҳлили ҳолати муосири бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар ин самт тамоюлҳои мусбӣ ва 

манфӣ ҷой доранд ва барои рушди бахш тавсияҳои амалӣ дода мешавад; 

- дар асоси арзёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ муайян 

карда мешавад, ки хусусиятҳои суғуртакунии фаъолияти молиявии 

ширкатҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба беҳтар намудани вазъи 

иқтисодию иҷтимоӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд; 

- механизми амалкарди танзими давлатии бозори суғурта дар 

фаъолияти субъектҳои хизматрасониҳои суғуртавӣ коркард карда шуда, 

тавассути он фаъолияти молиявии ширкатҳо дар самти бастани шартномаҳои 

дутарафа пурзӯр карда мешавад;  

- нишондиҳандаҳои молиявии ширкатҳои суғуртавӣ, аз ҷумла, У – 

даромад, Х – хароҷот дар асоси истифодаи муодилаи полиноминалӣ, зариби 

детерминатсионии R2 ва қатори вақтии трендӣ ошкор карда шудааст, ки ба 

ҳолати устувории молиявии ширкат равона гардидааст;   

- роҳҳои рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо пешниҳоди афзалият ва авлавият ба самтҳои стратегии рушди 

соҳа муайян карда мешаванд. 

Саҳми шахсии довталаб дар муайян намудани предмет ва объекти 

тадқиқот, асосноксозии масъалаҳои назариявии фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун 

сегменти муҳими бозори молиявӣ ифода мегардад. Самтҳои афзалиятноки 

пешниҳоднамудаи муаллиф имконият медиҳанд, ки танзими фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, такмили механизми рушди 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва баҳодиҳии самаранокии фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ ва умуман, бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳаллу 

фасл гарданд. 
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Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Натиҷаҳои диссертатсия дар шакли маърӯза пешниҳод шуда, дар конфронсу 

семинарҳои илмию амалии ҳарсолаи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 

Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баргузоршуда 

пешниҳод ва мақбул дониста шудаанд. Тавсияҳои методӣ ва амалии дар 

диссертатсия асоснокшуда дар раванди таълим дар Донишгоҳи давлатии 

молия ва иқтисоди Тоҷикистон зимни гузаронидани машғулиятҳо аз фанни 

"Фаъолияти суғурта", "Молияи корхонаҳо", "Идораи давлатии молия", 

"Молия" истифода бурда шуданд. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароту натиҷаҳои асосии 

таҳқиқоти илмӣ дар 12 кори илмии муаллиф, аз ҷумла 7 мақола дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 1 мақола дар конфронси байналмилалӣ, 4 мақола дар нашрияҳои 

дигари сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дигар конфронсҳо нашр шудаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми кори диссертатсионӣ бо ҳадаф, вазифаҳо ва 

мантиқи дохилии таҳқиқот мақсаднок муайян карда шуда, муқаддима, се боб, 

хулоса, адабиёти истофодашуда бо 188 номгӯйро дар бар мегирад. Маводи 

кори диссертатсионӣ дар ҳаҷми 167 саҳифаи матни асосӣ, аз ҷумла 12 расм 

13 диаграмма ва 21 ҷадвал баён гаштааст. 

 

 

Таркиби асосии таҳқиқот 

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯъ асоснок карда шуда, дараҷаи 

баррасии он дар адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ муайян гардидааст, ҳадаф ва 

вазифаҳо, объект ва мавзӯи таҳқиқ, асосҳои назарӣ ва методологии он, 

заминаи иттилоотӣ, навгонии илмӣ ва аҳамияти амалии кор ифода ёфта, 

муқаррарот ва хулосаҳое, ки ҷанбаҳои навоварӣ доранд, инчунин, сохтор ва 

ҳаҷми диссертатсия оварда шудаанд. 

Дар боби аввал “Асосҳои илмию методологии ташаккули бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ” ҷанбаҳои назариявии ташаккулёбии бозори 
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хизматрасониҳои суғуртавӣ, хусусият, принсипҳо ва марҳилаҳои рушди 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар 

низоми муносибатҳои бозоргонӣ, мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор 

гирифтаанд.   

Дар боби дуюм - “Таҳлили ҳолати муосир  ва тамоюли рушди 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳлили 

хусусиятҳои ташаккул ва рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, арзёбӣ 

ва тамоюлҳои рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар замони муосир, 

нақши бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

Дар боби сеюм “Танзими бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва 

такмили фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

такмили танзими давлатии бозори суғурта, самтҳои афзалиятноки рушди 

бозори суғурта, роҳҳои такмили фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ, дида 

баромада шудаанд.  

Дар хулоса ва пешниҳоди диссертатсия андешаҳои илман асосноки 

муаллиф ҷиҳати беҳтарсозии ҳамкориҳои ширкатҳои суғуртавӣ ва роҳҳои 

бартараф кардани муаммоҳои ҷойдошта дар сатҳи бозори суғуртаи 

Тоҷикистон инъикос гардидаанд. 
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БОБИ I. АСОСҲОИ ИЛМИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ 

БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ СУҒУРТАВӢ 

1.1. Ҷанбаҳои назариявии ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ  

Дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ ташаккул ва рушди 

бозори суғурта ҳамчун қисми ҷудонашавандаи низоми молиявӣ яке аз 

омилҳои мусоидаткунандаи рушди иқтисодиёти давлат, таъмини бехатарии 

низоми молиявӣ, барқароркунии зарари дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулода 

бамиёномада ба ҳисоб меравад. 

Бозори суғурта аз он нуқтаи назар барои субъектҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад, ки ташаккулёбии иқтисодиёти 

бозоргонӣ аз ҳар як субъекти фаъолияти хоҷагидорӣ мустақилона нигоҳ 

намудани саломатӣ, ҳаёт ва моликиятро тақозо менамояд ва ин иқдомро 

фақат бозори суғурта таъмин карда метавонад. Аз ин лиҳоз, рушди 

минбаъдаи бозори суғурта ва мукаммалнамоии он дар мамлакат, умуман 

барои тараққиёти иқтисодиёт нақши калидиро иҷро намуда, барои илми 

иқтисодӣ ва фаъолияти хоҷагидории мамлакат объекти таҳқиқот ба шумор 

меравад. Қайд кардан ба маврид аст, ки рушди соҳаи суғурта аз танзими 

бевоситаи давлат ва идоракунии маҳаллӣ, инчунин, аз таъмини босифати 

хизматрасониҳои суғуртавии аҳолӣ вобастагии калон дорад. 

Суғурта ҳамчун механизми ҳифзи иҷтимоии дар давраи ҷамъияти 

ибтидоӣ бамиён омада мунтазам ба истеҳсолоти ҷамъиятӣ мусоидат мекард. 

Мафҳуми мазкур аз калимаи «страх»-и русӣ бармеояд ва ба тоҷикӣ маънои 

«тарс», «бим»-ро дорад. Соҳибони амвол байни ҳам ба муносибатҳои 

муайяни истеҳсолӣ ворид гардида, меҳаросиданд, ки амволашон 

эҳтимолияти нобудшавӣ ё дар натиҷаи офатҳои табиӣ, сӯхтор, ғорат ва дигар 

хатарҳои ҳаёти иқтисодӣ хавфи аз даст рафтанро дорад [181. с-302]. 

Барои ошкорсозии моҳияти суғурта зарурати омӯхтани ташаккулёбии 

фаъолияти суғурта ҳамчун сегменти ғайрибонкии бозори молиявӣ дар 

марҳилаҳои гуногун ба миён меояд. Аз сарчашмаҳои гуногун маълум 
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мегардад, ки шаклҳои аввалини суғурта дар давраҳои ду ҳазор сол пеш аз 

мелод дар қонунҳои шоҳи Вавилон Хаммурапӣ байни субъектҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ барои якҷоя саҳм гузоштан дар бартарафсозии хавфҳои гуногун 

ва барқарор намудани зарарҳо аз фаъолияти тиҷоратӣ баррасӣ шудааст.  

Дар баробари ин, дар низоми ҳуқуқи Юнони қадим унсурҳои 

ҷавобгарии суғуртавӣ ёфтан мумкин аст. Дар шакли мукаммал ҷавобгарии 

суғуртавӣ дар замони муосир дар аввали асрҳои XIX дар Фаронса мушоҳида 

мешавад. Чӣ тавре ки маълумотҳо нишон медиҳанд, сабаби асосии пайдоиш 

ва рушди фаъолияти суғуртавӣ ба ҳайси соҳаи алоҳида тараққиёти босуръати 

саноат ва зиёд шудани ҳолатҳои фавқулода ва ба ҳалокат расидани 

кормандон дар истеҳсолот мебошад. Дар аввали асри XX бошад, рушди 

минбаъдаи фаъолияти суғуртавӣ ва такмили базаи ҳуқуқии он мушоҳида 

мешавад, бахусус дар давлатҳои Аврупо дар кодексҳои гуногун барои зарари 

молиявӣ дар соҳаи моликияти хусусӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ шуда буд. Дар 

Россия бошад, дар давраи пеш аз инқилоби октябр фаъолияти суғуртавӣ аз 

тарафи корхонаҳои зиёд амалӣ шуда буд, ки мақоми асосиро дар ин ҷода 

ҷамъиятҳои саҳомӣ ишғол мекарданд. Дар истеҳсолоти капиталистӣ суғурта 

характери тиҷоратиро касб намуда, мақсади асосии он ба даст овардани 

фоида аз тарафи субъектҳои фаъолияти хочагидорӣ ба ҳисоб мерафт, ки дар 

натиҷа таъминоти суғуртавӣ ба моли хос мубаддал гардида, татбиқи он яке аз 

намудҳои тиҷорат буд [168. с-280]. 

Дар замони шӯравӣ тамоми фаъолияти хоҷагидорӣ, аз он ҷумла 

фаъолияти суғуртавӣ аз тарафи давлат назорат шуда, суғурта бо тамоми 

шаклҳояш манополияи давлатӣ эълон шуда буд. Барои ошкорсозии моҳияти 

суғурта ба сарчашмаҳои гуногун такя карданро зарур мешуморем. 

Дар сарчашмаҳои гуногун дар бораи моҳияти суғурта ва бозори суғурта 

омадааст, ки бозори суғурта ин маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ оид ба 

хариду фурӯши хизматрасонии суғуртавӣ буда, дар ҳимояи манфиатҳои 

моликияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ инъикос меёбад. Дар бозори суғурта низ 

қонуниятҳои бозор, ба монанди пешниҳод, талабот ва қонуни арзиш ба 
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қонуниятҳои аввалиндараҷаи ин бозор мансубият дошта, аз дуруст ба роҳ 

мондани онҳо ташаккулёбии хизматрасониҳои суғуртавӣ барои илми 

иқтисодӣ ва фаъолияти хоҷагидорӣ аҳамияти калони илмӣ дорад. 

Аз таърихи пайдоиши суғурта бармеояд, ки ҳанӯз дар аҳди бостон 

ривоҷи кишоварзиву парвариши чорво ва зуҳури унсурҳои додугирифти 

моливу пулӣ ба падид омадани содатарин шакли ҳифзи суғуртавӣ, яъне 

суғуртаи табиӣ ва инкишофи баъдии он мусоидат намуд. Марҳилаҳои 

таърихии шаклгирии суғурта дар сарчашмаҳои фаровони таърихиву 

иқтисодӣ бозтоб ёфтаанд [58. с-81-86]. Дар давраи асрҳои миёна моҳияти 

аслии суғурта на дарёфти даромад ва ё суд, балки ёрии мутақобила байни 

одамон буд ва нишондиҳандаҳои асосии суғурта дар он давра чунин буд: 

- соҳаи суғурта ба қишрҳои миёна, косибӣ, тиҷорат ва умуман 

бозаргонон хизматрасонӣ менамуд; 

- суғурта ҳанӯз аз тиҷорат, косибӣ ва мазҳаб ҷудо нашуда буд ва 

созмону муассисаҳои вижаи суғуртавӣ мавҷуд набуданд; 

- гурӯҳи тоҷирӣ, косибӣ ва ё ҳар гурӯҳи дигаре ба унвони гурӯҳи 

суғуртакунанда ва суғурташаванда амал мекард. 

Тадқиқот нишон медиҳад, ки суғурта дар натиҷаи талаботи ҷомеа 

барои таъмини ҳимояи манфиатҳои гуногун аз хавфҳои номуайян ва 

ҳолатҳои фавқулода ба миён омадааст. Дар баробари ин, таҷриба нишон 

медиҳад, ки хизматрасониҳои суғуртавӣ на фақат барои рушди истеҳсолот ва 

ҳимояи манфиатҳои субъектҳои хоҷагидорӣ, балқи барои ҳалли дигар 

проблемаҳои мухталифи иқтисодӣ ва пеш аз ҳама, барои рушди низоми 

молиявӣ ба воситаи фондҳои суғуртавӣ хизмат менамояд. Мавриди зикр аст, 

ки воситаҳои пулии дар шакли суғурта ва аз дигар сарчашмаҳо дар 

ширкатҳои суғуртавӣ воридшаванда дар бисёр мавридҳо аз ҳаҷми пардохти 

суғурта бисёртар мебошанд ва барои ин ширкатҳо имконияти маблағгузории 

лоиҳаҳои бузурги иқтисодӣ, маблағгузории коғазҳои қиматнок, иштирок дар 

ҷараёни сармоягузории молиявӣ ва инчунин, иштирокчии фаъоли бозор 

хизмат менамояд. 
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Чӣ тавре ки маълум аст, бозори суғурта қисми ҷудонашавандаи бозори 

молия ба шумор рафта, монанд ба дигар бозорҳо дар зери таъсири талабот, 

пешниҳод ва рақобат ташаккул меёбад. Хусусияти бозори суғурта, ки аз 

дигар бозорҳо онро фарқ мекунанд, дар он зоҳир мегардад, ки объекти 

хариду фурӯши ин бозор маҳсулоти суғуртавӣ ба ҳисоб мераванд. Қоидаи 

асосии сиёсати иҷтимоии давлат чунин мебошад, ки ҳимояи базавии иҷтимоӣ 

барои ҳамаи аъзоёни ҷомеа якхела буда, аз тарафи давлат таъмин карда 

мешавад ва барномаҳои иҷтимоии суғуртавӣ низ аз ҳисоби ҳаққи аъзогии 

корфармо ва ҷудо намудан аз маоши аҳолии коркунанда, инчунин қисман аз 

ҳисоби сарчашмаҳои буҷавӣ маблағгузорӣ карда мешавад [5. с-143]. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки маҳз намудҳои мухталифи суғуртавӣ ва 

пеш аз ҳама, ташкилотҳои суғуртавӣ ҳамчун ҷузъи низоми молиявӣ 

сарчашмаи асосии пешгирӣ ва барқароркунии зарар аз ҳар гуна хатарҳо ба 

ҳисоб рафта, устувории ҷараёни рушди иқтисодиро таъмин менамоянд. 

Дар адабиёти хориҷӣ, аз ҷумла дар корҳои илмии И.В. Котельникова 

қайд карда шудааст, ки барои нафароне, ки асосҳои назариявии мафҳуми 

суғуртаро дарк карда наметавонанд, суғурта ҳамчун индикатори асосии сатҳи 

рушд ва тараққиёти иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад ва он дараҷаи 

самаранокии иқтисодиро дар худ инъикос менамояд [92. с-231]. 

Дигар қисмати муҳими бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ин 

устувории молиявии ширкатҳои суғуртавӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин радиф, 

Т. С. Васильева қайд менамояд, ки устувории молиявии ширкатҳои суғуртавӣ 

ин ҳолати истифодаи захираҳои молиявӣ ба ҳисоб меравад, ки ба 

суғуртакунандагон имконияти пардохтпазириро медиҳад [31. с-32-41]. 

Баъзе олимон, аз он ҷумла А.А.Марковетс бар он ақидаанд, ки бозори 

суғуртавӣ навъи бозори молиявӣ ба ҳисоб рафта, дар он ҳаракати 

хизматрасониҳои суғуртавӣ миёни ширкатҳои суғуртавӣ ва 

суғурташавандагон ва инчунин, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар амал татбиқ 

карда мешавад [117. с-55-60]. 
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М.В. Жарова дар тадқиқоти худ дар бораи бозори суғурта чунин қайд 

мекунад: “бозори суғурта ин низоми муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки 

дар натиҷаи хариду фурӯши моли махсус (хизматрасониҳои суғуртавӣ) дар 

ҷараёни қонеъ гардонидани талаботи ҷомеа ба воситаи манфиатҳои 

суғуртавӣ татбиқ мешавад ва қисми ҷудонашавандаи калонтарин бозори 

қарзӣ ба ҳисоб меравад. Бозори суғурта бо ҳамаи шохаҳои ҷараёни бо 

такрористеҳсол алоқаманд дар асоси қонуниятҳои бозор фаъолият ва дар 

навбати худ пурра ҳолат ва сатҳи рушди қувваи истеҳсолии ҷомеаро инъикос 

менамояд [66. с-149]. Вобаста ба ин, зарурати аз нав дида баромадани 

муносибатҳои методологӣ оид ба дарк ва омӯхтани таҷрибаи пешқадам дар 

соҳаи фаъолияти суғуртавӣ ва ба ин васила, маҳдуд накардани шарҳи умумии 

бозори суғурта ба вуҷуд меояд. 

Дар луғати иқтисодии А.Н.Азрилянин дар бораи бозори суғурта чунин 

омадааст, ки бозори суғурта ин низоми муносибатҳои иқтисодиест, ки барои 

хариду фурӯши моли махсус (рӯйпӯши суғуртавӣ) дар ҷараёни 

қонеъгардонии талаботи ҷомеа ба ҳимояи суғуртавӣ равона гардида, дар 

шароити мавҷудияти қисми зиёди суғурташавандагон ба вуҷуд меояд. Бозори 

суғурта ба соҳаҳои суғурта аз рӯи миқёс (миллӣ, минтақавӣ, байналхалқӣ) ва 

ғайра ҷудо мешавад [7. с-816]. 

Таҳлили муфассали бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ имрӯза ва 

минбаъдаи он дар шакли системаи мураккаб, ки зерсистемаҳои гуногун ва 

унсурҳоро дар бар мегирад, ба Л.А. Орланюк-Малицкая тааллуқ дорад [135. 

с-54-59]. 

Дар айни замон ҷомеаи илмӣ чунин ақидаеро ба вуҷуд овардааст, ки 

равандҳои институтсионалии марбут ба рушди бозори суғурта 

нишондиҳандаи амиқ ва сифати фаъолиятест, ки дар иқтисод гузаронида 

шуда, тағйироти институтсионалӣ дорад [160. с-45]. 

Механизми татбиқи муносибатҳои суғуртавӣ ҳамчун система ҳамкории 

институтсионалӣ буда, дар шароити иқтисоди бозорӣ ба вуҷуд меоянд ва 

субъектҳои ҳифзи моликият ва дигар манфиатҳо ҳангоми рух додани 



17 

 

 

ҳодисаҳои гуногуни номатлуби табиӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бошад, бозори 

суғурта мебошад. Мустақилияти нисбии ташкилотҳои суғурта ҳамчун 

субъектҳои суғуртавии бозор дар ташаккули намудҳои маҳсулоти суғуртавӣ 

зоҳир мешаванд.  

Бозори суғурта давомнокии раванди такрористеҳсолро дар сатҳи макро 

ва мезои иқтисодиёт таъмин менамояд. Шароити вазнини макроиқтисодӣ, ки 

рушд дар он сурат мегирад, ба бозори суғурта таъсири омилҳои гуногунро 

тақвият мебахшад. Бинобар ин, дар системаи молиявӣ механизм ва 

воситаҳоеро бояд ба вуҷуд овард, ки тавонанд ҳама чизро таъмин карда, 

барои вазъи муътадили муҳити молиявӣ, ки дар он ҳамчун равандҳои асосии 

бозорҳои молиявии суғурта санҷида шудаанд, шароити мусоид фароҳам 

оранд. 

Дар баъзе корҳои олимони ватанӣ, махсусан дар таҳқиқотҳои Ғ.Д. 

Ашуров қайд карда мешавад, ки низоми хизматрасониҳои суғуртавӣ бояд 

вобаста ба тарз ва усулҳои хизматрасониҳои он мукаммал карда шавад [12. с-

134]. Дар ҳақиқат, дар шароити иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар ин самт зарур аст, ки фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ вобаста ба 

шаклҳои гуногуни он ба роҳ монда шавад.  

Вобаста ба баррасии ташаккулёбӣ ва рушди бозори суғурта ва 

фаъолияти суғуртавӣ дар марҳилаи нави даврони соҳибистиқлолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардан зарур аст, ки дар айни ҳол ин ҷараён дар 

марҳилаи аввали рушди худ қарор дошта, рушди минбаъдаи он дар кишвар аз 

дуруст ба роҳ мондани танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ ва соҳибкорӣ 

вобастагии калон дорад. Дар баробари ин, фаъолияти суғуртавӣ монанди 

дигар соҳаҳои муҳими хоҷагидорӣ барои баланд бардоштани сатҳи рушди 

соҳибкорӣ ва рушди махсуси низоми молиявӣ дар шароити бозор аз ҳисоби 

захираҳои иловагии молиявӣ саҳми калон дошта, рушди бозори суғуртаро аз 

ин нуқтаи назар ҳамчун моҳияти иқтисодӣ фаҳмидан зарур аст. Бо тамоми 

эҳтимолият дар бозори молиявӣ марҳилаи махсус ва вақти мусоид барои 

самаранокии рушди бозори суғурта ҳамчун кафолати ҳифз ва ҳимояи 
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манфиатҳои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ дар давраи муосир ба вуҷуд 

омада, барои ҳалли масъалаҳои рушди бозори молиявӣ ва дигар масъалаҳои 

марбут ба муаммоҳои фаъолияти суғуртавӣ равона мегардад.  

Баъди пош хӯрдани давлати шӯравӣ ва ба даст овардани истиқлолияти 

давлатӣ, инчунин, ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ зарурати рушди 

механизми танзими фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун шарти муҳими кафолати 

молумулкии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар кишвар ба миён омад. 

Маълум аст, ки дар доираи як кори диссертатсионӣ баррасии тамоми 

масъалаҳои рушди фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун сегменти бозори суғуртавӣ 

ғайриимкон аст. Мақсади асосии рисолаи диссертатсионии мазкур фақат 

тадқиқотӣ рушди воқеӣ ва хусусияти хоси ташаккулёбии бозори суғуртавӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад, яъне диққати махсус 

маҳз ба масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва ташкилии ислоҳот дар соҳаи 

суғурта дода мешавад. 

Дар дигар корҳои олимони ватанӣ механизми мукаммалгардонии 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ хислати соҳавӣ пайдо намуда, рушди 

фаъолияти субъектҳои бозори суғурта аз он вобастагӣ дорад [58. с-81-86].  

Истиқлолияти давлатӣ ба мо имконияти таърихие дод, ки барои рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, идоракунии 

давлатию маҳаллӣ ва баланд бардоштани маданияти муносибатҳои 

бозоргонии аҳолӣ тамоми кӯшишҳоро ба харҷ диҳем. Аз рӯзҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ Ҳукумати кишвар барои ташаккул ва рушди фаъолияти 

суғуртавӣ ва пеш аз ҳама, суғуртаи давлатӣ чораҳои мушаххасу ҷиддӣ 

андешид. Соли 1991 бо Қарори Девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Саридораи суғуртаи давлатии Вазорати молия ба Созмони тиҷоратии 

суғуртаи давлатии Тоҷикистон табдил дода шуд [58. с-81-86]. Дар ин самт 

шарҳи бозори хизматрасониҳои суғуртавиро аз адабиёти хориҷию ватанӣ 

овардем, ки барои заминагузорӣ ва беҳтарсозии ҷиҳатҳои назариявӣ ва барои 

дар амал татбиқ намудани пешниҳодҳо мусоидат ва дар рушди бозори 

суғурта замина мегузорад. 
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Ҷадвали 1.1.1. - Шарҳи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар адабиёти хориҷию ватанӣ 

Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.

Муҳаққиқ 

Шарҳи мафҳуми бозори суғурта Манфиатҳои 
молиявӣ барои 

тарафҳо  

Марковетс А.А. 
Бозори суғуртавӣ шакли бозори молиявие ба ҳисоб меравад, ки дар он ҳаракати 
хизматрасониҳои суғуртавӣ миёни ширкатҳои суғуртавӣ ва суғурташавандагон, инчунин, 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар амал татбиқ карда мешавад. 
Суғуртакунандагон 

Жарова М.В. Бозори суғурта ин низоми муносибатҳои иқтисодиест, ки дар натиҷаи хариду фурӯши моли 
махсус (хизматрасониҳои суғуртавӣ) ба вуҷуд меояд.  

Суғуртакунандагон 

Азрилян А. Н. Бозори суғурта ин низоми муносибатҳои иқтисодӣ оид ба хариду фурӯши моли махсус 
(рӯйпӯши суғуртавӣ) дар ҷараёни қонеъ гардонидани талаботи ҷомеа мебошад. 

Суғурташавандагон 

Орланюк- 

Малицкая Л.А. 

Бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ намояндагӣ дар шакли системаи мураккабест, ки 
зерсистемаҳои гуногунро дар бар мегирад. 

Барои ҳарду ҷониб 

Савенко О.Л. Бозори суғурта ин ҳимояи манфиатҳо ҳангоми рух додани ҳодисаҳои гуногуни номатлуби 
табиӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мебошад. 

Суғурташавандагон 

Шевченко Д.А. Бозори суғурта ин ҳамкории миёнаравҳои суғурта - шарикон бо назардошти рафтори 
истеъмолкунандагон мебошад. 

Суғуртакунандагон 

Шаропов Н. Бозори суғурта -мавҷудияти талаботи ҷамъиятӣ ба хизматрасониҳои суғуртавӣ. Суғурташавандагон 

Ашуров Ғ.Д. 
Бозори суғурта маҷмӯи муносибатҳои байни ташкилотҳои суғуртавӣ, суғурташавандагон, 
мақоми танзим ва назорат оид ба ташаккул, мубодила, тақсимот, истеъмол ва идоракунии 
маҳсулоти суғуртавӣ мебошад, ки бевосита ба фаъолияти соҳибкорӣ иртибот дорад. 

Суғуртакунандагон 

Содиқов М.С. Бозори суғурта мустақилияти нисбии ташкилотҳои суғуртавӣ ҳамчун субъектҳои суғуртавии 
бозор буда, дар ташаккули намудҳои маҳсулоти суғуртавӣ зоҳир мешавад. 

Суғуртакунандагон 

Ҳусайнов Муродали 
Сайдамирович 

(муаллиф) 

Бозори суғурта ин муҳити махсуси иҷтимоию иқтисодиест, ки дар он субъектҳои асосии 
(ташкилотҳои суғуртавӣ) бозор дар шароити рақобати озод, дар доираи қонунгузории миллӣ 
фаъолият мекунанд.  

Барои ҳарду ҷониб 
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Дар кишвар фаъолияти суғуртавиро ташкилотҳои суғуртавӣ амалӣ 

менамоянд, ки вазифаи асосии онҳо аз чунин унсурҳо иборат аст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.1.1. Вазифаҳои асосии бозори хизматрасониҳои суѓуртавӣ 

Манбаъ: таҳияи муаллиф дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи фаъолияти суғуртавӣ” 2016 . 

 

Мафҳумҳои овардашуда дар расми 1.1.1 исбот менамоянд, ки суғурта 

чун категорияи иқтисодӣ маҷмӯи муносибатҳои молиявӣ ба ҳисоб рафта, 

барои барқарорнамоии зарари моликият, пурра намудани дороиҳо ва дигар 

амалҳои вобаста ба иҷрои уҳдадориҳо истифода бурда мешавад. 

Бо вуҷуди машаққат ва мушкилоте, ки Тоҷикистон дар солҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ ба онҳо ру ба ру гашт самаранокии фаъолияти суғуртавиро 

бо тамоми имкониятҳо марҳила ба марҳила рушд ва нигоҳ дошта шуд. 

Ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар шароити рушди 

гуногуншаклии моликият ва ташаккулёбии иқтисодиёти бозоргонӣ саҳми 

ширкатҳои давлатиро дар соҳаи фаъолияти суғуртавӣ суст намуда, 

моликияти хусусӣ, аз он ҷумла ширкатҳои суғуртавии ғайридавлатӣ тамоюли 

зиёдшавиро пайдо менамоянд ва манбаи ғайрибуҷавии маблағгузории 

барномаҳои иҷтимоӣ низ васеъ мегардад [150. с-189]. 

Арзёбии хавҳои 
суғуртавӣ 

Гирифтани хаққи 
суғуртавӣ 

 

Ташаккул додани 
захираҳои суғуртавӣ 

Пурра намудани 
дороиҳо 

Муайн намудани 
андозаи зиён ё зарар 

Дигар амалҳо вобаста ба 
иҷрои уҳдарориҳои 
шартномаи суғурта 

Анҷом додани 
пардохти суғуртавӣ 
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Дар айни замон фаъолияти фондҳои суғуртавӣ суст ба роҳ монда шуда, 

тамоми зарарҳо аз ҳолатҳои фавқулода ва дигар ҳолатҳое, ки дар солҳои охир 

дар кишвар ба монанди обхезӣ ба шаҳрвандон зарари калони моддӣ расонид, 

аз тарафи буҷети давлат барқарор карда шуд. Зарурат ва мавҷудияти 

фаъолияти суғурта ва ташаккулёбии бозори суғурта дар мамлакатҳои 

тараққикарда яке аз нишонаҳои босуботи рушди иқтисодиёт ва пешрафти 

ҷомеа ба ҳисоб рафта, дар такомули низоми молиявии онҳо мавқеи хосро 

ишғол менамояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти бозори суғурта дар 

низоми молиявӣ ҳамчун қувваи ҳаракатдиҳанда маънидод шуда, барои 

рушди минбаъдаи он чун омили кафолати ҳифзи моликияти шаҳрвандон 

заминаҳои иқтисодию ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст. Функсияҳои асосии 

фаъолияти суғуртавӣ дар расми 1.1.2 оварда шудааст. 

 

Расми 1.1.2 Функсияҳои асосии суғурта 

Таҳияи муаллиф. 
 

Бо амалисозии функсияҳои номбаршудаи бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ масъалаҳои зеринро татбиқ намудан мумкин аст: 

- мусоидат дар таъмини рушди босуботи иқтисоди миллӣ; 
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- мусоидат барои пешрафти соҳибкории хурду миёна, ки шарти муҳими 

рушди иқтисодиёт дар кишвар арзёбӣ мегардад; 

- таҳкимбахшии устувории соҳаи молия; 

- фароҳамсозии имкониятҳо барои рушди тиҷорат ва фаъолияти 

иқтисоди беруна; 

- таъмини самаранок истифодабарии захираҳои молиявӣ ва оқилона 

идоракунии таваккали молиявӣ; 

- таъмини кафолати бехатарии молиявӣ ба сармоягузорон; 

- хизматрасониҳо дар татбиқи барномаҳои давлатии иҷтимоӣ. 

Таҷрибаи давлатҳои тараққикарда нишон медиҳад, ки суғурта ҳамчун 

сохтори ғайрибонкии бозори молиявӣ сарчашмаи иловагӣ барои ҷуброни 

зарари ҷомеа аз ҳар гуна ҳолатҳои фавқулода ба ҳисоб меравад. Сохтор ва 

ташкили фаъолияти суғуртавӣ самаранок ҳал намудани қисми мушкилоти 

ҷомеаро таъмин менамояд ва яке аз омилҳои муҳими рушди иқтисодӣ ба 

шумор меравад. Ба ғайр аз ин, дар шароити муосир суғурта яке аз фишангҳои 

муҳими таъмини бехатарӣ ва рушди босуботи иқтисодӣ, рушди соҳибкорӣ 

чун шарти муҳими пешрафти гуногуншаклии моликият, ҳимояи самаранок аз 

хавфҳои табиӣ ва дигар хавфҳо ва инчунин, татбиқи сиёсати иҷтимоии 

давлатӣ арзёбӣ мегардад [5. с-143]. 

Чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол 

заминаи ҳуқуқӣ барои рушди бозори суғурта гузошта шуда, мунтазам дар 

такмил аст ва ҳоло ҳам бисёр омилҳое барои фаъолияти суғуртавӣ дар 

мамлакат монеа эҷод мекунанд, ки ҳалли онҳо баррасӣ ва дастгирии 

ҳаматарафаи давлату институтҳои молиявиро талаб мекунад, ки дар бораи он 

мо поёнтар сухан меронем.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати аввалини суғуртавӣ - ширкати 

мустақили инвеститсионии суғуртавии «Муин» соли 1992 баъди пошхӯрии 

Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ташкил шуд. 

Чӣ тавре ки аз маълумотҳо бармеояд, ба воситаи механизми суғурта 

масъалаҳои муҳим ҳаллу фасл мешавад ва функсияҳои зикргардида барои 



23 

 

 

рушди хоҷагии халқ нақши назаррас дошта, ба воситаи онҳо моҳияти 

иқтисодии суғурта татбиқ мешавад. Дар баробари ин, бо дастгирии 

ширкатҳои суғуртавӣ эҳтимолияти паст шудани сатҳи хавф аз ҳар гуна хатар 

ба воситаи амалисозии функсияи пешгирикунанда зоҳир мегардад, ки хавфу 

хатар объекти асосии суғурта ба ҳисоб рафта, барои омӯзиш ва пайдоиши 

суғурта замина мегузорад.  

Ҷадвали 1.1.2. - Таснифоти хизматрасониҳои суғуртавӣ  
Хизматрасониҳои 
суғуртавӣ аз рӯи 

меъёр 

Шакли хизматрасонӣ 

Аз рӯйи шакли 
суғурта 

Хизматрасониҳои ихтиёрӣ ва ҳатмӣ 

Аз рӯйи намуди 
суғурта 

Шахсӣ - суғуртаи ҳаёт, суғурта аз ҳолатҳои фавқулода, суғуртаи 
тиббӣ;  

 Молумулкӣ - суғуртаи воситаҳои нақлиёт, нақлиёти ҳавоӣ, 
нақлиёти обӣ, суғуртаи бор, суғуртаи таваккали мол ва дигар 
намудҳои суғурта; 

Суғуртаи ҷавобгарӣ - суғуртаи ҷавобгарии шаҳрвандон, соҳибони 

воситаҳои нақлиёт, суғуртаи ҷавобгарии шаҳрвандони 
интиқолдиҳанда, суғуртаи ҷавобгарии корхона.  

Аз рӯйи мизоҷон 

Истифодабарандагони хизматрасониҳои суғуртавӣ - суғуртаи 
шахсони воқеӣ 

Корпоративӣ - суғуртаи шахсони ҳуқуқӣ 

Аз рӯйи таваккал 

Таваккалӣ ва ғайритаваккалӣ. Ғайритаваккалӣ - суғуртаи ҳаёт ва 
дигар намуди суғурта, ки ба ҳаёт алоқамандӣ дорад. Дигар 
намудҳои суғурта таваккалӣ мебошанд. 

Аз рӯйи комплексӣ 

(маҷмӯъ) 

Як полиси суғуртавӣ - як намуди суғурта барои як мизоҷ; 

Бастаи суғуртавӣ (маҷмӯӣ) - чанд намуди суғуртаро дар бар 
мегирад. 

Аз рӯйи пешниҳоди 
хизматрасониҳои 

суғуртавӣ 

Бонкӣ, лизингӣ, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, тиҷоратӣ, авиатсионӣ ва 
ғ. 

Аз рӯйи намуди 
суғуртакунии 

таваккалӣ 

Таваккали молумулкӣ, молиявӣ, соҳибкорӣ ва иҷтимоӣ 

Аз рӯйи шакли 
ташкили 

суғуртакунандагон 

Хизматрасониҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва саҳомӣ   

Аз рӯйи усули 
фурӯш 

Бевосита ва ба воситаи миёнарав. Суғуртакунандагон 
хизматрасониҳои худро ба воситаи ширкатҳои суғуртавӣ, бонкҳо 
ва дигар воҳидҳои агентӣ фурӯхта метавонанд  

Аз рӯйи истифодаи 
иттилоот 

Хизматрасониҳои анъанавӣ ва электронӣ 

Коркарди муаллиф.  
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Чӣ тавре ки аз ҷадвали 1.1.2 бармеояд, хизматрасониҳои суғуртавӣ дар 

шароити бозор васеъ ва гуногунҷабҳа буда, тамоюли рушдро дар солҳои охир 

нишон медиҳад. Мувофиқи арзёбии мутахассисон гардиши солонаи бозори 

ҷаҳонии интернет-хизматрасониҳои суғуртавӣ қариб 500 млн. доллари ИМА-

ро ташкил медиҳад, ки 2,5%-и ҳаҷми умумии фурӯши хизматрасонии 

электронӣ мебошад. Фаъолияти суғуртавӣ на фақат функсияи барқарорсозии 

зарар аз ҳолатҳои мухталиф ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии ҷомеа, балки 

функсияҳои инвеститсиониро низ ба воситаи пасандозҳо (захираҳо) бо 

мақсади таъмини рушди босуботи иқтисодӣ амалӣ менамояд [155. с-39-43]. 

Бояд зикр намуд, ки фаъолияти суғуртавӣ як шакли соҳибкории 

молиявӣ буда, барои пешбурди ин шакли фаъолият ва баланд бардоштани 

нуфузи он дар ҷамъият иқтисодиёти мустаҳкам, фаҳмиши баланди 

суғуртавии шаҳрвандон, сарчашмаи доимии даромади аҳолӣ ва баланд 

бардоштани маданияти суғуртавии шаҳрвандон зарур аст. 

Барои бартараф намудани омилҳои монеъшавандаи рушди фаъолияти 

суғуртавӣ ва такмили бозори суғурта ҳамчун ҷузъи сохтори молиявӣ дар 

ҷараёни ислоҳоти соҳа чунин принсипҳои асосии бозорро риоя кардан зарур 

аст. (Расми 1.1.3.) 

 

Расми 1.1.3. Принсипҳои асосии бозори суғурта 

Коркарди муаллиф. 

Танзими давлатии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ бошад, яке аз 

роҳҳои баланд бардоштани бахши хизматрасониҳои суғуртавӣ, бо ин роҳ 
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зиёд намудани сармояггузории ҳам дохилӣ ва ҳам берунии мустақим дар 

соҳаи хизматрасониҳои суғуртавӣ мебошад. Дар шароити гузариш ба 

иқтисоди бозорӣ рақобатпазирии ширкатҳои суғуртавӣ бо дигар 

ташкилотҳои молиявӣ чашмрас буда, барои боз ҳам рақобатпазир кардани ин 

соҳаи ҳаётан муҳим дар бозор дастгирии давлатӣ дар мадди аввал меистад 

[179. с-20].  

Таҳқиқоти анҷомдодаи мо нишон медиҳад, ки дар шароити рушди 

муносибатҳои молиявӣ ва ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ фаъолият ва 

рушди низоми суғуртавӣ барои бартарафсозии муаммоҳои вобаста ба паст 

будани сатҳи рушди равандҳои суғуртакунии аҳолӣ, суст тараққӣ кардани 

суғуртакунии соҳибкории хурду миёнаи ба хавфҳо вобаста, номукаммалии 

фарогирии қонунгузории соҳаи фаъолияти суғуртавӣ, номусоидии фазои 

сармоягузорӣ аз ҳисоби камчинии захираҳои пулӣ, пардохтпазирии пасти 

ширкатҳои суғуртавӣ ва талаботи ками аҳолӣ ва монанди инҳо саҳми арзанда 

дорад. 

Хулосаи параграф 

Дар давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ, ҷанбаҳои назариявии 

ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, ҷиҳатҳои назариявии 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар раванди фаъолияти суғуртавӣ, ки 

иштирокчиёни он субъектҳои асосии бозор (ташкилотҳои суғуртавӣ) 

мебошанд, дар асоси қонунгузорӣ фаъолияти ин иштирокчиён ба танзим 

дароварда шуда, барои самаранок фаъолият кардани онҳо диққати махсуси 

давлатӣ зарур мебошад. Дар баробари ин, барои пешравӣ ва рушди 

ташкилотҳои суғуртавӣ ҷалби сармояузорӣ ба ин соҳа лозим аст. 

Чӣ тавре ки маълум гардид, рушди соҳаи суғурта, махсусан 

ташаккулёбии бозори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 

истиқлолият ва муносибатҳои бозоргонӣ на фақат пурра тадқиқ нашудааст, 

балки муаммоҳои мушкилро барои илми иқтисодӣ ва таҷрибаи хоҷагидор ба 

миён меорад, ки ҳалли онҳо барои таъмини рушди иқтисодиёт ва татбиқи 

стратегияҳо, барномаҳои давлатӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Бинобар ин, аз 
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самаранокии чорабиниҳои такмили фаъолияти суғурта ва рушди босуботи 

бозори суғурта ҳалли бисёр масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар шароити 

ташаккулёбии истиқлолияти иқтисодӣ аҳамияти калони илмиву назариявӣ 

дорад. Ҳамин тариқ, муҳиммияти рисолаи диссертатсионӣ дар муайян 

кардани ҷанбаҳои назариявию таҷрибавӣ, таҳлил ва баёни хусусияти 

хизматрасониҳои бозори суғуртавӣ ҳамчун механизми ҳимояи аҳолии 

кишвар муайян мегардад ва онҳоро дар алоҳидагӣ чунин тасвир намудан 

мумкин аст. 

Моҳияти иқтисодиву иҷтимоии суғурта ҳамчун кафолати бехатарии 

иқтисодӣ барои тамоми субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ва умуман барои 

таъмини бехатарии иқтисодӣ муносибати махсуси давлатро талаб мекунад ва 

маҳз барои рушди ин соҳа татбиқи барномаҳои давлатӣ пояи устувор 

мегузоранд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар шароити рушди 

муносибатҳои молиявӣ таъсис ва такмили суғуртаи хусусӣ барои рушди 

соҳаи иҷтимоӣ ба воситаи фонди нафақавии суғуртавӣ ва суғуртаи ҳаёт, 

инчунин, таъсиси фазои мусоид барои рушди хизматрасониҳои суғуртавӣ, ки 

аз ҳар гуна ҳолатҳои ногувору фавқулода кафолатро таъмин мекунад, мавқеи 

хос дорад. 

Дар заминаи омӯзиш ва такмили қонунгузории миллии суғуртавӣ ва 

омӯзиши ҷиҳатҳои назариявии бозори миллии суғурта бартарафсозии 

камбудиҳои ҷойдошта ва бо ин роҳ ҳал намудани муаммоҳо имконпазир аст. 

Бо мақсади муайянсозии ҷанбаҳои назариявии бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ва  шарҳи бозори суғурта андеша ва тадқиқоти олимони ватанӣ ва 

хориҷӣ дар ҷадвали 1.1.1 пешниҳод шудааст, ки дар он мавқеи муаллиф низ 

муайян гардидааст. 

Дар асоси пешбурди чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ байни шаҳрвандон ва 

мизоҷони соҳаи суғурта корҳои таблиғотӣ, гузаронидани семинар, курсҳо ва 

конфронсҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба мақсад мувофиқ аст, ки 

боиси рушди соҳа мегарданд. 



27 

 

 

Дар самти дастгирӣ ва ба илму дониш фаро гирифтани насли наврас ва 

дар ин замина тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси соҳаи суғурта, 

ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯй бошанд ва барои рушди бозори 

миллии суғурта замина гузоранд, саҳми давлат ногузир аст.   

1.2. Хусусият, принсипҳо ва марҳилаҳои рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ 

Бозори суғурта ҳамчун механизми муҳими ҳимояи манфиатҳои 

молумулкии аҳолӣ ва субъектҳои алоҳидаи хоҷагидорӣ дар кишвар аз 

даврони шӯравӣ то имрӯз марҳилаҳои гуногунро тай намудааст. Хусусияти 

хоси бозори суғурта дар он зоҳир мегардад, ки суғурта чун ҷузъи муҳими 

ташаккулёбӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ, воситаи ҳимояи манфиатҳои 

молумулкии аҳолӣ ва кафолати паст намудани хавфҳои соҳибкорӣ ба ҳисоб 

рафта, дар умум, механизми таъмини бехатарии иқтисодии давлатро ташкил 

медиҳад. Маҳз аз ҳамин лиҳоз, тадқиқоти проблемаи рушди бозори суғурта 

ҳамчун яке аз сегментҳои бозори молиявӣ дар шароити соҳибистиқлолӣ ва 

рушди муносибатҳои бозоргонӣ аз проблемаҳои калидии илми иқтисодӣ ба 

ҳисоб меравад. 

Ба ғайр аз ин, ба тамоми мушкилот нигоҳ накарда, бозори суғурта дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила тараққӣ карда, барои таъмини 

бехатарии иқтисодию молиявӣ хизмат намуда, аҳамияти махсуси илмиву 

таҷрибавӣ пайдо мекунад ва омили кафолати рушди минбаъдаи кишвар дар 

самти татбиқи сиёсати молиявии давлат арзёбӣ мегардад [155. с-39-

43].Тадқиқот нишон медиҳад, ки бозори суғурта боз унсури инфрасохтори 

бозор низ арзёбӣ гардида, барои фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ ва рушди 

фаъолияти онҳо дар марҳилаҳои гуногун шароити мусоиди молиявӣ ва 

заминаҳои ташкиливу иқтисодӣ муҳайё менамояд. 

Бо мавҷудияти ҳамаи ин имкониятҳо қайд кардан зарур аст, ки барои 

таъмини рушди босуръати бозори суғурта ва ба даст овардани самараи рушди 

инфрасохтори бозор, баланд бардоштани маданияти молиявии аҳолӣ, 

маблағгузории соҳа ҳамчун шарти муҳими пешрафти соҳа, танзими давлатии 
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соҳа дар шакли қарздиҳӣ, имтиёзҳои андозӣ ва монанди инҳо зарур аст. 

Ташаккулёбии муносибатҳои молиявӣ, бахусус хизматрасониҳои суғуртавӣ 

ва такмили бозори суғурта бо дарназардошти ҷалб ва зиёд намудани 

субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун кафолати рушди соҳа масъалаи 

мубрам мебошад. Аз ин лиҳоз, тадқиқоти проблемаи мазкур ва омӯхтани 

марҳилаҳои рушди бозори суғурта предмети таҳлили ҳаматарафаи олимони 

соҳаи иқтисодӣ ба шумор меравад ва маҳз аз ин хотир, рушди соҳа дар 

низоми иқтисодии кишвар дар самти нави хоҷагидории шакли бозаргонӣ 

бояд вазифаи стратегӣ ва самти афзалиятноки давлат ба ҳисоб равад. 

Донистани проблемаи ташаккулёбӣ ва рушди бозори суғурта дар 

шароити кунунӣ яке аз самтҳои нави илмӣ барои аҳолӣ дар даврони 

соҳибистиқлолӣ буда, аз нуқтаи назари таъмини бехатарии молиявии 

иштирокчиёни бозор барои рушди минбаъдаи соҳа ҳамчун сегменти асосии 

рушди муносибатҳои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ дар ҷараёни 

такрористеҳсол шарт ва муҳим мебошад.  

Таърихи суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар давлатҳои собиқ 

шӯравӣ аз он фарқ мекунад, ки вай мисли дигар сегментҳои бозор ва 

муносибатҳои мухталифи бозор бо сабаби ҷанги шаҳрвандӣ дертар ташаккул 

ёфта, имрӯз дар марҳилаи рушд қарор дорад ва яке аз самти афзалиятноки 

бозори молиявӣ ба ҳисоб меравад. Яке аз нишондиҳандаҳои рушди 

муносибатҳои бозорӣ дар кишвар ин мавҷудияти иқтидори бузурги бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ба шумор меравад ва барои он ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соҳаи суғуртаро дар муҳлати кӯтоҳтарин ба сатҳи давлатҳои 

тараққикарда барорем, албатта, корҳои бисёреро ба анҷом расонидан зарур 

буда, соҳа барои чунин ислоҳот имрӯз омода аст. Бинобар ин, таҳлил ва 

ташаккули бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар ва ошкорсозии 

самтҳои афзалиятноки он барои рушди минбаъдаи ҷомеа ҳамчун сарчашмаи 

иловагӣ барои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ва буҷаи давлат аз 

мавзӯъҳои рӯзмарра ва муҳим мебошад. 
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Мувофиқи тадқиқоти олими иқтисоддон Н. Шаропов рушди фаъолияти 

суғуртавиро дар Тоҷикистон ба се марҳила ҷудо кардан мумкин аст. Давраи 

ташаккулёбии суғуртаи монополияи давлатӣ, ки солҳои 1917-1991, давраи 

ташаккулёбии суғурта дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ, ки 

солҳои 1991-2005-ро дар бар мегирад, давраи рушди фаъолияти суғуртавӣ 

дар кишвар маънидод шуда, марҳилаи сеюм бошад, давраи муосирро дар бар 

мегирад, давраи нави рушди фаъолияти суғуртавӣ ва ташаккулёбии бозори 

суғурта арзёбӣ мегардад [180. с-175]. 

Агар ба таърихи пайдоиш ва инкишофи суғурта назар афканем, маълум 

мегардад, ки суғурта низ мисли дигар соҳаҳои муҳими иқтисодӣ марҳилаҳои 

гуногун ва мураккабро тай кардааст. Марҳилаи аввали ташаккулёбии 

фаъолияти суғурта ба давраҳои то Инқилоби октябри соли 1917 рост меояд, 

ки дар ин давра як қисми қаламрави кишварамон ба ҳайати Империяи Россия 

дохил шуда, дар асоси инкишофи капитализм рушд гирифт. Хусусияти хоси 

ин марҳила рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси ташаккулёбии 

капитализм буд. Марҳилаи дуюм бошад, давраҳои баъди Инқилоби октябр ва 

бар сари қудрат омадани давлати Шӯравӣ буд, ки муносибатҳои бозоргониро 

пурра инкор карда, ширкатҳои суғуртавии хусусиро барҳам дод. Хусусияти 

ин марҳила дар асоси иқтисодиёти нақшавӣ ташаккул додани фаъолияти 

иқтисодӣ ва эълон намудани монополияи давлатии ҳамаи соҳаҳои 

хоҷагидорӣ, аз он ҷумла фаъолияти суғуртавӣ ба ҳисоб мерафт. Дар муддати 

қариб 70 сол дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ ба фондҳои захиравии 

таъйиноти васеи давлат афзалият дода шуда, фаъолияти суғурта дар ин давра 

ба бахши иқтисоди давлатӣ дахл намекард ва тамоми зарари ба сохтори 

давлатии иқтисод дар натиҷаи офатҳои табиӣ ва дигар ҳодисаҳои фавқулода 

расида аз ҳисоби худи давлат барқарор карда мешуд [181. с-302]. 

Марҳилаи сеюми рушди фаъолияти суғурта ба давраи баъди пош 

хӯрдани давлати Шӯравӣ ва давраи муосир рост меояд, ки дар ин давра 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти давлатиро ба даст оварда, барои 

ташаккулёбии иқтисодиёти бозоргонӣ ва рушди гуногуншаклии моликият 
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чораҷӯӣ мекард. Чӣ тавре ки маълум аст, аввалин бор 20 июни соли 1994 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғурта» қабул гардид, ки барои 

рушди соҳа пояи ҳуқуқӣ гузошта, ташаккулёбии онро марҳила ба марҳила 

таъмин намуд. Дар марҳилаи рушди муосир таъсиси ширкатҳои хусусӣ барои 

ташаккулёбии бозори суғурта ҳамчун сегменти бозори молиявӣ замина 

гузошта, барои рушди минбаъдаи он иҷрои корҳои зиёдеро талаб мекард, ки 

ин дар давраи мураккаби таъсиси сохтори давлатдорӣ рост меомад. 

Имрӯз бозори суғурта яке аз шохаи асосии бозори молиявӣ дар кишвар 

маҳсуб ёфта, аз тарафи давлату ҳукумати кишвар ҳамчун бозори 

мусоидаткунандаи рушди босуботи иқтисодӣ арзёбӣ мегардад. Бо 

дарназардошти аҳамияти бузурги бозори суғурта дар кишвар дар шароити 

рушди муносибатҳои молиявию иқтисодӣ ва таваҷҷуҳи бевоситаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи раванди ноилшавӣ ба 

мақсадҳои ислоҳоти ҷараёндошта ва таъмини низоми мувофиқи иҷтимоӣ-

иқтисодии ҷомеа бояд мақомоти пуриқтидори ҳифзи суғуртавӣ таъсис дода 

шавад.  

. Баррасӣ ва тадқиқоти масъалаҳои ташаккулёбии бозори суғурта дар 

шароити пайдоиши муносибатҳои бозоргонӣ муайян намуд, ки яке аз 

хусусиятҳои хизматрасониҳои суғуртавӣ характери тиҷоратиро касб 

менамояд. Ба ин шакли фаъолият унсур ва хусусиятҳои тиҷорат, аз қабили 

таваккал ва хавф дохил мешавад ва дар ин замина, ҷараёни татбиқи фаъолият 

шарти муҳими пайдоиши суғурта ба ҳисоб меравад.  

Мувофиқи таҳлили механизми иштироки суғурта дар 

азнавтақсимкунии воситаҳои молиявӣ Т.Г.Абрамова дар тадқиқоти худ чор 

марҳилаи суғуртаи такрористеҳсоли ҷамъиятиро ҷудо менамояд [5. с-143]. 

Ин марҳилаҳоро дар расми 1.2.1. мушоҳида кардан мумкин аст. 
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Расми 1.2.1. Марҳилаҳои суғурта дар такрористеҳсоли ҷамъиятӣ 

 

Аз таҳлилҳои дар боло зикршуда маълум мегардад, ки ташкили 

фондҳои суғуртавӣ, истифодаи онҳо дар татбиқи сиёсати молиявӣ ва 

барқарорсозии объектҳои зарардида ба воситаи ташаккулёбии бозори суғурта 

ва пардохти суғуртавӣ дар моҳияти иқтисодии суғурта ифода меёбад. 

Дар баъзе корҳои олимони ватанӣ қайд карда мешавад, ки мавҷудияти 

ширкатҳои пуриқтидор дар кишварҳои тараққикарда аз рушди босуботи 

иқтисодӣ, рушди тиҷорат ва баланд будани сатҳи зиндагии шаҳрвандон 

шаҳодат медиҳад [24. с-86-94]. Фаъолияти суғуртавӣ ва бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ чун ҷузъи бахши молиявӣ бо рушди илму 

техника ва муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ ташаккул ёфта, на фақат 

воситаи ҳимоя аз хавфҳои гуногун, балки як шакли фаъолияти соҳибкорӣ низ 

ба ҳисоб меравад, ки дар шароити бозор аз намудҳои бизнеси фоидаовар 

мебошад. Эътироф кардан зарур аст, ки тамоми субъектҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ ҳангоми амалисозии фаъолияти тиҷоратӣ ва ё дигар шакли 

фаъолият барои коҳиши сатҳи таваккал тамоми кӯшишҳоро ба харҷ 

медиҳанд ва дар татбиқи ин иқдом якчанд воситаи суғуртакунӣ ва усули 

бартараф кардани хатар вуҷуд дорад ва дар зери ин усули суғуртакунӣ чунин 

тартибот фаҳмида мешавад, ки барои инфирод имконияти кам намудани 

сатҳи хавфро медиҳад [102. с-185]. 
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Н. Шаропов дар тадқиқоти илмии худ дар бораи ташаккулёбии бозори 

суғурта қайд мекунад, ки шартҳои муҳими ташкили бозори суғурта дар 

тамоми давлатҳо чунин мебошанд: 

- мавҷудияти талаботи ҷамъиятӣ ба хизматрасониҳои суғуртавӣ; 

- мавҷудияти муассисаҳои суғуртакунанда, ки барои қонеъ 

гардонидани ин талабот қодиранд; 

- мавҷуд будани танзим ва назорати давлатӣ дар соҳаи фаъолияти 

суғуртавӣ; 

- мавҷудияти базаи ҳуқуқии фаъолияти суғуртавӣ. 

Баъдан қайд мешавад, ки маҳз бо шарофати мавҷудияти ин чор шарти 

асосӣ суғурта метавонад ба механизми боэътимоди ҳимояи манфиатҳои 

молумулкии аҳолӣ ва субъектҳои хоҷагидорӣ ва инчунин, ҳимояи буҷети 

давлатӣ табдил ёбад [180. с-175]. 

Ҳангоми баррасии ташаккулёбии фаъолияти суғуртавӣ қайд кардан 

зарур аст, ки суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ маҳз масъалаҳои 

иқтисодиро ҳал менамояд ва аз ин хотир, аксарияти олимони соҳаи иқтисод 

суғуртаро маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ арзёбӣ намуда, дар таҷрибаи 

хоҷагидорӣ ва илми иқтисодӣ онро ба категорияи иқтисодӣ дохил 

менамоянд. Тадқиқот нишон медиҳад, ки ҳатто аз давраҳои қадим мардум 

барои кумаки ҳамдигар дар вақти ғамдорӣ ва дигар ҳолатҳои нохуш якҷо 

шуданд ва маҳз дар ин замина, ғояи барқарор намудани зарари моддиву 

маънавӣ ба миён омад, ки дар оянда барои ташаккулёбии бозори суғурта 

ҳамчун категорияи муҳими иқтисодӣ ва сегменти бозори молиявӣ пояи 

устувор гузошт. Таҳлили суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ инҳоро дар 

назар дорад: 

- аввалан, тавсифи хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун шакли моли 

махсус;  

- дувум, тавсифи суғурта ҳамчун низоми махсуси муносибатҳои 

иқтисодӣ; 

- сеюм, муайянсозии функсияҳои асосии иқтисодии суғурта; 
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- чорум, муайян намудани нақш ва мақоми муносибатҳои суғуртавӣ дар 

такрористеҳсоли ҷамъиятӣ [66. с-149]. 

Аз таҷрибаи ҷаҳонӣ бармеояд, ки бозори суғурта ҳамчун маҷмӯи 

муносибатҳои иқтисодӣ мисли дигар сегментҳои бозор аз рӯи ҷабҳаҳои 

ҳудудӣ ба бозори ҷаҳонӣ, бозори миллӣ ва бозори маҳаллӣ ҷудо мешавад.  

Дар умум, бозори суғуртаро мувофиқи ҷабҳаҳои ҳудудӣ чунин тавр 

тасаввур кардан мумкин аст. (Расми 1.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.2.2. Таснифоти бозори суғурта аз рӯи ҷабҳаҳои ҳудудӣ 

Таҳияи муаллиф. 
 

Аз расми мазкур бармеояд, ки ташаккулёбии бозори суғурта дар 

давлатҳои тараққикарда шарти муҳими тараққиёти иқтисодиёти миллӣ ба 

ҳисоб рафта, ба рушди фаъолияти иқтисодиётӣ таҳким мебахшад ва дар 

баробари ин, нишондиҳандаи муҳими ҳамгироии иқтисодӣ ва таъсиси бозори 

ягонаи суғуртавӣ дар қаламрави ин давлатҳо ба шумор меравад. Қайд кардан 

зарур аст, ки бозори миллӣ ва маҳаллии суғурта барои ташаккулёбии бозори 

ҷаҳонӣ, тараққӣ додани ҳамгироии иқтисодӣ ва таъсиси фазои ягонаи 

фаъолияти суғуртавӣ ва инчунин, барои иштирокчиёни хоҷагии ҷаҳонӣ 

шарти муҳими аввалиндараҷа барои илми иқтисодӣ дар самти фаъолияти 

суғуртавӣ ба ҳисоб меравад. Имрӯз бозори суғурта дар низоми молиявии 

ҷаҳонӣ самти афзалиятноки соҳаи иқтисодӣ ва яке аз соҳаҳои сердаромад ба 

ҳисоб рафта, моли он, яъне хизматрасониҳои суғуртавӣ назар ба баъзе 
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самтҳои хизматрасонӣ аз рӯи бозоргириаш фарқ мекунад ва дар ҷараёни 

ҳамгироии иқтисодӣ тамоюли рушдро нишон медиҳад, ки ин барои ҷалби 

субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ дар шароити рушди муносибатҳои 

молиявӣ мусоидат менамояд.  

Дар назар доштан зарур аст, ки дар муқоиса бо фаъолияти бонкӣ, ки 

дар он ҷо дороиҳои бонкҳои давлатӣ дар шароити гузариш ба муносибатҳои 

бозоргонӣ барои ташаккулёбии муассисаҳои тиҷоратии молиявӣ замина 

гузоштаанд, барои ташаккулёбии бозори суғурта ва ширкатҳои суғуртавӣ 

бошад, аз моликияти суғуртавии давлати Шӯравӣ ягон чиз боқӣ намонд ва 

ширкатҳои суғуртавии хусусӣ ва саҳомӣ фаъолияти худро аз марҳилаи нав 

оѓоз намуда, дар рушди минбаъдаи ташаккулёбии бозори суғурта саҳми 

арзанда гузоштаанд. Дар солҳои 90-ум, ки марҳилаи нав барои рушди соҳаи 

суғурта дар мамлакат ба ҳисоб меравад, барои ворид шудан ба тиҷорати 

суғуртавӣ монеаҳо буданд, вале барои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ 

имконияти иштирок дар ин бозорро заминаҳои ҳуқуқию иқтисодӣ ба вуҷуд 

овард. Бисёриҳо бо вуҷуди надоштани сармоя, малака ва базаи тахассусиву 

касбӣ ба ин фаъолияти муҳими хоҷагидорӣ машғул шуданд. Дар айни ҳол 

бозори суғуртаи Тоҷикистон тағйир ёфт, вале яке аз қувваҳои 

ҳаракатдиҳандаи боиқтидори сохтори молиявӣ шуда натавонист, ки дар 

умум, барои аҳолӣ ва соҳибкорон ҳимояи суғуртавии худро пешниҳод кунад 

[159. с-156]. 

Дар шароити кунунӣ проблемаи ташаккулёбии бозори суғуртаро 

ҳамчун кафолати ҳимояи манфиатҳои иштирокчиёни бозори молиявӣ 

баррасӣ намуда, қайд кардан бамаврид аст, ки яке аз хусусиятҳои хоси ин 

бозор дар он ошкор мегардад, ки суғурта ба истеҳсолот, такрористеҳсол ва ба 

тақсимоти неъматҳои моддӣ муносибат надошта, фақат дар тақсимоти фоида 

ва барқарорсозии зарар аз ҳар гуна ҳолатҳои бамиёномада иштирок менамояд 

ва дар рушди муносибатҳои бозоргонӣ саҳми худро ҳамчун сегменти муҳими 

бозори молиявӣ мерасонад.  
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити рушди муносибатҳои 

бозоргонӣ иқтидори молиявии ширкатҳо барои ба сатҳу сифати 

хизматрасониҳои баланди суғуртавӣ баровардан нокифоя буда, талабот ба он 

нав ташаккул меёбад ва арзёбии фаъолияти бозори суғурта ҳамчун ҷузъи 

низоми махсуси муносибатҳои иқтисодӣ ва шарти муҳими пешрафти ҷомеа, 

дар умум аз ин нуқтаи назар хеле мушкил мебошад. Дар айни ҳол мувофиқи 

таҳлилҳо нақши суғурта дар иқтисодиёт хеле кам ба назар мерасад ва саҳми 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар 0,32 фоизи ММД-ро ташкил 

менамояд, ки ин нишондиҳанда аз сатҳи давлатҳои тараққикарда хеле паст 

мебошад.  

Таснифот ва гурӯҳбандии суғурта имконият медиҳад, ки тасаввурот дар 

бораи суғурта, сохтори дохилии он, хусусияти фаъолияти суғурта ва нақши 

суғурта дар таъмини рушди босуботи иқтисодӣ дуруст арзёбӣ шавад. Барои 

ҳамин, таҳлил ва омӯзиши бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун омили 

такондиҳандаи муносибатҳои молиявӣ барои соҳибкорони хурду миёна, ки 

имрӯз барои кишвар ҳамчун қувваи ҳаракатдиҳандаи рушди хоҷагидорӣ ба 

шумор мераванд, рӯзмарра мебошад. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки яке аз хусусиятҳои хоси фаъолияти 

суғуртавӣ дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ иштирок кардан дар бозори 

молиявӣ ба ҳайси институти инвеститсионӣ арзёбӣ мегардад. Дар шароити 

иқтисодиёти нақшавӣ ё ин ки дар даврони Шӯравӣ ширкатҳои суғуртавӣ 

монополияи давлатиро касб намуда, нақши институтҳои сармоягузориро 

иҷро намекарданд. Дар айни замон барои ба ҳайси институти сармоягузорӣ 

фаъолият намудан монеаҳои зиёде ба монанди мавҷуд набудани иқтидори 

технологӣ, захираҳои калони молиявӣ ва суст тараққӣ кардани бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ вуҷуд дорад, ки шароити муосир барои 

бартарафсозии онҳо механизми татбиқи самараноки ислоҳоти соҳаро талаб 

мекунад. 
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Мувофиқи таҷрибаи ҷаҳонӣ ва аксарияти давлатҳои дунё ду соҳаи 

суғуртаро ҷудо кардан мумкин аст - суғуртаи шахсӣ ва молумулкӣ. (расми 

1.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.2.3. Соҳаҳои суғурта тибқи таҷрибаи ҷаҳонӣ, таснифоти соҳаҳои 

                       суғуртавӣ оид ба объекти суғурта 

 Таҳияи муаллиф. 
 

Чӣ тавре ки мушоҳида мешавад, суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ 

хусусияти бисёр дошта, аз дигар муносибатҳои иқтисодӣ бо он фарқ мекунад, 

ки дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ чун механизми муҳими 

ҳимояи манфиатҳои молумулкии шаҳрвандон зарур аст. Проблемаи рушди 

соҳаи суғурта ҳамчун сегменти муҳими соҳаи молия аз тарафи муҳаққиқон, 

олимони иқтисоддон ва таҷрибадорони соҳаҳои мухталиф чандсолаҳо 

муҳокима ва баррасӣ шуда, сарчашмаи иловагӣ барои рушди минбаъдаи 

иқтисодиёт маҳсуб мегардад. 

Аз тарафи дигар, номукаммал будани худи бозори молиявӣ омили 

дигари суст тараққӣ кардани фаъолияти суғуртавиро маънидод мекунад. 

Ширкатҳои суғуртавӣ ва воситаҳои сармоягузории дар бозори дохилии 

кишвар мавҷуда на ҳама вақт уҳдадориҳои худ ва талаботи 

истеъмолкунандагонро қонеъ мекунанд. Ночиз будани сармояи ширкатҳои 

суғуртавӣ, мавҷуд набудани лоиҳаҳои инвеститсионӣ барои тараққиёти соҳа, 

суст тараққӣ кардани ширкатҳои хусусии суғуртавӣ, мавҷуд набудани 
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мутахассисони баландихтисоси соҳа ва нобоварӣ ба ширкатҳои суғуртавӣ 

хусусияти хоси имрӯзаи бозори суғурта ба ҳисоб меравад.  

Омилҳои барои рушди бозори суғурта монеашаванда инҳо мебошанд: 

- ноустувории қонунгузорӣ дар соҳаи муносибатҳои суғуртавӣ; 

- паст будани сатҳи маданияти молиявӣ, бахусус маданияти суғуртавии 

аҳолӣ; 

- паст будани менеҷменти суғуртавӣ ва таҷрибаи пасти шахсони 

идоракунанда; 

- нокифоягии маблағгузории бозори суғурта; 

- назорати пасти субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ ва нобоварӣ ба 

ширкатҳои суғуртавӣ; 

- ночиз будани даромади аксарияти аҳолии кишвар ва ширкатҳои 

суғуртавӣ ва монанди инҳо.  

Аз ин лиҳоз, бо истифода аз тамоми имкониятҳо давлат имрӯз барои 

рушди ин соҳаи муҳими молиявӣ чораҷӯӣ карда, масъалаҳои мазкурро дар 

баробари дигар масъалаҳои муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ басо муҳим эълон 

намуда, дар татбиқи сиёсати иқтисодии мамлакат ба он аҳамияти илмиву 

таҷрибавии аввалиндараҷа медиҳад.  

Хусусияти дигари рушди бозори суғурта дар шароити кунунӣ бо 

маҷмӯи шароитҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, аз қабили иқтидори 

инвеститсионию истеҳсолӣ, сатҳи зиндагии аҳолӣ, мавҷудияти 

мутахассисони баландихтисоси соҳа, фазои мусоиди сармоягузорӣ, рушди 

соҳибкории хурду миёна, фарҳанги баланди муносибатҳои бозоргонии аҳолӣ 

ва монанди инҳо алоқамандии қавӣ дошта, ҳамчун низоми ҳимояи 

манфиатҳои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ва кафолати рушди 

бехатарии молиявии тамоми давлатҳо арзёбӣ мегардад [58]. Дарк кардан 

муҳим аст, ки имрӯз дар шароити рушди технологияҳои муосир ва ба вуҷуд 

омадани муносибатҳои нави бозоргонӣ дар назди бозори суғурта низ 

вазифаҳои нав ба миён меоянд, ки суғурта на фақат манфиатҳои молумулкии 

субъектҳои фаъолияти иқтисодиро таъмин менамояд, балки барои рушди 
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босуботи иқтисодӣ ҳамчун кафолати механизми такондиҳандаи хоҷагидории 

миллӣ баромад мекунад.  

Хулосаи параграф 

1. Хусусият, принсипҳо ва марҳилаҳои рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ барои рушди мавқеи минтақаҳои кишвар ва таҳкими идоракунии 

маҳаллӣ, баланд бардоштани нақши суғурта дар бартарафсозии хавфҳо ва 

рушди соҳибкории хурду миёна аз ҳисоби суғуртаи тиҷоратӣ муҳим арзёбӣ 

мегардад. Яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи давлат дар самти таъмини рушди 

босуботи иқтисодӣ дар минтақаҳои дотатсионӣ таъсиси фазои мусоиди 

хоҷагидорӣ ва баробар намудани сатҳи зиндагии аҳолии минтақаҳои 

дурдасти кишвар ба сатҳи зиндагии сокинони пойтахту шаҳрҳо мебошад, ки 

ташаккулёбии бозори суғурта дар ин самт метавонад нақши босазоро иҷро 

намояд. Аз ин хотир, бозори суғурта ва хизматрасониҳои суғуртавӣ бояд яке 

аз механизмҳои муҳими рушди иқтисодиёти миллӣ, батанзимкунандаи 

ҷараёнҳои иҷтимоӣ, таъмини кафолати муваффақияти оянда ва шарти 

муҳими рушди молиякунонии ҷомеаро ба худ касб намояд.   

2. Моҳияти иқтисодиву иҷтимоии суғурта ҳамчун кафолати бехатарии 

иқтисодӣ барои тамоми субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ва умуман, барои 

таъмини бехатарии иқтисодӣ муносибати махсуси давлатро талаб мекунад ва 

маҳз барои рушди ин соҳа татбиқи барномаҳои давлатӣ пояи устувор 

мегузоранд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар шароити рушди 

муносибатҳои молиявӣ таъсис ва такмили суғуртаи хусусӣ барои рушди 

соҳаи иҷтимоӣ ба воситаи фонди нафақавии суғуртавӣ ва суғуртаи ҳаёт, 

инчунин, таъсиси фазои мусоид барои рушди хизматрасониҳои суғуртавӣ, ки 

аз ҳар гуна ҳолатҳои ногувору фавқулода кафолатро таъмин мекунад, мавқеи 

хос дорад. 

3. Мавриди зикр аст, ки фаъолияти суғуртавӣ дар доираи пешгирии ҳар 

гуна зарарҳо маҳдуд нашуда, барои устувории рушди босуботи иқтисодӣ низ 

хизмат мекунад ва субъектҳои фаъолияти он иштирокчиёни фаъоли бозор ба 
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ҳисоб мераванд, ки дар рушди муносибатҳои бозоргонӣ мавқеи назаррасро 

ишғол мекунанд; 

4. Омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ имконият медиҳад, ки дар мадди аввал моҳияти 

консептуалии суғурта ошкор гардида, он ҳамчун механизми молиявии 

танзимкунанда ва баэътидоловарандаи дигар муносибатҳои молиявӣ ҳангоми 

пешбурди фаъолияти иқтисодӣ баромад намояд; 

1.3. Суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар низоми муносибатҳои 

бозоргонӣ 

Дар шароити рушди иқтисодиёти бозоргонӣ суғурта ҳамчун ҷузъи низоми 

махсуси муносибатҳои иқтисодӣ дар ҷомеаи муосир нақши босазо дошта, 

барои тараққиёти фаъолияти хоҷагидорӣ сарчашмаи иловагӣ ба ҳисоб 

меравад. Қайд кардан зарур аст, ки ҷараёни тақсимоти меҳнат ва рушди 

мунтазами ҷомеаи муосир соҳаҳои нави мухталифро дар истеҳсолот, тиҷорат, 

суғурта ва дигар соҳаҳо ба вуҷуд овард ва ин соҳаҳо доираи васеи 

фаъолиятро дар бар гирифта, дар низоми иқтисодиёт чун соҳаҳои алоҳида 

арзи вуҷуд карданд. Дар чунин шароит суғурта мавқеи худро ҳамчун илми 

алоҳидаи иқтисодӣ дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ пайдо карда, рушди 

муносибатҳои молиявиро тақвият мебахшад. Аз назарияи иқтисодӣ маълум 

мегардад, ки дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ дар иерархия ҷои аввалро 

истеҳсолот, баъд тақсимот, сипас мубодила ва чорум бошад, муносибатҳои 

истеъмолӣ ишғол менамоянд.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки суғурта ҳамчун муносибати иқтисодӣ 

дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ мавқеи махсусро ишғол намуда, ба гурӯҳи 

муносибатҳои азнавтақсимкунӣ дохил мешавад. Маълум аст, ки 

суғуртакунанда неъматҳои моддиро истеҳсол намекунад ва дар тақсимоти 

онҳо низ иштирок намекунад. Вай хизматрасониҳои суғуртавиро баъди 

қабули аъзоҳаққии суѓуртавӣ аз мизоҷон ва барои барқарорсозии зарарҳои 

мухталиф пешниҳод менамояд. Донистан зарур аст, ки муносибатҳои 

суғуртавии ҳар ду тараф, ҳам суғуртакунанда ва ҳам суғурташаванда барои 
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гирифтани манфиатҳои иқтисодӣ сафарбар мешаванд. Аз ин лиҳоз, 

фаъолияти суғуртавиро ҳамчун муносибатҳои иқтисодии байни 

иштирокчиёни дар ҷараёни азнавтақсимкунии фоидаи соҳибмулкии омилҳои 

истеҳсолот баамалоянда номидан мумкин аст.  

Аз адабиёти иқтисодӣ бармеояд, ки муносибатҳои суғуртавӣ ҳамчун 

категорияи иқтисодӣ хусусияти хоси худро дошта, аз дигар муносибатҳои 

иқтисодӣ фарқ мекунад. Махсусияти суғурта дар он зоҳир мегардад, ки он 

эҳтимолияти ба вуҷуд омадан ё наомаданро дорад. Дар баробари ин, дигар 

муносибатҳои иқтисодӣ агар дар асоси додугирифти ҳатмии мол ва 

хизматрасонӣ ба воситаи пул ё дигар неъматҳои моддӣ сурат гирад, пас дар 

ҳолати амалисозии фаъолияти суғуртавӣ мизоҷон аз суғуртакунанда ва ё 

ширкати суғуртавӣ дар ҳолати ба вуҷуд наомадани ҳолати суғуртавӣ, 

новобаста аз он ки ҳаққи аъзогиро пардохт кардаанд, хизматрасониҳои 

суғуртавиро ба даст оварда наметавонанд. 

Аз адабиёти илмӣ маълум мегардад, ки моҳияти тамоми зуҳурот ба 

воситаи ошкорсозии мазмуни он ифода мегардад. Дар бораи моҳияти бозори 

суғурта ва хусусиятҳои хоси он аз тарафи иқтисодчиёни мухталиф 

мафҳумҳои гуногун пешниҳод шудааст. Баъзеи онҳо суғуртаро ҳамчун 

категорияи иқтисодӣ ва баъзеи дигар онро ба категорияи иқтисодиву 

иҷтимоӣ тааллуқ медонанд. Донистан муҳим аст, ки суғурта ҳамчун 

категорияи алоҳида аз рӯи мазмун ва шакли худ аз муносибатҳои қарзиву 

молиявӣ фарқ дорад. Суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ маҷмӯи низоми 

муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки воситаҳои махсуси фондиро аз ҳисоби 

пардохти суғуртавии шахсони ҳуқуқиву воқеӣ ташкил намуда, истифодаи ин 

воситаҳоро барои барқарорсозии зарари дар ҳолати фавқулода ва ё дигар 

ҳолатҳои номусоид бавуҷудоянда пешбинӣ менамояд. 

Маълум аст, ки моҳияти молия ҳамчун категорияи иқтисодӣ бо 

муносибатҳои иқтисодӣ дар ҷараёни ташкил ва истифодаи фондҳои пулӣ 

вобастагӣ пайдо мекунад. Моҳияти суғурта низ бо ташкил ва истифодаи 

воситаи фондҳои пулӣ алоқамандӣ дорад. Агар барои молия муносибатҳои 



41 

 

 

пулӣ ва ташаккулёбии воситаҳои фондҳои пулӣ доим зарур бошад, пас дар 

суғурта истифодаи воситаҳои фондҳои суғуртавӣ аз рух додани ҳолат ва 

оқибати суғуртавӣ вобастагӣ дорад [6. с-17]. 

Қайд мекунем, ки муносибатҳои суғуртавӣ дар ҷомеа дар ҷараёни 

рушди марҳилаҳои гуногуни ҷамъиятӣ ба вуҷуд омада, вобаста ба тараққиёти 

ҷомеа ташаккул ёфтааст. Тавсеаи муносибатҳои истеҳсолӣ ва худи 

истеҳсолот вазифаи аввалиндараҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ ба шумор рафта, 

ҷомеа барои пешгирии ҳар гуна хавфҳо чораҳои заруриро барои таъмини 

рушди босубот меандешад. Суғурта яке аз чораҳои бемисли пешгирии 

хавфҳо ва барқарорсозии зарар дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ маҳсуб 

меёбад. Аз ин ҷо мазмун ва моҳияти иқтисодии суғурта ҳамчун категорияи 

иқтисодӣ ва ҳимояи суғуртавӣ аз таваккали мухталиф бармеояд. 

Албатта, чӣ тавре ки дар боло мо қайд кардем, функсияи асосии 

иқтисодии суғурта таваккал буда, маҳз мавҷудияти таваккал барои 

ташаккулёбии суғурта мусоидат менамояд. Таваккал бо тамоми хислатҳои 

муайянкунанда барои суғурта нишонаи мавҷудияти он мебошад. Дар 

шароити рушди муносибатҳои суғуртавӣ таваккал хусусияти хоси фаъолияти 

суғурта ба ҳисоб меравад, ки онро аз дигар намуди категорияҳои иқтисодӣ 

ҷудо менамояд.  

Тавре дар боло қайд кардем, бозори суғурта дар рушди муносибатҳои 

иқтисодӣ нақши асосӣ дошта, барои низоми молиявӣ ҳамчун сарчашмаи 

иловагӣ маҳсуб меёбад. Дар баробари ин, қайд кардан бамаврид аст, ки баъди 

баррасии моҳият ва функсияҳои бозори суғурта тасдиқ кардан мумкин аст, ки 

онҳо бисёртар моҳияти иқтисодии суғуртаро ифода карда, ба вазифаи 

махсуси суғуртаи ҷамъиятӣ ҳамчун категорияи мустақилонаи иқтисодӣ 

ишора мекунанд.  

Бисёрҷабҳа ва гуногуншаклии таваккал, эҳтимолияти ба вуҷуд омадани 

зарари вазнин ва мушкилии пешгӯии хавф зарурати ба миён омадани 

фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун категория иқтисодӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, маҳз 
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дар доираи амалисозии функсияҳои таваккал азнавтақсимкунии воситаҳои 

пулӣ байни иштирокчиёни фаъолияти суғуртавӣ ба миён меояд.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки таваккал ба гурӯҳҳои зиёд ҷудо мешавад, 

ки онҳо дар расми 1.3.1 пешниҳод шудаанд., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.3.1. Пирамидаи (аҳром) таваккалҳои суғуртавӣ дар бозори 

                     суғурта 

Коркарди муаллиф. 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити рушди муносибатҳои 

бозоргонӣ суғурта, аз як тараф, воситаи ҳимояи соҳибкорӣ ва некуаҳволии 

мардум баромад мекунад ва аз тарафи дигар бошад, он як шакли фаъолият ба 

ҳисоб меравад, ки барои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ фоида меорад. 

Қайд менамоем, ки суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ ифодаи назариявии 

муносибатҳои воқеии истеҳсолии ҷамъиятиро байни иштирокчиён барои 

пешгирӣ ва аз байн бурдани ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти иҷтимоидошта 

ва инчунин, барқарорсозии зарарро амалӣ менамояд.   

Суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ махсусиятҳои хешро дошта, дар 

зери он фаҳмида мешавад. 

- якум, тавсифи хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун моли махсус; 

Таваккали инфиродї 

Таваккали экологї 

Таваккали наќлиётї 

Таваккали молиявї 

Таваккали техникї 

Таваккали сиёсї 

  
 
Вобастагии 
таваккалҳо аз 
якдигар 

  
 
Вобастагии 
таваккалҳо аз 
якдигар 
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- дуюм, тавсифи суғурта ҳамчун низоми махсуси муносибатҳои 

иқтисодӣ; 

- сеюм, муайян намудани функсияҳои асосии иқтисодии суғуртавӣ; 

- чорум, муқаррарсозии нақш ва мақоми муносибатҳои суғуртавӣ дар 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ [180. с-175].  

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки дар бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ моли махсус фурӯхта мешавад ва аз дигар бозорҳо фарқ мекунад. 

Махсусияти фурӯши моли суғурта боз дар он зоҳир мегардад, ки вай шакли 

моддӣ надорад ва дар бозор ба харидор ҳамчун шарти пешакӣ ваъда карда 

мешавад. Чунин шарти пешакӣ дар шакли ваъда новобаста аз пардохти 

суғуртавӣ мумкин аст, ки иҷро нашавад, агар дар шароити таваккал ҳолати 

суғуртавӣ ба миён наояд. Дар баробари ин, дар фаъолияти суғуртавӣ 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ё маҳсулоти суғуртавӣ, пеш аз ҳама, ба гурӯҳҳои 

мухталифи истифодабарандагон нигаронида мешавад (Расми 1.3.1). 

Расми 1.3.1. Таснифоти истифодабарандагон ва истеъмолкунандагони 
маҳсулоти суғуртавӣ. 

Коркарди муаллиф.  
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Суғурта чун ҷузъи низоми махсуси муносибатҳои иқтисодӣ дар шароити 

муосир фаъолияти васеъ касб карда, мисли дигар категорияҳои иқтисодӣ 

вазифаҳои гуногунро иҷро менамояд. Хизматрасониҳои суғуртавӣ дар бозори 

суғурта чун дигар категорияҳои иқтисодӣ арзиши истеъмолӣ ва мубодилавӣ 

дорад. Арзиши истеъмолии хизматрасониҳои суғуртавӣ ин таъмини ҳимояи 

суғуртавиест, ки дар натиҷаи ҳолати суғуртавӣ ба вуҷуд меояд ва арзиши 

мубодилавӣ бошад, дар мукофотпулии суғуртавӣ, ки ширкати суғуртавӣ ба 

суғуртакунанда пешниҳод менамояд, ифода меёбад. 

Аз адабиёти иқтисодӣ формулаи маъмули арзиши хизматрасониҳои 

суғуртавӣ, ки дар асоси он муқаррароти умумии ташаккулёбии фондҳои 

суғуртавӣ муқаррар карда мешавад, истифода намуданро қобили қабул 

мешуморем [24. с-86-94]. 

 

 

Дар ин ҷо СП - мукофотпулии суғуртавӣ; СВ - пардохти суғуртавӣ. 

Қайд кардан зарур аст, ки вобаста ба рушди муносибатҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ намудҳои хизматрасониҳои суғуртавӣ васеъ гашта, спектри 

калони хизматрасониҳои суғуртавиро барои мизоҷон пешниҳод менамоянд. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки имрӯз вобаста ба рушди муносибатҳои 

иқтисодӣ ва ҷаҳонишавӣ дар бозори хизматрасониҳои суғуртавии ҷаҳонӣ 

самтҳои нави хизматрасонӣ, ба монанди конвергенсия, конвергенсияи 

хизматрасониҳои суғуртавӣ роҳандозӣ шуданд, ки ба усули пешниҳоди 

алтернативии таваккал алоқамандӣ дошта, технологияҳои шартан пешниҳод 

намудани сармоя, секюритизатсияи таваккали суғуртавӣ ва деривативҳои 

суғуртавиро дар бар мегирад. Имрӯз аллакай маълум мегардад, ки яке аз 

самтҳои афзалиятнок барои таъмини рушди босуботи иқтисодиёт ва 

устуворнокии низоми молиявӣ дар кишвар ташаккулёбии бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ба ҳисоб меравад. 
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Барои дуруст дарк кардани муаммо қайд кардан зарур аст, ки 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун мол дар бозори суғурта мисли дигар 

молу хизматрасонӣ дар зери таъсири омилҳои сатҳи микро ва 

макроиқтисодиёт қарор дошта, талабот, пешниҳод, нарх ва ҳолати рақобат 

дар асоси он муайян мегардад. Донистан муҳим аст, ки проблемаи асосии 

суғуртакунандагон дар ҳамаи давлатҳои собиқ Шӯравӣ, аз он ҷумла дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон паст будани сатҳи пардохтпазирии талабот ба 

хизматрасониҳои суғуртавӣ мебошад. Дар ҳолати зиёд шудани талаботи 

воқеӣ ба ҳимояи суғуртавӣ пешниҳоди хизматрасониҳои суғуртавӣ аз 

талабот зиёд мешавад ва рақобати шадидро ба вуҷуд меорад. Дар шароити 

ноустувории иқтисодиёти миллӣ ва суст тараққӣ кардани бозори молиявӣ 

соҳибкории суғуртавӣ дар баъзе ҳолатҳо даромаднокии сармояро зиёд карда 

наметавонад, ки ин ба гурези сармоя аз ин соҳа ба соҳаҳои дигар, 

муфлисшавии суғуртакунандагон ва паст шудани ҳаҷми ҳимояи суғуртавӣ 

боис мегардад. Дар баробари ин, маълум аст, ки суғурта бозори молиявиро 

устувор намуда, сармояи инвеститсиониро ташаккул медиҳад ва масъалаҳои 

иҷтимоиро ҳал мекунад. Аз ин рӯ, танзими давлатӣ ва байнидавлатии 

фаъолияти суғуртавӣ гузаронида мешавад [188]. 

Аз нуқтаи назари предмети тадқиқоти мо, қайд кардан зарур аст, ки яке 

аз хусусияти дигари суғурта ин баргардонидани воситаҳои фонди суғуртавӣ 

мебошад, ки ба категорияи қарз онро наздик мекунад. Сухан дар бораи он 

меравад, ки маҳз қарз ҳамчун категорияи иқтисодӣ баргардонидани маблағи 

гирифташударо таъмин менамояд. Дар соҳаи суғурта бошад, қисми зиёди 

маблағ дар ҳолати ба миён омадани воқеаҳои суғуртавӣ бармегардад, ба 

истиснои бозгашти маблағ ба суғуртаи ҳаёт, ки характери ҳатмӣ дорад. Дар 

дигар маврид, ба мисли суғуртаи молу мулк, ҳолатҳои фавқулода ва монанди 

инҳо пардохти маблағ барои барқарор намудани зарар фақат дар ҳолати ба 

миён омадани воқеаи суғуртавӣ мувофиқи шартнома дар вақти 

муқарраршуда ва дар ҳаҷми муайян баргардонида мешавад.  
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Аз ин рӯ, мазмуни иқтисодии чунин пардохтҳо аз дигар намуди 

пардохти суғуртавӣ фарқ мекунад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки суғурта 

ҳамчун фондҳои махсус дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ нақши босазоро 

иҷро намуда, дар ҳолати ба миён омадани воқеаҳои суғуртавӣ мушкилии 

молиявии иштирокчиёни фаъолияти суғуртавиро ҳал намуда, барои ҳалли 

масъалаҳои дигари иқтисодӣ мусоидат менамояд. Дар баробари ин, таҷриба 

нишон медиҳад, ки фондҳои суғуртавӣ дар умум масъалаҳои иҷтимоиву 

иқтисодии ҷомеаро ҳал менамоянд ва онҳоро ҳамчун фондҳои махсус 

номгузорӣ карда, дар адабиёти иқтисодӣ низ онҳоро фондҳои ғайрибуҷетӣ 

маънидод мекунанд. 

Дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ чунин фондҳо ҳам аз 

тарафи давлат ва ҳам аз тарафи шахсони воқеӣ мувофиқи қонунгузории 

амалкунанда таъсис дода мешаванд. Мусаллам аст, ки дар шароити бозор 

давлат ба ҳайси иштирокчии бозор ва сармоягузори рақами як барои рушди 

фаъолияти хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад. Албатта, давлат бо ширкатҳои 

хусусии суғуртавӣ рақобат намекунад, баръакс он барои рушди ин соҳаи 

муҳими фаъолияти хоҷагидорӣ тамоми шароитҳои мусоиди молиявию 

иқтисодиро фароҳам меорад. Ба ғайр аз ин, давлат хавфҳои калонро, ки 

бизнесро ҷалб карда наметавонанд, ба уҳда мегирад ва барои 

истифодабарандагони хизматрасониҳои суғуртавӣ шароит муҳайё менамояд. 

Истифодабарандагони хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамаи шахсони ҳуқуқиву 

воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки фаъолияти соҳибкорӣ ва ё дигар 

шакли фаъолиятро дар қаламрави кишвар амалӣ менамоянд.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар шароити бозор 

суғуртакунандагон барои иҷрои вазифа ва уҳдадориҳои худ бо мақсади 

самаранок ба роҳ мондани фаъолияти суғуртавӣ бояд ба талаботи муосири 

бозоргонӣ ҷавобгӯ бошанд. Барои дуруст дарк кардани масъалаи 

баррасишаванда ва рушди минбаъдаи он дар кишвар мизоҷон бояд ба 

ширкатҳои суғуртавӣ ҳамчун омили ҳимояи вазъияти молиявӣ эътимоди 

комил дошта бошанд. Дар баробари ин, барои самаранок ба роҳ мондани 
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фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ ширкатҳои суғуртавӣ низ 

бояд заминаи устувори молиявию иқтисодӣ ва инчунин, робитаи зич бо дигар 

институтҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дошта бошанд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки ба ғайр аз омилҳои номбаршуда барои 

рушди фаъолияти суғурта мавҷудияти кормандони пуртаҷриба ва дорои 

сатҳи баланди касбият ва инчунин, маданияти баланди молиявӣ ва монанди 

инҳо ҳамчун шарти муҳими рушди муносибатҳои молиявӣ зарур меояд. Ба 

ғайр аз ин, назария ва таҷрибаи иқтисодиёти байналхалқӣ нишон дод, ки дар 

шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ суғурта ҳамчун ҷузъи низоми 

молиявӣ дар қабули ҳалли масъалаҳои мубрами иқтисодиву иҷтимоӣ 

бартарияти калон дорад. Захираҳои фондҳои суғуртавиро, ки аз ҳисоби ҷамъ 

шудани ҳаққи аъзогӣ ташкил шудаанд, ҳамчун фондҳои сармоягузорӣ 

истифода бурдан мумкин аст ва ин чиз исбот мекунад, ки ҷараёни суғуртавӣ 

ба ҷараёни молиявии давлат, ба рушди ҷараёни сармоягузорӣ ва умуман, ба 

рушди иқтисодиёт таъсир мерасонад [6. с-17]. 

Хусусияти иқтисодии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ боз дар амалӣ 

намудани фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ низ ифода 

меёбад. Яке аз хусусияти хоси соҳибкорӣ бошад, ин эҳтимолияти таваккали 

аз даст додани молу мулк, фоида ва расидани зарари калони моддӣ дар 

ҷараёни фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Бинобар ин, дар шароити рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ дар сохтори фаъолияти хоҷагидории ҷомеа қисми 

муайяни воситаҳо захира карда шуда, барои барқарор намудани зарар ва ба 

миён омадани ҳолатҳои фавқулода ва дигар ҳолатҳо сафарбар карда 

мешаванд ва ин захираҳоро дар низоми фаъолияти суғуртавӣ фондҳои 

суғуртавӣ ташкил менамоянд.  

Тавре таҷриба нишон медиҳад, фондҳои суғуртавӣ бо истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ алоқамандӣ дошта, дар шароити бозор ба ҳайси усули иқтисодии 

барқароркунии қувваи истеҳсолӣ дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулода ва дигар 

ҳолатҳои ғайричашмдошт баромад мекунад [24. с-86-94]. Таҳлили гуфтаҳои 

боло аз он шаҳодат медиҳад, ки моҳияти категорияи иқтисодии суғурта дар 
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азнавтақсимкунии пардохтҳои суғуртавӣ байни субъектҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ ба воситаи фондҳои суғуртавӣ ҳамчун заминаи зарурии 

фаъолияти суғуртавӣ арзёбӣ мегардад. Ба ғайр аз ин, аз назарияи иқтисодӣ мо 

медонем, ки барои фаъолияти суғуртавӣ муносибатҳои иқтисодӣ дар 

ҷамъкунии воситаҳои пулӣ барои барқарорсозии зарар ва дигар намуди аз 

даст додани молу мулк хусусияти хоси иқтисодии соҳа маънидод карда 

мешавад. Бинобар ин, суғурта ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ бо эҳтимолияти 

ҳаракати арзиши воситаҳои пулӣ алоқамандӣ дорад. Хусусияти хоси 

иқтисодии суғурта дар эҳтимолияти расидани зарар ва арзёбии иқтисодии он 

ва инчунин, ҳисоббаробаркунии тарифи суғуртавӣ, тақсимоти пардохтҳои 

суғуртавӣ байни иштирокчиён зоҳир мегардад. Вобаста ба ин, қобилияти 

пардохтпазирии субъектҳои асосии бозор (ташкилотҳои суғуртавӣ) дар 

раванди тақсим ва азнавтақсимкунии маблағҳои суғуртавӣ байни 

иштирокчиёни асосии бозор шарти зоҳирии иҷрои вазифаҳои онҳо 

мебошанд. Вазифаи асосии ташкилоти суғуртавӣ, аввалан, бастани 

шартномаи суғурта бошад, дуюм, таъсиси фонди суғуртавӣ, сеюм, ҷуброни 

зарар аз ҳисоби фонди таъсисдода, чорум, сармоягузории маблағҳои озод ва 

бо ин роҳ фаъолият намудан барои баланд бардоштани даромади молиявӣ аз 

ҳисоби сармояи худӣ мебошад.  Дар баробари ин, муносибатҳои субъектҳои 

фаъолияти суғуртавиро баррасӣ намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

суғурта ҳамчун яке аз самтҳои асосии низоми молиявӣ дар шароити бозор 

дар рушди фаъолияти хоҷагидорӣ саҳми арзанда мегузорад. Маҳз аз ин 

нуқтаи назар зарурати иқтисодии фаъолияти бозори суғурта ва моҳияти 

назариявию таҷрибавии он чун категорияи иқтисодӣ исбот мегардад. 

Нишонаҳои хоси суғуртаро ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар ҷадвали 1.3.2 

дидан мумкин аст. 
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Ҷадвали 1.3.2. - Хусусиятҳои хоси иқтисодии бозори суғурта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Таҳияи муаллиф. 

АЛОМАТЊОИ СУЃУРТА ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИЌТИСОДЇ  

Мављудияти 
азнавтаќсимкунии 
муносибатњои пулї 

Баста будани (замк -
нутость) маълумотњ-
ои азнавтаќсимкунї 

Азнавтаќсимкунии 
зарар байни воњи-

дњои њудудї 

Азнавтаќсимкунии за-
рар дар ваќти муайян 

Бозгашти пардо-
хтњои суѓуртавї 

 
Азнавтаќсимкунии 
воситањои пулї 
байни 
суѓуртакунанда ва 
суѓурташаванда 
дар шароити 
таваккали 
суѓуртавї њамчун 
эњтимолияти ба 
вуљуд омадани 
њолати суѓуртавї 
кизарари моддиро 
ба иштирокчиёни 
фаъолияти суѓу-
ртавї расонидан 
метавонад 
маънидод карда 
мешавад. 
 
 

Таќсимоти маблаѓи 
зарари як субекти 
бозори молиявї байни 
дигар субе-ктњои 
фаъолияти 
хољагидорї, ки дар 
љараёни фаъолияти 
суѓуртавї иштирок 
мекунанд. Дар њолати 
зиёд будани 
иштирокчиён 
имконияти ширкатњои 
суѓурта-вї васеъ 
мегардад ва маблаѓи 
барќа-рори зарар 
барои суѓуртакунанда 
кам шуда фоида зиёд 
мешавад. Ин алом-ат 
хусусияти асосии 
фарќкунандаи кате-
горияи суѓурта аз 
дигар категорияњои 
бозори 
молиявїбањисоб 
меравад. 
 
 
 
 

Азнавтаќсимкунии 
зарар байни воњидњои 
њудудї он маъноро 
дорад, ки барои 
самаранокии 
азнавтаќсимкунии 
фонди суѓуртавї 
байни 
суѓурташавандагон 
њудуди калон ва 
шумораи зиёди 
обектњои 
суѓурташаванда лозим 
меояд. 
Дар натиҷаи як кисми хатарро ба ташкилоти суғуртавии дигар додан ташкилоти седентро лозим аст, хатари додашударо дар асоси шартномаи ба экседент диҳад. 
 

 

Вобаста бо тасодуфан ба 
миён омадани њолати 
фавќулода ва ё дигар 
намуди њолати 
суѓуртавї барќарори 
зарар байни 
суѓуртакунандагон аз 
доираи ваќти 
муќарраргардида аз он 
сабаб мебарояд, ки 
њолати суѓуртавї 
метавонад якчанд сол 
паи њамдигар ба вуљуд 
наояд ва зарурияти љамъ 
кардани ќисми 
пардохтњои суѓуртавї 
дар солњои мусоид 
барои ташкили фонди 
иловагии захиравї ба 
миён меояд. Фонди 
мазкур дар оянда 
њамчун сарчашмаи 
барќарори зарар дар 
солњои на он ќадар 
мусоид хизмат 
менамояд.  

Бозгашти 
пардохтњои 
суѓуртавї дар 
шакли барќарори 
зарар дар ваќти 
муќарраргардида 
ва дар ќаламрави 
муайян ифода 
мегардад. 
Нишонаи 
бозгашт 
суѓуртаро њамчун 
категорияи 
иќтисодї ба 
категорияи ќарз 
наздик менамояд. 
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Таҳлилҳои оид ба фаъолияти суғуртавӣ дар марҳилаҳои гуногуни 

рушди бозор гузаронидашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки суғурта яке аз 

омилҳои стратегии фаъолияти иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, масъалаҳои мубрами 

иқтисодӣ, аз қабили иҷтимоӣ, нафақавиро ҳал менамояд ва иқтидори 

молиявии субъектҳои фаъолияти хоҷагидориро тақвият мебахшад. Сухан дар 

бораи он меравад, ки суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ барои рушду 

нумуи ҷомеа мусоидат намуда, дар баланд бардоштани маданияти молиявӣ 

ва сифати ҳаёти шаҳрвандон саҳми босазо дорад. 

Хулосаи параграф 

Ҳамин тариқ, суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар низоми 

муносибатҳои бозоргонӣ ҳангоми ба вуҷуд омадани воқеаи суғуртавӣ 

нафақат буҷетро аз барқарор намудани зарар озод мекунад, балки яке аз 

сарчашмаҳои устувори маблағгузории дарозмуҳлат дар шароити бозор ба 

шумор меравад. Самтҳои стратегии рушди соҳаи суғурта дар шароити рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ чунинанд: 

- рушди инфрасохтори бозори суғурта; 

- такмили танзими суғуртаи ҳатмӣ; 

- мусоидат барои рушди суғуртаи ихтиёрӣ; 

- тавсеаи доираи фаъолияти субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ; 

- мувофиқ намудани низоми идоракунии таваккал ба ҳисоби воситаҳои 

буҷетӣ; 

- баланд бардоштани сатҳи шакл ва методи назорати давлатии 

иштирокчиёни фаъолияти суғуртавӣ ва таъмини устувории молиявии онҳо; 

-ҳимояи ҳуқуқи истифодабарандагони хизматрасониҳои суғуртавӣ; 

- баланд бардоштани маданияти суғуртавӣ ва ташвиқу тарғиби суғурта. 

1. Ташаккулёбии бозори суғурта аз лиҳози методологӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки он дар доираи муносибатҳои молиявӣ ва истифодаи принсипҳо, 

омилҳо ва фишангҳои молиявӣ дар амал татбиқ карда мешавад; 

2. Масъалаҳои назариявии рушди фаъолияти суғурта ва 

хизматрасониҳои бозори суғуртавиро ҷамъбаст намуда, ба хулосае омадан 
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мумкин аст, ки самаранокии рушди масъалаи баррасишаванда аҳамияти 

макроиқтисодӣ дошта, барои таҳкими низоми молиявӣ дар шароити бозор 

ҳамчун қувваи ҳаракатдиҳанда хизмат менамояд ва барои 

истифодабарандагони он (суғурташавандагон) кафолати барқароршавии 

зарари моддӣ ва инчунин, ҳимояи манфиатҳои иқтисодиву молиявии 

иштирокчиёни бозор арзёбӣ мегардад.  

3. Аз лиҳози назариявӣ суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ ва 

молиявӣ баромад намуда, онро дар низоми умумии муносибатҳои 

иқтисодиёти бозоргонӣ бояд мавриди таҳқиқ қарор дод. 

4. Омӯзиши суғурта ҳамчун мафҳуми молиявӣ талаб менамояд, ки 

ҳангоми пешбурди фаъолият рушди инфрасохтори бозори суғурта дар мадди 

аввал ташкил ва вобаста ба он, дар амалия таҳлили ҳолати он ба роҳ монда 

шавад.  
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БОБИ II. ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ МУОСИР  ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ 

БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ СУҒУРТАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

2.1. Таҳлили хусусиятҳои ташаккул ва рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ 

 

Бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун ҷузъи низоми молиявӣ дар 

шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ мавқеи хосро ишғол намуда, 

нафақат проблемаҳои молиявии субъектҳои фаъолияти хоҷагидориро дар 

мавриди ба миён омадани ҳолати суғуртавӣ ҳал менамояд, балки чӣ тавре ки 

мо дар қисми назариявии кори диссертатсионӣ қайд кардем, барои ҳалли 

масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа мусоидат намуда, сарчашмаи 

иловагии молиявии фаъолияти хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад. Аз таҷрибаи 

хоҷагидории давлатҳои мутараққӣ бармеояд, ки дар шароити рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ фаъолияти суғуртавӣ соҳаи ояндадор ба шумор 

рафта, аз самаранок истифодабарии он таъмини бехатарии молиявӣ 

вобастагӣ дорад. Захираҳои фондҳои суғуртавӣ дар шароити ташаккулёбии 

муносибатҳои молиявӣ барои рушд ва тақвияти фаъолияти инвеститсионӣ ва 

бизнес, аз он ҷумла соҳибкории хурду миёна хизмат менамоянд.  

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда мешавад, ки бо мақсади рушди низоми 

суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, беҳтар намудани сатҳи хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва таъмини устувории низоми молиявии суғуртаи 

иҷтимоӣ ва нафақа як силсила корҳо ба анҷом расонида шудаанд [1. с-59]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бозори суғурта дар марҳилаи нави 

тараққиёт қарор дошта, ҳукумати мамлакат мунтазам проблемаҳои мавҷудро 

бо дастгирии институтҳои молиявӣ ҳаллу фасл менамояд. Бозори суғурта 

қисми ҷудонашавандаи бозори молиявӣ ба ҳисоб рафта, дар он муносибатҳои 

молиявӣ байни субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ оид ба хариду фурӯши 

пул, асъори хориҷӣ ва коғазҳои қиматнок ба амал меояд. Бозори молиявӣ аз 

бозори қарзӣ, бозори коғазҳои қиматнок ва бозори асъор иборат аст. Бозори 
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суғурта бисёртар ба бозори қарзӣ мансубият дорад. Сохтори бозори қарзӣ аз 

бозори суғурта, лизинг, фондҳои нафақавӣ, бозори қарзии бонкӣ ва монанди 

инҳо иборат буда, бозори суғурта дар он яке аз шохаҳои муҳими рушди 

муносибатҳои молиявиро дар давлатҳои муосир ишѓол менамояд.  

Мавриди зикр аст, ки бо ташаккулёбии рушди муносибатҳои 

истеҳсолӣ, саноаткунонии мамлакат ва рушди илму техника, аз ҷумла 

истифодаи технологияҳои нав хавфҳои зиёд ба миён меоянд. Дар чунин 

шароит устувории бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар ба сифати 

кафолати паст намудани сатҳи хатарҳои муосир хизмат менамояд.  

Аз ин лиҳоз, рушд ва нумуи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ барои 

таҷрибаи хоҷагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз проблемаҳои 

пешбаранда ба ҳисоб меравад. Барои арзёбии фаъолияти ташкилотҳои 

суғурта ва муайянсозии ҳолати бозори хизматрасониҳои суғурта ҳамчун 

сегменти бозори молиявӣ зарурати таҳлили нишондиҳандаҳои рушди соҳа ба 

миён меояд. Қайд кардан зарур аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти 

суғуртавӣ дар марҳилаи ташаккулёбӣ қарор дошта, дар айни замон бинобар 

сабаби буҳрони молиявӣ ва нобоварӣ ба ширкатҳои суғуртавӣ суст тараққӣ 

карда истодааст. Таҳлили тамоюли рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ аз рӯи ду самт метавонад сурат гирад: таҳлили таркибии бозор ва 

таҳлили динамикаи ташаккули маблағҳои суғуртапулӣ.  

Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва аз сар гузаронидани 

ҷанги шаҳрвандӣ бозори суғурта мисли дигар низомҳои хизматрасонӣ дар 

шароити махсуси мушкил таъсис ва ташаккул ёфтааст. Аз нуқтаи назари 

тадқиқоти мо қайд кардан муҳим аст, ки новобаста ба мушкилоти гуногун 

бозори хизматрасонии суғуртавӣ дар кишвар дар давоми соҳибистиқлолӣ 

малака ва таҷрибаи муайян аз худ кардааст, ки дар оянда метавонад ба яке аз 

соҳаи муҳими молия табдил ёбад. 

Дар бозори хизматрасониҳои суғуртавии кишвар ширкатҳои шакли 

мухталифи моликиятдорӣ пайдо шуда, бо мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ 
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мешаванд.  Таҳлили тамоюли рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар 

расми 2.1.1 оварда шудааст. 

  

 

Расми 2.1.1. Таҳлили тамоюли рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ 

                       Коркарди муаллиф  
 

Барои таҳлили ҳаматарафа ва арзёбии дурусти фаъолияти бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар баробари таҳлили таркибии бозор ва 

омӯзиши ҷараёни рушди суғуртапулӣ боз нишондиҳандаҳои дигаре, ба 

монанди саҳми суғурта дар рушди иқтисодиёт, дар сохтори ММД, шумораи 

шартномаҳои басташуда, суғуртапулӣ ба сари ҳар як аҳолӣ ва ѓайра истифода 

бурда мешаванд, ки дар поён ин нишондиҳандаҳо дар кори диссертатсионӣ 

баррасӣ мегарданд.  

Дар айни замон дар бозори суғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи 

иштирокчиёни касбии бозори суғурта зиёд нест (диаграммаи 2.1.1.)  
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Диаграммаи 2.1.1. - Шумораи иштирокчиёни касбии суғурта дар 
бозори хизматрасониҳои суғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 

2020  
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Манбаъ: таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои Бонки миллии 
Тоҷикистон [манбаи электронӣ] URL http://www.nbt.tj/tj/. (санаи 
муроҷиат 14. 10. 2020). 

 

Чӣ тавре ки аз диаграммаи 2.1.1 бармеояд, бозори суғуртаро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон 2 ташкилоти суғуртаи давлатӣ, 15 

ташкилоти суғуртаи ғайридавлатӣ ва 1 маркази дастгирии суғуртаи 

мутақобила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ мекунанд. Қобили қайд 

аст, ки дар муқоиса бо ташкилотҳои суғуртаи давлатӣ, ҳиссаи ташкилотҳои 

ғайридавлатии суғуртавӣ дар ҳоли афзоиш қарор доранд, ки албатта, дар 

шароити имрӯза мувофиқи талаботи феълӣ дар ин ширкатҳо мувозинати 

пардохтпазириро ба роҳ мондан мувофиқи мақсад мебошад. Ҳамин аст, ки 

ҳиссаи  ташкилотҳои суғуртавии ғайридавлатӣ дар бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ аз ҳама зиёд буда, мавқеи асосиро ишѓол менамояд. Таҷрибаи 

ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ 

ташкилотҳои хусусӣ дар бозор бартарият дошта, аз танзими давлатӣ дар 

шакли қарздиҳӣ ва дастгирии молиявӣ пурра бархӯрдоранд. Дар солҳои охир 

таваҷҷуҳ ба ин қисмати низоми молиявии давлат зиёд гардида, тавассути 

роҳандозии як қатор имтиёзҳо ҳисса ва шумораи онҳо дар низом ва 

http://www.nbt.tj/tj/
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нишондиҳандаҳои алоҳидаи молиявии давлат дар сатҳи зарурӣ мушоҳида 

мегардад. Аз ҳамин лиҳоз, зарур аст, ки таҳлили муқоисавии бозори суғуртаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ мавриди баррасӣ 

қарор диҳем. Тамоюл ва таѓйирёбии сохтори иштирокчиёни касбии бозори 

суғуртаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали 2.1.1. ба таври мушаххас 

мушоҳида кардан мумкин аст. 

Ҷадвали 2.1.1. - Сохтори иштирокчиёни касбии бозори суғурта 

Ташкилотҳои суғуртавӣ 1995 2000 2005 2010 2018 2019 2020 

Ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ 1 1 1 2 2 2 2 
Ташкилотҳои суғуртавии ғайридавлатӣ 1 3 10 14 17 16 15 
Маркази дастгирии суғуртаи 
мутақобила 

0 0 0 0 1 1 1 

Ҳамагӣ 2 4 11 16 20 19 18 
Таҳияи муаллиф:  дар асоси маълумотҳои Бонки миллии Тоҷикистон. [манбаи 

электронӣ] URL http://www.nbt.tj/tj/ (санаи муроҷиат 
13.01.2021с.) 

 

Таҳлил нишон медиҳад, ки шумораи субъектҳои асосии бозори суғурта 

дар соли 1995 2 ададро ташкил намуда, ин шумора дар соли 2020 ба 18 адад 

баробар гардидааст. Сабаби афзоиши шумораи ширкатҳои суғуртавӣ, агар аз 

як тараф, талаботи айнии иқтисодиёти бозорӣ дар заминаи ниёзҳои аҳолӣ 

бошад, аз дигар тараф, дастгирии пайвастаи давлат дар заминаи фароҳам 

овардани шароити озоди фаъолияти ин қисмати низоми молиявии давлат 

мебошад. Бояд қайд намуд, ки теъдоди ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ аз 

соли 2010 то ҳол тағйир наёфта бошанд ҳам, шумораи ташкилотҳои 

ғайридавлатӣ дар ҳолати зиёдшавӣ қарор доранд. Назария ва таҷрибаи 

хоҷагидории давлатҳои мутараққӣ нишон медиҳад, ки ба ғайр аз 

ташкилотҳои суғуртавии давлатию ғайридавлатӣ боз маркази дастгирии 

суғуртаи мутақобила мавҷуд аст, ки дар заминаи воҳиди минтақавии 

иштирокчиёни фаъолияти суғуртавӣ таъсис дода мешавад. Маркази 

дастгирии суғуртаи мутақобила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 02 декабри соли 

2016 таъсис ёфтааст. Тамоюли афзоиши шумораи иштирокчиёни бозори 

суғуртаро дар шакли дигар диаграммаи 2.1.2. инъикос менамояд. 

http://www.nbt.tj/tj/
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Диаграммаи 2.1.2. - Диаграммаи иштирокчиёни касбии бозори 
суғурта 

 

Таҳияи муаллиф: дар асоси маълумотҳои Бонки миллии 
Тоҷикистон. [манбаи электронӣ] URL http://www.nbt.tj/tj/. (санаи 
муроҷиат 13.01.2021с.) 

 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ дар 

шароити буҳрони молиявӣ захираҳои худро самаранок истифода мебаранд. 

Маҳз дар чунин шароит таъсиси ширкатҳои суғуртавии давлатӣ барои сабаби 

паст намудани хавфи аз байн рафтани ширкат хусусияти ҳатмиро пайдо 

мекунанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавре аз диаграммаи 2.1.2 бармеояд, ду 

ширкати давлатии суғуртавӣ фаъолият менамоянд, ки сармояи онҳо пурра аз 

давлат мебошад ва чунин таҷриба дар давлатҳои зиёд мавҷуд аст.  

Қайд мекунем, ки маркази дастгирии суғуртаи мутақобила чӣ тавре, ки 

аз адабиёти иқтисодӣ бармеояд, ташкилоти ғайритиҷоратӣ буда, талаботи 

махсуси гурӯҳҳои иҷтимоиро қонеъ мегардонад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

як ташкилоти маркази дастгирии суғуртаи мутақобила фаъолият менамояд, 

ки барои диверсификатсиякунии низоми суғуртаи молиявӣ аз нуқтаи назари 

илми иқтисодӣ ва таҷрибаи хоҷагидорӣ мусоидаткунанда аст. Мақсади 

асосии чунин ташкилот таъмини манфиатҳои моликиятдор аст, ки аъзои ин 

ташкилот дар асоси суғуртаи мутақобила мебошад. Суғуртаи мутақобила дар 

низоми муносибатҳои молиявӣ ҳамчун як намуди иштирокчии касбии 

суғурта дар бозор мавқеи хосро, махсусан дар давлатҳои рушдёфтаи 

http://www.nbt.tj/tj/
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индустриалӣ ишғол менамояд. Дар бисёр давлатҳо суғуртаи мутақобила 

суғуртаи молу мулк, хавфи соҳибкорӣ, суғуртаи шахсӣ, аз он ҷумла суғуртаи 

ҳаётро амалӣ менамоянд.  

Дар баробари ин, маркази дастгирии суғуртаи мутақобила дар 

ихтиёрдории худи суғуртакунандагон мебошад ва сармояи он аз ҳисоби 

аъзоҳаққии суғуртавӣ ҷамъ шуда, манфиатҳои молумулкии аъзоёни ин 

ташкилотро ҳифз менамояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавре аз диаграмма 

бармеояд, як маркази дастгирии мутақобилаи суғурта фаъолият менамояд, ки 

сармояи оинномавии он 5,500 сомониро ташкил медиҳад ва дар бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ на он қадар мавқеи хосро ишғол менамояд.  

Дар баробари ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 боз як 

иштирокчии хизматрасониҳои бозори суғурта бо унвони брокери суғуртавӣ 

ба фаъолият оѓоз намуд. Брокерҳои суғуртавӣ ҳамчун миёнарав байни 

суғуртакунанда ва суғурташаванда баромад карда, барои хизматрасонии 

брокерӣ маблағи муайянро ба даст меоварданд. Барои бозори суғуртавии 

кишвар мафҳуми брокери суғуртавӣ мисли дигар кишварҳои собиқ Шӯравӣ 

мафҳуми нав буд ва бо сабаби суст тараққӣ кардани хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар соли 2019 ин ташкилот фаъолияти худро қатъ намуд. Дар 

давлатҳои тараққикарда бошад, дар бозори суғуртавии онҳо ин шакли 

институт бисёр фаъол аст. Дар бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ 

Тоҷикистонон ба чунин муаммоҳо рӯ ба рӯ гашт:  

- кам баста шудани шумораи шартномаҳо байни суғуртакунанда ва 

суғурташаванда; 

- кам муроҷиат намудан ба чунин хизматрасониҳои суғуртавӣ бо 

сабаби доштани арзиши иловагӣ; 

- суст ба роҳ мондани ҳамкории мутақобилаи брокери суғуртавӣ ва 

ташкилотҳои суғуртавӣ; 

- набудани меъёрҳои ҳуқуқие, ки мувофиқи он брокер барои амалҳои 

худ дар пеши суғуртакунандагон ва суғурташавандагон ҷавобгар бошад; 
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- сатҳи пасти касбияти суғуртавии брокерони суғуртавӣ ва монанди 

инҳо. 

Барои пешгирии чунин муаммоҳо дар соҳаи муносибатҳои суғуртавӣ 

низоми устувори молиявӣ ва таъмини рушди босуботи иқтисодӣ зарур аст, 

зеро маҳз аз худи тараққиёти босуботи иқтисодӣ тавре дар боло қайд кардем, 

ташаккулёбии тамоми сегментҳои бозор, аз он ҷумла рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ вобастагии калон дорад (ҷадвали 2.1.2.) 

Ҷадвали 2.1.2. - Динамикаи бозори суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

                          

                                      

                                       Солҳо  
 

 
 

Шаклҳои суғурта 

Шумораи шартномаҳои басташуда (адад) 

2017 2018 2019 

Тағйироти соли 
2019 нисбат ба 

соли 2017 
бо 

шумора 
бо % 

Суғуртаи ҳатмии давлатӣ 2 602,0 2 540,0 2578,0 -24 -0,9 

Суғуртаи ҳатмӣ 458 953,0 458 045,0 505138,0 46185 10,0 

Суғуртаи ихтиёрӣ 1 340 916,0 1375 648,0 1495858,0 154942 11,5 

Ҳамагӣ 1802 471,0 1836 233,0 2003574,0 201103 11,0 

Манбаъ: Дар асоси маълумотҳои омории Бонки миллии Тоҷикистон [манбаи 
электронӣ] URL http://www.nbt.tj/tj/. (санаи муроҷиат 13.01.2021с.) 

 

Аз ҷадвали 2.1.2 бармеояд, ки бастани шартномаҳои суғуртавӣ дар 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ тамоюли сустро нишон медиҳад. Дар 

соли 2019 шумораи шартномаҳои ҳатмии суғуртаи давлатӣ назар ба соли 

2017 -0,9% кам шуда, суғуртаи ҳатмӣ бошад, 10 фоиз зиёд шудааст. Дар соли 

2019 суғуртаи ихтиёрӣ 11,5% нисбат ба соли 2017 зиёд шудааст, ки аз ҳисоби 

он дар умум шумораи шартномаҳои басташуда 11 фоиз афзудааст. Ғайр аз 

ин, шумораи умумии шартномаҳои басташуда дар соли 2020 1662,0 ҳазор 

ададро ташкил медиҳанд, ки дар муқоиса ба соли 2017 140,4 ҳазор адад ё 

7,7% кам аст. Суғуртаи ҳатмии давлатӣ чораи ҳимояи иҷтимоии шахсони 

муайяни хизматчии давлатӣ ба ҳисоб рафта, суғуртаи ҳаёт, саломатӣ ва 

моликияти онҳоро пешбинӣ мекунад.  

Дар давлатҳои тараққикарда ширкатҳои давлатии суғуртавӣ бо мақсади 

пешгирии кам намудани интиқоли асъор ба воситаи суғурта ва 

азнавсуғуртакунӣ таъсис дода мешаванд. Дар баробари ин, дар чунин 

http://www.nbt.tj/tj/
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давлатҳо ширкатҳои давлатии суғуртавӣ боз барои суғуртаи таваккали хавфи 

калон, ба монанди хавфи қарзӣ, ҳарбӣ ва мисли онҳо фаъолият менамоянд.  

Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи суғурта 

маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ аз буҷети давлат барои суғурташавандагон 

ҷудо мегардад ва аз ин лиҳоз, тамоюли пасту баландшавиро нишон медиҳад, 

ки ин дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ ҳолати муқаррарӣ мебошад. 

Маҳз бо ин хусусиятҳои хос чунин шакли суғурта аз дигар шаклҳои суғурта 

фарқ мекунад. Аз адабиёти иқтисодӣ бармеояд, ки хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ба ду шакл - ҳатмӣ ва ихтиёрӣ ҷудо мешавад.  

Суғуртаи ҳатмиро давлат ба воситаи қонунгузорӣ ва фишангҳои худ 

татбиқ ва танзим менамояд. Суғуртаи ихтиёрӣ бошад, аз тарафи ташкилотҳои 

хусусӣ бо истифода аз ҳуқуқ ва имтиёзҳои худ ва инчунин, аз тарафи давлат 

ҳам ба роҳ монда мешавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки суғуртаи ҳатмӣ ва 

ихтиёрӣ ба якдигар мухолифат накарда, якдигарро дар бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ пурра менамоянд ва дар рушди муносибатҳои 

молиявии иштирокчиёни фаъолияти хоҷагидорӣ саҳм мегузоранд. 

Самти рушди бозори суғурта ба воситаи ҷорӣ намудани намудҳои нави 

суғуртаи ҳатмӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҷомеа сатҳи маданияти 

суғуртавӣ паст мебошад. Намудҳои суғуртаи ҳатмӣ дар бозори тараққикарда 

низ мавҷуданд, вале онҳо бо суғуртаи ихтиёрӣ ҳамоҳанг ҳастанд. Дар 

баробари ин, дар бозори сусттараққикарда онҳо муносибати манфии 

истеъмолкунандагонро ба миён оварда, онҳоро барои пардохти суғуртапулӣ 

маҷбур месозанд [132. с-94-101]. 

Руши босуботи иқтисодиёти миллӣ тавре, ки мо борҳо дар рисолаи 

диссертатсионӣ қайд кардем, ба соҳаи суғурта таъсири мусбӣ расонида, 

барои рушди ин соҳаи муҳим такони ҷиддӣ мебахшад. Рушди соҳаи суғурта 

ва афзоиши нишондиҳандаҳои омории соҳаи суғурта шаҳодат медиҳад, ки бо 

афзоиш ёфтани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ин соҳаи муҳим низ рушд 

меёбад. Даромади ташкилотҳои суғуртавӣ, ки яке аз сарчашмаҳои асосии он 

мебошад, дар диаграммаи 2.1.3 оварда шудааст. 



61 

 

 

Чӣ тавре ки аз диаграмма мебинем, даромади ташкилотҳои суғурта аз 

фаъолияташон тамоюли афзоишро пайдо карда, дар бозори молиявӣ мавқеи 

худро пайдо кардааст. 

Диаграммаи 2.1.3. - Диаграммаи ҳаҷми даромади ташкилотҳои 
суғуртавӣ дар солҳои 2011- 2019 

 
Манбаъ. Омори солонаи Тоҷикистон. -  Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 481с. 

 

Даромади ташкилотҳои суғуртавӣ дар соли 2011, агар 101654,9 ҳазор 

сомониро ташкил дода бошад, пас дар соли 2019 ин нишондиҳанда ба 

177999,4 ҳазор сомонӣ расид, ки назар ба 5 соли охир 76344,5 хазор сомонӣ 

зиёдтар ё ба андозаи 43 фоиз зиёд мебошад. Даромади ташкилотҳои 

суғуртавӣ мафҳуми васеъ дошта, ба он пеш аз ҳама, маҷмӯи маблағҳои 

воридшуда, ки ба ҳисоби ташкилоти суғуртавӣ аз суғурташаванда равона 

мегардад, дохил мешаванд.  

Бо назардошти он ки ташкилотҳои суғуртавӣ дар шароити рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ бисёрҷабҳа ва функсияҳои гуногунро, ба монанди 

сармоягузорӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои машваратӣ ва дигар шакли 

фаъолияти соҳибкориро амалӣ менамояд, дар низоми молиявии давлат яке аз 

мавқеъҳои пешбарандаро ишғол менамоянд. Мавриди зикр аст, ки яке аз 

омили муҳими афзоиши даромад аз фаъолияти суғуртавӣ ин самаранокии 

хароҷоти соҳаи мазкур мебошад. Хароҷоти суғуртавӣ дар диаграммаи 2.1.4 

оварда шудаанд.  
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Чӣ тавре ки аз диаграмма мебинем, даромади ташкилотҳои суғурта аз 

фаъолияташон тамоюли афзоишро пайдо карда, дар бозори молиявӣ мавқеи 

худро пайдо кардааст. 

Диаграммаи 2.1.4. - Диаграммаи ҳаҷми хароҷоти ташкилотҳои 
суғуртавӣ дар солҳои 2011- 2019 

 

 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. -  Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 481с. 

Аз диаграмма маълум мегардад, ки вобаста ба рушди соҳаи суғурта ва 

зиёд шудани шумораи суғурташудагон дар бозори суғурта хароҷоти 

ташкилотҳои суғуртавӣ низ дар ҳоли афзоиш қарор дорад. Агар дар соли 

2011 маҷмӯи хароҷотҳо маблағи 97927,0 ҳазор сомониро ташкил дода бошад, 

пас ин нишондиҳанда дар соли 2019 маблағи 170624,5 ҳазор сомониро 

ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда  дар муқоиса ба соли 2011 72697,5 

ҳазор сомонӣ ё 42 фоиз афзудааст.  

Тавре аз адабиёти иқтисодӣ бармеояд, хароҷоти суғуртавӣ маҷмӯи 

маблағҳои хароҷотест, ки барои фаъолияти суғуртавӣ равона гаштаанд. 

Вобаста ба сарчашмаи хароҷоти фаъолияти суғуртавӣ онҳо ба се гурӯҳ ҷудо 

мешаванд: 

1. Хароҷоти ба амалӣ гаштани фаъолияти суғурта алоқаманд; 

2. Хароҷоти ба фаъолияти сармоягузорӣ тааллуқдошта; 

3. Дигар хароҷотҳо. 
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Яке аз нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти суғуртавӣ даромад аз 

фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ буда, ин маблағи суғуртапулӣ мебошад. 

Динамикаи ташаккули маблағҳои  суғуртапулӣ дар диаграммаи 2.1.5 

пешниҳод шудааст. 

Диаграммаи 2.1.5. - Тағйирёбии ҳаҷми суғуртапулӣ аз соли 2011 то 2019 

(ҳазор сомонӣ) 
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Манбаъ: Таҳияи муаллиф дар асоси омори солонаи Тоҷикистон. - 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 481с. 
 

Аз диаграмма маълум мегардад, ки ҳаҷми суғуртапулӣ низ мисли дигар 

нишондиҳандаҳои фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ тамоюли зиёдшавиро 

касб намуда, он дар ҳоли афзоиш қарор дорад. Агар дар соли 2011 ҳаҷми 

маблағҳои суғуртапулӣ 89209,7 ҳазор сомониро ташкил дода бошад, пас он  

дар соли 2019 ба 175089,92 ҳазор сомонӣ баробар гардидааст, ки ин 

нишондиҳанда назар ба 6 соли охир 72900,5 ё ин ки 50 фоиз зиёд мебошад. 

Чӣ тавре ки ба мо маълум аст, супоридани суғуртапулӣ пардохтҳои 

мунтазами ҳатмӣ буда, ба суғурташавандагон ҳуқуқи гирифтани ёрдампулӣ, 

ёрдами бепули тиббӣ ва ҳангоми ба нафақа баромадан кумаки молиявиро 

таъмин менамояд. Аз нишондиҳандаҳои омории фаъолияти суғуртавӣ, 

махсусан аз динамикаи рушди суғуртапулӣ ва афзоиш ёфтани шумораи 

шартномаҳои басташуда маълум мегардад, ки фаъолияти суғурта дар 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон оммафаҳм ва оммавӣ гашта истодааст. Маблағи ҳаққи 

суғуртавӣ дар диаграммаи 2.1.6 оварда шудааст, ки тамоюли тағйирёбии 

онро мушоҳида кардан мумкин аст.  

Диаграммаи 2.1.6. - Маблағи ҳаққи суғуртавӣ бар ҳар сари аҳолӣ 
 (бо сомонӣ) 

 

 

Манбаъ: Таҳияи муаллиф дар асоси Омори солонаи Тоҷикистон. - 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. –  481 с. 
Мувофиқи маълумотҳое, ки аз диаграмма бармеоянд, маблағи 

суғуртапулӣ бар сари аҳолӣ низ тамоюли мусоид барои рушди бозори 

суғурта дорад. Агар дар соли 2000-ум ин нишондиҳанда бар сари аҳолӣ 0,2 

сомониро ташкил дода бошад, дар соли 2017 ин нишондиҳанда то 28,7 

сомонӣ зиёд гардидааст, ки дар маҷмӯъ, афзоиши он 28 маротибаро ташкил 

менамояд. Дар соли 2018 ва 2019 ҳаққи суғуртавӣ ба сари аҳолӣ баробар 

мебошад, ки сабаби асосии он зиёд шудани афзоиши аҳолӣ мебошад. 

Таҷрибаи хоҷагидорӣ нишон медиҳад, ки афзоиши нишондиҳандаҳои 

фаъолияти суғуртавӣ, махсусан ҳаққи суғуртавӣ ҳамчун индикатори муҳими 

соҳаи мазкур манфиатнок будани суғуртанамоии молу амволро барои аҳолӣ 

шаҳодат дода, барои зиёд намудани ин нишондиҳанда дар оянда низ омода 

мебошанд. 

Мувофиқи барномаҳои иқтисодӣ нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар 

оянда афзоиш ёфта, барои рушди соҳаи суғурта қувваи ҳаракатдиҳанда ба 

ҳисоб мераванд. Доираи тағйироти иқтидорӣ дар соҳаи суғурта ҳам аз рӯи 

хусусият ва ҳам аз нуқтаи назари таърихӣ муайян карда мешавад. Кӯшиши 

ояндабинии такрории суғуртакунандагон, пеш аз ҳама, ба ҳалли масъалаҳои 
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мушаххас ва рақобатпазирӣ такя менамоянд. Дар маҷмӯъ, пешгӯиҳо 

кӯтоҳмуҳлат буда, ба беҳтарнамоии амалиётҳои ҷорӣ равона мегарданд [86. 

с-88-91]. 

Вобаста ба предмети тадқиқоти мо қайд кардан зарур аст, ки ҳаҷми 

ҳаққи суғуртавӣ дар айни замон нокифоя буда, муаммоҳои муосири суғуртаи 

кишварро ҳал карда наметавонад. Дар кишварҳои мутараққӣ ин 

нишондиҳанда аз рушди иқтисодиёт зиёдтар мебошад. Мувофиқи 

маълумотҳо дар Федератсияи Россия дар соли 2018 ҳаҷми миёнаи ҳаққи 

суғуртавӣ ба ҳар сари аҳолӣ 10,1 ҳазор рублро ташкил дод, ки ин 

нишондиҳанда дар муқоиса бо мо хеле зиёд мебошад. Гарчанде он аз 

давлатҳои тараққикарда хеле қафо аст. Масъалаҳои дар кори диссертатсионӣ 

омадаро баррасӣ намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки фаъолияти 

ташкилотҳои суғуртавӣ бояд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли дигар 

давлатҳои тараққикарда устувории иқтисодиёти кишварро таъмин намуда, 

барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии шаҳрвандон мусоидат кунад. 

Ҳиссаи суғуртапулӣ нисбат ба ММД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

диаграммаи 2.1.7 оварда шудааст. 

Диаграммаи 2.1.7. - Ҳиссаи суғуртапулиҳо дар ММД (бо фоиз)  
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Манбаъ: Таҳияи муаллиф дар асоси Омори солонаи Тоҷикистон. - 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 481с. 



66 

 

 

Вобаста ба тадбирҳои андешидашуда ҷиҳати рушди ҳаматарафаи соҳа 

таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳиссаи суғуртапулӣ бо фоиз нисбат ба ММД 

дар соли 2000 ночиз буда, аз соли 2005 тамоюли зиёдшавиро пайдо мекунад. 

Тавре аз диаграмма бармеояд, дар соли 2010 ин нишондиҳанда 0,43 фоизро 

ташкил дода, дар соли 2017 бошад, то 0,37 фоиз кам шудааст. Сабаби асосии 

пастшавии ин нишондиҳанда нисбат ба ММД аз суст тараққӣ кардани 

фаъолияти ташкилотҳои суғурта дар ин давра мебошад. Аз таҳлилҳо 

бармеояд, ки саҳми суғуртапулӣ дар ММД дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 0,32 

фоизро ташкил дод, ҳол он ки дар Белоруссия ин нишондиҳанда 0,93 фоиз, 

дар Россия зиёда аз 3 фоиз, дар давлатҳои тараққикарда 10 фоизро ташкил 

менамояд [72. с-336].  Қайд кардан зарур аст, ки бо вуҷуди омилҳои 

мусоидаткунанда барои рушди иқтисодиёти миллӣ, ба монанди рушди 

муносибатҳои истеҳсолӣ, фазои мусоиди сармоягузорӣ омили муҳими дигар 

низоми суғурта мебошад. 

Яке аз нишондиҳандаҳои дигари дар бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ маъмул ин ҳақҳои ба азнавтақсимкунӣ додашуда мебошад. 

Азнавсуғуртакунӣ ин низоми муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки дар 

раванди онҳо суғуртакунанда хатарро ба суғурта қабул намуда, як қисми 

масъулияти онро бо назардошти имкониятҳои молиявияш аз рӯи шартҳои 

мувофиқашуда барои мақсадҳои барпо намудани бастаи мутавозини 

суғуртавӣ, таъмини устувории молиявӣ ва даромаднокии амалиёти суғуртавӣ 

ба суғуртакунандагони дигар месупорад. Дар як вақт ҳиссаи дахлдори ҳаққи 

суғурта низ супорида мешавад [181. с-302]. 

Аз рӯи ҷадвал маълум мегардад, ки ҳақҳои ба азнавтақсимкунӣ 

додашуда фақат дар шакли суғуртаи ихтиёрӣ мушоҳида мешавад. Агар дар 

соли 2017 ин нишондиҳанда 111393,1 ҳазор сомониро ташкил дода бошад, 

пас дар соли 2019 он 62 694,3 ҳазор сомонӣ ё 43,7% коҳиш ёфтааст. Ҳақҳои 

ба азнавтақсимкунӣ додашуда, чӣ тавре ки аз ҷадвали 2.1.3. бармеояд, танҳо 

дар шакли суғуртаи ихтиёрӣ мушоҳида мегардад, ки он дар  суғуртаи ҳатмии 

давлатӣ ва суғуртаи ҳатмӣ дида намешавад. 
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Ҷадвали 2.1.3. - Шаклҳои суғурта ва азнавтақсимкунии даромад  
(ҳазор сомонӣ)   

                          

                                      

                                       Солҳо  
 

 
 

Шаклҳои суғурта 

Шумораи шартномаҳои басташуда (адад) 

2017 2018 2019 

Тағйироти соли 
2019 нисбат ба 

соли 2017 
бо 

шумора 
бо % 

Суғуртаи ҳатмии давлатӣ - - - - - 

Суғуртаи ҳатмӣ - - - - - 

Суғуртаи ихтиёрӣ 111 393,1 82 508,5 62 694,3 -48698,8 -43,7 

Ҳамагӣ 111 393,1 82 508,5 62 694,3 -48698,8 -43,7  

Манбаъ: Дар асоси маълумотҳои омории Бонки миллии Тоҷикистон [манбаи 
электронӣ] URL http://www.nbt.tj/tj/. (санаи муроҷиат 13.01.2021с.) 

Сабаби асосӣ дар он аст, ки ширкатҳои калони суғуртавии кишвар 

давлатӣ буда, барои барқарорнамоии зарар имкониятҳои васеъ доранд. 

Ҳақҳои ба азнавтақсимкунӣ додашуда яке аз нишондиҳандаҳои муҳими 

хизматрасониҳои бозори суғуртавӣ ба ҳисоб рафта, мавҷудияти он дар чунин 

бозор аз гуногунҷабҳа ва ташаккулёфта будани бозор шаҳодат медиҳад. Аз 

адабиёти иқтисодӣ мо медонем, ки азнавсуғуртакунӣ низоми муносибатҳои 

иқтисодӣ мебошад, ки суғуртакунанда таваккалӣ суғуртавиро қабул карда, 

қисми муайяни ҷавобгариро бо назардошти имкониятҳои молиявии худ ба 

суғуртакунандагони дигар мувофиқи шартномаи дуҷониба месупорад. 

Азнавсуғуртакунӣ ба ташкилотҳои молиявӣ имконият медиҳад, ки ҷуброни 

хавфҳои муайяни барои онҳо калонро бо дигар ташкилотҳои суғуртавии 

азнавтақсимкунӣ тақсим намояд. Дар таҷриба азнавтақсимкунии суғуртавиро 

суғуртаи дуюмдараҷа ва ё суғуртаи ташкилотҳои суғуртавӣ номгузорӣ 

мекунанд. Дар шароити кунунӣ азнавсуғуртакунӣ як намуди маъмули 

фаъолияти байналхалқӣ ба ҳисоб рафта, дар бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ байналхалқӣ нақши босазоро доро мебошад. 

Боназардошти ҳолат ва вобастагии соҳа ба як қатор омилҳо таҳлилҳо 

нишон медиҳанд, ки пардохти ҷуброни суғуртавӣ дар баъзе солҳо тамоюли 

пастшавиро нишон медиҳад. Барои рушди ин намуди суғурта ҷалби сармояи 

хориҷӣ лозим меояд, зеро чунин фаъолиятро ташкилотҳои қобилиятдошта 

дар аксар ҳолат амалӣ менамоянд, ки аёнияти масъалаи мазкурро дар ҷадвали 

2.1.4. мушоҳида кардан мумкин аст. 

http://www.nbt.tj/tj/
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Ҷадвали 2.1.4. - Шакл ва пардохтҳои суғуртавӣ (ҳазор сомонӣ)  

Шаклҳои суғурта 

Пардохти ҷуброни суғуртавӣ 

2017 2018 2019 

Тағйироти соли 
2019 / 2017 

Бо шумора Бо % 

Суғуртаи ҳатмии 
давлатӣ 

197,2 150,2 125,8 -71,4 -36,2 

Суғуртаи ҳатмӣ 
 

2 832,1 
1 435,9 1563,5 -1268,6 -44,7 

Суғуртаи ихтиёрӣ 
 

8 522,3 
9 032,1 13588,9 5066,6 59,4 

Ҳамагӣ 

 

11551,6 10 618,2 15278,2 3726,6 32,2 

Манбаъ: Дар асоси маълумотҳои Бонки миллии Тоҷикистон[манбаи электронӣ] 

URL: http://www.nbt.tj/tj/ (санаи муроҷиат). 
 

Агар дар соли 2017 ҳамагӣ пардохти ҷуброни суғуртавӣ 11551,6 ҳазор 

сомониро ташкил дода бошад, пас дар соли 2019 ин нишондиҳанда ба 3726,6 

ҳазор сомонӣ ё 32,2% зиёд мебошад. Аз ҷадвал бармеояд, ки дар сохтори 

пардохти ҷуброни суғуртавӣ аз ҳама зиёд саҳми суғуртаи ихтиёрӣ мебошад. 

Агар пардохти ҷуброни суғуртавӣ аз тарафи суғуртаи ҳатмии давлатӣ дар 

соли 2019 нисбат ба соли 2017 тамоюли пастшавиро нишон дода бошад, пас 

шакли суғуртаи ихтиёрӣ ин нишондиҳандаро 59,4 % зиёд нишон медиҳад. 

Мусаллам аст, ки зиёд ва ё кам шудани пардохти ҷуброни суғуртавӣ аз 

тамоюли рушд ва ба миён омадани ҳолати суғуртавӣ вобастагӣ дорад. 

Хулосаи параграф 

Ҳамин тариқ, таҳлили хусусиятҳои ташаккул ва рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ, сохтори воридоти пардохти суғуртавӣ ва дигар 

нишондиҳандаҳои соҳаи суғуртаро баррасӣ намуда, қайд кардан мумкин аст, 

ки ҳиссаи ин соҳаи муҳим дар рушди муносибатҳои молиявӣ ислоҳотро 

талаб менамояд. Тавре мо дар боло борҳо қайд кардем, дур мондан аз 

диққати субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ва сатҳи пасти сармоягузории ин 

соҳа чи аз тарафи давлат ва чи аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ арзёбӣ 

мегардад. Барои рушди соҳа захираҳои калон, пеш аз ҳама, воситаҳои пулӣ 

ва танзими самараноки давлатӣ лозим меояд. Дар асоси омӯзиш ва таҳлили 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, бахусус қиёси низоми суғуртаи кишвар 

http://www.nbt.tj/tj/
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бо давлатҳои собиқ Шӯравӣ ва тараққикарда ба хулосае омадан мумкин аст, 

ки бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳоло дар марҳилаи аввали рушд қарор 

дошта, ташаккулёбии он ҳоло идома дорад. Барои тезондани рушди ин соҳа 

ба ғайр аз татбиқи чораҳои дар боло зикргардида такмили минбаъдаи муҳити 

иҷтимоии кишвар зарур ва муҳим мебошад, ки оид ба он мо дар боби сеюми 

кори диссертатсионӣ сухан меронем.  

1. Барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таҳлили хусусиятҳои 

ташаккул ва рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон моро зарур аст, ки тавассути қонунгузории худ ба ташкилотҳои 

суғуртавии хориҷӣ имконият диҳем, ки ба бозори суғуртаи мо ворид шуда, 

рақобати солимро ба миён оранд. 

2. Дар шароити муосир нақш ва мақоми суғурта дар рушди иқтисоди 

миллӣ ҳамчун бахши стратегии давлат баромад мекунад ва барои хуб ба роҳ 

мондани ин фишанги бозори молиявӣ тавассути механизмҳои 

батанзимдарорӣ, ки инро субъекти асосӣ (давлат) ба роҳ мемонад, ба танзим 

дароварда шавад. 

2.2. Арзёбӣ ва тамоюлҳои рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар 

замони муосир 

 

Дар шароити муосири хоҷагидорӣ сатҳи рушди соҳаи ғайриистеҳсолӣ 

яке аз нишондиҳандаҳои муҳими рушди комплекси иҷтимоиву иқтисодии 

кишвар ба ҳисоб рафт,а дар зери таъсири ҷараёнҳои мураккаби ҷамъиятӣ 

ташаккул меёбад ва маҷмӯи муаммоҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, динамика ва 

дурнамои онро инъикос менамояд [131. с-306]. 

Эътироф кардан зарур аст, ки иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

марҳилаи рушд қарор дорад ва бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ чун қисми 

низоми молиявии кишвар хусусиятҳои хоси худро доро мебошад. Ба чунин 

хусусиятҳо дохил мешаванд: 

- суст тараққӣ кардани бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, паст будани 

маданияти суғуртавии аҳолӣ (надоштани маълумот дар бораи 

хизматрасониҳои суғуртавӣ); 
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-маблағгузории ночиз ва паст будани пардохтпазирии аҳолӣ ва 

иштирокчиёни фаъолияти хоҷагидорӣ; 

-нобоварӣ ба муассисаҳои молиявӣ, аз он ҷумла ба ташкилотҳои 

суғуртавӣ; 

- номукаммалии низоми андоз ва монанди инҳо. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти 

молиявии ташкилотҳои суғуртавӣ ба ғайр аз ду ташкилоти суғуртавии 

давлатӣ барои рушди босуботи ин соҳаи муҳими молиявӣ хеле паст мебошад. 

Барои суғуртаи хавфҳои авиатсионӣ, саноатӣ, экологӣ ва монанди онҳо ҳатто 

имкониятҳои молиявии суғуртаи давлатӣ низ нокифоя мебошад. Аз ин лиҳоз, 

бозсуғуртакунии чунин хавфҳо дар бисёри давлатҳо дар асоси бастани 

шартнома бо ширкатҳои калони байналхалқии суғуртавӣ амалӣ мегардад.  

Танзими фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ, пеш аз ҳама, барои таъмини 

устувории молиявии корхона ва танзими босамари пардохтпазирӣ 

(захираҳое, ки барои пардохти барқароркунии ҳолати суғуртавӣ пешбинӣ 

шудаанд) сафарбар мешавад. Захираҳои пардохтпазирӣ ин дороиҳои 

ташкилоти суғуртавии тозаи онҳо аст, ки фоизи муайяни онро аз муомилоти 

умумӣ тартиб медиҳад. Иттиҳоди Аврупо сатҳи минималии захираҳои 

пардохтпазирии ширкатҳоро муайян намудааст, ки бо шарофати он ба 

субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ имконияти дастрасӣ ба бозори миллии 

суғуртавӣ пайдо мешавад [44. с-50-51].  Яъне, таҷрибаи давлатҳои 

тараққикарда нишон медиҳад, ки барои рушди соҳаи хизматрасониҳои 

суғуртавӣ, пеш аз ҳама, танзими давлатӣ дар шакли маблағгузории ин соҳа 

зарурат дорад. Аз ин лиҳоз, барои ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ҳамчун омили рушди муносибатҳои молиявии субъектҳои 

фаъолияти хоҷагидорӣ ба ғайр аз, ҷалби сармояи хориҷиву ватанӣ таъмини 

эътимоди иштирокчиёни бозор ба ин соҳаи муҳим зарур аст.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки барои ташаккулёбӣ ва рушди бозори 

суғурта эътимоди иштирокчиёни бозор ба низоми суғурта ва талаботи 



71 

 

 

ҷамъиятӣ ба ҳимояи суғуртавӣ омили асосӣ ба шумор меравад. Дар шароити 

муосир талабот ба ҳимояи суғуртавӣ се сарчашмаи асосӣ дорад.  

Якум, ин танзими давлатии соҳаи суғурта мебошад. Сухан дар бораи он 

меравад, ки вобаста ба рушди муносибатҳои молиявӣ ва ташаккулёбии 

шаклҳои гуногуни соҳибкорӣ талабот ба соҳаи суғурта афзоиш меёбад. Бисёр 

активҳои иқтисодӣ дар шароити рушди соҳибкориву тиҷоратӣ ба муомилоти 

молиявӣ дохил шуда, ҳангоми расидани зарар соҳибмулк ҳуқуқи барқарор 

намудани зарар ва пешгирии таваккали хавфро пайдо мекунад. Ба ғайр аз ин, 

вобаста ба қабули меъёрҳои ҳуқуқие, ки манфиатҳои субъектҳои фаъолияти 

хоҷагидориро боз ҳам васеъ мекунанд, барои зиёд намудани талабот ба 

ҳимояи суғуртавӣ мусоидат мекунанд.  

Дуюм, ин ба таври доимӣ рушд гирифтани бахши ғайридавлатии 

иқтисодӣ, ки аз дастгирии молиявии давлатӣ дур монда, ба ҳимояи хавфҳои 

мухталиф ниёз дорад ва маҳз дар чунин шароит соҳаи рушдёфтаи 

хизматрасониҳои суғуртавӣ манфиатҳои иқтисодии онҳоро таъмин 

менамояд.  

Сеюм, сарчашмаи муҳими талабот ба соҳаи хизматрасониҳои суғуртавӣ 

манфиатҳои мухталифи аҳолӣ мебошад. Баланд шудани сатҳи зиндагии 

аҳолӣ, рушди соҳибкории хурду миёна ба баланд шудани талабот ба 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун кафолати дастгирии молиявӣ дар 

мавриди ба миён омадани ҳолати суғуртавӣ, таъмини нафақаи иловагӣ ё ин 

ки пешниҳоди хизматрасонии босифати тиббӣ оварда мерасонад. 

Дар баробари ин, нишондиҳандаҳои ташкилотҳои суғуртавӣ аз рӯи 

номгӯи ташкилотҳо, сармояи оинномавии онҳо, дороӣ ва уҳдадориҳо муайян 

шуда буд, ки мо фарқияти байни дороиҳо ва уҳдадориҳоро бо шумора ва 

фоиз муайян намудем. 

Аксари ташкилотҳои хусусии суғуртавӣ дар дигар минтақаҳои кишвар бахши 

худро надоранд. Аз ҷадвали мазкур бармеояд, ки дар бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар айни замон 18 ташкилоти суғуртавӣ кору фаъолият менамоянд. 
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Ҷадвали 2.2.1. - Нишондиҳандаҳои молиявии ташкилотҳои 
суғуртавӣ (ҳазор сомонӣ)  

№ 
Номгӯи 

ташкилотҳо 

Сармояи 
оинномавӣ 

Дороиҳо 
 

Уҳдадориҳо 

Фарқияти 
байни 

дороиҳо ва 
уҳдадориҳо 
бо маблағ  

Фарқияти 
байни 

дороиҳо ва 
уҳдадориҳо 

бо % 

1 
КВД 
«Тоҷиксуғурта» 

5 200,0 51 876,6 45 987,2 5889,4 11,3 

2 
КВДС 
«Тоҷиксармоягузор» 

15 675,0 33 653,5 12 610,4 21043,1 62,5 

3 
ҶСДММ «Спитамен 
Суғурта» 

87 742,1 96 589,7 3 297,5 93292,2 96,5 

4 ҶДММ «ТС «Муин» 2 727,2 15 773,4 10 347,7 5425,7 34,3 

5 
ҶДММ «Суғуртаи 
асри 21» 

2 719,1 3 807,8 - 481,8 3326 87,3 

6 ҶСП «ТС Кафил» 1 000,0 1 599,0 556,0 1043 80,29 

7 
ҶСП «ТС «Суғуртаи 
аввалини миллӣ»  

500,0 187 135,6 104 430,5 82705,1 44,19 

8 ҶДММ «ТС БИМА» 500,0 83 322,4 82 494,8 827,6 0,99 

9 ҶДММ «ТС Боварӣ» 500,0 1 359,6 854,7 504,9 37,1 

10 
ҶДММ «ТС 
«Меҳнат» 

500,0 2 277,3 1 314,5 962,8 42,2 

11 
ҶДММ «ТС Эсхата 
Суғурта» 

500,0 2 559,4 1 489,7 1069,7 41,7 

12 
ҶДММ «ТС 
Итминон» 

500,0 1 962,3 504,7 1457,6 74,2 

13 
ҶДММ «Суғуртаи 
Шарқ» 

500,0 1 059,3 366,1 693,2 65,4 

14 
ҶДММ «ТС 
Меҳрубон» 

500,0 1 824,9 1 068,7 756,2 41,4 

15 
ҶДММ «Суғуртаи 
Тоҷик ва Чин» 

500,0 542,9 248,6 294,3 54,2 

16 ҶДММ «ТС Сипаҳр» 500,0 260,7 71,5 189,2 72,5 

17 
ҶДММ «ТС 
Такаффул» 

500,0 490,9 11,9 479 97,5 

18 

ҶДММ «Маркази 
дастгирии суғуртаи 
мутақобила» 

19,1 1 202,2 1 155,3 46,9 3,9 

Ҳамагӣ 120582,5 487 297,5 266 328,0 220005,9 45,3 

Манбаъ: маълумотҳои Бонки миллии Тоҷикистон [манбаи электронӣ] URL: 

http://www.nbt.tj/tj/. (санаи муроҷиат 13.01.2021с.) 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мавқеи асосиро дар ин бозор аз ҳисоби 

сармояи оинномавӣ КВД «Тоҷиксуғурта», КВДС «Тоҷиксармоягузор», 

ҶСДММ «Спитамен-Суғурта» ва ҶДММ ТС «Муин» ишғол менамоянд. Аз 

рӯи дороиҳои ташкилотҳои суғуртавӣ бошад, дар ҷои аввал ҶСП ТС 

http://www.nbt.tj/tj/
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“Суғуртаи аввалини миллӣ” бо 187135,6 ҳазор сомонӣ, дар ҷои дуюм 

ҶСДММ «Спитамен-Суғурта» бо 96589,7 ҳазор сомонӣ, дар ҷои сеюм  

ҶДММ “ТС БИМА” бо 83322,4 ҳазор сомонӣ, дар ҷои чорум КВД 

«Тоҷиксуғурта» бо 51876,6 ҳазор сомонӣ меистад. Гуфтан ба маврид аст, ки 

ҳиссаи умумии дороиҳои ширкатҳои суғуртавӣ аз уҳдадориҳои онҳо ба 

андозаи 45,3% афзоиш ёфтааст. 

Тоҷиксуғурта бошад, дар ҳама вилояту шаҳру ноҳияҳо филиалҳои худро 

дорад ва айни замон 28 намуди хизматрасониҳои суғуртавиро амалӣ менамояд. Аз 

инҳо 13 намуд шакли ҳатмӣ ва 15 намуд шакли ихтиёрии суғуртавӣ мебошанд, ки 

ин ба ташкилот имконияти васеи рушди босуботро таъмин менамояд. Сармояи 

оинномавии умумии ҳамаи ташкилотҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 120582,5 ҳазор сомониро ташкил медиҳанд, ки назар ба соли 

гузашта 9,7 фоиз зиёд аст.  

Суғурта ин чунин соҳаи муҳими иҷтимоии бахши иқтисодӣ мебошад. 

Ташкилотҳои суғуртавӣ ҳамчун сармоягузори асосӣ дар кишвар бо 

иқтисодиёти бозоргонии рушдёфта яке аз сарчашмаи муҳими сармоягузории 

молиявии иқтисодиёти кишвар баъди сохтори бонкӣ бояд ҷои дуюмро ишғол 

намоянд. Суғурта ба сатҳи хароҷоти давлат таъсири ҷиддӣ расонида, буҷети 

давлатро аз хароҷоти калон барои барқарор кардани зарар дар сурати ба 

вуҷуд омадани ҳолати суғуртавӣ озод менамояд [52. с-29-30]. 

Рушди рақобат ва баланд шудани самаранокии иқтисодии фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ ба тавсеаи доираи хизматрасониҳои суғуртавӣ, 

афзоиши миқёси суғуртанамоии корхонаҳо ва аҳолӣ мусоидат менамояд. Дар 

натиҷа, ҳам барои соҳибкорон ва аҳолӣ имконияти самаранок идора 

намудани таваккалҳо фароҳам оварда шуда, ҳам барои рушди минбаъдаи 

бахши суғурта ва иқтисодиёти кишвар, дар маҷмӯъ замина гузошта мешавад. 

Бахши рушдёфта ва устувори суғурта дар навбати худ ба доираҳои дигари 

бахши молиявӣ ва хусусан ба рушди бозори сармоя таъсири назарраси худро 

мерасонад, зеро ширкатҳои суғуртавӣ, чун қоида, ҳамчун сармоягузорони 
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асосӣ ба коғазҳои қиматноки давлатӣ ва корпоративӣ баромад менамоянд 

[170. с-202]. 

Мувофиқи маълумотҳои омории Бонки миллии Тоҷикистон дар соли 

2018 ҳаҷми умумии дороиҳои ташкилотҳои суғуртавӣ 371954,9 сомонӣ ва 

ҳаққи суғуртавӣ бошад, ҳамагӣ 234202,6 сомониро ташкил дод.  

Омили асосии рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, пеш аз ҳама, 

ин рушди босуботи иқтисодиёти Тоҷикистон мебошад. Дар соли 2018 рушди 

ММД дар сатҳи 7,3 фоиз ҷамъбаст гардида, таваррум дар сатҳи 5,4 фоиз 

нигоҳ дошта шуд. Пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ, бахусус бахшҳои 

истеҳсолӣ таъмин гардида, зиёда аз 150 ҳазор ҷойҳои кории нав таъсис дода 

шудааст. Даромади пулии аҳолӣ 11 фоиз зиёд шуда, ҳаҷми пасандозҳо дар 

низоми бонкии кишвар нисбат ба соли гузашта 9 фоиз афзуд ва сатҳи 

камбизоатӣ то 29,5 фоиз коҳиш ёфт. Қисми даромади буҷети давлатӣ аз 6,5 

миллиард сомонии соли 2010 ба 24 миллиард сомонӣ дар соли 2019 расонида 

шуд. Тибқи нақшаҳо дар соли 2019 афзоиши қисми даромади буҷети давлатӣ 

нисбат ба соли 2018 13 фоиз, суръати рушди ММД беш аз 7 фоиз таъмин 

гардида, даромади пулии аҳолӣ қариб 10 фоиз афзоиш ёфт [2. с-46]. Дар 

баробари ин, дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 ба соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ 

ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 9,5 фоиз зиёд маблағ равона карда шудааст. Ҳамаи 

ин дастовардҳо барои рушди хизматрасониҳои бозори суғурта дар кишвар 

заминаи васеи молиявию иқтисодӣ мегузорад.  

Аз нуқтаи назари таҷрибаи хоҷагидорӣ қайд кардан муҳим аст, ки 

вобастагии байни суғурта ва тараққиёти иқтисодиёти миллӣ то имрӯз ҳам аз 

тарафи субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ва ҳам дар сатҳи давлат кам 

эътироф шудааст. Сухан дар бораи он меравад, ки ҳангоми таҳия ва татбиқи 

барномаҳои миёнамуҳлату дарозмуҳлати иқтисодӣ ба соҳаи суғурта ҳамчун 

сегменти муҳими бозори хизматрасониҳо кам диққат дода мешавад. 

Масъалаи рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз он нуқтаи назар муҳим мебошад, ки дар татбиқи бисёр 

чорабиниҳои иқтисодӣ ва афзоиши баъзе нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 
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нақши суғурта дар рушди босуботи онҳо басо назаррас буда, дар беҳтар 

намудани ҳолати иҷтимоии ҷомеа мусоидат мекунад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки суғурта на фақат категорияи иқтисодӣ, 

балки категорияи ҳуқуқӣ низ мебошад. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” омадааст, ки суғуртакунӣ ин муносибатҳо 

оид ба ҳимояи манфиатҳои қонунии молумулкии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

ҳангоми рух додани ҳодисаҳои суғуртавии муайян аз ҳисоби фондҳои пулии 

аз мукофотҳои суғуртавии (ҳаққи суғуртавии) пардохтшуда, инчунин, 

маблағҳои дигари ташкилотҳои суғуртавӣ, ки аз ҷониби ташкилотҳои 

суғуртавӣ ташаккул ёфтаанд ва ба фаъолияти суғуртавӣ бошад - фаъолияти 

ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) оид ба бастан ва иҷрои 

шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ), ки дар асоси иҷозатномаи мақоми 

ваколатдори давлатӣ тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

амалӣ мегардад, дохил мешавад [3. с-44].  Қайд кардан зарур аст, ки рушд ва 

устувории бозори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бе таҳлили ҳаматарафаи 

ҳолати воқеии он ва суст будани заминаи ҳуқуқии фаъолияти суғуртавӣ 

имконнопазир мебошад ва бинобар ин, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи фаъолияти суғуртавӣ” барои рушди соҳаи мазкур пояи устувор 

гузошта, дар рушди минбаъдаи он мусоидат менамояд. 

Қонуни мазкур масъалаҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ, аз он ҷумла фаъолияти 

суғуртавиро мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуда, 

барои таъмини ҳифз ва ҳимояи манфиатҳои молумулкӣ ва дигар манфиатҳои 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мавриди ба амал омадани ҳодисаҳои суғуртавӣ ва 

ҳолатҳои фавқулода сафарбар гардидааст. Дар баробари ин, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аллакай моҳият ва муҳимияти бозори суғурта барои пешрафти 

муносибатҳои бозоргонӣ ва баланд бардоштани маданияти муносибатҳои 

бозоргонии аҳолӣ ҳамчун шарти муҳими тараққиёти ҷомеаи шаҳрвандӣ дарк 

шуда, пояи устувори ҳуқуқӣ ва заминаи иқтисодӣ гузошта шудааст, ки барои 

рушди минбаъда ва ташаккулёбии бозори суғурта шароит муҳайё карда, 

кафолати ҳимояи иҷтимоиро дар кишвар таъмин менамояд.  
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Имрӯз дар кишвар бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ба мушкилоти 

зиёд нигоҳ накарда дар марҳилаи рушд қарор дорад. Таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки дар солҳои охир иқтидори калонро ин бозор ба даст оварда 

мунтазам ташаккул ёфта истодааст. Дар баробари ин суст тараққӣ кардани 

бозори суғурта нисбати дигар соҳаҳои молиявӣ назаррас мебошад.  

Яке аз нуқтаи муҳим дар ҳаёти инсон ин фикри ба даст овардани 

имкониятҳои васеъ ва нигоҳ доштани саломатии хеш мебошад. Соҳаи 

рушдёфтаи суғурта бошад, барои пешниҳоди хизматрасониҳои босифати 

тиббӣ ва дигар намуди хизматрасониҳо замина муҳайё карда, ба ҷомеа 

хизмат менамояд. Имрӯз маълум мегардад, ки яке аз самтҳои афзалиятнок 

барои таъсиси фазои мусоиди молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ташаккулёбии инфрасохтори бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ба ҳисоб 

меравад. Ба тамоюли мусбӣ ва манфӣ, ки ба рушди бозори суғурта таъсир 

мерасонанд, инҳо дохил мешаванд (ниг. ба ҷадвали 2.2.2).  

Ҷадвали 2.2.2. - Тамоюли таъсиррасонии мусбӣ ва манфи ба 
фаъолияти бозори суғурта 

Тамоюли мусбӣ Тамоюли манфӣ 

Рушди суғуртаи ихтиёрӣ ва ҳатмӣ 
Пардохтнопазирии иштирокчиёни фаъолияти 
суғуртавӣ 

Тамоюли афзоиши капитализатсия 
Мавҷуд набудани шакл ва намудҳои нави 
суғуртаи ихтиёрӣ ва ҳатмӣ 

Мукаммал будани низоми андоз 
Номукаммалии танзими меъёрҳои ҳуқуқӣ дар 
соҳаи суғурта 

Мукаммалии сармоягузории воситаи 
захираҳои суғуртавӣ 

Суст тараққӣ кардани фаъолияти 
сармоягузории суғуртавӣ 

Тахассусӣ намудани ташкилотҳои 
суғуртавӣ аз рӯи намуд 

Кам будани сармояи худӣ 

Бетарафии иштирокчиёни 

сармоягузориҳои хориҷӣ 

Сатҳи пасти касбияти кормандон ва 
иштирокчиёни фаъолияти суғуртавӣ 

Такмили танзим ва назорати фаъолияти 
иштирокчиёни бозори суғурта 

Имиҷи пасти ташкилоти суғурта ва сифати 
маҳсулоти суғуртавӣ 

Коркарди муаллиф. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки тамоюлҳои мусбӣ ба рушди соҳа таъсир 

расонида, барои самаранокии фаъолияти суғурта ва умуман, ба низоми 

молиявӣ такони ҷиддӣ мебахшанд ва тамоюлҳои манфӣ бошад, барои рушди 

соҳа монеаҳо эъҷод менамоянд. Рушди муосири бизнеси суғуртавӣ дар 

шароити номуътадилии вазъи геосиёсӣ, ҷаҳонишавӣ ва рақобати шадид 
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амалӣ гашта истодааст. Новобаста аз чунин буҳронҳо рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар мушоҳида мешавад. Самаранокии 

рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ чӣ тавре ки мо борҳо қайд кардем, 

аз боварии аҳолӣ ба низоми суғурта ва аз ҳимояи манфиатҳои ҳаматарафаи 

суғурташавандагон вобастагӣ дорад. 

Таҷрибаи давлатҳои тараққикарда нишон медиҳад, ки шаҳрвандони 

онҳо муҳим будани суғуртаи ҳаёт ва саломатиро дарк карда, шартномаҳои 

мухталифи суғуртавиро ба имзо мерасонанд. Дар баробари ин, дар шароити 

буҳрони молиявӣ шаҳрвандон дар бораи суғуртаи амонатӣ низ андеша 

мекунанд. Ин намуди суғурта имконияти кафолати молиявии субъектҳои 

фаъолияти хоҷагидориро дар тамоми марҳилаҳои ҳаёт кафолат медиҳад.  

Дар диссертатсия барои амалӣ намудани чораҳои дар боло қайдгардида 

таҳлили муҳити амалкарди бозори хизматрасонии суғуртавӣ дар асоси 

SWOT-таҳлил таҳқиқ гардидааст. Қайд карда мешавад, ки бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун механизми иқтисодии амалисозии 

лоиҳаҳои давлатӣ дар бозори суғуртавӣ тарафҳои қавӣ, заиф, имкониятҳо ва 

таҳдидҳоро доро мебошад. Дар баробари ин, муаммоҳои ҷиддии сиёсии 

байналхалқӣ низ ба бизнеси суғуртавӣ таъсир мерасонанд. Зиёдшавии 

терроризм, баландшавии сатҳи хавфи амалиётҳои тиҷоратӣ ва татбиқи 

лоиҳаҳои инвеститсионӣ, пиршавии аҳолӣ ва дигар ҷабҳаҳои рушди низоми 

байналхалқии муосири хоҷагидорӣ ба бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ 

таъсирбахш мебошанд. Ҳамаи ин омилҳо динамикаи рушди бозори муосири 

байналхалқии суғуртаро муайян мекунанд [41. с-113-117].  Таҷриба нишон 

медиҳад, ки дуруст ба роҳ мондани сиёсати иқтисодӣ ва самаранок идора 

кардани хавфи молиявӣ чунин хатарҳоро пешгирӣ мекунад.  

Истифодаи механизми иқтисодии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ 

дар асоси гузаронидани SWOT-таҳлил имконият медиҳад, ки муаммоҳои 

асосӣ дар заминаи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ошкор гардида, барои 

беҳтар намудани вазъи амалишавии лоиҳаҳо тавсияҳо пешниҳод карда 

шаванд. 
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Ҷадвали 2.2.3. – SWOT-ТАҲЛИЛИ МУҲИТИ БОЗОРИ СУҒУРТА   
S (Тарафҳои қавӣ) W (Тарафҳои заиф) 

1. Фоидаовар будани бахши суғуртавӣ 

2. Пардохтҳои суғуртаи кафолатнок 

3. Самаранокии шартномаҳои суғуртавӣ 

4. Мустаҳкам шудани мавқеи  фаъолияти 
ташкилотҳои суғуртавӣ дар бозори 
молиявӣ 

5. Муносибатҳои хуб бо ташкилотҳои 
қарзӣ 

6. Муттаҳидсозӣ ва азнавсозии фаъолияти 
суғуртавӣ 

1. Сатҳи пасти сармоягузорӣ 

2. Маданияти пасти иштирокчиёни бозори 
хизматрасониҳои суғуртавӣ 

3. Паст будани сатҳи пардохтпазирии аҳолӣ 

4. Нокифоягии захираҳои пулии ширкатҳои 
суғурта 

5. Даромаднокии пасти тиҷорат 

6. Сатҳи пасти эътимоднокӣ 

7. Норасоии мутахассисони баландихтисоси 
соҳаи суғурта 

8. Маданияти пасти суғуртавии шаҳрвандон 

9. Маълумоти кофӣ надоштан дар бораи 
суғуртакунандагон 

O (Имкониятҳо) T (Таҳдидҳо) 

1. Афзоиши суғуртаи ихтиёрии ҳаёт 

2.  Афзоиши таваҷҷуҳ ба соҳаи суғурта аз 
хонаводаҳо 

3.  Ислоҳоти системаи назорати суғурта 

4. Афзоиши даромаднокӣ аз рӯи 
намудҳои ихтиёрии суғурта 

5. Зиёд шудани  таваҷҷуҳ ба соҳаи суғурта 
аз ҷониби давлат 

6. Ислоҳоти системаи назорати суғуртавӣ 

7. Баланд бардоштани ҷолибияти 
сармоягузории суғуртакунандагони 
инфиродӣ 

8. Афзоиши даромад ва пасандозҳои 
аҳолӣ 

1. Ноустуворӣ дар бозорҳои ҷаҳонии 
молиявӣ 

2. Сифати нокифояи назорати ширкатҳои 
суғуртавӣ 

3. Набудани назорати миёнаравҳои суғурта 

4. Дигаргуниҳои доимии бозори суғуртаи 
дохилӣ 

5. Сифати нокифояи назорати ширкатҳои 
суғуртавӣ 

6. Нархҳои демпингӣ 

7. Номукаммалии заминаи ҳуқуқӣ доир ба 
баъзе шаклҳои фаъолияти суғуртавӣ 

Коркарди муаллиф. 

Таҳлили ҳолати бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ аз он шаҳодат 

медиҳад, ки ин бозор бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда 

метавонад нақш ва мақоми худро дар низоми иқтисодиёти кишвар мустаҳкам 

намояд. Татбиқи чорабиниҳои мукаммалгардонии муносибатҳои суғуртавӣ 

чун қисми ҷудонашавандаи низоми молиявӣ метавонад барои афзоиш додани 

нишондиҳандаҳои соҳаи суғурта имконият диҳад. Чун дигар субъектони 

муносибатҳои фаъолияти хоҷагидорӣ бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ низ 

тамоюли қаввӣ ва заифро доро мебошад. 
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Аз ҷадвал бармеояд, ки самтҳои стратегии рушди бозори суғурта, аз 

қабили тавсеаи фаъолияти ташкилотҳои суғурта, танзими давлатии 

фаъолияти суғуртавӣ, мусоидати рушди суғуртаи ихтиёрӣ, рушди 

инфрасохтори бозор, устувории низоми молиявӣ, баланд бардоштани 

маданияти молиявӣ, такмили низоми андоз ва монанди инҳо барои рушди 

босубот ва устувории фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ мусоидат 

менамоянд.  

Ҳолати имрӯзаи фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ дар кишвар 

диққати махсусро талаб менамояд. Рушди минбаъдаи соҳа ва ташаккулёбии 

он ҳамчун сегменти муҳими бозори молиявӣ дар кафолати молу мулки 

шаҳрвандон, ҳимоя ва идораи хавфҳои мухталиф ва умуман, барои рушди 

иқтисоди миллӣ мавқеи хосро ишғол менамояд. Аз ин рӯ, аз нуқтаи назари 

тадқиқоти мо ошкорсозии муаммоҳои мавҷуда дар соҳаи мазкур, ки аз 

бартараф ва ҳалли онҳо сифати таъмини хизматрасониҳои суғуртавӣ ва 

рушди босуботи низоми молиявӣ вобастагӣ дорад, муҳим мебошад. Дар 

баробари ин, дар шароити буҳрони молиявӣ ва номукаммалии идораи 

хавфҳои молиявӣ аз тарафи кормандони муассисаҳои молиявии кишвар 

низоми молиявӣ осебпазир гашта, ба соҳаи суғурта таъсири манфии худро 

расонд, ки ин дар навбати худ ба нобоварии аҳолӣ ба муассисаҳои молиявӣ 

ва пардохтнопазирии ташкилотҳои суғуртавӣ оварда расонид. 

Аз ин рӯ, яке аз заминаҳои гузариши иқтисодиёти кишвар ба модели 

рушди саноатию инноватсионӣ ва таъмини рушди босуботи иқтисодӣ 

таъсиси фазои мусоиди сармоягузорӣ ва муҳайё сохтани шароитҳои 

муътадил барои низоми молиявӣ, бахусус соҳаи суғурта ҳамчун кафолати 

барқароркунии зарарҳои мухталиф ба мақсад мувофиқ мебошад.  

Хулосаи параграф 

Дар асоси арзёбӣ ва тамоюлҳои рушди муосири бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ таҳлили фаъолияти бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ нишон медиҳад, ки соҳаи мазкур, пеш аз ҳама, татбиқи 

чорабиниҳои молиявиро ҳамчун омили асосии рушди соҳа талаб мекунад. 
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Маблағгузории минбаъдаи чунин чорабиниҳоро метавон аз ҳисоби чунин 

сарчашмаҳо, ба монанди буҷети давлат, ҷалби сармоягузории ватанию 

хориҷӣ ва аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ ба роҳ монд. Омӯзиши рушди 

босуботи соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ нишон медиҳад, ки фақат ба воситаи 

истифодаи ҳамаи имкониятҳо самаранокии соҳаро ҳис кардан мумкин аст. 

Сухан дар бораи он меравад, ки барои такмил додани бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ на фақат маблағгузорӣ ва танзими давлатии 

суғурта, балки муносибати ҳамаҷониба, аз қабили истифодаи роҳҳои 

интенсивӣ ва экстенсивӣ, баланд бардоштани сатҳи маданияти молиявии 

иштирокчиёни фаъолияти суғуртавӣ зарур аст. Бинобар ин, баланд 

бардоштани самаранокии хизматрасониҳои суғуртавӣ ва шаклҳои гуногуни 

он бояд самти афзалиятноки сиёсати молиявии кишвар ба ҳисоб равад.  

Барои муваффақ шудан ба чунин мақсад ва ҳалли муаммоҳои соҳа 

иштироки фаъоли ҳамаи иштирокчиёни бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, 

устувории танзими давлатии соҳа, якҷоякунии қувваи мақомоту сохторҳои 

хоҷагидорӣ, тавсияҳои олимони иқтисоддон, истифодаи қувваи соҳибкорону 

сармоягузорон ва умуман, истифодаи неруи пурраи ҷомеа зарур мебошад. 

Фақат дар ҳолати мустаҳкам намудани танзими давлатӣ дар шакли қарздиҳии 

имтиёзӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, ҷонибдории ҳаматарафаи давлату шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеӣ самаранокии бозори хизматрасониҳои суғуртавиро таъмин 

кардан мумкин аст. 

1. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити рушди босуботи 

илму техника ва умуман, тараққиёти босуръати иқтисодиёт ин ҷараёнро дар 

кишвар бо дуруст ба роҳ мондани сиёсати молиявию иқтисодӣ тезондан 

мумкин аст.  

2. Аз нуқтаи назари таҷрибаи хоҷагидорӣ қайд кардан зарур 

мешуморем, ки мо дар назди худ вазифаи тадқиқоти тамоми муаммоҳои 

соҳаи суғуртаро нагузоштем. Мақсади асосии мо таҳлил ва ошкор намудани 

муаммоҳои мавҷудаи соҳаи суғурта ва истифодаи алтернативаи имконпазири 

он ба ҳисоб меравад. 
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3. Бо мавҷудияти проблемаҳои муҳими ҳаёти хоҷагидорӣ суғурта 

чун сегменти бозор дар ислоҳоти низоми молиявӣ ва таъмини бехатарии 

молиявӣ омили муҳим ба ҳисоб меравад ва аз ин лиҳоз, рушди муносибатҳои 

молиявӣ ва проблемаҳои дигари иқтисодиёти миллиро бе соҳаи суғурта 

баррасӣ кардан ғайриимкон аст.  

 

2.3. Нақши бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар рушди иқтисодиёти 
миллӣ 

 

Бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ яке аз ҷузъҳои муҳими низоми 

молиявӣ ба шумор рафта, дар рушди иқтисодиёти миллӣ нақши назаррас 

дорад. Таҳлили назариявии рушди иқтисодӣ омилҳои зиёдеро, ба монанди 

индикаторҳои макроиқтисодӣ, нишондиҳандаҳои фаъолияти суғуртавӣ ва 

динамикаи рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавиро дар бар мегирад. 

Бозори молиявии устувор ва рушдёфта рушди босуботи иқтисодиро таъмин 

менамояд. Бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар навбати худ чун як қисми 

низоми молиявӣ барои афзоиши нишондиҳандаҳои соҳа пояи устувор 

гузошта, дар таъмини бехатарии молиявии давлат нақши муҳим дорад. 

Қайд кардан муҳим аст, ки имрӯз дар Тоҷикистон таҳқиқи механизми 

таъсири бахши суғурта ба рушди иқтисодиёти миллӣ аз тарафи олимони 

иқтисоддон хеле кам ба назар мерасад. Дар баробари ин, дар адабиёти 

иқтисодии кишвар оид ба ин соҳаи муҳим кам сухан рафта, аз тарафи олимон 

низ рағбати таҳлили таҷрибавию назариявии он кам ба чашм мерасад. Аз ин 

лиҳоз, мо тасмим гирифтем дар параграфи мазкур механизми асосии соҳаро, 

ки ба воситаи онҳо суғурта ба рушди иқтисодиёт таъсир мерасонад, баррасӣ 

намоем.  

Суғурта чун ҷузъи низоми махсуси муносибатҳои иқтисодӣ дар 

шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ нақши муҳимро дар устуворкунии 

молиявӣ мебозад. Умуман, масъалаи нақши бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ аз марҳилаи пайдоиш аҳамияти калони муҳими назариявию 

таҷрибавиро пайдо карда, дар давраи муосир низ рӯзмарра мебошад. 

Функсияи барқарорнамоии зарар, ки дар фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ 
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яке аз вазифаи асосӣ ба ҳисоб меравад, наметавонад аз ҷониби ягон соҳаи 

дигар иҷро карда шавад. Аз ин лиҳоз, дар вақти ба миён омадани ҳолати 

суғуртавӣ ё ин ки фалокати калони иқтисодӣ, ки истеҳсолоти корхонаҳои 

зиёдро вайрон менамояд, барқарор кардани зарар фақат ба воситаи низоми 

суғуртавӣ амалӣ шуда, таъсири мусбӣ ва натиҷаи хуби макроиқтисодиро 

таъмин менамояд.  

Дар баробари ин, ҷудо намудани маблағ аз буҷети давлат дар ҳолати ба 

миён омадани фалокат ва дигар ҳолатҳои ғайричашмдошт вазъияти молиявии 

кишварро осебпазир мегардонад. Дар чунин ҳолат суғурта чун ҳимоятгари 

манфиатҳои иштирокчиёни бозор ва давлат барои пешгирии муаммоҳои 

ҷиддии иқтисодӣ мусоидат менамояд. Маҳз аз хотири чунин қобилияти 

суғурта дар давлатҳои тараққикарда он яке аз самтҳои муҳими иқтисодӣ 

ҳисобида мешавад. Мавриди зикр аст, ки дар шароити бозор захираҳои 

калони суғуртавӣ метавонанд ба ҳайси маблағҳои иловагӣ барои рушди 

соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ истифода бурда шуда, умуман, барои афзоиши 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ саҳми худро гузоранд.  

Қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 93 фоиз кӯҳсор мебошад ва ба ғайр 

аз дигар намудҳои хавфи иқтисодиву молиявӣ кишвари мо ҳамасола ба 

ҳолатҳои фавқулода, ба монанди обхезӣ ва дигар намуди фалокатҳои табиӣ 

дучор мегардад, ки ба хоҷагидорӣ ва моликияти шаҳрвандон зарари калон 

мерасонад. Сарчашмаи асосии маблағгузории чунин зарарҳо ва 

маблағгузории чорабиниҳо оид ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода дар кишвар 

бинобар суст тараққӣ кардани соҳаи суғурта буҷети давлат мебошад.   

Имрӯз аллакай маълум мегардад, ки суғурта самти афзалиятнок барои 

ташаккули низоми молиявӣ ва таъмини босуръати рушди иқтисодии кишвар 

аст. Дар шароити номуайянӣ ва мавҷудияти хатарҳо суғурта басо вазифаҳои 

муҳим, аз қабили ҳимояи захираҳои буҷетӣ, кафолати барқарор намудани 

зарар, ҳимояи вазъи иҷтимоии шаҳрвандонро иҷро менамояд ва инчунин, ба 

ҳайси сарчашмаи иловагии маблағгузории иқтисоди миллӣ баромад мекунад. 
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Ҳамчун категорияи иқтисодӣ суғурта низоми муносибатҳои 

иқтисодиро ифода карда, маҷмӯи шакл ва усулҳои ташаккулёбии фондҳои 

махсуси воситаҳои пулӣ ва истифодаи онҳоро барои барқарор намудани 

зарар дар ҳолати хавфҳои мухталиф ва инчунин, пешниҳоди хизматрасониҳо 

ба шаҳрвандон дар сурати ба миён омадани ҳолати муайян дар ҳаёти онҳо 

дар бар мегирад. Вай, аз як тараф, ҳамчун воситаи ҳимояи тиҷорат ва 

некуаҳволии мардум ва аз тарафи дигар, шакли фаъолияти фоидаовар 

баромад мекунад [141. с-95-99]. 

Хусусияти хоси фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ дар он мебошад, ки 

онҳо дар марҳилаи буҳрон ва ҳолатҳои хавф сарбории молиявии 

иштирокчиёни бозори хизматрасониҳои суғуртаро сабук карда, корхонаҳоро 

на фақат аз муфлисшавӣ наҷот медиҳанд, балки барои рушди фаъолияти 

инноватсионӣ мусоидат мекунанд. Аз ин лиҳоз, хизматрасониҳои чунин 

бозор сегменти муҳими низоми иқтисод ба шумор рафта, барои рушди 

шаклҳои мухталифи моликиятдорӣ як қувваи ҳаракатдиҳанда арзёбӣ 

мегардад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вазифаҳои бозори суғурта ба 

воситаи муассисаҳои дигари молиявӣ татбиқ мешаванд ва бо рушд ёфтани 

соҳаи суғурта фаъолияти бозори суғурта васеъ гашта, фаъолияти 

сармоягузориро низ касб мекунад. 

Тамоюли рушди иқтисодиёти ҷаҳон низ нишон медиҳад, ки 

ташкилотҳои калони суғуртавӣ дар низоми иқтисодиёт сармоягузори калон 

ба ҳисоб мераванд. Ташкилотҳои суғуртавӣ дар қатори ширкатҳои 

сармоягузорӣ ва муассисаҳои молиявию қарзӣ қисми ҷудонашавандаи 

низоми иқтисодиёти давлатҳои тараққикарда ба ҳисоб рафта, сарчашмаи 

иловагии лоиҳаҳои дарозмуҳлати инвеститсионӣ арзёбӣ мегарданд.  

Дар шароити маҳдудияти захираҳои молиявӣ бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар шароити махсуси мураккаб рушд ёфта истодааст. Аз як тараф, 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ташаккул ёфта истодааст ва аз тарафи 

дигар бошад, нишондиҳандаҳои фаъолияти суғуртавӣ, ба монанди ҳаққи 

суғуртавӣ саҳми бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар рушди иқтисодиёт 
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кам мебошад. Дар баробари ин, ташкилотҳои ватании суғуртавӣ 

хизматрасониҳои васеъро бо сабаби имкониятҳои маҳдуди молиявӣ 

пешниҳод карда наметавонанд. Аз ин лиҳоз, барои диверсификатсияи бозори 

суғурта корҳои зиёдеро ба анҷом расонидан лозим аст.  

Таҷрибаи давлатҳои тараққикарда нишон медиҳад, ки дар рушди 

ҷараёни сармоягузорӣ ташкилотҳои суғуртавӣ фаъолона ширкат варзида, 

нақши калидиро иҷро менамоянд. Ташкилотҳои суғуртавӣ қисми зиёди 

захираҳои молиявии суғурташавандагонро ба кор андохта, фаъолияти 

сармоягузориро амалӣ ва барои фаъол гардонидани фаъолияти 

сармоягузорони ватанию хориҷӣ низ мусоидат менамоянд. 

Рушди фаъолияти сармоягузории ташкилотҳои суғуртавӣ аз омилҳои 

зиёди дохилӣ ва беруна вобастагӣ дорад. Омилҳои асосие, ки ба фаъолияти 

сармоягузории ташкилотҳои суғуртавӣ таъсир мерасонанд, дар ҷадвали 2.3.1 

оварда шудаанд.  

Ҷадвали 2.3.1. - Омилҳои ба фаъолияти сармоягузории ташкилотҳои 
суғуртавӣ таъсиррасон 

Омилҳои дохилӣ 

 
Омилҳои беруна 

1.Нокифоя будани захираҳои молиявӣ 1. Суст тараққӣ кардани бозори фондӣ 

2.Сатҳи паст будани воситаҳои худии 
ташкилотҳои суғуртавӣ 

2. Набудани кафолат дар бозори молия 

3. Тараққӣ накардани намудҳои нави 
суғуртавӣ 

3. Интихоби нокифояи воситаҳои(инструмент) 
фондӣ ва молиявии сармоягузорӣ 

4. Суст тараққӣ кардани суғуртаи ҳаёт 4. Ноустувор будани фазои сармоягузорӣ 

5. Ғайрисамаранок истифода бурдани фоидаи 
ташкилотҳои суғуртавӣ 

5. Суст тараққӣ кардани суғуртаи ҳатмӣ 

6. Банақшагузории нодурусти даромад ва 
хароҷот 

6. Нокифоя будани заминаи илмӣ барои 
самаранок гузаронидани сиёсати 
сармоягузорӣ 

7.Норасоии мутахассисони баландихтисоси 
соҳа 

7. Нокифоя будани самаранокии танзими 
давлатӣ 

Коркарди муаллиф. 

 

Ҳолати муосири бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар аз 

мукаммалӣ дур буда, ҳалли проблемаҳои дар ҷадвал овардашударо талаб 

мекунад. Дар ҷараёни тадқиқоти мо баъзе муаммоҳо ошкор шуданд, ки аз 

ҳалли онҳо рушди минбаъдаи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ вобастагии 
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калон дорад. Рушди минбаъдаи хизматрасониҳои ин бозор дар оянда 

метавонад барои рушди иқтисодиёти миллӣ нақши калон гузорад. Ба ғайр аз 

ин, аз назарияи иқтисодӣ ва таҷрибаи хоҷагидорӣ маълум мегардад, ки 

суғурта барои рушди соҳибкорӣ низ мусоидат менамояд. То кадом андоза 

фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ васеъ гардад, ҳамон қадар шумораи 

иштирокчиёни ин намуди хизматрасонҳо зиёд шуда, бахши хусусӣ ва 

соҳибкорӣ низ рушд мекунад.  

Ҳамин тавр, ба хулосае омадан мумкин аст, ки суғурта, дарвоқеъ, дар 

ҳамон ҷо рушд мекунад, ки манфиат дар таъмини ҳимояи бехатарии ҷомеа, 

талаботи табиии инсон ва ташкилотҳо ба он мавҷуд бошад. Чунин ҳимояи 

бехатарӣ аҳамияти муҳими иҷтимоиву иқтисодии кишварро муайян карда, 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва субъектҳои алоҳидаи онро дар бар 

мегирад. Дар баробари ин, суғурта бо тараққиёти иҷтимоӣ ва сатҳи рушди 

тамаддун сахт алоқамандӣ дорад. Таҷриба нишон медиҳад, ки чанд қадар 

сатҳи стандарти ҳаёт дар кишвар баланд бошад, ҳамон қадар сатҳи рушди 

суғурта баланд мешавад. Дар дасти худ ҷамъ кардани захираҳои калони 

молиявии суғуртакунандагон соҳаи суғуртаро ба омили муҳимтарини рушди 

иқтисодӣ табдил медихад, ки ба воситаи сиёсати фаъоли сармоягузорӣ 

татбиқ мегардад [47. с-384]. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки рушди мукаммали бозори суғурта 

ба рушди иқтисодиёти миллӣ мусоидат менамояд, зеро суғуртаи ҳаёт ва 

суғуртаи нафақа усулҳои самараноки таѓйирёбии амонати аҳолӣ дар 

сармоягузории дарозмуҳлат ба ҳисоб мераванд [142. с-709].  Аз ин рӯ, барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди чунин намуди суғурта дар ташаккулёбии 

низоми суғуртавӣ ва умуман, ҳимояи накуаҳволии мардум аҳамияти муҳими 

илмӣ ва таҷрибавӣ дорад. 

Дар фаъолияти сармоягузории ташкилотҳои суғуртавӣ ба захираҳои 

суғуртавӣ бояд нақши махсус дода шавад. Ин ба он алоқамандӣ дорад, ки ба 

хусусияти зерсохтори махсус якум, муҳлати дарози амали шартнома ва 

дуюм, таъмини пардохти ҳатмии суғурта дар муҳлати муайяншуда хос аст. 
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Ҳамаи ин ба суғуртакунандагон имкон медиҳад, ки қисми зиёди захираҳои 

суғуртаи ҳаётро ба сармоягузории лоиҳаҳои дарозмуҳлат ҷудо намоянд. Дар 

ташкилотҳои ватании суғуртавӣ суғуртаи ҳаёт суст тараққикарда мебошад ва 

вобаста ба ин, сарчашмаи сармоягузорӣ аз ҳисоби дигар намуди 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ташкил мешаванд [6. с-17]. 

Яъне, рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар таъсиси ҷойҳои 

нави корӣ, ташкили фазои мусоиди сармоягузорӣ ва пиёда намудани 

вазифаҳои стратегии кишвар нақши босазо дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонии босуръат эълон гаштааст ва барои 

татбиқи ин ҳадаф дар кишвар заминаи иқтисодиву техникӣ муҳайё шуда 

истодааст. Қайд кардан бамаврид аст, ки такмил додани хизматрасониҳои 

суғуртавӣ барои татбиқи ҳадафи мазкур зарур мебошад, зеро суғуртаи саноат 

яке аз самти рушди босуботи соҳаи иқтисодӣ арзёбӣ мегардад. 

Афзоиш ёфтани шумораи корхонаҳои саноатӣ, таъмиру тармими 

корхонаҳои мавҷуда, бунёд ва ба кор андохтани корхонаҳои нави саноатӣ, 

истеҳсоли маҳсулоти хушсифати замонавӣ, истихроҷи маъданҳо дар конҳои 

мухталифи мамлакат, бунёди неругоҳҳои барқии обӣ ба рушди 

саноатикунонии кишвар мусоидат мекунад. Дар соли 2018 истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ 23872,4 млн. сомониро ташкил намуда, суръати рушд ба 

11,8 фоиз баробар шуд [157. с-27-33].  Албатта, бо зиёд шудани корхонаҳои 

саноатӣ ва рушди муносибатҳои истеҳсолӣ истифодаи объектҳои хатарнок 

низ зиёд мегардад ва эҳтиёҷу талабот ба соҳаи суғурта чун механизми 

муҳими ҳимояи манфиатҳои молумулкии субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ 

меафзояд. Дар давлатҳои тараққикарда ҳалли чунин масъалаҳо аз тарафи 

институтҳои суғуртавӣ барвақт эътироф гаштааст. 

Маҳз аз ин хотир, фаъолияти суғуртавӣ яке аз бахшҳои афзалиятноки 

ҷомеаи муосир ба ҳисоб рафта, дар ҳама маврид манфиатҳои миллиро дар 

татбиқи барномаҳои соҳавӣ ҳимоя мекунад. Кафолат додани барқароркунии 

зарар ба соҳибкорон дар мавриди нестшавии моликият ва аз даст додани 

фоида, ҳимояи манфиатҳои шахс дар тамоми ҳолатҳои ҳаёт асосҳои рушди 
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соҳаи суғурта ба ҳисоб рафта, он устувории иқтисодиву иҷтимоиро дар 

ҷамъият таъмин менамояд. Захираҳои калони сармоягузории ташкилотҳои 

суғуртавӣ (махсусан суғуртаи дарозмуҳлати ҳаёт) барои сармоягузории 

калони соҳаҳои ояндадори истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ ҳамчун сарчашмаи 

муҳим хизмат менамояд [53. с-97-101]. 

Барои таҳлили ҳолати рушди соҳаи суғурта усули оптималӣ омӯзиш ва 

истифодаи нишондиҳандаҳои фаъолияти суғуртавӣ ба ҳисоб меравад. Ба 

қатори чунин нишондиҳандаҳо чӣ тавре, ки мо дар боло ин 

нишондиҳандаҳоро ба таври муфассал таҳлил кардем, суғуртапулӣ бар ҳар 

сари аҳолӣ ва саҳми он дар ММД дохил мешавад. Саҳми бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар таносуб бо ММД дар соли 2018 0,32 фоизро 

ташкил медод, ки ин нишондиҳанда қонеъкунанда нест. Таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки дар айни замон нишондиҳандаҳои дар боло зикршуда аз 

меъёрҳои байналхалқӣ ва аз нишондиҳандаҳои дигар давлатҳои тараққикарда 

ва баъзе давлатҳои рӯ ба тараққӣ хеле фарқ мекунанд. Дар баробари ин, дар 

шароити маҳдудияти захираҳои молиявӣ яке аз проблемаҳои муосири 

сиёсати иқтисоди миллӣ дар низоми молиявӣ рушд додани бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ мебошад. Барои дуруст дарк кардани нақши 

суғурта дар рушди иқтисодиёти миллӣ омӯзиш ва таҳлили назариявии 

проблемаи баррасишаванда, қиёси бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва 

нақши он дар рушди иқтисодиётро омӯхтан лозим меояд. Нишондиҳандаҳои 

асосии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар ҷадвали 2.3.2 оварда шудааст. 

Аз рӯи маълумоти ҷадвал мо метавонем мушоҳида кунем, ки бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар марҳилаи рушд қарор дошта, барои афзоиши 

нишондиҳандаҳо корҳои зиёдеро дар ин самт ба анҷом расонидан зарур аст. 

Динамикаи рушди нишондиҳандаҳои бозори хизматрасониҳои суғуртавиро 

ба инобат гирифта, ба хулосае омадан мумкин аст, ки суғурта чун сегменти 

муҳими бозори молиявӣ дар оянда ба соҳаи муҳими иқтисодӣ мубаддал 

гашта, проблемаҳои рӯзмарраи рушди соҳаи иқтисодиву иҷтимоиро ҳал 

менамояд.  
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Ҷадвали 2.3.2. - Нишондиҳандаҳои асосии бозори хизматрасониҳои 
суғуртавӣ  

 

Номгӯи нишондиҳандаҳо 

 

 Соли 2019 

Шумораи иштирокчиёни касбии бозори суғурта 18 

Пардохти ҷуброни суғуртавӣ (ҳаз. сомонӣ) 15278,2 

Ҳақҳои ба азнавсуғуртакунӣ додашуда (ҳаз. сомонӣ) 62694,3 

Воридоти ҳаққи суғуртавӣ (ҳаз. сомонӣ) 234272,2 

Шумораи шартномаҳои басташуда бо адад (ҳамагӣ) 2003574,0 

 
Манбаъ: маълумотҳои Бонки миллии Тоҷикистон [манбаи электронӣ] URL: 

http://www.nbt.tj/tj/. (санаи муроҷиат 13.01.2021с.) 

Аз нуқтаи назари тадқиқоти мо қайд кардан муҳим аст, ки татбиқи 

чораҳо оид ба рушди ин соҳа басо муҳим буда, дар оянда ба афзоиши 

пардохти ҷуброни суғуртавӣ, ҳақҳои азнавтақсимкунӣ, воридоти ҳаққи 

суғуртавӣ ва инчунин, шумораи шартномаҳои басташуда дар ҳамаи шаклҳои 

фаъолияти суғуртавӣ мусоидат хоҳад намуд. Дар чунин маврид саҳми 

ташкилотҳои суғуртавӣ дар ММД дар солҳои охир ду маротиба зиёд шуда, ба 

меёърҳои байналхалқӣ боз ҳам наздик мешавад. Барои ба чунин дастовардҳо 

ноил гаштан, аз як тараф, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои 

суғуртавии ташкилотҳо ва аз тарафи дигар, баланд бардоштани некуаҳволии 

шаҳрвандон, лаёқати пардохтпазирии онҳо ва инчунин, тақвияти маданияти 

молиявии шаҳрвандон зарур аст.   

Суғурта яке аз омилҳои муҳими таъмини устувории рушди иқтисодиёт 

дар шароити таѓйироти иқтисодӣ ба шумор меравад. Дар навбати худ 

талаботи иқтисодиёти бозоргонӣ барои рушди бозори суғурта ҳамчун унсури 

низоми умумии муносибатҳои бозоргонӣ мусоидат менамояд. Бозор 

ташкилотҳои суғуртавиро дар иштироки амалиётҳои хусусияти 

тиҷоратидошта водор намуда, дар баробари ин, фаъолияти сармоягузориро 

дар қатори расонидани хизматрасониҳои алоҳидаи суғуртавӣ амалӣ 

менамояд ва дар натиҷа майли иловагии рушди иқтисодиётро таъмин хоҳад 

кард [101. с-163]. 

Бо ҷорӣ намудани тартиботи мусоидаткунандаи рушди фаъолияти 

суғуртавӣ ва тавсеаи имкониятҳои бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ 

http://www.nbt.tj/tj/
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доираи фаъолияти суғурта васеъ мегардад, иштирокчиёни бозори суғурта 

афзуда, фаъолияти суғуртавӣ ба яке аз омилҳои мусоидаткунандаи рушди 

ҷомеа табдил меёбад ва инфрасохтори бозори хизматрасонӣ рушд мегирад. 

Яке аз муҳимтарин вазифаҳои суғурта фаъолияти сармоягузорӣ ба 

ҳисоб меравад. Вай дар ду нуқтаи назар ифода мегардад. Аз як тараф, 

ширкатҳои суғуртавӣ барои гирифтани фоида аз ҳисоби захираҳои дар 

ихтиёри худдошта кӯшиш менамоянд ва аз тарафи дигар, ташкилотҳо 

захираҳои худро ба сармоягузории мустақими дохилӣ тағйир медиҳанд, ки 

барои иқтисодиёти кишвар аллакай самара медиҳанд [169. с-387]. 

Бинобар ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъсиси фазои мусоиди 

сармоягузорӣ ба бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ диққати махсус аз 

тарафи иштирокчиёни бозор ва пеш аз ҳама, диққати давлату ҳукуматро ҷалб 

кардан лозим мешуморем. Аз таҳлили масъалаҳои назариявию таҷрибаи 

хоҷагидории кишвар бармеояд, ки суғурта чун ҷузъи низоми махсуси 

муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳамчун сарчашмаи устувори маблағгузории 

дарозмуҳлат дар шароити бозор барои рушди босуботи иқтисодӣ пояи 

устувори молиявӣ мегузорад. Номгӯи омилҳои мусоидаткунандаро ҳоло 

давом додан мумкин аст, вале мо аз нуқтаи назари предмети омӯзиши 

тадқиқот омилҳои асосии мусоидаткунандаи рушди ҳаёти хоҷагидориро дар 

расм ба таври муфассал инъикос намудем.  

Мавқеи асосии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар таъмини рушди 

босуботи иқтисодӣ дар расми 2.3.1 оварда шудааст. Тавре аз расм бармеояд, 

суғурта чун соҳаи муҳими иқтисодӣ нафақат масъалаҳои мубрами ҳаёти 

хоҷагидориро ҳал менамояд, балки омили калонтарини таъмини рушди 

босуботи иқтисодӣ ба шумор меравад. Албатта, суғурта дар шароити бозор 

ва рушди гуногуншаклии моликият ба таъмини дигар масъалаҳо низ таъсири 

мусбӣ мерасонад.  
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Расми 2.3.1. Мавқеи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар низоми 
иқтисодиёти миллӣ. 

Коркарди муаллиф. 

пешгирӣ кардани хавфњои мухталиф, кафолат додани барќароркунии 
зарари соњибкорон дар мавриди нестшавии моликият ва аз даст додани 
фоида, њимояи манфиатњои шахс дар тамоми њолатњои њаёти суѓурта 

суѓурта чун ќисми низоми молиявї, пеш аз њама, дар ташаккулёбии 
муносибатњои молиявии субъектҳои фаъолияти хољагидорї ва дигар 
муассисањои молиявию ќарзї мусоидат мекунад 

паст намудани бори ќисми харољоти буљети давлат, ба њайси сарчашмаи 
иловагии воситањои пули баромад кардан ва механизми баланд 
бардоштани бехатарии фаъолияти њаётї ва инчунин, механизми њимояи 
иљтимоии шањрвандон 

сарчашмаи калони сармоягузории иќтисодиёти миллї, тањким бахшидан 
ба рушди муносибатњои истењсолї, мусоидат ба соҳибкории хурду миёна 
ва инчунин, муътадил нигоњ доштани рушди муносибатњои бозоргонї 

рушди намудњои мухталифи суѓурта, ба монанди суѓуртаи њаёт, суѓуртаи 
тиббї, фонди нафаќавї ва дигар намуди суѓуртавии муосир, ки барои 
афзоиши капитализатсияи ташкилотњои суѓуртавї мусоидат мекунад 

дар марњилаи буњрон ва њолатњои хавф сарбории молиявии иштирокчиёни 
бозори хизматрасонии суѓуртаро сабук карда, корхонањоро на фаќат аз 
муфлисшавї наљот медињанд, балки барои рушди фаъолияти 
инноватсионї мусоидат мекунанд 

њимояи захирањои буљетї, кафолати барќароркунии зарар, њимояи вазъи 
иљтимоии шањрвандон ва инчунин, ба њайси сарчашмаи иловагии 
маблаѓгузории иќтисоди миллї баромад карда, љузъи низоми махсуси 
муносибатњои иќтисодї ва шарти муњими пешрафти љомеа арзёбї 
мегардад 

баланд бардоштани сатњи фарњанги молиявии иштирокчиёни фаъолияти 
суѓуртавї, таъмин намудани самаранокии танзими давлатии суѓурта, 
такмили меъёрњои њуќуќии марбут ба соња, пояи устувор гузоштан барои 
рушди минбаъдаи соњаи суѓурта чун соњаи муњими иќтисодї ва монанди 
инњо 
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Аз таҳлилҳо маълум мегардад, ки хизматрасониҳои суғуртавӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз меъёрҳои байналхалқӣ дур буда, ислоҳоти ҷиддиро 

талаб менамояд. Аз ин рӯ, диққати давлату сармоягузоронро чӣ тавре ки мо 

борҳо дар кори диссертатсионӣ қайд кардем, ба ин соҳаи муҳим ҷалб кардан 

лозим меояд. Дар чунин шароит ошкорсозии муаммоҳо ва шакли такмили 

бозори суғурта, ташаккули хизматрасониҳои нави суғуртавӣ, рушди 

гуногуншаклии хизматрасонӣ, шарикии хусусию давлатии соҳа ҳамчун яке аз 

вариантҳои имконпазири ҳалли масъалаҳо ва такмили бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар ба ҳисоб рафта, аҳамияти муҳими 

назариявӣ ва таҷрибаи хоҷагидории кишварро пайдо мекунад. 

Дар шароити мавҷудияти чунин проблемаҳо барқарорсозии боварии 

аҳолӣ ба ташкилотҳои суғуртавӣ, ҷалб ва истифодаи оқилонаи захираҳои 

молиявӣ барои такмили фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ, омӯхтани 

таҷрибаи давлатҳои тараққикарда ва имконияти татбиқи ин таҷриба дар 

кишвар бодарназардошти ҳувияти миллӣ ва ба яке аз самтҳои афзалиятноки 

низоми иқтисодӣ табдил додани бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ мақсади 

асосии мо ҳисобида мешавад.  

Хулосаи параграф 

Дар раванди таҳлил муайян карда шуд, ки нақши бозори 

хизматрасониҳои суғуртавиро дар рушди иқтисодиёти миллӣ ба якчанд 

самтҳои афзалиятнок ҷудо кардан мумкин аст: 

Якум - иштироки бевоситаи аҳолӣ ва давлат дар маблағгузории соҳаи 

суғурта. Мусаллам аст, ки дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ ва 

гуногуншаклии моликият давлат ва иштирокчиёни фаъоли бозор 

сармоягузорони рақами як ба ҳисоб мераванд.  

Дуюм - таъсиси фазои мусоиди иқтисодӣ, бунёди заминаи ҳуқуқиву 

иқтисодӣ ва таъсиси суғуртаи муосир, ки хизматрасониҳои баландсифатро 

пешниҳод мекунад. Сухан дар бораи чунин хизматрасониҳои суғуртавӣ 

меравад, ки дар ташаккулёбии Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ва таъмини 

рушди босуботи иқтисодӣ нақш гузорад.  
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Сеюм - мавҷудияти мутахассисони баландихтисоси соҳаи суғурта, ки 

аз нозукиҳои низоми муосири хизматрасониҳои суғуртавӣ бохабар буда, 

тасаввуроти васеи иқтисодиро доро мебошанд. Мувофиқи барномаҳои 

иқтисодии кишвар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда дар заминаи модели 

индустриалӣ ба модели иқтисодиёти инноватсионӣ қадам мегузорад, ки 

манбаи асосии чунин модел рушди сармояи инсонӣ мебошад. 

Чорум - эътироф кардани нақш ва мақоми суғурта дар низоми 

муносибатҳои иқтисодӣ ва баланд бардоштани маданияти молиявӣ ва 

бозоргонии аҳолӣ ҳамчун омили муҳими такмили фаъолияти хоҷагидорӣ дар 

шароити муосир. Фақат дар чунин маврид мо метавонем соҳаи суғуртаро ба 

яке аз сарчашмаҳои иловагии маблағгузорӣ табдил дода, проблемаҳои 

иҷтимоиро ҳал намоем. Татбиқи чунин ҳадафҳо дар ояндаи наздик соҳаи 

суғуртаро метавонад ба соҳаи даромадноки иқтисодӣ ва омили муҳими 

такондиҳандаи рушди ҳаёти хоҷагидории кишвар дар шароити маҳдуд 

будани захираҳои молиявӣ табдил намояд.  

Ҳамин тариқ, агар имконияти иқтисодӣ ва мавҷудияти иқтидори 

калони захираҳои инсониву табиӣ, хоҳиш ва кӯшиши аҳолии кишвар дар 

самти афзоиши даромадҳо ва баландшавии сатҳи маданияти молиявӣ ва 

инчунин, дигар хусусияти хоси кишварро ба назар гирем, такмил додани 

бозори хизматрасониҳои кишвар ва ба сатҳи давлатҳои тараққикарда онро 

баровардан муваффақона ҳал кардан мумкин аст. Албатта, яку якбора ин 

проблемаҳо ҳал намешаванд ва бо мурури замон вобаста ба афзоиши 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва баланд гаштани сатҳи зиндагии аҳолӣ 

ва инчунин, бо истифода аз таҷрибаи пешқадами ҷаҳон ин соҳаи муҳимро 

тараққӣ додан мумкин мебошад.  

Тавре таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, дар ҳама ҷой бозор суст 

тараққӣ карда, барои ба қуллаи баланди тараққиёт расидан солҳои зиёдро 

паси сар кард. Аз ин лиҳоз, вазифаи бисёр муҳим барои кишвар таъсиси 

заминаи маданияти бозоргонӣ, баланд намудани маданияти истеъмоливу 

истеҳсолӣ ва умуман, фарҳанги молиявии иштирокчиёни бозорро, зарур 
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мешуморем. Тақвияти чунин маданиятҳо хамчун унсурҳои махсуси бозор 

барои таъмини сатҳи рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар пояи устувор 

хоҳад гузошт. 

1. Барои баланд бардоштани низоми ташаккул ва рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз усул ва методҳои 

дар асоси қонунгузорӣ муайяншуда ва таҳлилҳои нишондодашуда истифода 

бояд кард. 

2. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои ташаккули ҳолати муосири 

суғуртавӣ ва тамоюли бозори суғуртаи тараққикарда дар шароити гузариш ба 

иқтисоди бозорӣ, инунин, баланд бардоштани нақши суғурта дар рушди 

стратегии давлат зарур аст, ки субъектҳои бозори суғурта фаъол бошанд. 

3. Аз тарафи давлат дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва дар заминаи 

ҳавасмандии суғурташавандаҳо барои рушди иқтисоди миллӣ таъмини 

методҳои дурусти маблағҳои ҷамъшуда ва субъектҳои бозори суғурта барои 

расидан ба мақсад зарур мебошад. 
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БОБИ III. ТАНЗИМИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ СУҒУРТАВӢ 

ВА ТАКМИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ШИРКАТҲОИ СУҒУРТАВӢ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

3.1. Такмили танзими давлатии бозори суғурта 

Дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ танзими давлатии 

фаъолияти суғурта яке аз самтҳои афзалиятноки рушди низоми молиявии 

кишвар маҳсуб меёбад. Танзими давлатии бозори суғурта ин, пеш аз ҳама, 

таъсири давлат ба ҷараёни ташаккулёбии бозори суғурта чун сегменти 

муҳими низоми молиявӣ ба шумор меравад. Сухан ин ҷо дар бораи он 

меравад, ки давлат ба воситаи маҷмӯи чораҳо ва институтҳои молиявӣ 

метавонад барои ташаккулёбии бозори суғурта заминаи ҳуқуқиву молиявиро 

муҳайё созад. Дарк кардан муҳим аст, ки давлат бо мақсади таъмини 

пардохтпазирии ширкатҳои суғуртавӣ ва ҳимояи манфиатҳои 

суғурташавандагон захираҳои молиявиро ба иштирокчиёни бозори суғурта 

оқилона тақсим менамояд.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бозори суғурта дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар марҳилаи рушд қарор дошта, ба диққати махсуси давлат 

эҳтиёҷ дорад. Танзими давлатии бозори суғурта дар шаклҳои гуногун 

пешниҳод шуда, барои таъмини устувори фаъолияти бозори суғурта ва 

татбиқи функсияҳои инвеститсионӣ сафарбар мешавад. Аз ин лиҳоз, танзими 

давлатии бозори суғуртаро ҳамчун ҷараёни мақсадноки таъсири давлат ба 

фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ва дигар иштирокчиёни бозори суғурта ба 

воситаи низоми ҳуқуқиву иқтисодӣ бо назардошти тағйироти вазъи ҳолати 

иқтисодӣ ва афзалиятҳои рушди фаъолияти хоҷагидории кишвар муайян 

кардан мумкин аст. 

Дар шароити рушди муносибатҳои молиявӣ танзими давлатии 

фаъолияти суғурта чӣ тавре ки мо дар боло қайд кардем, дар шаклҳои 

гуногун, аз қабили қабули меъёрҳои ҳуқуқии фаъолияти суғуртавӣ, 

муқаррарнамоии имтиёзҳои мухталиф барои иштирокчиёни бозори суғурта, 

гузаронидани сиёсати махсуси андоз, муқаррарнамоии суғуртаи ҳатмӣ, 
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таъсиси механизми махсуси ҳуқуқӣ ва монанди инҳо амалӣ мегардад. Қайд 

кардан зарур аст, ки бозори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра аз худ 

нашудааст ва имкониятҳои васеъро доро буда, дар оянда бо танзими дурусти 

давлатӣ ба яке аз соҳаҳои афзалиятноки низоми молиявӣ табдил хоҳад гашт. 

Агар дар давраи аввали ислоҳоти иқтисодӣ фаъолияти суғурта аз тарафи 

ҷомеа эътироф нашуда бошад ҳам, имрӯз дар бозори молиявӣ саҳми он 

афзоиш ёфта истодааст. 

Назарияи иқтисодӣ ва таҷрибаи ҷаҳонии хоҷагидорӣ нишон медиҳанд, 

ки низоми хизматрасониҳои суғуртавӣ яке аз нишондиҳандаҳои рушди 

иқтисодӣ ба шумор меравад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои аввали 

истиқлолият монополияи давлатии суғурта тадриҷан аз байн рафт ва 

фаъолияти Тоҷиксуғурта барои рушди ин соҳаи муҳим бо сабаби пурра иҷро 

накардани уҳдадориҳои худ мусоидат карда натавонист.  

Нокифоя будани захираҳои молиявӣ яке аз сабабҳои таназзул ёфтани 

низоми суғуртавӣ дар кишвар ба ҳисоб мерафт ва зарурати танзими дурусти 

давлатии фаъолияти суғурта дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ ва 

ташаккулёбии гуногуншаклии моликият ба миён омад. Хусусигардонии 

фаъолияти суғуртавӣ дар кишвар барои афзоиши ширкатҳои тиҷоратии 

суғурта мусоидат кард ва суғуртакунандагон марҳила ба марҳила кору 

фаъолият намуда, боварии аҳолиро пурра ҳам набошад, барқарор карданд. 

Чунин кору фаъолияти ташкилотҳои молиявӣ натиҷаи мусбиро таъмин 

карданд. Рушди некуаҳволӣ, устувории иқтисодиёт, имконияти интихоби 

шарики боэътимоди суғуртавӣ новобаста аз нақши манфии қонунгузории 

андоз барои ба вуҷуд овардани боварии аҳолӣ мусоидат карданд [12. с-134].   

Нишондиҳандаҳои фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ дар кишвар аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки сол то сол дастгирии давлат афзоиш ёфта, дар 

ташаккулёбии иқтисодиёти бозоргонӣ ва таъмини рушди минбаъдаи низоми 

молиявӣ мусоидаткунанда мебошанд. Дар ҷадвали 3.1.1 нишондиҳандаҳои 

рушди фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ дар кишвар оварда шудааст. 
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Ҷадвали 3.1.1. - Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти ширкатҳои 
суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳазор сомонӣ) 

Солҳо Даромад, ҳамагӣ Хароҷот, ҳамагӣ Фоида 

2011 101,6 97,9 3,7 

2012 146,4 140,8 5,6 

2013 137,9 127,5 10,4 

2014 138,3 124,9 13,4 

2015 154,3 128,9 25,4 

2016 131,4 122,5 8,9 

2017 178,0 170,7 7,3 

2018 235,1 193,2 41,9 

2019 244,8 174,6 70,2 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.-481с. 

 

Аз таҳлилҳои мазкур бармеояд, ки даромади ширкатҳои суғуртавӣ дар соли 

2011 101,6 млн. сомониро ташкил медиҳанд, ки нишондиҳандаи мазкур дар 

соли 2019 244,8 млн. сомониро ташкил намуд ва ин нишондиҳанда дар 

муқоиса ба соли 2011 ба маблағи 143,2 млн. сомонӣ ё 1,4 маротиба афзоиш 

ёфтааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ тамоюли зиёдшавиро нишон медиҳанд. Аз рӯи 

имкониятҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи тақвияти рушди соҳа ва 

афзоиши сатҳи даромади ширкатҳои суғуртавӣ зиёд мебошад, ки ҳадафрасии 

соҳаи мазкур як қатор ислоҳотро талаб менамояд. Аз соли 2011 то 2019 

даромади ширкатҳои суғуртавӣ зиёда аз ду маротиба афзоиш ёфта, аз ҳаҷми 

умумии воридоти фонди суғуртавӣ 90% аъзоҳаққии суғуртавӣ ташкил медод. 

Дар соли 2019 хароҷот 174,6 млн. сомониро ташкил дод, ки назар ба соли 

2011 178,3% зиёд мебошад. Новобаста аз рушди нишондиҳандаҳои 

фаъолияти суғуртавӣ ҳаҷми фонди суғуртавӣ дар кишвар дар ҳаҷми миёна 

0,53% ММД ва 1%-и даромади пулии аҳолиро ташкил дод. Маълумотҳои 

таҳлилгардида бозгӯи онанд, ки дар баъзе давлатҳои ИДМ ин нишондиҳанда 

2-3%-ро ташкил дода, он дар аксар маврид бо истифода аз як қатор усулҳои 

имконпазир ҳисоб карда мешавад, ки яке аз ин усулҳо ин усули таҳлили 

регрессионӣ аз рӯи муодилаи полиномиалӣ, ки дар инҷо У- даромад ва Х-

қатори вақтӣ мебошад. 
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Диаграммаи 3.1.1. - Динамикаи фоидаи ташкилотҳои суғуртавӣ дар 
солҳои 2011- 2019 (ҳазор сомонӣ) 

 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 481с. 

 

Даромад=2,4429t2 - 9,0214t + 131,18 

t=омили вақтӣ аст. 

Вобаста ба даромадҳои суғуртавӣ хароҷоти онҳо низ мавриди таҳлил 

қарор гирифт. Мувофиқ ба ин, алоқамандии ду нишондиҳанда муодилаи 

хаттиро барои дарёфти вобастагии хароҷотро аз даромад пайдо намудем, ки 

дар муодилаи поён оварда шудааст: 

Хароҷот= 0,7358*даромадҳои суғуртавӣ+ 25,818 (2) 

Усули таҳлили регрессионӣ аз рӯи муодилаи  хаттӣ, ки дар инҷо У-хароҷот 

ва Х – даромад мебошад. 

Аз натиҷаи муодилаи хаттии истифодабурда маълум мегардад, ки 

хароҷот аз даромад вобастагии зич дошта, ҳангоми зиёд ё кам шудани 

даромад ба хароҷоти ширкатҳои суғуртавӣ низ таъсири худро мерасонад. Ба 

ҳисоби миёна ҳангоми 1 сомонӣ зиёд шудани даромад, 73 дирам хароҷотро 

зиёд мекунад. Аз ин хотир, бо истифода аз ояндабинии даромад хароҷот низ 

бо ёрии муодилаи (2) дурнамо карда шуд.  

Дар натиҷаи дурнамои базавӣ то соли 2022 ба ҳисоби миёна 14% ё ба 

маблағи 27 млн. сомонӣ зиёдшавии хароҷоти суғуртавӣ ба назар мерасанд, ки 

тақрибан 74%-и даромадҳоро ташкил медиҳад. Алоқамандии хароҷоту 
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даромад 0,93-ро ташкил мекунад. Агар R2>0.75 он гоҳ хароҷот аз даромад 

вобастагии зич дорад.   

Чунин нишондиҳандаҳои фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ дар сатҳи 

нокифоя буда, барои рушди низоми молиявӣ ва муносибатҳои суғуртавӣ 

мусоидаткунанда нестанд. Нишондиҳандаҳои фаъолияти ширкатҳои 

суғуртавиро муқоиса карда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки бе дастгирии 

давлатӣ бозори суғуртаро рушд додан дар шароити маҳдуд будани захираҳои 

молиявӣ имконнопазир аст. Аз ин рӯ, дарк кардан муҳим аст, ки дар 

баробари таъмини устувории молиявии низоми суғурта, баланд бардоштани 

маданияти молиявӣ ва истифодаи дигар усулҳо дар бозори суғурта, 

баландбардории самаранокии усулҳои танзими давлатии фаъолияти 

суғуртавӣ вазифаи муҳимтарини рушди низоми суғуртавӣ ба ҳисоб меравад. 

Дурнамои даромад ва хароҷоти бозори суғурта то соли 2030 муайян карда 

шудааст, ки барои замина гузоштан дар рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳама усулҳои танзими давлатии бозори 

суғурта дар татбиқи вазифаҳои зерин, аз ҷумла қабули қонун, меъёрҳои 

ҳуқуқии марбут ба фаъолияти суғуртавӣ, назорат аз болои иҷрои 

қонунгузорӣ, назорат аз болои иштирокчиёни бозори суғурта, таъмини иҷрои 

уҳдадориҳои ширкатҳои суғуртавӣ дар мавриди ба миён омадани ҳолати 

суғуртавӣ, таъмини устувории молиявии фондҳои суғуртавӣ, назорати 

иштирокчиёни бозори суғурта дар пардохти андоз ва дигар пардохтҳо ва 

инчунин, ба ҷавобгарӣ кашидан барои вайрон кардани қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти фаъолияти суғуртавӣ татбиқ мегардад. 

Аз рӯи манбаъҳои таҳлилшаванда ва имкониятҳои мавҷудаи кишвар 

дурнамои даромаду хароҷоти соҳаро дар ҷадвали 3.1.2. ҳамчун аёният дидан 

мумкин аст. Таҳлили анҷомдодаи мо нишон медиҳад, ки тавозуни фоида аз 

соли 2011 то соли 2019-ро дар бар гирифта, бо дарназардошти шароитҳои 

мавҷуда ва андешидани як қатор чораҳои зарурӣ нишондиҳандаҳо пайваста 

тамоюли тағйирёбӣ доранд, яъне муайян карда шудааст, ки дар соли 2016 
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нисбат ба соли 2015 ин ҳисса 35% кам гардида, ин нишондиҳанда тамоюли 

мусбатро касб намуда, дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 57% баланд гардид, 

ки дар дурнамои таҳлилнамуда аз рӯи ояндабинӣ мувозинатро тағйир 

медиҳад. 

 

Ҷадвали 3.1.2. - Даромад, хароҷот ва тавозуни фоидаи ташкилотҳои 
суғуртавӣ солҳои 2011-2019(ҳазор сомонӣ) 

 

Солҳо 

Даромад, ҳамаг 

 

Хароҷот, ҳамаг Фоида 

Бо сомонӣ Бо % Бо сомонӣ Бо % 
Бо 

сомонӣ 
Бо % 

2011 101,6 100 97,9 100 3,70 100 

2012 146,4 0,7 140,8 0,7 5,60 0 

2013 137,9 -1,0 127,5 -1,1 10,40 -0,1 

2014 138,3 0,1 124,9 -1,0 13,40 0,9 

2015 154,3 0,9 128,9 0,9 25,40 0 

2016 131,4 -1,1 122,5 -1,0 8,90 -0,1 

2017 178,0 0,7 170,7 0,7 7,30 0 

2018 235,1 0,7 193,2 0,9 41,90 -0,2 

2019 244,8 0,9 174,6 -1,1 70,2 -0,2 

Ҳамагӣ 1467,8 1,9 1281,0 1,1 186,8 0,8 

Суръати 
миёнаи 
рушд 

163,1 0,2 142,3 0,1 20,7 0,1 

Манбаъ: 
 

Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои Омори солонаи Тоҷикистон. - 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 481с. 

      Аз тахлили ҷадвали мазкур бар меояд, ки даромад, хароҷот ва фоидаи 

ташкилотҳои суғуртавӣ, ки хамчун қисмати асосии таҳқиқотро инъиос 

менамоян, ҳангоми ҳисоб соли 2011 ҳамчун асос  100% қабул шудааст, ки 

он зиёд ё камшавии нишондиҳандаҳоро дар солҳо бо фоиз нисбат ба  соли 

қаблӣ ифода менамояд. Ҳолати мазкур чунин нишон медиҳад, ки  даромади 

ташкилотҳои суғуртавӣ дар соли 2019 244,8 млн сомониро ташкил намуд, 

ки ин нишондиҳанда дар муқоиса ба соли гузашта ба малағи 9,7 млн 

сомонӣ ё 0,9% зиёд мебошад. Дар баробари ин хароҷоти ташкилотҳои 

суғуртавӣ бошад дар соли 2019 нисбат ба соли гузашта 2018 18,6 млн 

сомонӣ ё -1,1% кам гардидааст. Дар умум суръати миёнаи рушд тибқи 

муқоиса муайян гардида ҳолати мазкур нишон медиҳад, ки даромади 
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ташкилотҳои суғуртавӣ ҳар сол ба маблағи 163,1 млн сомонӣ, ё ба меъёри 

0,2 банди фоиз зиёд мешавад. Чихати мушаххасоти ин раванд афзоиши 

даромад, хароҷот ва фоидаи ташкилотҳои суғуртавиро  дар ҷадвали 

дурнамо, ки солҳои 2020-2030 – ро дар бар мегирад ба таври мушаххас 

хисоб карда шудааст . 

          Ҷадвали 3.1.3. – Дурнамои даромад, хароҷот ва тавозуни фоидаи 

ташкилотҳои суғуртав солҳои 2020-2030 (ҳазор сомон) 

Солҳо 

Даромад, ҳамагӣ 

 

Хароҷот, ҳамагӣ Фоида 

Бо сомонӣ Бо % Бо сомонӣ Бо % 
Бо 

сомони 
Бо % 

2020 285,25 0,85 235,47 0,74 49,78 0,11 

2021 327,53 0,87 266,54 0,88 60,99 -0,01 

2022 374,69 0,87 301,21 0,88 73,48 -0,01 

2023 426,74 0,87 339,47 0,88 87,28 -0,01 

2024 483,68 0,88 381,31 0,89 102,36 -0,01 

2025 545,50 0,88 426,75 0,89 118,75 -0,01 

2026 612,21 0,89 475,78 0,89 136,43 0 

2027 683,80 0,89 528,40 0,90 155,40 -0,01 

2028 760,28 0,89 584,61 0,90 175,66 -0,01 

2029 841,64 0,90 644,42 0,90 197,23 0 

2030 927,89 0,90 707,81 0,91 220,08 -0,01 

Ҳамагӣ 6269,21 9,69 4891,8 9,66 1377,4 0,03 

Суръати 
миёнаи 
рушд 

569,9 0,880 444,7 0,878 125,2 0,002 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои Омори солонаи Тоҷикистон. - 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 481с. 

 

Масъалаи сатҳи даромад ва хароҷоти соҳа аз рӯи имконият дар ҷадвали 

мазкур нишон дода шудааст, ки он фарогири солҳои 2011 - 2030-ро дар бар 

мегирад, ки ин нишондиҳанда тамоили  зиёдшавӣ дошта, тавозуни даромад 

нисбати хароҷотро дар соли 2011, ки он мутаносибан агар 3,7-ро ташкил 

намуда бошад, аз рӯи дурнамо меъёри мазкур соли 2030 ба 220,08 мерасад, 

ки ин имконияти тақвияти рушди соҳаро дар давраҳои минбаъда инъикос 

менамояд. Дар асоси ҷадвали дурнамои даромад, хароҷот ва тавозуни 

ташкилотҳои суғуртавӣ то соли 2030 муайян карда шудааст, ки дар асоси ин 

дурнамо метавонанд ташкилотҳои суғуртавӣ фаъолияти худро хуб ба роҳ 
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монда, барои баланд бардоштани маданияти суғуртавии аҳолӣ заминагузор 

шаванд ва бо ин роҳ даромади ташкилотҳои суғуртавиро зиёд намоянд. 

Тамоюли дигари афзоиши нишондиҳандаҳои мазкурро дар шакли дигар 

диаграмма  пурра инъикос менамояд. 
 

Диаграммаи 3.1.2. - Дурнамои даромад, хароҷот ва фоидаи тавозуни 
ташкилотҳои суғуртавӣ  

Манбаъ: Таҳияи муаллиф дар асоси Омори солонаи Тоҷикистон. - 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.- 481с. 

Ғайр аз ин, дар асоси таҳлилҳо ва ояндабинии рушди 

нишондиҳандаҳои молиявии соҳа бояд қайд кард, ки тибқи ҷадвали 

дурнамои даромади ташкилотҳои суғуртавӣ, агар дар соли 2020 ба 285,25 

млн. сомонӣ баробар шавад, пас дар соли 2030 ин нишондиҳанда ба 927,89 

мерасад, ки аз бозори суғуртаи миллии рӯ ба инкишоф шаҳодат медиҳад. Дар 

баробари зиёд шудани даромади ташкилотҳои суғуртавӣ, хароҷоти онҳо низ 

афзоиш ёфта, дар ҷадвали дурнамои соли 2030 707,81 млн. сомонӣ мегардад, 

ки ин фарқияти онҳо 220,08 млн. сомониро ташкил медиҳад. Барои тасдиқи 

гуфтаҳои боло, пурратар нишон додани  ин масъала дар шакли диаграмма 

таҳлилро пешниҳод кардаем, ки тамоили тағйирёбиро ба таври схемавӣ 

мукаммалтар инъикос менамояд.  
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Даромади ташкилотҳои суғуртавӣ ва дурнамои он барои солҳои тӯлонӣ 

на он қадар натиҷаи хуб медиҳад, аммо дурнамои то соли 2030 муайян 

мекунад, ки то андозае воқеӣ буда,  дар оянда аз дурнамо дида болотар 

мешавад, ки дар ҷадвал ба таври мушаххас оварда шудааст. 

Ҷадвали 3.1.4. - Андозаи умумии даромади ташкилотҳои суғуртавӣ аз 
соли 2011 то соли 2030 (ҳазор сомонӣ) 

Солҳо 

Даромади ташкилотҳои 
суғуртавӣ Солҳо 

Даромади ташкилотҳои 
суғуртавӣ 

Бо сомонӣ Бо % Бо сомонӣ Бо % 

2011 101,6 100 2021 327,53 0,87 

2012 146,4 0,7 2022 374,69 0,87 

2013 137,9 -1,0 2023 426,68 0,87 

2014 138,3 0,1 2024 483,68 0,88 

2015 154,3 0,9 2025 545,50 0,88 

2016 131,4 -1,1 2026 612,21 0,89 

2017 178,0 0,7 2027 683,80 0,89 

2018 235,1 0,7 2028 760,28 0,89 

2019 244,8 0,9 2029 841,64 0,90 

2020 285,25 0,85 2030 927,89 0,90 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.-481с. 

Таҳлили дурнамои даромади ташкилотҳои суѓуртавӣ нишон медиҳад, 

ки тибқи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон солҳои 2011-2019-ро дар бар мегиранд  ва дар солҳои 2013-2016 

камшавии даромад ба назар мерасад, ки аз ин сатҳи дурнамо коста нагардида, 

то соли 2030 болоравии даромадро дар ташкилотҳои суғуртавӣ нишон 

медиҳад. Ин хароҷотҳоянд, ки сабаби болоравии даромадҳо дар ташкилотҳои 

суғуртавӣ мегарданд, ки ҳолатии воқеии нишондиҳандаҳои соҳаро ифода 

намуда, имкониятҳои мавҷударо дар сатҳи таҳқиқот пурра ифода манамояд.  

Чунин хароҷотҳо ва афзоиши онҳо агар, аз як тараф, бозгӯи ҳисса ва 

мавқеи ширкати суғуртавӣ дар бозор бошанд, аз дигар тараф, он шаҳодат аз 

он медиҳад, ки ширкат уҳдадориҳои пардохтии худро дар бозор пурра иҷро 

менамояд. Дурнамои ҳисобшуда моро ба он водор месозад, ки вобаста ба 

нишондиҳандаҳои молиявии ширкатҳои суғуртавӣ дар бозори суғурта ва оид 

ба тағйироти миқдорӣ ва сифатии дар дурнамо нишондодашуда чораҳои 

зарурӣ андешем. 
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 Яке аз нишондиҳандаи дигаре, ки ҳисса ва мавқеи ширкатҳои 

суғуртаро дар бозори суғурта ифода менамояд, ин хароҷоти суғуртавӣ 

мебошад. 

Ҷадвали 3.1.5. - Андозаи умумии хароҷоти ташкилотҳои суғуртавӣ аз 
соли 2011 то соли 2030 (ҳазор сомонӣ) 

Солҳо 

Хароҷоти ташкилотҳои 
суғуртавӣ Солҳо 

Хароҷоти ташкилотҳои 

суғуртавӣ 

Бо сомонӣ Бо % Бо сомонӣ Бо % 

2011 97,9 100 2021 266,54 0,88 

2012 140,8 0,7 2022 301,21 0,88 

2013 127,5 -1,1 2023 339,47 0,88 

2014 124,9 -1,0 2024 381,31 0,89 

2015 128,9 0,9 2025 426,75 0,89 

2016 122,5 -1,0 2026 475,78 0,89 

2017 170,7 0,7 2027 528,40 0,90 

2018 193,2 0,9 2028 584,61 0,90 

2019 174,6 -1,1 2029 644,42 0,90 

2020 235,47 0,74 2030 707,81 0,91 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 481с. 

 

Ҳамаи инро ба инобат гирифта, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки хароҷоти 

ташкилотҳои суғуртавӣ тибқи дурнамо сол то сол боло рафта, ин 

нишондиҳанда дар соли 2011 нисбат ба соли 2019 ба андозаи 1,78 маротиба  

ва дар дурнамои он бошад, соли 2020 нисбат ба соли 2030  3,0 маротиба зиёд 

шудааст. Дар бозори суғурта бошад, тавозуни фоида дар маҷмӯи умумии 

фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ дар бозори суғурта нақши асосиро бозида, 

барои ҳавасмандӣ ва рушди бомароми ин соҳа замина мегузорад, ки дар 

ҷадвал оварда шудааст. 

Таҳлилҳо ва дурнамои дар ҷадавал ҳисобгардида нишон медиҳад, ки 

андозаи умумии фоидаи ташкилотҳо аз соли 2011 то соли 2030 мусбат арзёбӣ 

гардида, онҳо то соли 2020 на он қадар дар сатҳи нишондиҳандаҳои 

максималӣ қарор гирифтаанд. Яъне, нишондиҳандаҳои мазкур дар соли 

таҳлилии 2011 3,1% ва дар соли 2020 49,78%-ро ташкил медиҳанд. 

Барои дуруст дарк кардани масъалаи танзими давлатии фаъолияти 

суғуртавӣ мақсади назоратро аз нуқтаи назари тадқиқоти мо ошкор намудан 

лозим меояд. Таҷрибаи хоҷагидорӣ нишон медиҳад, ки мақсади асосии 
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танзими давлатӣ дар ташаккулёбӣ ва такмили шаклҳо ва усулҳои 

самарабахши бозори суғурта ошкор мегардад. 

Ҷадвали 3.1.6. - Андозаи умумии фоидаи тавозуни ташкилотҳо аз 
соли 2011 то соли 2030 (ҳазор сомонӣ) 

 

Солҳо 
Тавозуни фоида 

Солҳо 
Тавозуни фоида 

Бо сомонӣ Бо % Бо сомонӣ Бо % 

2011 3,70 100 2021 60,99 -0,01 

2012 5,60 0 2022 73,48 -0,01 

2013 10,40 -0,1 2023 87,28 -0,01 

2014 13,40 0,9 2024 102,36 -0,01 

2015 25,40 0 2025 118,75 -0,01 

2016 8,90 -0,1 2026 136,42 0 

2017 7,30 0 2027 155,40 -0,01 

2018 41,90 -0,2 2028 175,66 -0,01 

2019 70,2 -0,2 2029 197,23 0 

2020 49,78 0,11 2030 220,08 -0,01 

Манбаъ: 
Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.-481с. 
 

Ин нишондиҳанда бошад, дар дурнамо соли 2030 220%-ро ташкил 

медиҳад, ки дар муқоиса ба давраи таҳлилӣ солҳои 2011-2020 нисбатан 

назаррас мебошад. 

Чун анъана, давлат танзимро дар соҳаи бизнеси суғуртавӣ аз рӯи самтҳои 

зерин амалӣ менамояд: 

-литсензиякунии фаъолияти суғуртавӣ; 

-гузаронидани мониторинг ва назорати ҳолати молиявии ширкатҳои 

суғуртавӣ; 

- гузаронидани чорабиниҳои барҳамдиҳӣ; 

- ташаккулдиҳии тарифи суғурта. 

Инчунин, давлат ва худи ширкатҳои суғуртавӣ, аз он ҷумла ширкатҳои 

муштараки суғуртавӣ қариб, ки як мақсадро дунболагирӣ карда, барои рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ мусоидат мекунанд. 
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Диаграммаи 3.1.3. - Дурнамои даромад, хароҷот ва фоидаи тавозунӣ 
дар солҳои 2020-2030  

 
Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.-481с. 
Усулҳои танзими давлатии рушди соҳаи суғурта метавонанд ба ду 

гурӯҳ: мустақим ва ғайримустақим ҷудо шаванд [65. С-3-8.]. Усули мустақим 

ин таъсири сохтори давлатӣ ба фаъолияти суғуртавӣ, аз қабили қабули қонун, 

меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои мақомоти танзимкунанда, маблағгузории 

буҷетӣ ва монанди инҳо мебошад. Усули ғайримустақим бошад, воситаҳои 

андозбандиро дар бар мегирад. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар шароити 

бозор усулҳои мустақим бартарият дошта, дар ташаккулёбии бозори муосири 

хизматрасониҳои суғуртавӣ нақши муҳим мебозанд. Фаъолияти суғуртавӣ 

пурра аз тарафи қонуни махсуси суғурта ба танзим дароварда мешавад ва 

нақши асосиро дар иҷрои қонунгузорӣ, танзим ва назорати фаъолияти 

суғуртавӣ Бонки миллии Тоҷикистон мебозад.  

Албатта, танзими фаъолияти суғурта дар шароити бозор аз тарафи 

давлат, худи ширкатҳои тиҷоратӣ ва инчунин, аз тарафи худи бозор низ 

амалӣ мегардад ва фақат танзими ҳамоҳанг ва баробари давлату бозор 

метавонанд самараи калони рушди бозори хизматрасониро дар кишвар 

таъмин намоянд. Тафовути идоракунии ширкатҳои суғурта, ки аз тарафи 

давлату ширкатҳои тиҷоратӣ амалӣ мегардад, дар ҷадвал оварда шудааст.  
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Ҷадвали 3.1.7. - Тафовути умумии идораи ширкатҳои суғуртавӣ, ки 
аз тарафи давлат ва суғуртаи тиҷоратӣ амалӣ мегардад  

 

Намудҳои 
ширкатҳои 
суғуртавӣ 

Ширкатҳои 
давлатӣ 

Ширкатҳои 
тиҷоратӣ 

Ширкатҳои муштарак 

Мақсади фаъолият 

Мақсад аз тарафи 
давлат муайян 

мешавад 

Ба ҳайси мақсад 
афзоиши даромад ё 

ин ки баланд 
намудани арзиш 
баромад мекунад 

Ягона мақсад гузоштан 
имконнопазир аст, 

имконияти мақсадҳои 
гуногун 

Имконияти арзёбии 
самаранокии 
сармоягузорӣ 

Усулҳои арзёбии 
самаранок аз тарафи 

давлат муқаррар 
мегардад 

Таъсироти арзёбӣ ба 
баланд намудани 
арзиши ширкати 

суғуртавӣ 

Усулҳои ягонаи 

асоснокшудаи арзёбии 
самаранок мавҷуд нест 

Сарчашмаи 
ташаккулёбии 

сармояи ҷалбшуда 

Ҳаққи суғуртапулӣ 

аз ҳисоби воситаҳои 
давлат 

Пардохти шахсии 
суғурташавандагон 

Сарчашмаҳои номуайян 

Сарчашмаи 
ташаккулёбии 

оинномаи сармоявии 
ширкатҳои 
суғуртавӣ 

Маҳдудият надорад 

Бо имкониятҳои 
молиявии соҳибмулк 

ва андозаи ҳадди 
ақал муайян 

мешавад 

Бо талаботи андозаи 
ҳадди ақал ба сармояи 

оинномавӣ муайян 
мешавад 

Дараҷаи танзими 
ширкатҳои 
суғуртавӣ 

Баланд Сатҳи миёна 
Аз сатҳи миёна 

баландтар ва номуайян 

Вазифаҳои асосии 
танзим ва назорат 

Аз тарафи мақомоти 
давлатӣ (Вазорати 
мудофиа, Кумитаи 

ҳолатҳои фавқулода 
ва ғ) ташаккул 

меёбанд 

Аз рӯи меъёрҳои 
ҳуқуқии 

амалишаванда 
муайян мешаванд 

Вазифаи танзим 
номуайян мебошад 

Коркарди муаллиф. 

Тавре аз ҷадвал бармеояд, дар шароити бозор ширкатҳои тиҷоратӣ, 

давлатӣ ва муштарак аз рӯи мақсади фаъолият, сарчашмаи ташаккулёбии 

сармояи ҷалбшуда, дараҷаи танзими ширкатҳои суғуртавӣ ва вазифаҳои 

асосии танзим тафовут дошта бошанд ҳам, дар рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дар ҳамоҳангӣ самараи калон медиҳанд. 

Мавҷудияти ширкатҳои давлативу хусусӣ ва инчунин, ширкатҳои муштарак 

аз рушди муносибатҳои бозоргонӣ ва гуногуншаклии моликият шаҳодат 

медиҳад. Аз ин рӯ, яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хоҷагидории кишвар 

дар шароити кушод будани иқтисодиёти миллӣ ташаккул додани 

гуногуншаклии моликият чун омили муҳими тараққиёти бахши 

хизматрасонӣ, бахусус хизматрасониҳои суғуртавӣ мебошад. Танзими 
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дурусти давлатии фаъолияти суғуртавӣ низ дар ташаккулёбии ширкатҳои 

мухталиф ва заминагузории устувори ҳуқуқиву ташкилӣ барои рушди 

самараноки онҳо ифода мегардад.  

Дар баробари ин, қайд кардан муҳим аст, ки дар самти танзими 

давлатии фаъолияти суғуртавӣ вазифаи асосии давлат барои ҳифз ва ҳимояи 

ҳуқуқ ва манфиатҳои суғурташавандагон дар сурати аз даст додани моликият 

ва иҷро нашудани уҳдадориҳо аз тарафи ширкатҳои суғуртавӣ ба ҳисоб 

меравад. Аз нуқтаи назари тадқиқоти мо қайд кардан зарур аст, ки сабабҳои 

асосии суст тараққӣ кардани бозори суғурта аз инҳо иборат аст: 

-сатҳи пасти ҳаҷми фурӯш дар сегменти суғуртаи ихтиёрӣ ва сатҳи 

баланди нархгузории демпингӣ; 

- имконоти нокифояи бозор ба ҳамаи маҳсулотҳои суғуртавӣ; 

-паст шудани дараҷаи устуворӣ ва пардохтпазирии ширкатҳои 

суғуртавӣ; 

- сатҳи пасти боварии мақсадноки сегменти бозор ба суғурта ҳамчун 

воситаи менеҷменти таваккал; 

-номукаммал будани инфрасохтори бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ; 

- ғайрисамаранокии танзими низоми давлатии молиявӣ.  

Бояд қайд намуд, ки танзими давлатии фаъолияти суғурта самти 

муҳимтарини рушди ин бозор арзёбӣ гашта, дар тараққиёти минбаъдаи он 

метавонад пояи устувори молиявию ҳуқуқӣ гузорад. Аз ин рӯ, самаранок ба 

роҳ мондани танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун омили муҳими 

рушди соҳа барои илми муосири иқтисодиёти кишвар ва таҷрибаи 

хоҷагидорӣ муаммои пешбаранда ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, 

муҳимияти соҳаи суғурта барои рушди иқтисодиёти миллӣ истифодаи 

фаъолтари воситаҳои танзими давлатии молиявиро талаб мекунад, ки 

татбиқи маҷмӯи чораҳои он ба рушди соҳа нигаронида шудааст [175. с-74-

79].   
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Дар шароити устувории иқтисодиёти кушод зарурати дастгирии 

давлатии муносибатҳои фаъолияти хоҷагидории кишвар ба миён меояд. 

Масъалаҳои танзими давлатӣ дар ҳама давра, аз он ҷумла дар шароити 

муосир ва рушди муносибатҳои бозоргонӣ рӯзмарра мемонад. Инчунин, 

танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ дар кишвар барои ташаккулёбии 

иқтисодиёти бозоргонӣ мусоидаткунанда мебошад. Имрӯз аллакай маълум 

мегардад, ки дар шароити муосир бе иштироки фаъоли давлат ҳалли 

муаммоҳои мавҷудаи соҳаи суғурта ғайриимкон аст.   

Қайд кардан зарур аст, ки нуқтаи назар оид ба моҳияти танзими 

фаъолияти суғурта ва масъалаи чӣ гуна шарҳдиҳии он, кадом сегмент ва 

шаклҳоро бозори суғурта дар бар мегирад ва барои иштирокчиёни бозор чӣ 

аҳамият дорад, гуногун мебошад. Танзими фаъолияти суғурта ин механизми 

муайяни низоми усулҳо, шаклҳо ва воситаҳои иқтисодии таъсирот ба 

фаъолияти самараноки иштирокчиён, бахусус ба субъектҳои фаъолияти 

суғуртавӣ мебошад [8. с-160].   Аз ин ҷо бармеояд, ки танзими бозори суғурта 

мафҳуми васеъ буда, метавонад ҳамаи усулҳои таъсироти мустақим ва 

ғайримустақимро ба фаъолияти иштирокчиёни бозори суғурта ва инчунин, 

худтанзимкуниро дар бар гирад. 

Аз нуқтаи назари тадқиқоти мо қайд кардан зарур аст, ки ҳалли 

масъалаҳои сиёсати молиявӣ, бахусус фаъолгардонии фаъолияти суғурта чун 

омили муҳимтарини рушди муносибатҳои бозоргонӣ дар шароити муосир 

дар кишвар аҳамияти рӯзмарраро пайдо кардааст. Бо мақсади танзими 

самараноки рушди фаъолияти суғуртавӣ назорати он ба Бонки миллии 

Тоҷикистон вогузор карда шуд. Дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, №408 “Дар бораи масъалаҳои Хадамоти 

давлатии назорати суғуртавӣ” ва Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 13 марти соли 2017, №851 “Дар бораи ба Бонки миллии 

Тоҷикистон вогузор кардани ваколати назорати суғуртавӣ” Идораи назорати 

суғуртавӣ ҳамчун воҳиди таркибии Бонки миллии Тоҷикистон таъсис дода 

шуд. 
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Идора барои амалигардонии мақсад ва вазифаҳои Бонки миллии 

Тоҷикистон дар бахши назорати суғуртавӣ вазифадор аст. Идора фаъолияти 

соҳаи суғуртавиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат, танзим ва рушди 

самараноки хизматрасониҳои суғуртавӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 

қонунии суғурташавандагон ва давлатро таъмин менамояд. 

Ҳамзамон, Идора танзим ва назорати ягонаи суғуртаро оид ба 

масъалаҳои иҷозатномадиҳӣ (литсензиякунонӣ), пешбурди Феҳристи ягонаи 

давлатии ташкилотҳои суғуртавӣ, баҳисобгирию ҳисоботдиҳӣ, усулҳои 

суғуртакунӣ ва ҳамоҳангсозии суғуртакунӣ амалӣ менамояд [187].   

Таҷрибаи баъзе давлатҳо, аз он ҷумла Федератсияи Россия нишон 

медиҳад, ки самаранокии фаъолияти институти танзимкунанда ба ҳайси 

мақомоти назорати фаъолияти суғурта аз самтҳои мақсадноки сохторҳои 

ташкилӣ вобастагии калон дорад. Рушди низоми суғурта дар шароити муосир 

ислоҳоти ҷиддии методологӣ ва ташкилиро талаб менамояд ва Бонки миллии 

Тоҷикистон чун мақомоти танзим ва назорати асъор ва инчунин 

танзимкунандаи асосии муносибатҳои молиявӣ метавонад ба воситаи 

фишангҳои худ ба рушди минбаъдаи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ 

таҳким бахшад. Сабаби асосии қабули чунин қарор натиҷаи он мебошад, ки 

ҳолати муосири суғурта дар кишвар ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ набуда, дар 

баробари ин, танзими он ба рушди муносибатҳои бозоргонӣ 

мусоидаткунанда арзёбӣ нагашт. Инчунин, то имрӯз нақш ва мақоми танзими 

дохилӣ ва аудит дар низоми умумии идораи хавф дар ширкатҳои суғуртавӣ 

аниқ нашудааст.  

Ба Бонки миллии Тоҷикистон вогузор намудани танзими фаъолияти 

суғурта, чӣ тавре ки таҷрибаи хоҷагидорӣ нишон медиҳад, ҷабҳаҳои мусбӣ ва 

манфиро дорост. Ба чунин мақомоти пуриқтидор додани ваколати иловагии 

танзими фаъолияти суғурта барои баландбардории рақобатпазирии бозори 

суғурта ва таъмини сифати баланди назорат мусоидат мекунад. Ба ғайр аз ин, 

Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун мақомоти пуриқтидор метавонад хавфҳои 

молиявиро пешгирӣ намуда, назоратро аз болои сифати дороиҳо ва 
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захираҳои суғурташавандагон пурзӯр намояд. Инчунин, Бонки миллии 

Тоҷикистон диққати махсусро барои пардохтпазирии иштирокчиёни бозори 

суғурта равона карда, барои ташаккулёбии ширкатҳои нави низомдор низ 

мусоидат хоҳад кард. Ин маънои онро дорад, ки дар бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ имкониятҳои зиёд ба миён омада, ба чунин тағйирот оварда 

мерасонад: 

- таваккали суғуртакунандагони асосӣ ҳамчун гурӯҳҳои алоҳида таҳлил 

карда мешавад; 

- муносибат нисбати иҷозатдиҳӣ ба фаъолияти суғуртавӣ таѓйир ёфта, 

ба талаботи замон мувофиқ мегарданд; 

- хадамоти бонк оид ба бозори молиявӣ перомуни тақсимоти ваколат ва 

нақши ташкилоти худтанзимкунанда дар бозори молиявӣ қарор қабул 

мекунад; 

- сифати таъминоти методии соҳаи хизматрасониҳои суғуртавӣ бо 

назардошти стандартҳо ва принсипҳои байналхалқӣ баланд мешавад; 

- шароитҳои мусоид ба талаботи сегментҳои мухталифи бозори 

хизматрасониҳои молиявӣ мутобиқ ва муҳайё мешаванд; 

- танзим дар ин соҳаҳо (ширкатҳои маблағгузории хурд, ширкатҳои 

лизингӣ ва ѓайра) тақвият меёбад, ки дар айни замон мавҷуд нест;  

- ҷорӣ намудани низоми нави танзим аз ҳисоби мавҷудияти иттилоот, 

ки дар Бонки миллии Тоҷикистон зиёд аст. 

Ҳамин тариқ, дар марҳилаи мазкури тадқиқот қайд кардан мумкин аст, 

ки танзим ва назорати фаъолияти суғурта аз тарафи Бонки миллии 

Тоҷикистон барои баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои молиявӣ ва 

рушди бозори суғурта мусоидат намуда, дар бозори молиявӣ муҳити 

муътадили назоратиро таъмин менамояд. Қайд кардан муҳим аст, ки дар 

низоми танзими давлатии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ се категорияи 

асосии танзимкунанда мавҷуд аст.  

Дар баробари ин, дарк кардан муҳим аст, ки дар шароити рушди 

иқтисодиёти бозоргонӣ таъсироти бозор ба фаъолияти хоҷагидорӣ хеле зиёд 
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мебошад. Таъсироти танзими давлатӣ ба фаъолияти суғурта низ бо 

назардошти қонуниятҳои бозор сурат гирифта, дар бисёр ҳолатҳо шаклҳои 

худтанзимкунии бозорро тақвият мебахшад. 

Ҷадвали 3.1.8. - Фишангҳои танзими давлатии фаъолияти суғурта 

Фишангҳо Тавсиф 

Танзими иқтисодӣ 

Назорати бевоситаи нарх, муқаррар намудани талабот ба сармояи 
ҳадди ақал, фаъолияти сармоягузорӣ ва сохтори активи 
суғуртакунандагон, танзими даромад (тасдиқи хароҷот ва 
пешбурди фаъолият) ва муқаррарсозии шароити махсуси 
иҷозатдиҳии суғуртаи ҳатмӣ ва ғ. 

Танзими иҷтимоӣ 

Пешниҳоди босифати хизматрасониҳои суғуртавӣ бо сабаби 
муаммоҳои ҳифзи муҳит, тандурустӣ, эътимоднокӣ, бехатарӣ ва 
дигар мақсадҳои ҷамъиятӣ, ҷоринамоии шартҳои имтиёзноки 

суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии воситаҳои нақлиёт 

Танзими иттилоотӣ 

Талаб намудани маълумоти муайян дар бораи суғуртакунандагон 
ва хизматрасониҳои суғуртавии онҳо (чопи ҳатмии ҳисоботи 
молиявии солона, интишори ҳисоботи семоҳа, шиносоии ҳатмии 
суғурташавандагон бо тартибот ва шартҳои суғурта, ҷорӣ 

намудани навъи шартномаи суғуртавӣ, ошкорсозии маълумот оид 

ба соҳибони ширкатҳои суғуртавӣ)  

Коркарди муаллиф. 

Категорияҳои асосии танзими давлатии фаъолияти суғурта дар ҷадвал 

оварда шудааст. Аз ҷадвал бармеояд, ки танзими давлатии фаъолияти суѓурта 

ба воситаи шаклҳои зиёд амалӣ гашта, муҳимтарини онҳо танзими иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва иттилоотӣ мебошанд, ки барои рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ мусоидат мекунанд. 

Қайд мекунем, ки баробар ва ҳамоҳанг танзим намудани фаъолияти суғурта 

бо истифода аз ҳамаи шаклҳои танзими давлатӣ рушди хизматрасониҳои 

бозори суғуртаро тезонида, имкониятҳои васеъро муҳайё месозад. Тавре 

таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, худтанзимкунӣ аксарияти маврид самараи 

дилхоҳ дода, ҳатто метавонад дар низоми танзими давлатӣ нақши 

алтернативиро иҷро намояд.  

Дар баробари ин, дар натиҷаи амалисозии худтанзимкунӣ манфиатҳои 

субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, ки бевосита иштирокчиёни бозори 

суғурта мебошанд, таъмин мегардад. Дар ҷараёни худтанзимкунӣ бори 

давлат, аз қабили хароҷоти давлатӣ барои танзимкунии фаъолияти суғуртавӣ 

сабук мегардад ва инчунин субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ метавонанд 



112 

 

 

иқтидори худро пурра татбиқ намоянд ва дар ин замина, барои рушди 

иқтисодиёти миллӣ хизмат намоянд. Мусаллам аст, ки давлат ва бозор дар 

танзимкунии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ як вазифаро иҷро мекунанд 

ва мақсади асосии он таъмини тавозун байни даромаду хароҷот дар ҷараёни 

истеҳсолӣ ба ҳисоб меравад. 

Муҳимияти фаъолияти суғуртавӣ барои давлат дар шароити рушди 

бозор зарур буда, тавре мо дар боло қайд кардем, рушди минбаъдаи он самти 

афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эътироф гаштааст ва танзими 

давлатии соҳа дар шакли дастгирии молиявии давлатӣ омили муҳимтарини 

рушди соҳа эътироф гаштааст. Фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун яке аз намудҳои 

соҳибкорӣ функсияи муҳими иҷтимоӣ, яъне ҳимояи манфиатҳои 

иштирокчиёни бозори суғуртаро таъмин мекунад ва инчунин, аз ҳолатҳои 

ногувор, ки ба саломатии шахс, манфиатҳои иқтисодии аҳолӣ ва муҳити зист 

зарар меорад, пешгирӣ ва ҳимоя мекунад. Дар баробари ин, суғурта унсури 

муҳими низоми молиявӣ ба ҳисоб рафта, воситаҳои пулии дар ихтиёрдории 

ширкатҳои суғуртавӣ қарордошта қисми калони бозори молиявиро ташкил 

менамоянд ва на фақат кафолати бехатарии молиявӣ арзёбӣ мегарданд, балки 

барои сармоягузории соҳаҳои мухталиф истифода бурда мешаванд.  

Ҳамин тариқ, дар марҳилаи мазкури тадқиқот қайд кардан мумкин аст, 

ки бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ имрӯз дар кишвар самти муҳими 

афзалиятноки рушди муносибатҳои молиявӣ эътироф гаштааст. Дар баробари 

ин, нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти суғуртавӣ низ аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар оянда метавонад ба яке 

аз соҳаҳои рушдёфта табдил ёбад. Новобаста аз осебпазир гаштани низоми 

молиявӣ, ин соҳаи муҳим бо дастгирии давлат дар шакли такмили усулҳои 

танзими давлатӣ марҳила ба марҳила рушд ёфта, дар бозори суғурта барои 

иштирокчиёни нави муносибатҳои молиявӣ заминаи устувор гузошта 

истодааст. Яъне, дар бозори имрӯзаи суғуртаи кишвар усулҳо ва шаклҳои 

назорати фаъолияти соҳа такмил ёфтаанд ва Бонки миллии Тоҷикистон 
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ҳамчун мақомоти назорати фаъолияти суғурта барои ҳалли масъалаҳои 

афзалиятноки соҳа мусоидат мекунад.  

Рушди бизнеси суғуртавӣ барои дастгирӣ ва устувории молиявӣ, аз он 

ҷумла барои таъмини рушди босуботи иқтисодӣ аҳамияти калон дорад. 

Табдил додани соҳаи суғурта ба бахши афзалиятнок фақат дар татбиқи 

вазифаҳои рушди фаъолияти суғуртавӣ ва мутақобилаи муштараки мақомоти 

дахлдор оид ба ҳалли онҳо имконпазир мегардад. Аз ин лиҳоз, рушди 

танзими давлатии бозори суғурта дар натиҷаи татбиқи вазифаҳои зерин 

амалӣ мегардад: 

- такмили механизмҳои бахши суғуртавии молиявӣ ба воситаи баланд 

бардоштани сифати хизматрасониҳои суғуртавӣ, пеш аз ҳама, ба воситаи 

такмили усулҳо ва шакли танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ; 

- таъмини пурраи ҳимояи манфиатҳои истифодабарандагони 

хизматрасониҳои суғуртавӣ, ки иҷрои онҳо мувофиқи шартномаи ба зиммаи 

ширкатҳои суғуртавӣ гузошташуда ва барои рушди самараноки бизнеси 

суғуртавӣ мусоидаткунанда мебошанд;  

- ташаккулёбии модели муосири рушди бизнеси суғуртавӣ, ҷорӣ 

намудани технологияҳои муосири инноватсионии суғуртавӣ ва такмили 

қонунгузории суғурта.  

Мо дар боби мазкур барои ошкор намудани самти афзалиятноки рушди 

бозори суғурта ва нақши танзими давлатии фаъолияти суғурта кӯшиш 

намудем. Қайд кардан зарур аст, ки дар бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ 

тавре ки таҷрибаи давлатҳои тараққикарда нишон медиҳад, боз дигар 

самтҳои афзалиятнок, ба монанди суғуртаи сайёҳӣ, суғуртаи таваккал, қарзи 

ипотекӣ, суғуртаи ҷавобгарии сохтмончиён, суғуртаи сармоя, суғуртаи хавфи 

иқтисодиёти беруна ва монанди инҳо мавҷуд мебошад. Аз ин лиҳоз, 

аҳамияти илмиву хоҷагидории фаъолияти суғуртаро дарк карда, дар оянда 

барои рушди чунин намудҳои суғурта ҳамчун кафолати таъмини иқтисодӣ ва 

воситаи ҷалби сармоя чораҷӯӣ бояд кард.  
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Хулосаи параграф 

Аз таҳлилҳои мукаммалнамоии танзими давлатии бозори суғурта дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки танзими давлатии бозори суғурта яке аз 

масъалаҳои рӯзмарра дар илми иқтисодӣ ва таҷрибаи хоҷагидории кишвар ба 

шумор меравад. Муҳимияти тадқиқот дар он ифода мегардад, ки новобаста аз 

рушди соҳа ва пайдо шудани муносибатҳои нави молиявӣ, низоми танзими 

он пурра ташаккул наёфтааст ва аз таҷрибаи ҷаҳон қафо мебошад. 

Номукаммалии танзими давлатии бозори суғурта дар шароити муосир аз 

омилҳои зиёд вобастагӣ дошта, яке аз сабабҳои асосии рушди ин соҳа 

маблағгузории нокифоя ва умуман, ҳолати кунунии фаъолияти иқтисодӣ 

арзёбӣ мегардад.  

Аз ин лиҳоз, бо мақсади такмили танзими давлатии фаъолияти суғурта 

ва иштирокчиёни бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва инчунин, ҳимояи 

манфиатҳои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ бояд ба воситаи талаботи 

ягона эътимоди низоми суғурта баланд шавад, қонунгузории фаъолияти 

суғурта мунтазам ташаккул ёбад, устувории маблағгузории ширкатҳои 

суғуртавӣ таъмин гардад, сатҳи касбияти кормандони мақомотҳо баланд ва 

монеаҳои мавҷудбуда бартараф карда шаванд. Фақат ба воситаи дуруст ба 

роҳ мондани сиёсати иқтисодии давлат дар самти амалигардонии фаъолияти 

суғуртавӣ ва рушди баробар ва ҳамоҳанги омилҳои зикршуда бозори 

хизматрасониҳои суғуртаро ҳамчун сегменти муҳими бозори молиявӣ дар 

шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ ба яке аз қувваҳои ҳаракатдиҳандаи 

рушди хоҷагии халқ табдил додан мумкин аст. 

1. Бо мақсади дастгирии танзими давлатии бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз осебпазир гаштани 

низоми молиявӣ, ин соҳаи муҳим бо дастгирии давлат дар шакли такмили 

усулҳои танзими давлатӣ марҳила ба марҳила рушд ёфта, дар бозори суғурта 

барои иштирокчиёни нави муносибатҳои молиявӣ заминаи устувор гузошта 

истодааст. Яъне, дар бозори имрӯзаи суғуртаи кишвар усул ва шаклҳои 

назорати фаъолияти соҳа такмил ёфтаанд ва Бонки миллии Тоҷикистон 
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ҳамчун мақомоти назорати фаъолияти суғурта барои ҳалли масъалаҳои 

афзалиятноки соҳа мусоидат мекунад.    

2. Баробар ва ҳамоҳанг танзим намудани фаъолияти суғурта бо 

истифода аз ҳамаи шаклҳои танзими давлатӣ рушди хизматрасониҳои бозори 

суғуртавиро тезонида, имкониятҳои васеъро муҳайё месозад. Дар баробари 

ин, дарк кардан муҳим аст, ки дар шароити рушди иқтисодиёти бозоргонӣ 

таъсироти бозор ба фаъолияти хоҷагидорӣ хеле зиёд мебошад.   

3. Ҳимояи манфиатҳои истифодабарандагони хизматрасониҳои 

суғуртавӣ, ки иҷрои онҳо мувофиқи шартнома ба зиммаи ширкатҳои 

суғуртавӣ гузошта шуда аст барои рушди самараноки бизнеси суғуртавӣ 

мусоидаткунанда мебошанд. 

4. Бозори суғуртавӣ барои дастгирӣ ва устувории молиявӣ, аз он 

ҷумла барои таъмини рушди босуботи иқтисодӣ аҳамияти калон дорад. 

Табдил додани соҳаи суғурта ба бахши афзалиятнок фақат дар татбиқи 

вазифаҳои рушди фаъолияти суғуртавӣ ва мутақобилаи муштараки 

мақомотҳои дахлдор оид ба ҳалли онҳо имконпазир мегардад. 

3.2. Самтҳои афзалиятноки рушди бозори суғурта 

Дар сиёсати иқтисодии кишвар бозори суғурта самти афзалиятноки 

рушди фаъолияти хоҷагидорӣ эътироф гаштааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, 

ки бозори суғурта дар кишвар дар солҳои охир дар марҳилаи рушд қарор 

дошта, нақши он дар таъмини бехатарии фаъолияти хоҷагидорӣ афзоиш 

ёфтааст. Дар баробари ин, мувофиқи ақидаи олимони иқтисоддон бозори 

суғурта дар шароити кунунӣ ҳамчун сегменти низоми молиявӣ имкониятҳои 

васеъро доро буда, дар рушди минбаъдаи кишвар саҳми худро мегузорад.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки бозори суғурта дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баъди пош хӯрдани давлати Шӯравӣ, сар задани ҷанги 

шаҳрвандӣ ва осебпазир гаштани низоми молиявӣ ба мушкилоти зиёд дучор 

гашта, қариб, ки дар кишвар фаъолият надошт. Имрӯз бошад, бозори суғурта 

мунтазам рушд ёфта, барои таъмини бехатарии фаъолияти хоҷагидорӣ 

иқтидори муайян пайдо кардааст. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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бошад, барои рушди ин соҳаи муҳим заминаи устувори ҳуқуқӣ гузошта, дар 

тавсеаи имкониятҳои он мусоидат мекунад. Аз нуқтаи назари тадқиқоти мо 

қайд кардан зарур аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои афзалиятноки 

рушди фаъолияти суғуртавиро дар кишвар муайян намуда, барои рушди ин 

соҳаи муҳим чораҷуӣ карда истодааст. Самтҳои стратегии рушди соҳаи 

суғурта инҳо мебошанд: 

- рушди инфрасохтори бозори суғурта; 

- такмили танзими суғуртаи ҳатмӣ; 

- мусоидат барои рушди суғуртаи ихтиёрӣ; 

- васеъ гардонидани фаъолияти иштирокчиёни бозори суғурта; 

- беҳтарсозии низоми идоракунии таваккал аз ҳисоби воситаҳои буҷаи 

давлатӣ; 

- баланд бардоштани самараи шакл ва усулҳои назорати давлатӣ, 

назорати субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ ва инчунин, таъмини устувории 

низоми молиявии онҳо; 

- ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони хизматрасониҳои суғуртавӣ, 

баланд бардоштани маданияти суғуртавӣ ва нуфузи бозори суғурта; 

- таъмини устувории бозори суғурта дар сатҳи байналхалқӣ. 

Дар раванди иқтисоди бозорӣ ва афзудани ММД дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин ба он оварда мерасонад, ки бозори суғурта низ рушд намуда, 

боиси рушди мукофоти суғуртавӣ низ гардад. Вобастагии ҳаҷми мукофоти 

суғуртавӣ аз ММД хело зиёд буда, сол то сол дар давлат мавқеъ пайдо карда 

истодааст. 

Таҳлили анҷомдодаи мо нишон медиҳад, ки новобаста аз зиёд шудани 

ҳаҷми маблағи мукофотҳои суғуртавӣ, ҳиссаи он дар муқоиса бо ММД қариб 

бетағйир мебошад ва ҳатто тамоили коҳишёбӣ дорад. Яъне, таҳлил нишон 

медиҳад, ки маблағи мукофоти суғуртавӣ агар дар соли 2005 24,6 млн. 

сомониро ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2019 244,8 ё 895% 

афзоиш ёфтааст. 
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Ҷадвали 3.2.1. – Ҳаҷми мукофоти суғуртаӣ дар ММД солҳои 2005-2019 

 (млн. сомонӣ) 

Солҳо Ҳаҷми ММД Мукофоти суғуртавӣ 
Ҳиссаи мукофоти суғуртавӣ 

дар ММД (бо %) 
2005 7206,0 24,6 0,34 

2006 9335,2 69,1 0,74 

2007 12804,4 98,6 0,77 

2008 17706,9 72,8 0,41 

2009 20622,8 79,3 0,38 

2010 24707,1 107,6 0,43 

2011 30071,1 101,7 0,34 

2012 36163,1 134,6 0,37 

2013 40525,5 155,1 0,38 

2014 45605,2 180,4 0,39 

2015 48408,7 198,5 0,41 

2016 54479,1 124,0 0,22 

2017 61093,6 235,8 0,38 

2018 68844,0 234,2 0,34 

2019 77354,7 244,8 0,32 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2020.-481с. 

Лекин ба замми ба маротиб афзоиш ёфтани ин нишондиҳанда ҳанӯз 

ҳам ҳиссаи нишондиҳандаи мазкур дар муқоиса ба МММ назаррас нест. Ғайр 

аз ин, агар ҳиссаи пардохти мукофотпулиҳо дар муқоиса ба ММД соли 2005 

0,34%-ро ташкил менамуд, ҳамин нишондиҳанда дар соли 2019 0,32%-ро 

ташкил намуд, ки ин ҳисса дар муқоиса ба соли 2005 ба андозаи 0,2% коҳиш 

ёфтааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар асоси чорабиниҳои маҷмӯӣ барои 

ҷалби васеи суғурташавандагон тавассути пардохти мукофоти суғуртавӣ ба 

устувории ин соҳа мусоидат намуда, ҷиҳати дастрасии ҳама категорияҳои 

шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ барои истифодаи хизматрасониҳои суғуртавӣ 

такон мебахшад, ки дар ин ҷо давлат барои озод шудан аз хароҷотҳои 

барзиёди як қатор пардохтпулиҳо имконият дода, дар масъалаи барқарории 

зарар ҳангоми ҳолатҳои фавқулода мусоидаткунанда аст. Дар доираи ин ба 

таври дигар тағйирёбии ҳисса ва ҳаҷми нишондиҳандаҳои мазкурро дар 

диаграммаи 3.2.1. мушоҳида кардан мумкин аст. Аз ҷадвал бармеояд, ки 

ҳаҷми ММД дар соли 2019 нисбат ба соли 2005 10,57%,  ё ин ки 70148,7 млн. 

сомонӣ зиёд шудааст. 
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Диаграммаи 3.2.1. - Ҳаҷми ММД дар солҳои 2005 – 2019 

 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.-481с. 

Мукофоти суғуртавӣ бошад, дар баробари ММД зиёд шуда, танҳо дар 

соли 2011 нисбат ба соли 2010 5,9 млн. сомонӣ ва дар соли 2019 нисбат ба 

соли 2018  10,6 млн. сомонӣ зиёд шудааст. Ҳиссаи маҳсулоти суғуртавӣ дар 

ММД дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 0,02% кам шудааст. Тамоюли 

мукофоти суғуртавӣ дар солҳои 2005-2019 дар диаграмма оварда шудааст. 

Диаграммаи 3.2.2. - Ҳаҷми мукофоти суғуртавӣ дар солҳои 2005 - 2019 

 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.-481с. 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки ҳаҷми мукофоти суғуртавӣ дар соли 2019 

нисбат ба соли 2005 9,9% зиёд шудааст, ки барои замина гузоштан ба рушди 

суғурта мусоидат мекунад. Мукофоти суғуртавӣ сарчашмаи асосии 

пайдоиши маблағҳо дар ташкилотҳои суғуртавӣ мебошад. Ҳиссаи суғуртавӣ 
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дар ММД яке аз нишондиҳандаҳои муайнкунандаи амалиётҳои суғуртавӣ ба 

ҳисоб рафта, боло бурдани ин нишондиҳанда даромади умумии ташкилотҳои 

суғуртавиро баланд бардошт, ки ҳиссаи маҳсулоти суғуртавӣ дар ММД дар 

диаграмма оварда шудааст. 

Диаграммаи 3.2.3. - Ҳиссаи маҳсулоти суғуртавӣ дар ММД (бо %) 

 

Манбаъ: Омори солонаи Тоҷикистон. - Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.-481с. 

 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки ҳиссаи  суғуртавӣ дар ММД дар соли 2019 

нисбат ба соли 2005 0,02% кам шудааст, ки ин нисбат ба солҳои қаблӣ 

нигароникунанда ба ҳисоб меравад. Бозори суғурта чун қисми бозори 

молиявӣ ҳимояи манфиатҳои иштирокчиёни бозорро таъмин намуда, дар 

баробари ин, ҳамчун механизми мусоидаткунандаи рушди иқтисодиёти 

миллӣ ба шумор меравад. Ташаккулёбии бозори суғурта дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва тараққиёти мунтазами он ин натиҷаи рушди иқтисодиёти 

кишвар аст, ки дар солҳои охир мушоҳида мешавад. Маҳз баъди таъмини 

сатҳи рушди иқтисодӣ ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

фаъолияти суғурта” соҳаи мазкур ташаккул ёфта, дар таҳкими низоми 

молиявӣ мусоидат карда истодааст.  

Дар баробари ин, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо вуҷуди 

имкониятҳои васеи рушди фаъолияти суғуртавӣ бозори суғурта имрӯз ба 

мушкилоти зиёд дучор гардидааст ва ҳалли муаммоҳо фақат ба воситаи 
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ошкорсозии омилҳои рушд имконпазир аст. Бо мақсади ташаккулёбии 

бозори суғурта маҷмӯи чораҳои зеринро татбиқ намудан лозим меояд. 

- барои тамоми табақаи аҳолӣ дастрас намудани хизматрасониҳои 

суғуртавӣ, пеш аз ҳама, барои камбизоатон, нафақахӯрон ва монанди онҳо; 

- муҳайё намудани шароити мусоиди хизматрасониҳои суғуртавӣ ва 

дар ин замина ҷалб ва зиёд намудани шумораи мизоҷон; 

- муайянсозии шакли иштироки суғурташавандагон бо дарназардошти 

нақш ва вазифаи онҳо, ки ба воситаи фаъолияти суғуртавӣ амалӣ мегардад;   

- рушди суғуртаи тиббии ихтиёрӣ ҳамчун суғуртаи иловагӣ нисбат ба 

суғуртаи ҳатмии тиббӣ, ки барои ҷалби воситаҳои пулӣ ва маблағгузории 

соҳаи тандурустӣ равона мегарданд, хизматрасониҳои иловагӣ ба 

шаҳрвандон ва инчунин, муайян намудани махсусияти суғуртаи ихтиёрии 

тиббӣ. 

Махсусияти ташаккулёбии бозори суғуртаро дар кишвар дар назар 

дошта, қайд кардан зарур аст, ки рушди ин соҳаи муҳим на фақат аз захираи 

калони молиявӣ, балки аз дигар ҷабҳаҳо, ба монанди паст будани талабот ба 

хизматрасониҳои суғуртавӣ, маданияти пасти молиявии шаҳрвандон, бахусус 

сокинони деҳот ва надоштани маълумоти кофӣ оид ба фаъолияти суғуртавӣ 

арзёбӣ мегардад. 

Яке аз омилҳои муҳимтарини рушди фаъолияти суғуртавӣ,  тавре 

маълум аст, ин устувории иқтисодиёт ва мавҷудияти имкониятҳои васеи 

сармоя мебошад. Вале ноустувории иқтисодиёт, сатҳи бекорӣ, таваррум, 

касри буҷет, ҳолати сиёсии ҷаҳон, буҳронҳои молиявӣ ва монанди инҳо 

метавонанд садди роҳи ташаккулёбии бозори хизматрасониҳо дар кишвар 

шавад. Инчунин, сатҳи пасти касбият ва маданияти молиявӣ низ метавонанд 

барои рушди минбаъдаи фаъолияти суғуртавӣ монеа эҷод кунад. Аз ин лиҳоз, 

дар марҳилаи мазкури тадқиқот ба хулосае омадан мумкин аст, ки бидуни 

танзими давлатии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, пеш аз ҳама, дар 

шакли преференсия рушди ин соҳаи муҳим имконнопазир мегардад.  
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Рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун сегменти муҳими 

низоми молиявии кишвар аз он нуқтаи назар муҳим мебошад, ки маҳз давлат 

ба воситаи фишангҳои худ фаъолияти суғуртавиро дуруст ба роҳ монда, 

барои тараққиёти минбаъдаи он заминаҳои ҳуқуқиву ташкилӣ ва фазои 

мусоиди сармоягузориро таъсис медиҳад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

марҳилаи аввали рушди бозори суғурта нақши давлат дар таъсиси фазои корӣ 

ва рушди минбаъдаи он назаррас мебошад. Таҷрибаи ҷаҳон нишон медиҳад, 

ки дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ давлат на фақат 

танзимкунандаи муносибатҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, балки сармоягузори 

асосии фаъолияти хоҷагидорӣ, бахусус фаъолияти суғуртавӣ арзёбӣ 

мегардад.  

Бозори суғуртаи кишвар имрӯз мисли дигар кишварҳо аз ҷараёнҳои 

ҳамгироӣ ва бозори молиявии ҷаҳонӣ вобастагии калон дорад. Вобаста ба 

осебпазир гаштани бозори молиявии ҷаҳонӣ низоми молиявии кишвар низ ба 

муаммоҳои зиёд дучор мегардад. Қайд кардан ба маврид аст, ки новобаста аз 

осебпазир гаштани бозори молиявии ҷаҳонӣ мо тавонистем сатҳи рушди 

иқтисодиётро дар доираи 7% нигоҳ дорем, ки ин барои рушди соҳа аҳамияти 

калон дорад. Зарурати таъмини рушди бозори суғурта аз он нуқтаи назар 

муҳим мебошад, ки маҳз бозори ташаккулёфтаи суғурта устувории 

иқтисодиётро исбот мекунад ва барои ҷалби сармоягузории хориҷиву ватанӣ 

низ мусоидат менамояд.  

Чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, барои таъмини рушди босуботи 

фаъолияти суғуртавӣ корҳои зиёдеро анҷом додан лозим меояд. Таҷрибаи 

кишвар нишон медиҳад, ки айни замон барои рушди соҳа тамоми чораҳои 

зарурӣ дида шуда, дар баробари имкониятҳои васеъ муаммоҳо низ мавҷуд 

мебошанд, ки садди роҳи рушди фаъолияти суғуртавӣ мегарданд. 

Муаммоҳои бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо дар 

расм оварда шудааст. 
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 Расми 3.2.1. Муаммоҳои фаъолияти суғуртавӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо  

Коркарди муаллиф.
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Яке аз муҳимтарин ҷабҳаи фаъолияти молиявӣ ин инфрасохтори 

суғуртавӣ маҳсуб меёбад, ки аз ташаккулёбии он ва истифодаи дуруст рушди 

хизматрасониҳои суғуртавӣ суғурта вобастагӣ дорад. Дар зери мафҳуми 

инфрасохтори бозори суғурта маҷмӯи шароитҳо фаҳмида мешаванд, ки барои 

рушди ҳаматарафаи он мусоидаткунанда бошад. Сухан на фақат дар бораи 

устувории фаъолияти суғурта, балки дар бораи рушди инфрасохтори 

институтсионалӣ, мавҷудияти бозори дуюмдараҷаи суғурта, яъне 

азнавсуғуртакунӣ ва дигар намудҳои нави суғурта меравад.  

Муаммоҳои дар ҷадвали ҷойдошта дар шароити бозор ба ҳамаи 

кишварҳои дунё хос буда, роҳҳои ҳалли онҳо аз баланд бардоштани сифати 

хизматрасониҳои суғуртавӣ, таъсиси механизми самараноки фаъолияти 

суғуртавӣ, баланд бардоштани сатҳи ҷалби сармоя ва ташаккулёбии 

рақобатпазирӣ дар бозори молиявӣ ба воситаи истифодаи самараноки 

захираҳои молиявию суғуртавӣ, афзудани шумораи суғурташавандагон ва 

идораи самараноки фаъолияти суғуртавӣ, омодагии мутахассисони соҳа бо 

истифодаи васеи таҷрибаи пешқадами давлатҳои тараққикарда, баланд 

бардоштани сатҳи касбият дар заминаи ташкили мубодилаи афкор, 

истифодаи технологияҳои муосир ва танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ 

дар шакли дастгирии молиявию ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад.  

Яке аз омили муҳимтарини ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ин, пеш аз ҳама, муайянсозии самтҳои афзалиятноки рушди 

фаъолияти суғуртавӣ ба шумор меравад. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар 

шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ самтҳои афзалиятноки рушди 

фаъолияти суғуртавӣ дар ҳамаи давлатҳо қариб як хел буда, барои такмили 

ин соҳаи муҳим мусоидат мекунад. Ҳамин тариқ, самтҳои асосии 

афзалиятноки рушди фаъолияти суғурта инҳо мебошанд: 

- рушди инфрасохтори бозори суғурта; 

-такмил ва ташаккулёбии суғуртаи ҳатмӣ; 

- муҳайё намудани шароити мусоид барои рушди суғуртаи ихтиёрӣ; 

- такмили қонунгузории фаъолияти суғуртавӣ; 
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- тавсеаи доираи фаъолияти суғуртавӣ; 

- идораи хавфҳои молиявӣ аз ҳисоби буҷети давлат; 

- рушди низоми суғуртаи соҳаи кишоварзӣ; 

- ворид шудан ба низоми ҷаҳонӣ ва ҷараёнҳои ҳамгироӣ дар самти 

фаъолияти суғурта ва устувор намудани нақши бозори хизматрасониҳои 

суғуртавии кишвар дар арсаи байналхалқӣ; 

- баланд бардоштани самаранокии танзими давлатии фаъолияти 

суғурта дар кишвар; 

-рушди суғуртаи рақамӣ; 

- ҳимояи ҳуқуқи суғурташавандагон, баланд бардоштани маданияти 

молиявии онҳо ва монанди инҳо.  

Бозори суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз муаммоҳои зиёдеро 

дорад, ки ҳалли онҳо на фақат аз муваффақият ва устуворӣ, балки аз рушди 

минбаъдаи он вобастагӣ дорад. Оид ба муаммоҳои аввалиндараҷаи рушди 

бозори муосири суғурта баҳзу мунозира рафта, масъалаи мазкур мураккаб 

арзёбӣ мегардад ва номутаносибии он то ҳол мушоҳида мешавад. 

Мушкилоти масъала дар он зоҳир мегардад, ки баъзе мақомотҳои иқтисодӣ 

ва иштирокчиёни бозор суғуртаро ҳамчун ҷабҳаи стратегии рушди 

хоҷагидории миллӣ қабул надоранд [61. с-71-79].   Барои рушди соҳаи 

суғурта ва таҳким бахшидани фаъолияти суғуртавӣ дар кишвар ҳамаи 

сегментҳои фаъолияти суғурта бояд баробар ва ҳамоҳанг тараққӣ кунанд. 

Дар баробари ин, қайд кардан муҳим аст, ки таъмини рушди бозори 

хизматрасониҳои суғуртавиро дар шароити мавҷудияти инфрасохтори куҳна, 

бинобар сабаби паст шудани самаранокии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ, 

таъмин карда наметавонем.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар бозори хизматрасониҳои суғуртавии 

кишвар яке аз муаммоҳои муҳимтарине, ки садди роҳи ташаккулёбии 

фаъолияти суғуртавӣ мегардад, ин инфрасохтори сусттараққикарда мебошад. 

Ширкатҳои суғуртавӣ имрӯз бояд барои таъсиси фазои мусоиди корӣ, пеш аз 

ҳама, мутахассисон, агентони суғуртавӣ, коршиносон, актуарҳо, 
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коршиносони баҳогузор ва монанди инҳо омода намуда, бизнеси худро ба 

талаботи замони муосир ҳамоҳанг созанд.  

Дигар омили муҳими рушди бозори суғурта дар шароити рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ ва гуногуншаклии моликият ин дуруст ба роҳ 

мондани суғуртаи ҳатмӣ мебошад. Тавре аз илми иқтисодӣ бармеояд, 

суғуртаи ҳатмӣ ин намуди суғуртае мебошад, ки соҳибмулк манфиатҳои 

молумулкиро аз ҳар гуна хавф ва таваккал суғурта мекунад. Ба ҳайси мисол 

метавон суғуртаи ҳатмии масъулияти воситаҳои нақлиёти шаҳрвандиро 

овард, ки дар аксари давлатҳо ин намуди суғурта маъмул аст. Дар ин ҷо 

сухан дар бораи он меравад, ки суғуртакунандагон, пеш аз ҳама, саломатии 

одамон ва моликияти онҳоро, ки дар садама зарар мебинанд, барқарор 

мекунанд.  

Аз нуқтаи назари тадқиқоти мо қайд кардан бамаврид аст, ки муаммои 

асосии суст тараққӣ кардани бозори суғурта ин нобоварӣ ба ширкатҳои 

суғуртавӣ ва паст будани маданияти молиявии иштирокчиёни бозор 

мебошад. Яъне, шаҳрвандон ба суғуртакунандагон боварӣ надоранд ва аз 

имкониятҳои молиявии онҳо истифода бурдан намехоҳанд. Бо мақсади 

тезонидани рушди бозори ватании суғурта аз ҳама ҷиддӣ бояд сатҳи боварии 

шаҳрвандон ба ширкатҳои суғуртавӣ баланд карда шавад. Барои он ки 

шаҳрвандон ба ширкатҳои суғуртавӣ боварӣ пайдо кунанд, саҳми давлат дар 

активҳои чунин ширкатҳо бояд на кам аз 30% бошад [4. с-4].    

Назария ва таҷрибаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки ҳимояи 

иҷтимоӣ самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии тамоми давлатҳо ба ҳисоб 

меравад. Чунин сиёсат барои ҳимояи шаҳрвандон ва манфиати иқтисодии 

онҳо ва инчунин, баланд бардоштани сифати ҳаёти шаҳрвандон равона 

гардидааст. Дар баробари ин, таҷрибаи ҷаҳон нишон медиҳад, ки аз ҳама 

ҳимояи самараноки манфиатҳои шаҳрвандони фаъоли иштирокчиёни бозор 

суғуртаи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад.  

Дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ яке аз механизмҳои 

муҳими ҳимояи аҳолӣ аз ҳар гуна хавфҳо танзим ва дастгирии давлатӣ ба 
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воситаи барномаҳо ва фондҳо маҳсуб меёбанд. Дар шароити маҳдуд будани 

захираҳои молиявӣ давлат ба таври кофӣ ва пурра манфиатҳои ҳамаи 

шаҳрвандонро ҳимоя карда наметавонад. Дар чунин шароит зарурати 

ташаккулёбии шакли иловагии ҳимояи аҳолии кишвар ба миён меояд. Яке аз 

чунин шакли ҳимоя суғуртаи ихтиёрии шахсӣ ба ҳисоб меравад. Махсусияти 

фарқкунандаи суғуртаи ихтиёрии шахсӣ дар он зоҳир мегардад, ки вай дар 

баробари иҷро намудани функсияи таваккал, инчунин, функсияи амонатӣ ва 

сармоягузориро низ амалӣ менамояд. Дар давлатҳои тараққикарда суғуртаи 

ихтиёрӣ мавқеи муҳимро дар низоми муносибатҳои суғуртавӣ ишғол 

менамояд [118. с-53-57].     

Аз ин лиҳоз, барои рушди суғурта дар кишвар фазои мусоиди кориро 

дар бозори суғурта ташаккул додан лозим меояд. Сухан дар бораи 

ташаккулёбии чунин намуди суғурта, ба монанди суғуртаи ҳаёт ва саломатӣ, 

суғуртаи амонат, суғуртаи ихтиёрии тиббӣ, суғуртаи моликият ва воситаҳои 

нақлиёт меравад, ки мавҷудияти онҳо аз дуруст ба роҳ мондани сиёсати 

молиявӣ дар самти фаъолияти суғурта шаҳодат медиҳад. Дар баробари ин, 

қайд кардан муҳим аст, ки суғуртаи ихтиёрӣ ва ҳатмӣ дар шароити рушди 

муносибатҳои молиявӣ якдигарро пурра карда, барои рушди минбаъдаи соҳа 

мусоидат мекунанд.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки аксарияти аҳолӣ ва иштирокчиёни бозор 

аллакай аҳамияти суғуртаро дарк карда, дар шароити буҳрони молиявӣ на 

фақат моликияти хурдро суғурта мекунанд, балки перомуни суғуртаи 

амонатӣ фикр мекунанд, ки барои онҳо дар ҳамаи марҳилаҳои ҳаёт кафолати 

бехатариро таъмин мекунад. Аз ин лиҳоз, давлат ҳамчун институти 

муҳимтарини ҳимоягари манфиатҳои шаҳрвандон барои ташаккулёбии 

суғуртаи ихтиёрӣ чораандешӣ карда, барои рушду нумуи он шароитҳои 

мусоидро фароҳам меорад.  

Тадқиқоти фаъолияти соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишон дод, ки дар ташаккулёбии муносибатҳои бозоргонӣ дар 

кишвар қисми муҳими ислоҳотро рушди хизматрасониҳои молиявӣ ташкил 
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менамояд. Суғурта ҳамчун яке аз сегментҳои асосии бозори молиявӣ тавре ки 

таҷрибаи давлатҳои рӯ ба тараққӣ нишон медиҳад, дар таҳкими рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ нақши муҳимро иҷро менамояд. Аз ин рӯ, барои 

ҳамаи давлатҳои дунё ташаккулёбии рушди бозори суғурта ва роҳҳои 

баландбардории самаранокии он самти афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ ба 

ҳисоб меравад. Яке аз чунин роҳҳои такмили фаъолияти суғурта қабул ва 

такмили қонунгузории ин соҳаи муҳими хоҷагидорӣ маҳсуб меёбад.  

Мавҷудияти меъёрҳои ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти суғурта ва 

қонунгузории такмилёфта барои рушди соҳа мусоидаткунанда буда, 

инчунин, дар рушди минбаъдаи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ нақши 

калидӣ дорад. Татбиқи меъёрҳои қонунгузории соҳаи мазкур барои баланд 

бардоштани сатҳи ҳимояи суғурташавандагон мусоидат карда, имкониятҳои 

истифодаи хизматрасониҳои мазкурро васеъ мегардонад. Такмили 

қонунгузории фаъолияти суғурта ҳамчун механизми танзимкунандаи 

муносибатҳои хоҷагидорӣ ва воситаи баланд бардоштани маданияти ҳуқуқӣ 

ва дигар нишондиҳандаҳои бозори суғурта дар низоми ҳуқуқи молиявӣ дар 

баробари дигар омилҳои рушд мавқеи муҳимро ишғол менамояд.  

Дар марҳилаи мазкури тадқиқот қайд кардан муҳим аст, ки 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоиса бо қонунгузории дигар 

давлатҳои тараққикарда ҷавон буда, дар айни замон дар ҷараёни такмилдиҳӣ 

қарор дорад. Вобаста ба рушди босуръати илму технологияи муосир дарк 

кардан зарур аст, ки муносибатҳои нав зарурати такмили қонунгузориро 

талаб мекунанд. Бинобар ин, меъёрҳои ҳуқуқии кишвар, бахусус 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти фаъолияти суғурта низ 

мунтазам барои таъмини рушди минбаъдаи соҳа бояд такмил дода шавад. Ба 

ақидаи мо, барои такмили қонунгузории кишвар дар самти фаъолияти 

суғуртавӣ истифодаи таҷрибаи пешқадами давлатҳои тараққикарда бо 

дарназардошти ҳувияти миллӣ зарур аст.   

Масъалаҳои дар боло зикршударо таҳлил карда, ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки мақсади танзими фаъолияти суғуртавӣ дар Чумҳурии 



128 

 

 

Тоҷикистон мисли дигар давлатҳои рӯ ба тараққӣ ва давлатҳои тараққикарда 

дар ташаккулёбии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, ҳимояи манфиатҳои 

молумулкии иштирокчиёни бозор ва таъсиси фазои мусоиди корӣ ва 

маблағгузории ширкатҳои суғуртавӣ ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, дар 

шароити зиёд шудани хавф ва таваккал ҳолатҳои мухталифи иқтисодиву 

иҷтимоӣ ба миён меоянд, ки давлат вобаста ба уҳдадориҳои худ барои 

пешгирии онҳо намудҳои зурурии низоми ҳимояи иҷтимоиро таъмин 

менамояд. Ҳамин тавр, ташаккулёбии меъёрҳои ҳуқуқӣ дар самти фаъолияти 

суғурта бояд мунтазам такмил дода шуда, манфиатҳои субъектҳои фаъолияти 

суғуртаро таъмин намояд.  

Яке аз масъалаҳои муҳими мусоидаткунандаи тавсеаи доираи 

фаъолияти суғуртавӣ суғуртаи мутақобила дар шароити кунунӣ ба шумор 

меравад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки суғуртаи мутақобила дар давлатҳои 

тараққикарда унсури муҳими бозори суғурта маҳсуб ёфта, дар таҳкими 

рушди муносибатҳои суғуртавӣ мақоми арзанда дорад. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин намуди суғуртаро дар низоми фаъолияти суғуртавӣ ташаккул 

бояд дод. Қайд кардан муҳим аст, ки яке аз сабабҳои асосии суст тараққӣ 

кардани суғуртаи мутақобила оид ба бартарияти ин намуди суғурта 

маълумоти нокифоя доштани иштирокчиёни бозор ва иштироки ғайрифаъоли 

давлат дар ташаккулёбии суғуртаи мутақобила ба ҳисоб меравад. 

Аз адабиёти иқтисодӣ ва таҷрибаи хоҷагидорӣ маълум мегардад, ки 

мақсади асосии суғуртаи мутақобила дар азнавтақсимкунии таваккал таҳия 

ва татбиқи чораҳои зарурӣ доир ба қонеъгардонии талаботи 

суғурташавандагон ва ҳимояи манфиатҳои иқтисодиву моддии онҳо 

мебошад. Тавре маълум аст, суғуртаи мутақобила ташкилоти суғуртавии 

ғайритиҷоратӣ буда, амалиётҳои суғуртавиро бидуни гирифтани фоида бо 

мақсади ҳимояи манфиатҳои молумулкии иштирокчиён амалӣ менамояд. Аз 

ин лиҳоз, суғуртаи мутақобила барои ширкатҳои суғуртавӣ дар шароити 

рушди муносибатҳои бозоргонӣ ва гуногуншаклии моликият рақобатпазир 

мебошад. Дар баробари ин, суғуртаи мутақобила чун ҷузъи бозори 
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хизматрасониҳои молиявӣ барои рушди фаъолияти суғурта мусоидат карда, 

доираи имкониятҳои хизматрасониҳои суғуртавиро васеъ гардонида, 

инчунин, рушди бизнеси хурду миёнаро низ тақвият мебахшад.  

Самтҳои асосии рушди бозори суғуртаи мутақобила инҳо мебошанд: 

1. Такмили базаи меъёрии ҳуқуқӣ доир ба рушди суғуртаи 

мутақобила дар самти тавсеаи шакли суғуртаи мутақобила ва намудҳои 

суғурта, ки дорои ҳуқуқи амалисозии суғуртаи мутақобила бошанд;  

2. Муқаррарнамоии талаботи минималӣ (ба шумораи аъзоёни 

ҷамъият, шумораи объектҳои суғурташаванда, таъмини устувории молиявӣ 

оид ба суғуртаи мутақобила) бо назардошти хусусияти хоси ҷамъияти 

суғуртаи мутақобила бо нишонаҳои сатҳи касбият, минтақавӣ ва дигар 

махсусиятҳо; 

3.   Такмили масъалаҳои фаъолияти андозбандии ҷамъияти суғуртаи 

мутақобила; 

4. Татбиқи чорабиниҳо барои гирифтани иттилоот оид ба махсусият 

ва бартарияти иттиҳод дар ҷамъияти мутақобилаи суғуртавӣ.  

Барои дуруст дарк кардани моҳияти иқтисодии бозори суғурта қайд 

кардан муҳим аст, ки истифодаи маҳдуди фаъолияти суғуртавӣ дар кам 

будани навъи нави суғурта маънидод шуда, барои таъсиси муҳити мусоиди 

рушди бозори суғурта ва рақобатпазирӣ монеа эҷод мекунад. Аз ин рӯ, 

ташаккулёбии суғуртаи мутақобила ҳамчун қувваи иловагии ташаккули 

бозори суғурта маҳсуб ёфта, барои такмили фаъолияти суғуртавӣ дар кишвар 

мусоидат мекунад. Рушди ин навъи суғурта барои иштирокчиёни бозори 

суғурта самти нави афзалиятноки сиёсати хоҷагидорӣ ба шумор рафта, 

имкониятҳои хизматрасониҳои суғуртавиро боз ҳам васеъ мегардонад.  

Яке аз самтҳои дигари афзалиятноки рушди фаъолияти суғурта ин 

идораи самараноки хавфҳои молиявӣ дар шароити маҳдуд будани захираҳои 

молиявӣ маҳсуб меёбад. Маҳз суғурта дар чунин шароит ҳамчун низоми 

молиявӣ баромад карда, хавфҳои молиявиро ба воситаи банақшагирии 

стратегӣ ҳолатҳои тасодуфӣ ва ғайричашмдоштро пешгӯӣ ва барқарор 
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мекунад. Ин ҷо сухан дар бораи нақш ва аҳамияти суғурта дар таъмини 

устувории низоми молиявӣ меравад. Дар баробари ин, таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки захираҳои молиявии дар фондҳои суғуртавӣ ҷамъшаванда 

барои маблағгузории соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ равона мегарданд ва 

чунин ҳолат фаъолияти суғуртавиро ба яке аз сегментҳои муҳими бозори 

молиявӣ табдил медиҳад.  

Моҳият ва аҳамияти фаъолияти суғуртаро таҳлил намуда, ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки худи суғурта яке аз воситаҳои идоракунии таваккал ва 

пешгирии хавфҳои молиявӣ мебошад. Чӣ тавре ки аз назарияи иқтисодӣ ва 

таҷрибаи хоҷагидорӣ бармеояд, эҳтимолияти ба миён омадани хавф дар 

бисёр вақт аз сатҳи устувории ҳолати молиявии корхона ва ё бизнес 

вобастагӣ дорад. Таҳлили иқтисодии ҳолати молиявии корхона барои ошкор 

кардани сарчашма ва омили хатари молиявӣ мусоидат намуда, барои 

пешгирӣ ва барқароркунии зарар имкониятҳои васеъро пешниҳод менамояд. 

Аз ин рӯ, корхонаҳоро зарур меояд, ки бо мақсади идораи самараноки хавфи 

молиявӣ бо ширкатҳои суғуртавӣ муносибатҳои мутақобиларо ҷиддӣ ба роҳ 

монанд.  

Хулосаи параграф 

Дар раванди ҷаҳонишавӣ таҷрибаи давлатҳои тараққикарда нишон 

медиҳад, ки барои фаъолияти хоҷагидорӣ воситаи муҳимтарини паст 

намудани сатҳи таваккал ин суғурта мебошад. Худи моҳияти суғурта низ дар 

тақсими хавф байни иштирокчиёни фаъолияти суғуртавӣ ҳангоми ба миён 

омадани ҳолатҳои фавқулода ё дигар ҳолатҳо ифода мегардад. Қайд кардан 

зарур аст, ки дар таҷрибаи муосир ҷараёни суғурта ҳамаи он амалиётҳоро дар 

бар мегирад ва барои паст намудани сатҳи таваккал равона гардидаанд. 

Сабаби асосии шартнома бастани корхонаҳо бо ширкатҳои суғуртавӣ ин 

рӯпӯш намудани зарар дар мавриди ба миён омадани ҳолати суғуртавӣ 

мебошад. Аз ин рӯ, аҳамияти иқтисодиву иҷтимоии фаъолияти суғуртавиро 

дарк карда, давлат бояд ба идораи самараноки таваккали молиявӣ диққати 
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махсус дода, дар баробари ин, дар ҷараёни идораи хавф ба воситаи 

ширкатҳои суғуртавӣ иштирок намояд.  

Маълум мегардад, ки дар баробари дигар омилҳои рушди фаъолияти 

суғурта рушди низоми хоҷагии қишлоқ, ворид шудан ба низоми ҷаҳонӣ ва 

ҷараёнҳои интегратсионӣ дар самти фаъолияти суғурта ва устувор намудани 

нақши бозори хизматрасониҳои суғуртавии кишвар дар арсаи байналхалқӣ, 

баланд бардоштани самаранокии танзими давлатии фаъолияти суғурта ва 

рушди суғуртаи рақамӣ низ мавқеи пешбарандаро ишғол менамоянд, ки 

бидуни онҳо суғуртаи муосирро тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Мавриди зикр аст, ки ба баҳсу мунозираи зиёд оид ба омилҳо ва 

сарчашмаҳои зиёд ворид нашуда, бо боварии комил қайд кардан муҳим аст, 

ки омилҳои дар боло зикршуда самтҳои афзалиятноки сиёсати молиявии 

кишвар дар самти рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ эътироф гашта, 

барои рушди минбаъдаи соҳаи мазкур қувваи ҳаракатдиҳанда ба шумор 

мераванд. Фақат рушди баробар ва ҳамоҳанги омилҳои зикргардида 

метавонанд ба омилҳои муҳими рушди муносибатҳои молиявӣ таҳким 

бахшида, дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ мавқеи муҳимро ишғол 

намоянд. Албатта, дар шароити маҳдуд будани захираҳои молиявӣ чунин 

масъалагузорӣ барои ҳамаи давлатҳои рӯ ба тараққӣ, бахусус барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон проблемаи афзалиятнок арзёбӣ мегардад. Барои 

расидан ба мақсадҳои гузошташуда амалҳои зерин мувофиқи мақсад 

мебошанд:  

1. Баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои суғуртавӣ, такмили 

суғуртаи ихтиёрӣ, суғуртаи мутақобила, баланд бардоштани маданияти 

молиявӣ; 

2. Барои баланд бардоштани сатҳи ҷалби сармоя ва ташаккулёбии 

рақобатпазирӣ дар бозори молиявӣ истифодаи самараноки захираҳои 

молиявию суғуртавӣ, ки сифати хизматрасониҳои суғуртавиро баланд 

менамоянд ва самаранокии низоми молиявиро таъмин мекунанд; 
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3. Омода намудани мутахассисони соҳа бо истифодаи васеи 

таҷрибаи пешқадами давлатҳои тараққикарда, баланд бардоштани сатҳи 

касбият дар заминаи ташкили мубодилаи афкор, истифодаи технологияҳои 

муосир барои таъмини рушди инфрасохтори бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар кишвар; 

4. Баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои суғуртавӣ дар 

заминаи дастрасии чунин хизматрасонӣ барои тамоми иштироккунандагони 

бозор, такмили қонунгузории соҳа ва содакунии тартиби бастани шартномаи 

суғуртавӣ ҳамчун омили муҳими ҷалби иштирокчиёни бозор. 

 

3.3 . Роҳҳои такмилдиҳии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ  
 

Дар шароити кунунӣ рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ мисли 

дигар шакли фаъолияти хоҷагидорӣ дар шароити номуайянии ташаккулёбии 

иқтисоди ҷаҳонӣ ва шиддати ҷадиди геосиёсиву геоиқтисодӣ амалӣ 

мегардад. Новобаста аз осебпазир гаштани низоми молиявии ҷаҳонӣ ва 

тараққиёти суст нишон додани аксарияти давлатҳо, аз ҷумла шарикони 

тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозори хизматрасонии кишварамон 

марҳила ба марҳила рушд ёфта истодааст. Бо мақсади ташаккули бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳамчун сегменти муҳими бозори молиявии 

кишвар роҳҳои такмили ин бозорро ошкор ва вусъат бояд дод. Ҷалби 

сармоягузорӣ, тавсеаи имкониятҳои иштирокчиёни бозори суғурта, татбиқи 

чораҳои баланд бардоштани сифати хизматрасонии соҳа ва болобарии 

фарҳанги молиявии аҳолии кишвар вазифаҳои стратегии бозори суғурта ба 

ҳисоб мераванд.   

Дарк кардан зарур аст, ки рушди босуботи соҳаи суғурта, пеш аз ҳама, 

аз иҷрои муътадили нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва рушди тамоми 

сегментҳои бозор вобастагии калон дорад. Аз ин лиҳоз, дар кишвар бояд 

мисли давлатҳои тараққикарда стратегияи рушди фаъолияти суғуртавӣ таҳия 

шуда, самтҳои афзалиятноки рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва 

механизми ташаккулёбии он муайян карда шавад. Стратегияи рушди 
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фаъолияти суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд васеъ гардонидани 

имкониятҳои бозори суғурта, манфиатҳои мутақобилаи давлату шахсони 

воқеӣ, иштироки давлат дар шакли молиякунонии соҳа, пешниҳоди имтиёзҳо 

ва кафолати барқароркунии молу мулк ва ҳимои дигар манфиатҳо, таҳияи 

барномаҳои инноватсионӣ ва монанди инҳоро пешбинӣ намояд. Дар 

баробари ин, дар кишвар бояд дигар навъҳои суғурта, ба монанди суғурта дар 

соҳаи сайёҳӣ, суғуртаи таваккал, суғурта дар соҳаи кишоварзӣ ва умуман, 

суғуртаи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ мисли дигар давлатҳои тараққикарда 

ташаккул дода шаванд.  

Дар баробари ин, бояд камбудӣ ва норасоиҳои дар фаъолияти кори 

ширкатҳои суғуртавии ҷумҳурӣ ҷойдоштаро баён намоем. Норасоиҳои 

асосии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ инҳоянд: 

- беэътимодӣ ва бехабарии аҳолӣ аз фаъолият ва вазифаҳои ширкатҳои 

суғуртавӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон; 

- рақобати носолим дар байни ширкатҳои суғуртавии давлатӣ ва 

хусусӣ; 

- вуҷуд надоштани актуарияи суғуртавӣ ва ба андозаи зарурӣ набудани 

мутахассисони соҳибихтисос дар бозори суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- набудани рекламаи кофӣ; 

- набудани суғуртаи ҳатмии тиббӣ; 

- вуҷуд надоштани ассотсиатсияи ширкатҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

- омода накардани мутахассисони соҳаи суғурта дар ҳамаи мактабҳои 

олӣ (ба ғайр аз ДДМИТ, ДДТТ ва ДМТ); 

- вуҷуд надоштани ширкати азнавсуғуртакунӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

Таҳлили вазъи воқеии фаъолияти бозори суғурта аз он гувоҳӣ медиҳад, 

ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои зарурии рушди минбаъдаи суғуртаи 

миллӣ гузошта шудаанд, аммо дар баробари ин, самтҳои мухталифи соҳаи 

мазкур ҳанӯз ҳам ба ислоҳот ниёз доранд. 
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Сабабҳои асосии рушди нокифояи бахши суғурта дар мамлакат 

мавҷудияти рақобати номукаммал дар бозори суғурта мебошад, ки 

имконияти ширкатҳои хусусии суғуртавиро дар баробари ширкатҳои давлатӣ 

барои расонидани ҳамаи хизматҳои суғуртавӣ, аз ҷумла хизматрасониҳои 

суғуртаи ҳатмӣ маҳдуд менамояд. Дар бозори суғуртаи ҷумҳурӣ рақобати 

номукаммал ба чашм мерасад, ки ин ба рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

Амалисозии хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳатмӣ аз ҷониби ширкатҳои 

хусусии суғуртавӣ барои рушди рақобат дар бозори суғурта, пайдо шудани 

хизматрасониҳои нави суғуртавӣ ва баланд гардидани сифати онҳо, 

самаранокӣ ва фоиданокии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ мусоидат 

менамояд. 

Кифоя набудани мутахассисони соҳибихтисос ва таҷрибаи кории 

гузаронидани ҳисобҳои иқтисодии таваккалии ширкатҳои суғуртавӣ боиси 

паст шудани самаранокии фаъолияти ширкатҳо ва рақобатпазирии онҳо 

мегардад [181. с-302].    

Ҳамчунин, ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудани корҳои таблиғотию 

ташвиқотӣ ҷиҳати ҳавасмандгардонии аҳолӣ ва корхонаҳо оид ба истифодаи 

васеи имкониятҳои суғурта ба рушди бозори суғурта таъсири манфӣ 

мерасонад. Татбиқи пурраи тавсияҳои мазкур ба мунтазам зиёд шудани 

саҳми бозори суғурта дар низоми муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва 

молиявӣ, баланд шудани сатҳи ҳифзи суғуртавии субъектҳои соҳибкорӣ ва 

шаҳрвандони мамлакат ва амалӣ намудани механизми таъминкунандаи 

рушди устувори иқтисодӣ мусоидат хоҳад намуд. Аз ҷумла, татбиқи 

тавсияҳои омодашуда барои ноил гардидан ба ҳадафҳои зерин мусоидат 

менамояд: 

- фароҳам овардани муҳити боэътимод ва устувори суғуртакунӣ; 

- аз байн бурдани рақобати носолим дар бозори суғурта; 

- инкишофи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ; 
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- рушди муносибатҳои тарафайни бозорҳои суғуртаи миллӣ ва 

байналхалқӣ; 

- зиёд шудани номгӯи хизматрасониҳои суғуртавӣ ва шумораи 

ширкатҳои суғуртавии ватанию хориҷӣ [155. с-39-43].    

Умед аст, ки афзоиши талаботи дохилӣ ба хизматрасониҳои суғуртавӣ, 

дастгирии ҳамаҷонибаи Ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди соҳаи суғурта 

барои таъсиси ширкатҳои бонуфузи ватанӣ ва рақобатпазир гардидани онҳо 

дар бозори суғуртаи минтақавӣ мусоидат хоҳад кард. 

Умуман, дар шароити рушди муносибатҳои молиявӣ таҳияи 

барномаҳои минтақавӣ бо афзалият додан ба рушди деҳот ва баланд 

бардоштани сифати зиндагии аҳолӣ аҳамияти махсуси иқтисодӣ дорад. 

Рушди хизматрасониҳои суғуртавӣ дар деҳот барои соҳибкорони хурду 

миёна, аз ҷумла соҳибкории саноатӣ ва инчунин, барои васеъ гардонидани 

имкониятҳои бозори суғурта дар кишвар тақвият мебахшад. Роҳи муҳими 

такмили фаъолияти суғурта дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ 

ҳимояи самараноки манфиатҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ба шумор меравад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки рушди 

самараноки фаъолияти суғуртавӣ аз ҳимояи ҳаматарафа ва мавҷудияти 

боварӣ ба ширкатҳои суғуртавӣ вобаста аст. 

Бояд қайд намуд, ки ҳадафҳои асосии рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ баланд бардоштани сатҳи ҳимояи ҳуқуқиву манфиатҳои иқтисодӣ, 

ташаккули марказҳои молиявӣ, мавҷудияти мутахассисони баландихтисоси 

соҳа, таъсиси низоми пуриқтидори омодакунии сатҳи касбияти кормандон ва 

инчунин, баланд бардоштани нуфузи соҳаи мазкур ба воситаи ташаккули 

механизмҳои номбурда ва сатҳи таъмини ҳимояи суғуртавӣ ба ҳисоб 

меравад. Барои арзёбии самараноки фаъолияти суғурта дар кишвар сатҳи 

таъминкунии ҳимояи суғуртавии иштирокчиёни бозор аҳамияти махсус 

дорад.   

Барои таъсиси фазои мусоид ва ҳавасмандгардонии рушди бозори 

суғурта дар шароити бозор давлат бояд сиёсати худро барои тақвияти неруи 
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молиявии суғуртакунандагон равона созад ва рушди соҳаи суғуртаро ҳамчун 

механизми ҳимояи манфиатҳои аҳолӣ дастгирӣ кунад. Чӣ тавре ки аз 

адабиёти иқтисодӣ ва таҷрибаи хоҷагидорӣ бармеояд, моҳияти танзими 

суғурта ҷабҳаҳои гуногунро дар бар мегирад ва аз ин рӯ, аниқ кардан лозим 

аст, ки рушди ин соҳаи муҳим асосан бо кадом усулҳо  самаранок танзим 

карда мешавад. Мо ақидаи он олимонро, ки танзими фаъолияти суғуртаро як 

механизми муайян меҳисобанд, ки бо системаи усулҳо, шаклҳо ва воситаҳои 

иқтисодии таъсиррасонӣ  фаъолияти суғуртавиро рушд медиҳанд, ҷонибдорӣ 

менамоем [8. с-160].     

Масъалаҳои танзими бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва 

муайянсозии самтҳои афзалиятноки он дар тамоми марҳилаи ташаккули 

иқтисодиёти бозоргонӣ рӯзмарра мебошад. Маълум аст, ки бе танзими 

давлатӣ ва иштироки фаъоли давлат муаммоҳои суғуртаро ҳаллу фасл 

намудан имконнопазир аст. Пас аз омӯхтани проблемаи баррасишаванда ва 

масъалаҳои мухталифи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки барои рушди соҳа ислоҳоти ҷиддӣ, пеш аз 

ҳама, ҷалби махсуси давлату сармоягузорӣ лозим меояд. Дар баробари ин, 

дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ давлат барои истифодаи 

захираҳои молиявии суғурта манфиатдор аст. Таҷрибаи давлатҳои 

тараққикарда нишон медиҳад, ки ширкатҳои суғуртавӣ дар бисёр ҳолатҳо дар 

бозор ба ҳайси сармоягузор низ фаъолият мекунанд ва масъалаҳои зиёди 

иқтисодиву иҷтимоиро ҳал мекунанд.  

Албатта, суғурта ҳамчун механизми ҳимояи манфиатҳои аҳолӣ ва 

сегменти бозори молиявӣ дар шароити кунунӣ бо проблемаҳои зиёд рӯ ба рӯ 

мегардад ва бе танзими давлатӣ рушд намеёбад. Проблемаҳои аз ҳама 

муҳимтарини низоми танзими суғуртавӣ аз инҳо иборатанд: 

 -набудани дастгирии муносиби давлатӣ;  

-сатҳи нокифояи касбии кормандони ташкилотҳои суғурта ва 

миёнаравон;  
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-сатҳи пасти рақобат дар бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ва аз ҳад 

зиёд мутамарказонидани он;  

-сифати пасти хизматрасониҳои суғуртавӣ;  

-набудани ҳавасмандии суғуртакунандагон дар ҳифзи манфиатҳои 

истеъмолкунандагон;  

-самаранокии пасти танзими сармоя дар бахши суғурта;  

-дастгирии нокифояи ҳуқуқӣ ва иқтисодии механизмҳои суғурта дар 

бахшҳои муҳими иқтисодиёт ва монанди инҳо  . 

Чӣ тавре ки қайд кардем, бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар 

кишвар дар марҳилаи рушд қарор дошта, бо вуҷуди ин, ба проблемаҳои зиёд 

низ рӯ ба рӯ мебошад. Яке аз чунин мушкилот ин паст будани маданияти 

молиявӣ дар кишвар ба шумор меравад. Бинобар ин, баланд бардоштани 

маданияти молиявию саводнокии суғуртавии аҳолӣ вазифаи муҳимтарини 

давлату ширкатҳои суғуртавӣ ба ҳисоб меравад. Сабабҳои асосии паст 

будани маданияти молиявию маълумоти кам доштан оид ба фаъолияти 

суғуртавӣ, таблиғоти кам бурдан аз тарафи ширкатҳои суғуртавӣ ва паст 

будани сатҳи пардохтпазирии аҳолӣ ба шумор меравад.  Таҷриба нишон 

медиҳад, ки барои ҷоннок намудани самаранокии фаъолияти ширкатҳои 

суғуртавӣ таблиғот ва баланд бардоштани сатҳи даромади аҳолӣ яке аз 

усулҳои муҳими ҷалби мизоҷон дар шароити рушди иттилоот мебошад.  

Баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии кишвар ва даромади хонаводаҳо 

барои рушди бозори суғурта қувваи ҳаракатдиҳанда ба шумор рафта, барои 

тараққиёти ин соҳа омили аввалиндараҷа ба шумор меравад. Мусаллам аст, 

ки сатҳи баланди даромади аҳолӣ нишондиҳандаи сифати баланди зиндагӣ 

дар кишвар арзёбӣ гашта, шарти муҳими рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти 

хоҷагидорӣ, аз ҷумла рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ҳисобида 

мешавад. 

Барои бартарафсозии муаммоҳои ҷойдошта ва ба даст овардани 

самараи синергетикӣ (рушди баробар) ҳамоҳангии тамоми сегментҳои 

бозори молиявӣ зарур аст.  
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Расми 3.3.1. Роҳҳои такмили низоми танзими бозори суғурта 

Таҳияи муаллиф. 

Љабњањ
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умуми
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давлат
и 

суѓурта

Таҳияи заминаи қонунгузорӣ дар бахши суғурта; татбиқи 
стратегияҳои рушди бозори суғурта; њавасмандгардонии 
фаъолияти сармоягузории суѓуртакунандагон; таҳлил ва 
синтези ҳисоботи молиявии суғуртакунандагон; танзими 
тарифии намудҳои суғурта; дастгирии давлатии субъектҳои 
суғурта ва монанди инњо. 
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Дар Љумњурии Тољикистон бозори суѓурта рушд ёфта, шумораи 
иштирокчиёни касбии бозори суѓурта зиёд шуда истодааст. 
Ташкилотњои суѓуртавии ѓайридавлатї дар бозори 
хизматрасониҳои суѓуртавӣ аз њама зиёд буда, наќши асосиро 
иљро менамоянд. Таљрибаи љањонӣ нишон медињад, ки дар 
шароити рушди муносибатњои бозоргонї ташкилотњои хусусї 
дар бозор бартарият дошта, дар худтанзимкунї таљрибаи 
калонро доро мебошанд. Дар чунин шароит афзоиши онҳо 
зарурат надорад, фаќат васеъ кардани ваколатҳои мавҷуда 
барои рушди минбаъдаи ин соњаи муњим кофӣ мебошад. 

 

Сифати хизматрасониҳои суғурта дар салоҳияти 
кормандон, мавҷудияти маълумот дар бораи 
маҳсулоти суғурта ва системаи ҳисоббаробаркунии 
амалиётӣ зоҳир мегардад. Дар ин ҳолат механизми аз ҳама самарабахш бозори рақобатӣ мебошад. Аз ин 
рӯ, чорабиниҳои қаблан зикршуда оид ба ҳавасманд 
кардани рақобат бояд ба ин мусоидаткунанда 
бошанд. Ин талабот меъёрҳои нархҳои 
хизматрасониҳои суғуртаро мутавозин карда, 
талаботро ба онҳо зиёд мегардонад, ки боиси 
афзоиши суѓуртакунандагон мешавад.  

Таъмини фаъолияти ширкатҳои мустақили суғурта дар 
кишвар аз нуќтаи назари таъмини бехатарии молиявї ниҳоят 
муҳим мебошад. Чунин иќдом барои боз ҳам хубтар муайян 
кардани сиёсати суғуртавї дар Љумњурии Тољикистон 
мусоидат хоҳад кард. Чї тавре ки маълум аст, 
суѓуртакунандагони мустаќим њоло њам дар кишвар на он 
ќадар неруи калон доранд ва дар минтаќањо низ филиалњои 
худро надоранд ва аз ин лињоз, онҳо ҳуқуқи муайян кардани 
самти сиёсати суғуртаро дар минтақаҳо пайдо накардаанд. 

Дар ин љо сухан дар бораи системаи кафолати 
пасандозҳои суғурта меравад. Инчунин, як қисми 
маблаѓгузорињо бояд ба дороиҳои воқеӣ ё 
уҳдадориҳои иштирокчиёни бозори суѓурта равона 
карда шаванд, ки даромад аз фурӯши он ба рушди 
корхонаҳо мусоидаткунанда мебошад. Дар баробари 
ин, бо мақсади ҳавасмандгардонии сармоягузории 
суғуртакунандагон, муайянсозии навъҳои 
афзалиятноки суғурта барои бозори хизматрасонии 
суѓурта хеле муҳим мебошад (масалан, суѓуртаи молу 
мулк, суғуртаи ҳаёт, биноҳои истиқоматӣ, хатарҳои 
кишоварзӣ ва дигар намуди хатарњо). Њамзамон, аз 
андоз озод кардани мањсулоти суѓурта метавонад 
барои рушди соња такони љиддї бахшад.  
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Аз расми 3.3.1 бармеояд, ки роҳҳои такмили бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар кишвар бисёр буда, аз самаранок истифодабарии онҳо рушди 

минбаъдаи соҳа дар шароити кунунӣ вобастагӣ дорад. Баланд бардоштани 

сатҳи худтанзимкунӣ, мусоидат ба фаъолияти ширкатҳои мустақими 

суғуртавӣ, ҷалби сармоягузорӣ ба ин соҳа, беҳтарсозии сифати 

хизматрасониҳои суғуртавӣ яке аз омилҳои муҳимтарини рушди фаъолияти 

суғуртавӣ дар шароити бозор ба шумор меравад.   

Аз ин лиҳоз, роҳҳои такмили танзими бозори суғурта дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати молиявии кишвар ба 

шумор меравад. Роҳҳои такмили низоми танзими бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ дар расм оварда шудааст, ки дар он муаммо ва роҳҳои ҳалли 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода 

шудааст.  

Сатҳи баланди зиндагӣ ва мавҷудияти имкони молиявии шаҳрвандон 

барои фаъолияти суғуртавӣ ҳамчун сарчашмаи иловагӣ хизмат менамояд. 

Ширкатҳои суғуртавӣ дар навбати худ метавонанд дар бозор ҳамчун 

сармоягузор иштирок намоянд. Бинобар ин, рушди бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ на танҳо барои баланд бардоштани маданияти молиявии аҳолӣ, 

балки ба сифати зиндагии аҳолии кишвар таъсири худро мерасонад. Маҳз ба 

ҳамин хотир, тамоми кишварҳои дунё барои баланд бардоштани сатҳи 

даромади аҳолӣ ва рушди хизматрасониҳои бозори суғурта доим чораандешӣ 

мекунанд.  

Имрӯз барои таъмини рушди босуботи иқтисодӣ аз ҷониби давлат 

диққати махсус равона шудааст. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ аз 26.12.2019с. Пешвои миллат таъкид доштанд, 

ки Ҳукуматро зарур аст дар 7 соли оянда суръати афзоиши воқеии маҷмӯи 

маҳсулоти дохилиро дар як сол 7-8 фоиз, афзоиши ҳаҷми онро беш аз 1,8 

баробар ва ба ҳар сари аҳолӣ 1,7 баробар таъмин намуда, ҷиҳати ба 45 фоиз 

расонидани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ва то 18 фоиз паст намудани сатҳи 

камбизоатӣ нақшаҳои тасдиқгардидаро босифат амалӣ намояд [1. с-59]. 
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Давлат барои беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии кишвар, рушди иқтисодиёт 

ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ манфиатдор аст. Ҳамаи ин иқдомҳо барои 

рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ заминаи устувори молиявию 

иқтисодӣ гузошта, дар таъмини тараққиёти босуботи соҳа саҳмгузор 

мебошанд.  

Самти муҳимтарини дигари баланд бардоштани самаранокии 

фаъолияти суғуртавӣ ин идоракунии сармояи ширкатҳои суғуртавӣ ба ҳисоб 

меравад. Ҳадафи муҳими идоракунии сармояи ширкатҳои суғуртавӣ аз 

тарҳрезии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ояндабинӣ, идоракунии хавфҳои дар 

ҷараёни амалисозии фаъолияти суғуртавӣ баамалоянда ва идоракунӣ бо 

истифода аз методологияи назариявию илмии фаъолияти суғурта иборат 

мебошад. Омили муҳим, инчунин, дар рушди фаъолияти суғуртаи кишвар ин 

пешгӯии хавфҳо дар ҷараёни фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ба ҳисоб 

меравад. Натиҷаҳои баҳодиҳии дурнамо барои пешгирии хавфҳо ва умуман, 

бартарафсозии коҳишёбии низоми молиявӣ мусоидаткунанда мебошанд. 

Истифодаи таъминоти методологии дурнамо дар ҷараёни татбиқи фаъолияти 

суғуртавӣ имкон медиҳад, ки камбудии ҷойдошта саривақт бартараф ва 

ҳангоми банақшагирӣ рушди фаъолияти соҳа таъмин гардад. 

Ҳамзамон, дар шароити маҳдудияти захираҳои молиявӣ ва дастрасӣ ба 

манбаъҳои сармояи мавҷудаи ширкатҳои суғуртавӣ, зарур аст, ки як қатор 

чорабиниҳо оид ба идоракунии хавфҳо таҳия карда шаванд. Идоракунии 

самараноки сармояи муассисаҳои молиявӣ, бахусус ширкатҳои суғуртавӣ бо 

истифода аз илми муосир ва технологияҳои навин, таҳияи модели нав бо 

дарназардошти истифодаи таҷрибаи ҷаҳонӣ ва монанди инҳо арзиши тавлиди 

захираҳои молиявии иловагиро ба вуҷуд оварда, даромаднокии ширкатҳои 

суғуртавиро зиёд мекунад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои боз ҳам 

беҳтар намудани фаъолияти суғурта ва ҳалли мушкилоти ҷойдошта бояд 

сифати хизматрасониҳои ширкатҳои суғуртавӣ ва худи маҳсулоти суғурта 

дар бозори суғурта беҳтар карда шавад. Дар ин ҷо сухан дар бораи ташаккули 
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навъҳои нави маҳсулоти суғуртавӣ, ки ҷавобгӯи талаботи замони муосир ва 

стандартҳои байналмилалӣ мебошанд, меравад.  

Дар шароити рушди муносибатҳои молиявию қарзӣ барои рушди соҳаи 

мазкур зарурати амалисозии тадбирҳои зерин ба миён меояд:  

- баланд бардоштани маърифати суғуртавӣ ва тафаккури иқтисодӣ; 

- назорати риояи қонунгузории суғурта дар кишвар; 

- аз рӯи хатарҳои асосӣ пешниҳод ва таъмини кафолатҳои суғуртавӣ; 

- таҳияи сиёсати махсуси минтақавии суғурта, ки рушди бозори суғуртаро 

муайян мекунад; 

- дидани чораҳои зарурӣ оид ба танзими ҳуқуқии бозори суғурта; 

- таъсиси инфрасохтори бозори суғурта, ки пешрафт ва муътадилии 

низоми муносибатҳои суғуртаро дар кишвар таъмин менамояд; 

- таҳияи чораҳои таъсиррасони иқтисодӣ ва маъмурӣ барои ташаккули 

талабот ва пешниҳод дар кишвар; 

- пурзӯр кардани назорати фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ тавассути 

назорати суғурта; 

- баланд бардоштани талаботи тахассусӣ барои роҳбарони ширкати 

суғурта ва ҷорӣ намудани сертификатсияи ҳатмии агентҳои суғурта; 

- такмили заминаи ҳуқуқии фаъолияти субъектҳои бозори суғурта [59. с-

181-186]. 

Қайд кардан зарур аст, ки баъди таъмини рушди иқтисодӣ дар кишвар 

ва зиёд шудани даромади аҳолӣ бозори молиявии кишвар, аз он ҷумла бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ низ мунтазам рушд ва талабот ба он афзоиш ёфт. 

Бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар дар марҳилаи рушд қарор 

дошта, барои табдил додани он ба қувваи иловагии рушди бозори молиявӣ 

корҳои зиёдеро ба анҷом расонидан зарур аст.  

Барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти суғуртавӣ чораҳои 

мусоидаткунандаи рушди соҳаро таҳия кардан лозим меояд. Дар ин ҷо сухан 

дар бораи таъсиси бозори устувори молиявӣ, тавсеаи фаъолияти ширкатҳои 

суғуртавӣ дар кишвар, таъсиси ташкилотҳои махсусгардонидашудаи 
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суғуртавӣ, ҷалби сармоягузорӣ, таҳия ва татбиқи намудҳои нави 

хизматрасониҳои суғуртавӣ ба манфиати аҳолӣ ҷавобгӯ, баланд бардоштани 

эътимоди мардум ба суғуртакунандагон, тадбирҳои корӣ оид ба рушди 

фаъолияти брокерҳо, агентҳо ва ҳамкорӣ бо ширкатҳои фаромилалии 

молиявӣ меравад.  

Сиёсати иқтисодии давлат ба фароҳам овардани шароите равона карда 

шудааст, ки афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва хизматрасониҳоро таъмин мекунад. 

Дар айни замон, бидуни андешидани маҷмӯи чораҳо оид ба баланд 

бардоштани талаботи самараноки аҳолӣ ва ҳамзамон, баланд бардоштани 

сатҳи даромади шахсии шаҳрвандон, ба рушди иқтисодӣ ноил гардидан 

имконнопазир аст. Зарурати тағйироти куллӣ дар сиёсати иҷтимоӣ, пеш аз 

ҳама, ба баланд бардоштани самаранокии он, мутобиқгардонии ҳаҷм ва 

сохтори уҳдадориҳо ба имкониятҳои воқеии молиявии давлат, таҳияи 

механизмҳои нави сиёсати иҷтимоӣ, ки истифодаи оқилонаи захираҳои 

молиявӣ ва моддиро таъмин мекунанд, зарур аст. 

Мо борҳо дар кори диссертатсионӣ қайд кардем, ки рушди фаъолияти 

ташкилотҳои суғуртавӣ аз баланд бардоштани сатҳи маданият ва саводнокии 

истифодабарандагони хизматҳои суғуртавӣ ва инчунин, аз пардохтпазирии 

аҳолӣ вобастагии калон дорад. Аз ин лиҳоз, бояд ба ширкатҳои суғуртавӣ ва 

суғуртакунандагон аз тарафи давлат аҳамияти махсус дода шавад. Дар 

баробари ин, ширкатҳои суғуртавӣ дар навбати худ хизматрасониҳои 

суғуртавӣ ва аҳамияти иқтисодии онро ба иштирокчиёни бозор ва умуман, ба 

аҳолӣ ҳамчун унсури рушди бозори молиявӣ таблиғ карда тавонанд.   

Рушди фарҳанги суғуртаи дохилӣ бояд бо амалҳои давлат дар робита 

бо бозори суғурта тавассути муайян кардани масъулияти давлат барои 

ташаккули фарҳанги суғуртаи ҷомеа, инчунин, бо татбиқи чораҳои боиси 

рушди бозори суғурташаванда алоқаманд бошад. Яке аз сабабҳои асосии ба 

рушди фаъолияти суғурта дар давлат монеашаванда ин сатҳи пасти эътимод 

байни шаҳрвандон ва суғуртакунандагон, надоштани таҷрибаи истифодаи 

хадамоти суғурта, сатҳи пасти зиндагии аксарияти аҳолӣ ва шумораи ками 
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ташкилотҳои суғуртаи дорои пардохтпазир мебошанд. Бинобар ин, барқарор 

кардани эътимоди мардум ба суғуртакунандагон ва баланд бардоштани сатҳи 

фарҳанги суғуртаи аҳолӣ яке аз проблемаҳои аввалиндараҷаи бозори 

молиявӣ ба ҳисоб меравад.  

Дарк кардан муҳим аст, ки дар шароити рушди ҳамгироии иқтисодӣ ва 

муносибатҳои бозоргонӣ дер ё зуд суғурта ҳамчун шарти муҳими рушди 

фаъолияти иқтисодӣ ва кафолати бехатарии иқтисодиву иҷтимоӣ ва инчунин, 

муҳофизати самарабахш аз ҳолатҳои ғайричашмдошт арзёбӣ мегардад. Аз ин 

лиҳоз, масъалаҳои рушди фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ барои илми 

иқтисодиву фаъолияти хоҷагидорӣ аҳамияти аввалиндараҷа пайдо карда, дар 

айни замон, фаъолияти системаи суғуртаи иҷтимоӣ дар маркази таваҷҷуҳи 

ҷиддии мақомоти давлатӣ ва ҷомеа қарор дорад. Аҳолии қобили меҳнат бояд 

мутмаин бошанд, ки ҳангоми пайдошавии хавфҳои иҷтимоӣ сатҳи 

пардохтҳои суғуртаи иҷтимоӣ барои нигоҳ доштани сатҳи муносиби зиндагӣ 

кифоя хоҳад буд. 

Дар марҳилаи мазкури тадқиқот ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

мушкилоти вобаста ба фаъолияти ташкилотҳои суғурта дар кишвар ва 

тамоюлҳои дар боло овардашуда танҳо дар соҳаи суғурта нестанд. Бо 

таъмини рушди босуботи иқтисодии кишвар ва рушди ҳамоҳанги дигар 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ нишондиҳандаҳои сифатии соҳаи суғуртаро низ 

муайян мекунад. Ҳалли ҳамаи мушкилоти фаъолияти хоҷагидории кишвар ва 

баланд бардоштани даромаднокии аҳолӣ ба рушди бозори суғуртаи кишвар 

мусоидат хоҳад кард. 

Хулосаи параграф 

Ҳамин тариқ, роҳҳои такмили фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ҳамчун 

яке аз сегментҳои муҳими бозори молиявӣ ба ҳисоб рафта, дар шароити 

рушди муносибатҳои бозоргонӣ шарти муҳими афзоиши нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодии кишварҳо арзёбӣ мегардад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 

бозори хизматрасониҳои суғуртавии кишвар дар марҳилаи рушд қарор 

дошта, барои дигар соҳаҳои хоҷагии халқ як қувваи ҳаракатдиҳанда низ ба 
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ҳисоб меравад.  Албатта, барои ба сатҳи баланд баровардан ва табдил додани 

бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ба яке аз унсурҳои муҳими соҳаи молия 

корҳои зиёдеро, аз қабили имтиёзҳои андозбандӣ, рушди суғуртаи 

дарозмуддат, суғуртаи ҳаёт ва нафақа, ҷорӣ кардани навъҳои нави ҳатмӣ, 

афзудани шартномаҳои суғуртавӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва ба 

роҳ мондани технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти суғуртавӣ ба анҷом 

расонидан зарур меояд.  

1. Маҳз дар рушди ҳамоҳангсозӣ ва тараққиёти баробари тамоми 

шаклҳои фаъолияти суғуртавӣ мо метавонем миқдори захираҳои молиявиро 

афзоиш диҳем, фаъолияти ширкатҳои суғуртавиро васеъ намоем, иштироки 

фаъоли субъектҳои фаъолияти хоҷагидориро дар самти суғуртакунӣ фаъол ва 

дар ин замина, рушди босуботи бозори хизматрасониҳои суғуртавиро дар 

кишвар таъмин намоем.  

2. Дар шароити гузариш аз иқтисоди нақшавии давлатӣ ба иқтисоди 

бозоргонӣ ҳаҷми умумии мукофотпулии суғуртавӣ таѓйир ёфта, пардохтҳои 

суғуртавӣ афзоиш меёбанд ва ба суғуртакунандагон имкон медиҳад, ки 

маблағи иловагиро барои фаъолияти сармоягузорӣ ва таҳкими рушди низоми 

молиявии кишвар сафарбар намоянд.  

3. Ташкилотҳои суғуртавӣ бояд сифати хизматрасониҳоро баланд 

бардошта, шумораи шартномаҳои суғуртавиро зиёд намуда, маблағи 

суғуртавиро сари вақт ҷуброн ва барои истемолкунандагони 

хизматрасониҳои суғуртавӣ дастрас намоянд. 

4. Асоси рушди бозори суғурта аз рушди иқтисодиёт вобастагӣ дорад, 

ки ин ҳарду дар маҷмӯъ ба мукаммалнамоии танзими давлатӣ ниёз доранд, 

агар дигар шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ бе таъсири назорат ва таваҷҷуҳи 

давлат рушд намоянд, бозори суғурта бештар ба назорат ва таваҷҷуҳи давлат 

ниёз дорад. 
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ХУЛОСА 

Таҳқиқоти мазкур имкон медиҳад, ки хулосаву пешниҳодҳои зеринро 

ҷиҳати рушди ҳаматарафаи бозори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

қадри имкон таҳия намоем. 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

1. Омӯзиши масъалаҳои назариявии ташаккул ва такмили механизми 

рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар ҷумҳурӣ муайян намуд, ки 

рушди ин соҳаи муҳим яке аз омилҳои асосии рушди бозори молиявӣ ва 

умуман, иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта, дар ташаккулёбии муносибатҳои 

бозоргонӣ нақши муҳимро иҷро менамояд. Дар баробари ин, дар шароити 

рушди муносибатҳои бозоргонӣ ташаккул ва рушди бозори суғурта ҳамчун 

қисми ҷудонашавандаи низоми молиявӣ омили мусоидаткунандаи 

тараққиёти моликияти хусусӣ, таъмини бехатарии низоми молиявӣ ва рушди 

фаъолияти субъектони хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад [1-М, 7-М].  

2. Таҳқиқи масъалаҳои методологию методии ташаккулёбии бозори 

хизматрасониҳои суғуртавӣ нишон дод, ки суғурта ҳамчун механизми ҳифзи 

иҷтимоии дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ бамиёномада мунтазам ба рушди 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ мусоидат мекард. Бозори суғурта аз он нуқтаи назар 

барои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад, ки 

дар шароити ташаккулёбии иқтисодиёти бозоргонӣ чунин шароит аз ҳар як 

субъекти фаъолияти хоҷагидорӣ мустақилона нигоҳ доштани саломатӣ, ҳаёт 

ва моликиятро талаб менамояд ва ин иқдомро фақат бозори суғурта таъмин 

менамояд. Аз ин лиҳоз, рушди минбаъдаи бозори суғурта ва такмили он дар 

мамлакат, умуман барои тараққиёти иқтисодиёт нақши калидиро иҷро 

намуда, барои илми иқтисодӣ ва фаъолияти хоҷагидории мамлакат 

проблемаи аввалиндараҷа ба шумор меравад [3-М, 8-М].  

3. Таҳқиқот нишон дод, ки бозори суғуртаи миллӣ дар айни замон суст 

тараққӣ карда, барои такмили он корҳои зиёдеро анҷом додан лозим меояд. 

Ҳоло дар кишвар фаъолияти суғуртавӣ дар марҳилаи ташаккулёбӣ қарор 

дошта, дар айни замон бо сабаби осебпазир гаштани низоми молиявӣ ва 
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нобоварӣ ба ширкатҳои суғуртавӣ суст тараққӣ карда истодааст. Таҳлилҳо 

нишон доданд, ки сабаби суст рушд ёфтани бозори хизматрасониҳои 

суғуртавӣ сатҳи пасти фарҳанги молиявӣ, суст ба роҳ мондани танзими 

давлатии фаъолияти суғурта дар шакли маблағгузориву қарз, сатҳи пасти 

лаёқати пардохтпазирии аҳолӣ, кам баста шудани шартномаҳо, нобоварӣ ба 

ширкатҳои суғуртавӣ ва сатҳи пасти касбияти суғуртавии брокерони 

суғуртавӣ ба шумор меравад[4-М].  

4. Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда ба хулоса омадан мумкин аст, 

ки барои рушди минбаъдаи бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ якчанд 

самтҳои афзалиятнокро ҷудо кардан мумкин аст: 

- иштироки бевоситаи аҳолӣ ва давлат дар маблағгузории соҳаи суғурта 

ҳамчун институти муҳими низоми молиявии кишвар;  

- ташкили фазои мусоиди иқтисодӣ, бунёди заминаи ҳуқуқиву 

иқтисодӣ ва таъсиси суғуртаи муосир, ки хизматрасонии баландсифатро 

пешниҳод мекунад;  

- мавҷудияти мутахассисони баландихтисоси соҳаи суғурта, ки аз 

нозукиҳои низоми муосири хизматрасониҳои суғуртавӣ бохабар буда, 

тасаввуроти васеи иқтисодӣ доранд;  

- эътироф кардани нақш ва мақоми суғурта дар низоми муносибатҳои 

иқтисодӣ ва баланд бардоштани маданияти молиявӣ ва бозоргонии аҳолӣ 

ҳамчун омили муҳими такмили фаъолияти хоҷагидорӣ дар шароити муосир.  

Татбиқи чунин ҳадафҳо дар ояндаи наздик соҳаи суғуртаро метавонанд 

ба соҳаи даромадноки иқтисодӣ ва омили муҳими такондиҳандаи рушди 

ҳаёти хоҷагидории кишвар дар шароити маҳдуд будани захираҳои молиявӣ 

табдил диҳанд [2-М, 3-М].  

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо: 

1. Таҳқиқот нишон дод, ки дар шароити номуайянӣ ва мавҷудияти ҳар 

гуна хатарҳо суғурта вазифаҳои муҳим, аз қабили ҳимояи захираҳои буҷетӣ, 

кафолати барқароркунии зарар, ҳимояи вазъи иҷтимоии шаҳрвандонро иҷро 

менамояд ва инчунин, ба ҳайси сарчашмаи иловагии маблағгузории иқтисоди 
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миллӣ баромад мекунад. Хусусияти хоси фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ 

дар он аст, ки онҳо дар марҳилаи буҳрон ва ҳолатҳои хавф сарбории 

молиявии иштирокчиёни бозори хизматрасониҳои суғуртавиро сабук карда, 

корхонаҳоро на фақат аз муфлисшавӣ наҷот медиҳанд, балки барои рушди 

фаъолияти инноватсионӣ мусоидат мекунанд [5-М, 3-М]. 

2. Дар раванди омӯзиш самтҳои афзалиятноки рушди фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ ва умуман, бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, ки дар 

ташаккулёбии ММД ва таъмини рушди босуботи иқтисодӣ саҳмгузор 

мебошанд, муайян гардидаанд. Ба самтҳои афзалиятнок, пеш аз ҳама, 

мувофиқи таҳқиқот рушди инфрасохтори бозори суғурта, такмил ва 

ташаккули суғуртаи ҳатмӣ, муҳайё намудани шароити мусоид барои рушди 

суғуртаи ихтиёрӣ, мукаммалсозии қонунгузории фаъолияти суғуртавӣ, 

идораи хавфҳои молиявӣ аз ҳисоби буҷети давлат, рушди низоми суғуртаи 

соҳаи кишоварзӣ, ворид шудан ба хоҷагии ҷаҳонӣ ва ҷараёнҳои ҳамгироӣ дар 

самти фаъолияти суғурта ва рушди суғуртаи рақамӣ ба ҳисоб мераванд [1-М, 

4-М]. 

3. Дар бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ чӣ тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ 

ва давлатҳои тараққикарда нишон медиҳад, боз дигар самтҳои афзалиятнок, 

ба монанди суғуртаи сайёҳӣ, суғуртаи таваккал, қарзи ипотекӣ, суғуртаи 

ҷавобгарии сохтмончиён, суғуртаи сармоя, суғуртаи хавфи иқтисодиёти 

беруна ва монанди инҳо мавҷуд мебошад. Барои васеъ гардонидани 

имкониятҳои фаъолияти суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати ба роҳ 

мондани намудҳои нави суғуртавӣ лозим меояд [6-М, 9-М].  

4. Рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ, чӣ тавре ки таҳлилҳо 

нишон доданд, аз омилҳои зиёд вобастагӣ дорад. Яке аз омили муҳимтарини 

рушди соҳа маблағгузорӣ, беҳтарсозии фазои сармоягузорӣ ва дуруст ба роҳ 

мондани сиёсати молиявии кишвар дар шароити рушди муносибатҳои 

молиявӣ ба шумор меравад. Танҳо ба воситаи дуруст ба роҳ мондани сиёсати 

иқтисодии давлат дар самти амалигардонии фаъолияти суғуртавӣ ва рушди 

баробар ва ҳамоҳанги омилҳои зикршуда бозори хизматрасониҳои 
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суғуртавиро ба яке аз қувваҳои ҳаракатдиҳандаи рушди хоҷагии халқ табдил 

додан мумкин аст [5-М, 10-М]. 
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