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Minnatdorchilik 
 
Mamlakatning tizimli diagnostikasiga (MTD) bagʻishlangan ushbu hisobot Vinayak Nagaraj va Uilyam Zeyts 
(Jahon banki), Aimilios Chatzinikolau, Kazumasa Oba, Zafar Xoshimov, Sojida Toshpoʻlatova va Zarema 
Axmatova (Xalqaro moliya korporatsiyasi [XMK]); va Janfilippo Karboni hamda Olanrevayyu Malik Kassim 
(Koʻp tarmoqli investitsiyalarni kafolatlash agentligi [MIGA]) boshchiligidagi jamoa tomonidan tayyorlandi. 
Jamoaning toʻliq tarkibi A-ilovada keltirilgan. Jamoa Metyu Vargeze, Samuel Freyi-Rodrigez va Sebastyan 
Ekkardtga mazkur MTDni koʻrib chiqqanliklari uchun minnatdorchilik bildiradi. Mualliflar jamoasi, 
shuningdek, yoʻl-yoʻriq koʻrsatganliklari va qoʻllab-quvvatlaganliklari uchun quyida nomi keltirilgan 
shaxslarga minnatdorchilik izhor etadi: Jahon banki: Anna Berde, Siril Myuller, Indermit Gill, Asli 
Demirguch-Kunt, R.Sudarshan Kanagaraja, Rumin Islom, Eshli Teylor, Tatyana Proskuryakova, Lilia 
Burunchuk, Marko Mantovanelli, Xideki Mori, Sasha Jumena, Lolita Murti, Salmon Zaydi va Sandip 
Mahajan; XMK: Xela Chekruxu, Jorjina Beyker, Vebke Shlomer, Tatyana Nenova va Kassandra Kolbert; 
MIGA: Merli Barudi. 
 
Oʻzbekistonda ikkinchi marta oʻtkazilgan MTD boʻyicha mazkur hisobot maʼlumotlar shaffofligi va 
davlat sektoridagi ochiqlikning yangi davrida tayyorlandi. Jamoa oʻz bilimi va nuqtai nazari bilan mazkur 
tadqiqotni qoʻllab-quvvatlagan, shuningdek, jamoaga zarur maʼlumotlarni taqdim etgan koʻplab hukumat 
rasmiy vakillariga oʻz minnatdorchiligini bildiradi. Xususan, jamoa Prezident Administratsiyasi, Iqtisodiy 
taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, 
Davlat statistika qo‘mitasi, Prezident Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar 
markazi, shuningdek, “Taraqqiyot strategiyasi” markazi rahbariyatlari va xodimlariga minnatdorchilik 
bildiradi. Jamoa, shuningdek, O‘zbekiston hukumatining xalqaro maslahatchilari hisoblangan Denni 
Leyptsiger, Ser Suma Chakraborti va Mandip Beynsga batafsil fikr-mulohazalari uchun minnatdorchilik 
bildiradi. Shu bilan birgalikda, jamoa oʻz bilimlari bilan oʻrtoqlashgan hamda hisobot mazmuni va mazkur 
MTD natijalariga muvofiq yakuniy tavsiyalar matnini shakllantirishga yordam bergan koʻplab hamkor 
tomonlarga minnatdorchilik izhor qiladi.  
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Muqaddima 
1. Oʻzbekiston oʻz xalqining farovonligi va taraqqiyotini taʼminlashni asosiy maqsad qilgan keng 
koʻlamli bozor islohotlarining oltinchi yiliga kirib bordi. 2016-yil oxirida prezidentlik lavozimiga 
tayinlanganidan bir necha oy o‘tib, Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonning qiyofasini o‘zgartirishga qaratilgan 
iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar dasturini e’lon qildi. Iqtisodiyotda davlat nazorati va nisbiy izolyatsiya 
siyosatidan voz kechgan holda, mamlakat va uning xalqi ochiqlik va xalqaro hamkorlikning yangi davriga 
qadam qo‘ydi. Dastlabki islohotlar qisqa muddatda narxlarni liberallashtirish, biznes va savdoni qatʼiy 
tartibga solish siyosatidan voz kechish, shaffoflikni oshirish hamda shaxsiy tanlov va iqtisodiy erkinlikni 
cheklovchi davlat siyosatini yumshatishga xizmat qildi. Islohotlar dasturi, shuningdek, fuqarolar 
manfaatlariga urgʼu berdi, bu esa jamoatchilik qoʻllab-quvvatlashining oʻsishiga imkon yaratdi. Besh yil 
oʻtib, mamlakatda yanada ochiqroq va raqobatbardosh iqtisodiyot oʻsib bormoqda. Fuqarolar iqtisodiy 
imkoniyatlari va erkinliklari kengayib borayotganiga oʻzlari guvoh bo‘lishmoqda. Kelgusi besh yilda 
hukumat kambagʻallik darajasini ikki baravarga qisqartirish va 2030-yilga kelib Oʻzbekistonni aholi jon 
boshiga daromadlar darajasiga koʻra oʻrta daromadli mamlakatlar yuqori guruhiga olib kirish majburiyatini 
oldi. Bu ulkan maqsadlar aholi jon boshiga real milliy daromadning yiliga 9-10 foiz oraligʻida oʻsib borishini 
talab qiladi — bu tarixda kuzatilgan eng tez o‘sish surʼatlaridan hisoblanadi. Aynan shu maqsadlarga 
erishish mamlakatning tizimli diagnostikasiga (MTD) bagʻishlangan mazkur hisobotning asosiy predmeti 
hisoblanadi. 
 
2. Bozor iqtisodiyotiga oʻtish endigina boshlanmoqda. So‘nggi 30 yillik muddatning asosiy qismi 
davomida O‘zbekistonda iqtisodiy qayta qurish jarayonlari sekin kechdi. Rejali iqtisodiyot davrida faoliyat 
yuritgan institutlardan sanoqlilarigina sezilarli oʻzgarishlarga uchradi. Iqtisodiy faoliyatning asosiy qismi 
haligacha markazlashgan davlat institutlari nazorati ostida qolmoqda. O‘zbekiston iqtisodiyotini tarkibiy 
qayta qurish ishlari ham boshlang‘ich bosqichda. Qishloq xo‘jaligining iqtisodiyotdagi ulushi, 2020-yilda 
mamlakat YaIMining 26 foizini tashkil etgani holda, Yevropa va Markaziy Osiyo (YeMO) mintaqasidagi eng 
yuqori ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Rivojlangan iqtisodiyotlarda taraqqiyotning dvigateli 
hisoblanuvchi xizmatlar sohasining ulushi esa dunyodagi eng past koʻrsatkichlar qatoriga kiradi va 
mintaqadagi boshqa davlatlar koʻrsatkichlaridan orqada qolmoqda. Mehnat resurslarining ichki 
migratsiyasi ko‘rsatkichlari dunyodagi eng past ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi, bu urbanizatsiyaning 
sekinlashishiga (va aholi zichligining pastligiga), natijada esa boshqa teng sharoitdagi davlatlarga 
qaraganda O‘zbekiston shaharlarida aholi nisbatan kamroq va uning samaradorlik darajasi pastroq 
bo‘lishiga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonlari va O‘zbekiston 
iqtisodiyotining tarkibiy transformatsiyasi hali boshlang‘ich bosqichda. Biroq mamlakatda kompleks 
islohotlarni amalga tadbiq qilish kechroq boshlanganligining ijobiy tomonlari ham bor. O‘zbekiston 
dunyoning boshqa davlatlarida o‘tish davri bilan bogʻliq muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarning koʻp 
sonli namunalaridan saboq olishi mumkin. Ushbu misollar muvaffaqiyatga erishish va oʻtmishda 
transformatsiya jarayonlariga toʻsiq boʻlgan tuzoqlarni chetlab oʻtish uchun, umuman olganda, qanday 
natijalar zarur ekanligini aniqlab beradi. 
 
3. O‘zbekistondagi islohotlarning ketma-ketligi dunyoning muvaffaqiyatli iqtisodiy 
transformatsiyaga erishgan boshqa mamlakatlarida kuzatilgan islohotlar bilan hamohang. 
O‘zbekistondagi islohotlarning birinchi bosqichi Sharqiy Yevropa va Sharqiy Osiyodagi ilk islohotchilardan 
hisoblangan mamlakatlarda kechgan jarayonlar xarakterini esga soluvchi ketma-ketlikda amalga oshirildi. 
Mazkur holatlarda hukumatlar kuchli moliyaviy bozorlar faoliyati, raqobatni rivojlantirish va davlat 
moliyasi shaffof boshqaruvining huquqiy asoslarini yaratish bilan bir qatorda narxlar va tashqi savdoni 
erkinlashtirdilar. Boshqa muvaffaqiyatli oʻtish namunalariga oid holatlarda kuzatilganidek, Oʻzbekistonda 
ham ishlab chiqarish omillari bozorlari va xususiylashtirish kabi tub islohotlarni talab qiladigan sohalarda 
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islohotlar nisbatan keying bosqichlarda boshlandi. Biroq O‘zbekiston misolining farqli jihati shundaki, 
aksariyat hollarda iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning qay darajada chuqur va sifatli amalga oshirilishi yoki 
yakuniy natijalarga erishish bilan aniq bogʻliqlikdan koʻra, islohotlarning keng ko‘lamliligiga koʻproq eʼtibor 
qaratilgan. Hukumat va manfaatdor tomonlar yanada murakkab islohotlarni amalga oshirishga kirishar 
ekan, natijalarga yanada kuchliroq e’tibor qaratish ilgarigidan ham muhim ahamiyat kasb etadi. 

 
4. Oxirgi yigirma yil ichida kambagʻallik darajasi barqaror ravishda pasayib bordi, ammo iqtisodiy 
oʻsishning yuqori surʼatlari hisobga olinsa, pasayish surʼati qoniqarsiz darajada boʻlgan. “Kam 
taʼminlangan aholi”ning rasmiy taʼrifiga muvofiq, kambagʻallik darajasi 2000-yildagi qariyb 28 foizdan 
2019-yilda 11 foizga pasaygan. Jahon bankining hisob-kitoblariga koʻra, 2018-yilga kelib mamlakatda 
kambagʻallikning eng ogʻir shakllariga deyarli barham berilgan. Shunga qaramay, aholi jon boshiga 
daromadlar darajasiga koʻra oʻrta daromadli mamlakatlar quyi guruhiga mansub mamlakatlar uchun 
qoʻllaniladigan kambagʻallik mezonlaridan foydalangan holda baholanganida, oʻsha yili Oʻzbekistonda 
kambagʻallik darajasi mamlakat jami aholisiga nisbatan 9,5 foizni tashkil etgan. Bugungi kunda 
Oʻzbekistonda kambagʻallikning ogʻir shakllari kam uchrasa-da, soʻnggi oʻn yillikda aholi turmush 
farovonligining yanada yaxshiroq standartlariga erishish borasidagi siljishlar ancha sekinroq kechdi, 
ayniqsa mamlakatda iqtisodiy oʻsish sur’atining tarixan qayd etilgan koʻrsatkichlarini hisobga olsak. Aholi 
jon boshiga daromadlar darajasi boʻyicha Oʻzbekiston bilan oʻxshash mamlakatlarda aholi jon boshiga 
YaIM koʻrsatkichining har 1 foizga oʻsishi kambagʻallikning milliy chegarasidan past darajada hayot 
kechiruvchi aholi sonining odatda 3,3 foizga qisqarishiga olib keladi, biroq xomashyo eksport qiluvchi 
mamlakatlarda bu koʻrsatkich biroz pastroq. Ammo, 2009-2014-yillar oraligʻida O‘zbekistonda kam 
taʼminlangan aholining ulushi boshqa mamlakatlardagiga nisbatan ikki karra sekinroq surʼatlarda 
kamaygan va 2015-2019-yillarda esa qisqarish surʼati bor-yoʻgʻi 1,1 foizni tashkil etgan. 2017-yildan keyingi 
davrda daromadlar oʻsishi tezlashganligiga qaramay, mazkur oʻsish shu davrgacha ham eng yuqori 
daromadga egalik qilib kelgan aholi qatlamiga koʻproq sezildi. Daromadlar oʻsishi daromadlarning 
taqsimlanish koʻrsatkichi boʻyicha quyida joylashgan 40 foiz aholi uchun ancha sekin surʼatlarda qayd 
etildi. Mamlakatda iqtisodiy oʻsishning kambagʻallikni qisqartirish jarayonlariga taʼsir qilish darajasi asta-
sekin pasayib bormoqda. 
 
5. O‘zbekistonda o‘tish davri muvaffaqiyatli kechishi uchun iqtisodiy oʻsishning aholining barcha 
qatlamlarini qamrab olishini yoki inklyuziv o‘sishni taʼminlash yanada ko‘proq ahamiyat kasb etadi. 
So‘nggi yigirma yilda O‘zbekistonda iqtisodiy o‘sish hisobiga erishilgan imtiyozlar aholining barcha 
qatlamlariga keng shaklda taqsimlanmagan. Bandlik va ish haqi darajasi oʻsish surʼatlarining pastligi — 
birinchi MTD xulosalariga koʻra aniqlangan asosiy muammo hali ham mamlakat taraqqiyotining dolzarb 
muammolaridan biri boʻlib qolmoqda (Jahon banki, 2016). 2010-yildan buyon iqtisodiy oʻsishning qariyb 
uchdan ikki qismi kapital zaxiralari hajmi hamda oltin va tabiiy gaz singari tabiiy resurslar eksporti qiymatini 
oshirish yoʻli bilan taʼminlandi. Bu davrda bir ishchiga toʻgʻri keladigan qoʻshilgan qiymat yaratish 
koʻrsatkichi 50 foizga oshgan boʻlsa-da, bu oʻsish tor doirada togʻ-kon va qayta ishlash sanoati sohalarida 
jamlandi. Yigirma yildan ko‘proq vaqt davomida qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish kabi, mamlakat 
aholisining ko‘pchiligi band boʻlgan sohalarda mehnat unumdorligining o‘sish surʼati YeMO mintaqasidagi 
boshqa mamlakatlardan sezilarli darajada past bo‘lib keldi. 2017-yilda Oʻzbekiston milliy daromadida 
mehnatning ulushi atigi 41 foizni tashkil etdi, bu YeMO mintaqasidagi oʻrtacha koʻrsatkich — 55 foizdan 
ancha pastroq va katta ehtimol bilan bu ulush yanada pasaygan. Yangi ish oʻrinlarini yaratish darajasi 
sezilarli darajada past: 2010-2019-yillarda aholi jon boshiga YaIM umumiy oʻsishining atigi 6 foizi 
bandlikning oshishi hisobiga erishilgan. 2010-2018-yillar oraligʻida bandlikning 1 foizga oʻsishi YaIMning 
yiliga 5 foizga oʻsishini talab etgan, bu boshqa rivojlanayotgan iqtisodiyotlar oʻrtacha koʻrsatkichidan ikki 
barobar koʻproq. 2018-yilda yaratilgan ish o‘rinlari soni ishchi kuchi sonining o‘sishidan 200 000 dan 
ziyodga ortda qoldi va 2020-yilda ishsizlikning rasmiy koʻrsatkichi COVID-19 pandemiyasigacha bo‘lgan 
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taxminan 9,0 foizdan 10,5 foizgacha o‘sdi. Ushbu muammolarni iqtisodiy o‘sishning yanada inklyuziv 
modelini qoʻllash orqali hal etish mamlakat oldida turgan taraqqiyot maqsadlariga erishishda gʻoyatda 
muhim ahamiyatga ega. 

Inklyuziv rivojlanish yo‘llari 
 
6. O‘zbekistonda o‘tish davri muvaffaqiyatining muhim sharti hisoblangan yuqori o‘sish 
surʼatlarini taʼminlash va bandlik darajasini oshirishda taraqqiyotning to‘rtta yo‘nalishi bo‘yicha 
erishilgan yutuqlar muhim oʻrin tutadi. O‘zbekiston 2030-yilga borib aholi jon boshiga daromadlar 
darajasiga koʻra o‘rta daromadli mamlakatlar yuqori guruhiga mansub davlatlar qatoridan joy olishi uchun, 
aholi jon boshiga YaIMning o‘rtacha real o‘sishi yiliga oʻrtacha 10 foizni tashkil etishi kerak, buning uchun 
esa mamlakat insoniyat tarixida qayd etilgan eng porloq o‘sish sur’atlari bilan raqobatlashishi lozim. Besh 
yil ichida kambag‘allikni ikki baravarga qisqartirish tezlashtirilgan tartibda yangi ish oʻrinlarining yaratilishi 
va aholini, ayniqsa yoshlar, ayollar va nogironligi bor shaxslarni iqtisodiy imkoniyatlardan chetlatish 
darajasini pasaytirishni talab qiladi. Biroq ish oʻrinlarini yaratish surʼati resurslarni eng samarali korxonalar 
va tarmoqlar hamda eng barqaror foydalanish shakllari foydasiga qayta taqsimlashga bog'liq. Buning 
uchun davlat iqtisodiyot ustidan nazorat darajasini pasaytirishi hamda nazorat qilish siyosatidan 
bozorlarni rivojlantirish va yanada oʻsuvchan xususiy sektor foydasiga voz kechishi zarur. Shuningdek, bu 
davlat tomonidan inson kapitali, yanada mustahkam ijtimoiy himoya tizimi va yanada “yashilroq” oʻsish 
modeliga faol tarzda investitsiya kiritilishini talab qiladi. MTD boʻyicha mazkur hisobotda ana shu ustuvor 
vazifalar taraqqiyotning toʻrtta yoʻnalishi nuqtai nazaridan muhokama qilingan: xususiy sektor tomonidan 
ishlab chiqarish hajmini oshirishni rag'batlantirish, bozorning rolini kuchaytirish masalasida davlatning 
funksiyalarini kuchaytirish, odamlarga investitsiya kiritish hamda atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkor va 
barqaror kelajak qurish (1-jadval). 
 
7. Xususiy sektor o‘sishi va kengayishi uchun sharoit yaratish zarur. Oʻzbekiston qiyosiy ustunlikka 
ega boʻlgan sohalarda xususiy sektor bilan raqobatdan davlat tomonidan himoyalangan davlat korxonalari 
(DK) ustunlik qiladi. Qiyinchilik tug’diruvchi normativ-huquqiy tartibga solish muhit yangi o'sish 
imkoniyatlarining paydo boʻlishi jarayoniga toʻsqinlik qilmoqda. Yaqin vaqtgacha xususiy sektor zarur 
ishlab chiqarish omillari, jumladan, yer, ishchi kuchi va kapitaldan foydalanishda cheklangan 
imkoniyatlarga ega edi. Davlat investitsiyalarni yuqori oʻsish salohiyatiga ega faoliyat shakllari bilan 
shugʻullanuvchi davlat korxonalariga nomutanosib ravishda yoʻnaltirmoqda, ayni paytda bu korxonalarda 
kam sonli ish oʻrinlari yaratiladi, shu bilan birga, yer va mehnat resurslarining samarasiz taqsimoti yuzaga 
kelishi kuzatilmoqda. Xususiy sektor uchun buning oqibatlari juda ogʻir. Oʻzbekistonda yangi korxonalar 
tashkil etilishi bilan bogʻliq koʻrsatkichlar mintaqadagi oʻzi singari mamlakatlar va aholi jon boshiga 
daromadlar darajasiga koʻra oʻxshash davlatlar bilan taqqoslaganda eng past koʻrsatkichlardan biri 
hisoblanadi; ishsizlik darajasi yuqori; xususiy korxonalar esa hajm jihatdan nomutanosib ravishda 
kichikligicha qolmoqda. Mamlakatda iqtisodiy o‘sishga halal beruvchi bunday to‘siqlarni bartaraf etish 
davlat korxonalari sonini sezilarli darajada qisqartirish, davlat korxonalarida boshqaruv jarayonini 
takomillashtirish hamda ularning bozor raqobati ish sharoitlariga moslashuvini talab qiladi. Bu davlat 
investitsiyalarining xususiy tadbirkorlar va fuqarolarning ehtiyojlarini hisobga olmagan holda sarf qilinishi 
tufayli infratuzilmada yuzaga kelgan boʻshliqlarni bartaraf etishni talab etadi. Oʻsish modelini oʻzgartirish 
— davlat boshchiligidagi model oʻrniga xususiy sektor boshchiligidagi o‘sish modeliga oʻtish — “yashil” 
iqtisodiyot, shuningdek, qishloq xo‘jaligida mehnat unumdorligini tez sur’atlar bilan oshirish kabi eng 
ustuvor yoʻnalishlarda istiqbolli hisoblanadi. 
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1-Jadval. Taraqqiyotning toʻrt yoʻnalishi: Mamlakatning ikkinchi tizimli diagnostikasining 
ustuvor masalalari 
 

Xususiy sektorda mahsulot 
ishlab chiqarish hajmini 

oshirish 

Faol xususiy sektor rivojlanishini rag‘batlantirish hukumat va boshqa 
manfaatdor tomonlarning iqtisodiy o‘sish va aholi bandligini ta’minlash 
bilan bogʻliq ambitsiyalari nihoyatda muhim ahamiyatga ega. 
Hozirgacha hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar 
siyosati xususiy sektorning muvaffaqiyatli oʻsishi va yetarlicha 
miqdordagi yangi ish o‘rinlari yaratilishiga olib kelmadi. Xususiy 
korxonalar hali ham ishlab chiqarish omillari bozorlari ustidan 
nazoratning markazlashganligi va xususiy korxonalar iqtisodiy 
erkinliklarining cheklanganligi ortidan yuzaga kelayotgan toʻsiqlarga 
duch kelishmoqda. 

Davlat xususiy korxonalarning 
koʻmakchisi sifatida 

Yangi ish oʻrinlari yaratishning yanada jadallashuvi va yanada adolatliroq 
iqtisodiy o'sishni taʼminlash uchun inklyuziv va raqobatbardosh bozor 
kuchlari tomonidan boshqariluvchi oʻsish jarayonini qoʻllab-quvvatlay 
oladigan kuchli davlat zarur. Buning uchun ishlab chiqarish va resurslar 
taqsimoti ustidan davlat nazoratiga chek qoʻyish talab qilinadi. Davlat 
korxonalari va xususiy korxonalar oʻrtasida tengsizlikka asoslangan oʻyin 
qoidalari tufayli iqtisodiyotning koʻplab tarmoqlarida raqobat past 
darajada. Davlat tomonidan tartibga solish jarayonlari aksariyat hollarda 
bozorni emas, davlat korxonalari yoki davlatning rolini qoʻllab-
quvvatlashga yoʻnaltiriladi. Bu korxonalarda mehnat unumdorligining 
pasayishiga olib keladi va, oʻz navbatida, xususiy tadbirkorlikning oʻsishi 
va mehnatga layoqatli aholini bandligining yetarli darajada emasligi 
nuqtai nazaridan mamlakat uchun qimmatga tushadi. Fuqarolar, 
ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining mamlakatda 
iqtisodiy siyosatning shakllanishiga hissa qoʻshish imkoniyatlari 
cheklangan. 

Odamlarga investitsiya kiritish 

Mamlakatning kelgusidagi taraqqiyoti va farovonligi toʻlaligicha uning 
xalqiga bogʻliq. O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish, shuningdek, 
iqtisodiy o‘sish evaziga erishilgan imtiyozlarning aholining barcha 
qatlamlari oʻrtasida teng taqsimlanishi — inklyuzivlik bilan bogʻliq ulkan 
bo‘shliqlar saqlanib qolmoqda. Sogʻliqni saqlash va taʼlim tizimi, 
mamlakat ishchilari tez orada shakllana boshlaydigan yanada 
samaraliroq iqtisodiyot sharoitida ishlashga tayyor boʻlishlarini 
taʼminlashga yoʻnaltirilgan modernizatsiyaga muhtoj. Aholining katta 
qismi mehnat bozorlari va ijtimoiy himoya tizimidan chetda qolishda 
davom etmoqda, shuningdek, inklyuziv iqtisodiy oʻsishning zarur sharti 
hisoblangan imkoniyatlar tengligini cheklovchi boshqa toʻsiqlar ham 
mavjud. 

Atrof-muhitga nisbatan yanada 
ehtiyotkor, yuqori darajadagi 
barqaror va moslashuvchan 

kelajak 

Oʻtish davrining barqaror kechishi “yashil”, aniqrogʻi ekologik jihatdan 
yanada barqaror oʻsishni talab etadi. O‘zbekiston iqtisodiy 
salohiyatining sezilarli qismi tabiiy resurslardan samarasiz foydalanish 
hisobiga yo‘qotilmoqda. Suv va energiya resurslari ishlab chiqarilgan 
mahsulot birligiga nisbatan olinganida behuda sarf qilinmoqda, 
shuningdek, yer resurslarini boshqarishga yetarlicha eʼtibor berilmasligi 
aholi daromadlari va kelajakdagi oʻsish manbalariga tahdid solmoqda. 
Yashil oʻsish jarayonlariga eʼtiborni kuchaytirish Oʻzbekistonni yanada 
barqaror kelajak sari yetaklashi, shu bilan bir qatorda, yuqori darajadagi 
mehnat malakasi va kvalifikatsiyalar talab qiluvchi sohalarda yangi ish 
oʻrinlari yaratish imkonini berishi mumkin. Bunday barqaror va atrof-
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muhitga nisbatan ehtiyotkor tarkibiy transformatsiyalarni qoʻllab-
quvvatlash va shakllantirishga yoʻnaltirilgan aniq strategiya boʻlmagan 
taqdirda islohotlar toʻliq boʻlmaydi. 

 
8. Mamlakat aholisi va xususiy sektor yanada samaraliroq va xalq oldida hisobdor boʻlgan davlat 
sektoriga ehtiyoj sezmoqda. Davlat sektori bugungi kunda aholi ishonchiga kirgan. Aynan shu haqiqat 
davlat oʻzining iqtisodiyotdagi rolini korxonalar, ishchilar va isteʼmolchilar ehtiyojlaridan kelib chiqqan 
holda qayta ishlab chiqishi uchun mustahkam poydevor vazifasini oʻtaydi. Biroq, davlat tomonidan 
tartibga solishning favqulodda ogʻir va oʻzboshimcha rejimi ham xususiy sektor, ham fuqarolik jamiyati 
faoliyatlarini keskin cheklaydi. Oqibatda, mamlakat davlat boshqaruvi darajasining baholanishi boʻyicha 
“qonun ustuvorligi” va Jahon banki bozor institutlarining sifat koʻrsatkichlarida boshqa oʻxshash 
mamlakatlardan ortda qoladi. Markazlashgan boshqaruv mahalliy hokimiyatlarda jamoatchilik oldidagi 
masʼuliyat hissining kamayishi va fuqarolarning rivojlanish jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatlarining 
cheklanishiga olib kelmoqda. Oʻtgan davrda soliq va tartibga solish yukining noteng taqsimlanishi iqtisodiy 
oʻsishni boʻgʻib qoʻygan, rasman band boʻlgan ishchilarni noqulay vaziyatda qoldirgan hamda yirik va 
yanada samaraliroq xususiy sektor yuzaga kelishiga toʻsqinlik qilgan edi. Shu nuqtai nazardan, oʻtish 
jarayonlari — bu davlatning tartibga solish kuchlari va byudjet resurslarini, xususiy sektorda yanada 
raqobatbardosh va inklyuziv oʻsishni taʼminlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida qayta 
yoʻnaltirish imkoniyati hisoblanadi. O‘tish davri fuqarolar, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik 
jamiyatining ovozini inobatga oluvchi, yanada shaffof, hisobdor va haqqoniy dalillarga asoslangan 
siyosatni talab qiladi. 
 
9. O‘zbekistonning transformatsiyasi mamlakat aholisining farovonligi, bilim va imkoniyatlariga 
bog‘liq. Uzoq muddatli farovonlikni taʼminlash mehnat unumdorligini oshirish imkonini beruvchi 
tuzilmaviy transformatsiyani talab etadi, bu, oʻz navbatida, mamlakatda yanada yuqoriroq qoʻshimcha 
qiymat yaratuvchi tarmoqlarda ham aholi bandligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda farovonlik 
darajasi oʻsib, mamlakat iqtisodiyoti murakkablashib borgani sayin, mamlakat o‘sishni ragʻbatlantirish va 
yoʻnaltirish uchun o‘zining inson kapitaliga – fuqarolarning butun umri davomida to‘plangan bilimlari, 
malakalari va salomatligiga — tobora ko‘proq tayanadi. Bugungi kunda O‘zbekistonda tug‘ilgan bola 
o‘zining potentsial inson kapitalining atigi 62 foizini namoyon qilish imkoniga ega. Tafovutni bartaraf etish 
uchun mavjud potensialni oshirish hamda amaldagi oʻsishni jamiyatning eng kambagʻal va eʼtibordan 
chetda qoldirilgan aʼzolari oʻrtasida adolatli taqsimlangan daromadlar oʻsishiga aylantirishga eʼtibor 
qaratish orqali aholining iqtisodiy jarayonlardagi ishtirokini kuchaytirish talab etiladi. O‘zbekistonning 
barcha hududlarida yuqori sifatli ta’lim, samarali sog‘liqni saqlash va kuchli ijtimoiy himoya xizmatlarini 
koʻrsatish orqali insonlarga investitsiya kiritish aholining barcha mavjud imkoniyatlardan to‘laqonli 
foydalanishini ta’minlashning eng muhim omili hisoblanadi. 
 
10. Ekologik jihatdan beqaror biznes amaliyotlari O‘zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy kelajagiga 
xavf soladi. O‘zbekiston suv resurslari va tabiiy gazga eng koʻp qaram bo‘lgan davlatlar qatoriga kiradi. 
Mamlakat iqlim oʻzgarishiga nihoyatda taʼsirchan. Shunga qaramay, o‘zbekistonliklar dunyoda suv va 
energiyadan eng samarasiz foydalanuvchi xalqlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda suvdan foydalanish 
koʻrsatkichlari mazkur qayta tiklanadigan resurs umumiy hajmidan 90 foizga koʻp boʻlib, bunga sabab, 
birinchi navbatda, qishloq xoʻjaligida suv resurslarining davlat tomonidan samarasiz taqsimlanishi 
hisoblanadi. Tabiiy gazdan samarasiz foydalanish ifloslantiruvchi moddalar emissiyasining oʻsishiga olib 
keladi va mavjud resurslarning bir avlod umri davomida yoʻqotilishi xavfini keltirib chiqaradi. 2016-yilda 
oxirgi hisob-kitoblarni oʻtkazish vaqtida, keng tarqalgan yer degradatsiyasi YaIMning 4 foiziga teng 
yoʻqotishlarga olib kelganligi aniqlangan. Energiya ishlab chiqarishning “yashil” shakllariga oʻtishning 
kechiktirilishi texnologiyalarning eskirishi va investitsiyalarni amalga oshirish muddatining oʻtishiga olib 
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kelishi mumkin, ulardan voz kechish esa qimmatga tushadi va mamlakatning muhim eksport bozorlaridan 
uzilib qolishiga olib keladi. Raqobatning oʻsishi va xususiy sektorning ishtiroki mehnat unumdorligini 
maksimallashtirish imkonini beruvchi asosiy omil hisoblanadi, bu esa, oʻz navbatida, ishlab chiqariladigan 
mahsulot birligiga resurs sarfini kamaytirish, o‘tish davri investitsiyalarini moliyalashtirish, shuningdek, 
zamonaviy iqlimga mos “aqlli” texnologiyalarni o‘zlashtirish uchun zarur. 

Siyosat dastaklari 
 
11. Taraqqiyotning har to‘rt yo‘nalishida oldinga siljish uchun davlat o‘z ixtiyoridagi vositalardan 
to‘liq foydalanishi lozim. Inklyuziv oʻtish jamiyatning barcha bo‘g‘imlari oʻzaro muvofiqlashtirilgan shaklda 
harakat qilishini talab etadi. Biroq, shu bilan birgalikda, davlat oʻtish jarayonini ragʻbatlantirish va uning 
sodir boʻlishiga imkon yaratish orqali muhim rol oʻynaydi. Bir qancha eng muhim sohalarda davlat oʻzining 
bevosita ishtirokidan yanada samaraliroq bozor muqobillari foydasiga voz kechishi lozim, ayniqsa, ishlab 
chiqarish va resurslarni taqsimlash sohasida. Kuchli bozor institutlari va davlat tomonidan tartibga 
solishning sifati — xususiy sektorning paydo boʻlishi va gullab-yashnashiga imkon yaratuvchi eng muhim 
vositalardir. Davlat hayotiy muhim ustuvor yo‘nalishlarga, jumladan, ijtimoiy himoya tizimi, davlat 
xizmatlari, inson kapitalini rivojlantirish va “yashil” iqtisodiyotga o‘tishni taʼminlashga faol ravishda 
investitsiya kiritishi zarur. Quyida mazkur MTD boʻyicha hisobotda koʻp tilga olingan vositalar sanab 
oʻtilgan. Ularning har biri davlatga O‘zbekistondagi o‘tish davri muvaffaqiyatini belgilab beruvchi 
taraqqiyot yo‘llarini ragʻbatlantirish imkonini beradi. 
 

Bozorlar va tanlov imkoniyatini kengaytirish 
 
12. Bozor mexanizmlarini joriy etish O‘zbekiston iqtisodiyoti samaradorligi va dinamikligini 
oshirishning eng kuchli vositalaridan biridir. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish omillari, jumladan, yer, kapital 
va ishchi kuchi bozorlari haqida gap ketganda, nihoyatda muhim boʻlib, bunday bozorlarda resurslarning 
bozor shartlari asosidagi taqsimoti natijasida mehnat unumdorligi, raqobat oʻsishi va ish oʻrinlarini 
yaratishni sezilarli darajada oshirishga erishish mumkin. Bugungi kunda dunyodagi aholi jon boshiga 
daromadlarning yuqori darajasiga ega boʻlgan deyarli barcha mamlakatlarning taraqqiyot yoʻli ishlab 
chiqarish omillarini samarali qayta taqsimlash va ularni eng yuqori darajadagi unumdorlik asosida 
foydalanishga yoʻnaltirish tajribasi bilan bogʻliq. Bozorlar bu kabi doimiy amal qiluvchi qayta taqsimlashga 
erishish uchun eng yaxshi mexanizm hisoblanadi. Biroq, O‘zbekistonda iqtisodiyotda resurslarning qanday 
taqsimlanishi va ulardan foydalanish tartibini belgilab beruvchi qarorlar bozor mexanizmlari asosida emas, 
balki davlat tomonidan markazlashgan shaklda qabul qilinadi. O‘zbekistonda yer resurslarini taqsimlash 
bo‘yicha deyarli barcha qarorlar hali ham davlat organlari tomonidan qabul qilinadi. Rasmiy korxonalarni 
soliqqa tortish darajasining yuqori ekanligi, shu bilan birgalikda, ishchi kuchining mobilligi, malakasi va ish 
haqi darajasining davlat tomonidan qatʼiy tartibga solinishi bandlik darajasi oʻsishining sekinlashishiga olib 
keladi va norasmiy bandlik darajasining yuqori boʻlishiga zamin yaratadi. 2017-yildan beri oʻtgan davr 
mobaynida mehnat bozorida jadal islohotlar amalga oshirilmoqda, biroq ishchilarning iqtisodiy 
erkinliklarini cheklovchi siyosat oqibatlarini bartaraf etish uchun qilinishi lozim boʻlgan koʻplab vazifalar 
hali oldinda. Oʻzbekiston moliya tizimida davlat banklari ustunlik qiladi, ular davlat korxonalariga 
nomutanosib ravishda yirik hajmda kreditlar ajratadilar. 
 
13. Bozor institutlari cheklovlarning tor doirasida harakat qilar ekan, samarali faoliyat koʻrsata 
olmaydi. Davlatning iqtisodiyotdagi hukmron rolini qisqartirish xususiy sektor jadal rivojlanishining zaruriy 
shartidir. Tahminan 2 000 dan ortiq davlat korxonalari va davlat sektori faoliyatining boshqa shakllari 
birgalikda O‘zbekiston YaIMining qariyb yarmini yaratadi, shuningdek, bandlikning qariyb 18 foizi va 
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eksportning 20 foizi davlat korxonalari hissasiga toʻgʻri keladi. Davlat egalik qiluvchi aktivlar 15 ta yirik 
davlat korxonalari orasida jamlangan boʻlib, 2019-yilda aktivlarning umumiy qiymati mamlakat YaIMining 
57 foiziga teng bo‘lgan. Yirik davlat korxonalari uchun tartibga solishning imtiyozli rejimi taqdim etilgan va 
ular iqtisodiyotning togʻ-kon sanoati, neft va gaz, energetika, kimyo, aviatsiya, temir yoʻl transporti hamda 
aloqa va telekommunikatsiya kabi asosiy tarmoqlarida ustunlik qiladilar. Ularning koʻpchiligi xususiy 
sektordagi raqobatchilari faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarni shakllantirishda ham faol rol oʻynaydi. 
2020-yil yakuniga ko‘ra, O‘zbekistonda jami ajratilgan kreditlarning 88 foizi davlat banklari hissasiga to‘g‘ri 
keldi va bu davlatning imtiyozli shartlarda kreditlash mexanizmi bo‘lib xizmat qilmoqda. Kredit siyosati va 
davlat banklarining samarasiz boshqaruvi kapitalning notoʻgʻri taqsimlanishi va iqtisodiyotning 
unumdorligi nisbatan past boʻlgan tarmoqlariga yoʻnaltirilishiga olib keladi. 
 
14. Qishloq xoʻjaligi xususiy sektor oʻsishi va bozor iqtisodiyotini rivojlantirish uchun ulkan 
imkoniyatlarga ega boʻlgan tarmoqqa misol boʻla oladi. O‘zbekiston tuzilmaviy transformatsiya taqdim 
etadigan koʻplab imkoniyatlarni qo‘ldan boy berganligining asosiy sabablaridan biri qishloq xo‘jaligida 
davlat tizimining roli hisoblanadi. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi sohasi ilg‘or tajribalarni qo‘llash, o‘g‘it va 
suv kabi resurslardan samaraliroq foydalanish, yer resurslarini to‘g‘ri taqsimlash hisobiga qo‘shilgan 
qiymat hamda mehnat va boshqa resurslar unumdorligini oshirish uchun ulkan salohiyatga ega. Meva-
sabzavotchilik yuqori darajadagi mahsuldor va ish oʻrinlari yaratish uchun eng katta salohiyatga ega 
boʻlgan soha boʻlib, umumiy ekin maydonlarining atigi 10 foizidan foydalangani holda, olinadigan hosil 
umumiy qiymatining 50 foizini va yalpi qishloq xoʻjaligi mahsulotining 40 foizini beradi. Mamlakatda davlat 
sektori ustunlik qiladigan, asosiy e’tibori paxta va g‘allaga qaratilgan tizimlardan voz kechish hamda 
xususiy sektor uchun yangi diversifikatsiya imkoniyatlarini yaratish va, ayniqsa, meva-sabzavotchilikni 
rivojlantirishga yoʻnaltirilgan islohotlar boshlandi. Saqlanib qolayotgan cheklovlarni bartaraf etishda 
barqaror davom etilishi iqtisodiyotda resurslar taqsimoti yaxshilanishi va, pirovardida, yanada yuqori 
sifatli ish oʻrinlari koʻproq yaratilishiga xizmat qilishi mumkin. 
 

Bozorni rivojlantirish imkonini beruvchi kuchli institutlarni rivojlantirish 
 
15. Xususiy sektor raqobatbardosh boʻlishi uchun faqat qonun ustuvorligi vositasida taʼminlash 
mumkin boʻlgan aniqlikka ehtiyoj sezadi. Mamlakatga, amal qilinishi qatʼiy nazorat qilinadigan va bajarish 
qiyin boʻlmagan adolatli tartib-qoidalarni oʻrnatuvchi yanada sifatliroq huquqiy va tartibga soluvchi siyosat 
zarur. Shuningdek, ushbu siyosatning toʻgʻri shaklda amalga oshirilishini taʼminlovchi kuchli institutlar 
kerak. Bu davlat organlarining oʻzboshimchalik bilan harakat qilish huquqini cheklash hamda xolis, shaffof 
va oʻrnatilgan tartib-qoidalarga asoslangan boshqaruvni taʼminlashni anglatadi. Bu, shuningdek, davlat 
ishlab chiqaruvchi sifatidagi rolini saqlab qolayotgan iqtisodiyot sohalarida, bozor intizomiga amal qilish 
va raqobat neytralligini saqlash majburiyatini ham anglatishi lozim. Ayrim investorlar uchun alohida 
turdagi investitsiyalarni nazarda tutuvchi tartibga solish siyosatidan foyda olish imkoniyati mavjud ekanligi 
muvozanatlashmagan va shaffof boʻlmagan shart-sharoitlarni yaratadi. Bu muhit mahalliy xususiy 
sektorning rivojlanishiga toʻsqinlik qiladi va toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar oqimini cheklaydi. 
 
16. Raqobat muhiti yaxshilanayotganligiga qaramay, raqobatni rivojlantirish boʻyicha davlat 
siyosatining yetarlicha rivojlanmaganligi xususiy sektor oʻsishi va ish oʻrinlari yaratilishini cheklaydi. 
Oʻtish davrini boshdan kechirgan boshqa davlatlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, oʻtish jarayonlarining uzoq 
muddatli, barqaror va adolatli muvaffaqiyatini kafolatlash uchun birgina bozorlarning yetarli emas. 
Bertelsmann Transformation Index`ining soʻnggi maʼlumotlariga koʻra, 2016-yildan keyingi davrda 
Oʻzbekistondagi bozor raqobati holati toʻgʻrisidagi tasavvurlar yaxshilangan, bu biznes muhitini 
yaxshilashga qaratilgan islohotlar natijasidir. Biroq, O‘zbekiston bozorlaridagi raqobat darajasi o‘xshash 
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davlatlardagiga qaraganda ancha past. 2020-yil holatiga ko‘ra, raqobatni qo‘llab-quvvatlash siyosati 
samaradorligining qabul qilingan meʼyorlari bo‘yicha O‘zbekiston hali ham mintaqadagi davlatlardan ortda 
qolmoqda. 
 

Pul mablagʻlarini samarali sarflash 
 
17. O‘tish davri silliq kechishini taʼminlashda kuchli iqtisodiy boshqaruv va fiskal buferlar muhim rol 
oʻynaydi. Mamlakat davlat byudjeti mablagʻlarini maqsadli sarf qilish yordamida yaqin va uzoq muddatli 
rivojlanish maqsadlariga erishish imkoniyatiga ega, biroq bu davlat investitsiyalarini rejalashtirish va 
amalga oshirish usullarini takomillashtirishni talab qiladi. Mazkur resurslardan samarali foydalanilgan 
taqdirda, bu hukumatga uzoq muddatli istiqbolni real voqelikka aylantirish hamda bir necha avlodlar 
uchun o‘z samarasini beradigan va foyda keltiradigan inson kapitalini jamgʻarish va tabiiy ofatlar xavfini 
boshqarish kabi sohalarga yoʻnaltirilgan investitsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Biroq, uzoq 
istiqbolda muvaffaqiyatga erishish kelgusidagi rivojlanish muammolarini hal qilish uchun mamlakatning 
moliyaviy holati mustahkamligini taʼminlaydigan oqilona siyosiy qarorlar qabul qilinishini ham talab qiladi. 
 
18. Institutsional tarqoqlik va davlat siyosatini ishlab chiqishda tizimli yondashuvning yo‘qligi 
islohotlar samaradorligini pasaytiradi. Davlatning asosiy funktsiyalari bilan bogʻliq siyosatni ishlab chiqish 
va amalga oshirish uchun 50 dan ortiq davlat institutlari mas’uldirlar. Bundan tashqari, ayrim davlat 
korxonalari bir vaqtning oʻzida mahsulot (xizmatlar) ishlab chiqaruvchi va tarmoq darajasida davlat 
siyosatini ishlab chiquvchi organ (vazirlik) sifatida ikki tomonlama rol oʻynaydi. Koʻpgina hollarda davlat 
organlarining rollari bir-biriga oʻxshash, ular hisob beradigan idoralar esa boshqa-boshqa ekanligi 
kuzatiladi. Statistik ma’lumotlar mavjudligi bilan bogʻliq sezilarli boʻshliqlar taraqqiyotning strategik 
ustuvor yoʻnalishlarini ishlab chiqish, amalga oshirish va monitoringini olib borishga toʻsqinlik qilmoqda. 
Davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlarini aniqlab olish, idoralararo muvofiqlashtirish va monitoring qilish 
jarayonlarini takomillashtirish davlat siyosatining taʼsirini kuchaytirishi va natijadorligini oshirishga xizmat 
qilishi mumkin. 
 
19. Davlat investitsiyalari taraqqiyot ehtiyojlariga mos kelmaydi. 2009-2019-yillarda iqtisodiyotga 
yo‘naltirilgan umumiy investitsiya xarajatlarining qariyb uchdan bir qismini davlat investitsiyalari tashkil 
etdi. Davlat investitsiyalarini moliyalashtirish turli kanallar orqali amalga oshiriladi, ularning har biri ushbu 
resurslarni qanday sarflash boʻyicha alohida qaror qabul qilish tizimiga ega va davlat investitsiyalarini 
amalga oshirishning turli kanallari oʻrtasida muvofiqlik darajasi past. Loyihalarning iqtisodiy va ijtimoiy 
afzalliklarini baholashdan koʻra ijobiy pul oqimini yaratishga koʻproq eʼtibor berilishi inson kapitali va atrof-
muhitni muhofaza qilish loyihalari kabi uzoq muddatda samara beradigan davlat investitsiyalarini amalga 
oshirish uchun ragʻbatlarni kamaytiradi. Asosiy ishlab chiqarish kapitalidan foydalanish jarayonida texnik 
xizmat koʻrsatishning yetarli darajada emasligi va ayni shu maqsadlardagi joriy byudjet harajatlarinini 
samarasiz rejalashtirish asosiy ishlab chiqarish vositalariga davlat investitsiyalari sifatini pasaytiradi va 
uzoq muddatli loyihalarni moliyalashtirish xarajatlarini oshiradi. 
 

Davlat institutlarining jamoatchilik oldidagi mas’uliyati va hisobdorligini oshirish 
 
20. Oʻz fuqarolari manfaatlari uchun xizmat qiluvchi hukumat ehtiyojlar va ustuvor yoʻnalishlarni 
belgilashda fuqarolarga fikr bildirish imkoniyatini taqdim etishi lozim. Oʻzbekistonda yuqori darajada 
markazlashgan hukumat organlari, byudjetni shakllantirish jarayonlari va xizmatlar koʻrsatish tizimlarini 
nomarkazlashtirish bu jarayonni tezlashtirishi mumkin. Shuningdek, buning uchun shaffoflikni oshirish 
hamda fuqarolar, fuqarolik jamiyati va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarni (NNT) qoʻllab-quvvatlash 
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talab etiladi, bu esa, oʻz navbatida, davlat organlarini javobgarlikka tortish imkonini beradi. O‘zbekistonda 
amal qilayotgan markazlashgan model davlat xarajatlar va mahalliy ustuvorliklarning oʻzaro 
mutanosibligiga xizmat qiluvchi rag‘batlarni pasaytiradi. Gruziya, Qirgʻiziston, Polsha va Ukraina kabi 
boshqa oʻtish davri mamlakatlari tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiyotni maqsadli fiskal 
nomarkazlashtirish harakatlaridan farqli oʻlaroq, Oʻzbekistonda mahalliy hokimiyat organlarini davlat 
byudjetidan moliyalashtirish tizimi sovet davridagi bilan taqqoslaganda deyarli oʻzgarmagan. Mahalliy 
hokimiyat organlari byudjetini rejalashtirish va shakllantirish toʻlaligicha markazlashtirilgan, bunda 
mahalliy hokimiyat organlarining ishtiroki cheklangan, va mahalliy hokimiyat organlari oʻzlarining 
mablagʻlar sarfi bilan bogʻliq ustuvor vazifalarini amalga oshirish uchun mablagʻ jalb qilish vakolatiga 
mutlaqo ega emaslar. Islohotlar byudjetni shakllantirish jarayonida mahalliy davlat hokimiyati 
organlarining rolini oshirayotgan bo‘lsa-da, mablag‘larning markazdan o‘tkazilishi yillar davomida o‘ta 
kutilmagan bo‘lib qolmoqda, boshqaruvning turli darajalarida bir-birini takrorlaydigan vakolatlar tufayli 
loyihalarni amalga oshirish kechikayotganligi kuzatilmoqda. Boshqa oʻtish davri mamlakatlari tajribasi 
koʻrsatganidek, mahalliy organlar va fuqarolarni yanada kengroq jalb qilishga yoʻnaltirilgan 
nomarkazlashtirish davlat xizmatlari koʻrsatish sifatini oshirishi, hukumat organlarining jamoatchilik 
oldidagi hisobdorligini oshirishi va islohotlarning jamiyat tomonidan keng qoʻllab-quvvatlanishiga xizmat 
qilishi mumkin. 
 
21. Davlat sektorining fuqarolar ehtiyojlariga javob berish qobiliyatini oshirish yanada inklyuziv 
oʻsishga erishish uchun muhim ahamiyatga ega. 2017-yildan keying davrda fuqarolar va hukumat vakillari 
o‘rtasida ko‘plab muloqot kanallari, jumladan, shikoyat va murojaatlarni ko‘rib chiqish va ular bilan ishlash 
mexanizmlari, davlat hokimiyati organlari vakillarining virtual qabulxonalari, jamoatchilik fikrini o‘rganish 
maqsadida normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi onlayn portali, shuningdek, fuqarolarning 
mahalliy byudjetni shakllantirishdagi ishtirokini kuchaytirish chora-tadbirlari yo‘lga qo‘yildi. Bularning 
barchasi oʻtmishda qoʻllanilgan yondashuvlardan keskin farq qiladi va hukumatning oʻz fuqarolari oldidagi 
hisobdorligini oshiradi. Biroq, davlatning jamoatchilik oldidagi hisobdorligini oshirishi va fuqarolar 
ishtirokini kuchaytirishi mumkin boʻlgan, hali foydalanilmagan yana koʻplab imkoniyatlar mavjud. 
Murakkab normativ-huquqiy rejim davlat sektori faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim 
koʻmakchi vazifasini oʻtashi mumkin boʻlgan fuqarolik jamiyati shakllanishiga jiddiy toʻsqinlik qiladi. 
Davlatning jamoatchilik oldidagi javobgarligini oshirish uchun matbuot erkinligini kengaytirish va axborot 
olish huquqlarini mustahkamlashga qaratilgan qonun va normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish 
zarur. 
 

Tashqi savdo va tashqi bozorlarga yoʻnaltirish 
 
22. Oʻzbekiston iqtisodiyotining tashqi bozorlarga yoʻnaltirilganlik darajasini oshirish savdo va 
investitsiyalarni ragʻbatlantirishi mumkin. O‘zbekiston dunyo aholisining deyarli uchdan bir qismi 
istiqomat qiladigan mintaqa, shuningdek, jahon savdosi umumiy hajmining chorak qismi amalga 
oshiriladigan bozorlar — Xitoy va Janubiy Osiyo yaqinida joylashgan. Shunga qaramay, mamlakat 
eksportining umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi mintaqadagi qoʻshni davlatlarga qaraganda 
kichikroq. Oʻzbekiston Jahon Savdo Tashkilotiga aʼzo boʻlmagan eng yirik davlatlardan biri boʻlib, sezilarli 
darajadagi tashqi savdo toʻsiqlari tovar va xizmatlar eksportiga asoslangan oʻsish modeli imkoniyatlarini 
cheklaydi. Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni tartibga soluvchi kamida 13 xil meʼyoriy-huquqiy 
hujjatlar mavjud. Global qiymat zanjiriga integratsiya asosan davlat sanoat siyosatining bir qismi sifatida 
strategik xorijiy investorlar bilan hamkorlik qiladigan tarmoqlar hisoblangan paxtachilik va bog‘dorchilik 
bilan chegaralanib qolmoqda. Qiyosiy ustunliklar mavjud boʻlgan sohalarda savdo hajmi qiyosiy ustunlikka 
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ega boʻlmagan tarmoqlarga qaraganda pastroq. Bu koʻp jihatdan davlat korxonalarining hukmronligi, olib 
borilayotgan sanoat siyosati va davlat tomonidan ular foydasiga ajratilayotgan yirik subsidiyalar natijasidir. 
 

Inson kapitaliga investitsiyalarning ustuvorligi 
 
23. O‘zbekiston ta’lim tizimidagi eng dolzarb muammolar aholining maktabgacha ta’lim va oliy 
ta’lim xizmatlaridan foydalanish imkoniyatining yetarli darajada emasligi, shuningdek, boshlang‘ichdan 
to o‘rta ta’limgacha bo‘lgan ta’lim sifati bilan bogʻliq. “O‘zbekiston fuqarolarini tinglab” (Listening to the 
Citizens of Uzbekistan, или L2CU) so‘rovida qatnashganlarning yarmidan ko‘pi farzandlarining yaxshi 
ta’lim olishidan xavotirda ekanini maʼlum qilgan1. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim muassasalarining 
qamrovi yaqin vaqtgacha mintaqadagi barcha taqqoslanadigan davlatlardan ortda qolib kelgan, ayniqsa, 
kambag‘allik darajasi va aholining o‘sish sur’atlari yuqori bo‘lgan hududlarda maktabgacha ta’lim 
imkoniyati ko‘proq cheklangan. 2021-yilda oliy taʼlim bilan qamrab olish darajasi 16 foizni tashkil etganligi 
ortidan Oʻzbekiston aholi jon boshiga daromadlar darajasi boʻyicha oʻxshash davlatlar orasida eng oxirgi 
oʻrinni qayd etgan; soʻnggi islohotlarga qaramay, Oʻzbekiston aholisining oliy taʼlim bilan qamrab 
olinganlik darajasi YeMO mintaqasida eng past koʻrsatkichligicha qolmoqda. Ushbu kamchiliklarni bartaraf 
etish mamlakatda inson kapitalini mustahkamlash va davom etayotgan o‘tish davri taqdim etadigan 
imkoniyatlardan unumli foydalanish uchun hukumat va boshqa manfaatdor tomonlar hal etishi zarur 
boʻlgan eng muhim vazifalardan biridir. 
 
24. Sogʻliqni saqlash tizimini maqsadli takomillashtirish soʻnggi 20 yillik davrda erishilgan 
muvaffaqiyatlarning bardavom boʻlishiga imkon yaratadi va oʻtish iqtisodiyotiga ega eng muvaffaqiyatli 
mamlakatlar bilan oradagi tafovutni bartaraf etishga yordam beradi. 2010-2019-yillarda O‘zbekistonda 
o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 2,1 yilga oshdi. 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasida to‘yib 
ovqatlanmaslik tufayli yuzaga keladigan oʻsishning kechikishi (“qisqaboʻylik”) koʻrsatkichi 2000-yildagi 
29,5 foizdan 2017-yilga kelib 8,7 foizgacha pasaydi. 2009-2020-yillarda onalar o‘limi 39 foizga, chaqaloqlar 
oʻlimi esa taxminan 20 foizga kamaydi. Bu yutuqlar e’tiborga molik bo‘lsa-da, O‘zbekiston hali ham 
sog‘liqni saqlash sohasidagi umumiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha YeMO mintaqasining deyarli barcha 
davlatlaridan ortda qolmoqda. Oʻrtacha umr koʻrish davomiyligi mintaqadagi oʻrtacha koʻrsatkichdan 4 
yildan ortiqqa ortda qolmoqda; onalar oʻlimi xavfi mintaqadagi oʻrtacha koʻrsatkichdan ikki baravar yuqori 
va, shu bilan birgalikda, toʻyib ovqatlanmaslik tufayli bolalar o‘sishining kechikishi koʻrsatkichida aholi jon 
boshiga daromad darajasi boʻyicha bir guruhga mansub ko‘plab mamlakatlarni ortda qoldiradi, 
O‘zbekistondagi ko‘rsatkich mintaqadagi davlatlarga qaraganda yuqori (masalan, Polshada 2020-yilda 2,3 
foizni tashkil etgan). Tibbiy yordamdan yetarli darajada foydalanmaslik va uning sifatsizligi oldini olish 
mumkin bo‘lgan o‘limlar darajasining yuqoriligiga olib keladi, bu 2018-yilda 42000 kishining hayotiga 
zomin boʻlgan va o‘sha yili qayd etilgan barcha oʻlimlarning toʻrtdan bir qismini tashkil etgan. Oldini olish 
mumkin boʻlgan oʻlim holatlarining 58 foiziga sifatsiz tibbiy yordam sabab boʻladi, qolgan qismi 
xizmatlardan yetarlicha foydalanmaslik bilan bogʻliq. Shunday qilib, O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash 
sohasida sezilarli yutuqlarga erishilayotgan bo‘lsa-da, katta bo‘shliqlar saqlanib qolmoqda. 
 
25. Shahar va qishloq joylar, shuningdek, hududlardagi yashash sharoitlari oʻrtasidagi farqlar 
keskinligicha qolmoqda. 2019-yilda oʻtkazilgan uy xoʻjaliklari byudjetlari soʻrovnomasi maʼlumotlariga 
koʻra, Oʻzbekistonda jami uy xoʻjaliklarining qariyb 63 foizi markazlashgan ichimlik suvidan, 68 foiz aholi 
esa markazlashgan kanalizatsiyadan, shu jumladan, kambagʻal aholining yarmidan koʻpi ularning har 
ikkisidan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlgan. Elektr energiyasidan foydalanish imkoniyatiga esa 

 
1 Qarang: L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya 

okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 

https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu
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aholining deyarli 100 foizi ega. Shunga qaramay, birgina ichimlik suvi va kanalizatsiya bilan yetarlicha 
taʼminlanmaganlik O‘zbekistonga har yili 635 mln AQSh dollari (yoki YaIMning 1,3 foizi) miqdorida zarar 
keltiradi. Bu muammolar, asosan, mamlakatning qishloq joylarida jamlangan. 2018 yilda Jahon banki 
soʻrovnomasida ishtirok etgan qishloq joylardagi uy xoʻjaliklarining atigi 22 foizi ichimlik suvi bilan 
taʼminlanganlik darajasini “yaxshi” deb baholagan, shahar joylardagi uy xoʻjaliklari orasida bu koʻrsatkich 
58 foizni tashkil etgan. Xuddi shu kabi, Joylarda infratuzilma bilan bogʻliq dolzarb ustuvor vazifalarni hal 
etish zarurati borasidagi fikrlarda ham xuddi shunday aniq tafovut mavjud; qishloq joylarda qator shart-
sharoitlar, jumladan, gaz taʼminoti, ichimlik suvi taʼminoti, yo‘llarni asfaltlash, istirohat bog‘lari va 
irrigatsiya tizimlarini yaxshilash zarurligi, shaharlar bilan solishtirganda, koʻproq qayd etilgan. Muhim 
davlat xizmatlarining qamrov darajasi va foydalanish imkoniyatini tezroq kengaytirishga yordam berishi 
mumkin boʻlgan xususiy sektorning samarali tartibga solinadigan investitsiya imkoniyatlari yetarli darajada 
o‘rganilmagan. 
 

Kambagʻal, himoyaga muhtoj va boquvchisini yoʻqotgan aholi qatlamlarining 
ehtiyojlariga eʼtibor qaratish 
 
26. Aholini ijtimoiy himoya qilish boʻyicha profilaktik chora-tadbirlar kambagʻallikni qisqartirish 
vositasi hisoblanib, bu inklyuzivlikni ragʻbatlantirish va islohotlarning aholiga salbiy taʼsiri xavfini 
kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Hukumat kambagʻal va himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga 
koʻproq mablagʻ ajratish imkoniyatiga ega. 2017-yilda O‘zbekistonda jami ijtimoiy yordam xarajatlari 
YaIMning taxminan 0,76 foizini tashkil etdi, bu YeMO mintaqasidagi eng past ko‘rsatkichlardan biridir. 
Maqsadli ijtimoiy yordam dasturlari mamlakatda kambagʻallikni sezilarli darajada qisqartirishga yordam 
berishi mumkin. Biroq, 2018-yilda oʻtkazilgan soʻnggi hisob-kitoblarga koʻra, bunday dasturlar kam 
taʻminlangan oilalarning yarmidan koʻpini inobatga olmagan. Bunday dasturlar imkoniyatlari 
moliyalashtirish bilan bogʻliq yetishmovchilik tufayli cheklangan edi, biroq keyingi islohotlar bu 
koʻrsatkichlarning sezilarli darajada yaxshilanishiga xizmat qildi. Mehnat bozorida bir-biriga oʻxshash va 
bir-birini takrorlaydigan koʻplab dasturlar mavjud ekanligiga qaramay, ishsizlikka qarshi kurash boʻyicha 
asosiy tashabbuslarning qamrovi cheklangan. Ishsizlik nafaqasi bilan qamrab olish darajasi roʻyxatga 
olingan ishsizlarning atigi 1-5 foizini tashkil qiladi va ishchilar ishini yoʻqotgan taqdirda oʻz-oʻzini moddiy 
jihatdan taʼminlashga imkon beradigan asosiy ishsizlik sugʻurtasi tizimi mavjud emas. Ijtimoiy himoya, 
jumladan, ijtimoiy himoya tizimlari, pensiya taʼminoti va bandlikni ragʻbatlantirish dasturlarini 
modernizatsiya qilish ishsizlar va umidsiz ishchilarga ish topishlari va mamlakatning iqtisodiy salohiyatini 
roʻyobga chiqarishga oʻz hissalarini qoʻshishlarda yordam berish orqali aholining kambagʻallik va himoyaga 
muhtojlik darajasini pasaytirishi mumkin. 
 
27. Erkaklar va ayollar oʻrtasidagi imkoniyatlar tengsizligini bartaraf etish yanada adolatli va 
inklyuziv iqtisodiy oʻsishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlaridan, 
shuningdek, iqtisodiy imkoniyatlardan foydalanishda sezilarli darajada gender tengsizligi mavjud. 
Shuningdek, jamiyatda ayollarning ovozi va huquqlarida erkaklarnikiga nisbatan jiddiy nomutanosiblik 
kuzatiladi. O‘zbekistonda 2013-yil ilk marta gender rivojlanish indeksi hisoblab chiqilganidan beri, ayollar 
mazkur indeks boʻyicha faqatgina umr ko‘rish davomiyligi koʻrsatkichida erkaklardan yuqoriroq natijani 
qayd etganlar. Ayollar orasida ishchi kuchidagi ishtirok darajasi erkaklarnikiga qaraganda ancha past 
boʻlib, 2018-yilda bu farq taxminan 28 foiz punktni tashkil etgan. Shuningdek, kasb egallashda ham kuchli 
gender segregatsiyasi mavjud. Genderga asoslangan zoʻravonlikka qarshi kurash boʻyicha yaqinda qabul 
qilingan qonun mamlakat uchun muhim hodisa boʻldi, biroq zoʻravonlikni boshdan kechirganlar uchun 
taqdim etiladigan xizmatlar cheklangan va genderga asoslangan zoʻravonlik haqidagi maʼlumotlar koʻp 
hollarda oshkor qilinmaydi. 
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28. Nogironligi boʻlgan shaxslarning jamiyatga toʻlaqonli integratsiyasini taʼminlash uzoq kutilgan 
va ulkan maqsad boʻlib, bunga erishish uchun kuchli mexanizmlar talab qilinadi. O‘zbekiston 2021-yilda 
BMTning Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qildi, bu esa inklyuzivlik darajasini 
yanada yaxshilash yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi. Konvensiya qoidalarini toʻliq amalga oshirish nogironligi 
boʻlgan shaxslar xizmatlar, imkoniyatlardan foydalanishda hamda ijtimoiy yordam olishda haligacha duch 
kelayotgan koʻplab muammolarni hal qilishda muhim rol oʻynaydi. Nogironligi boʻlgan shaxslar orasida 
yaqindagina oʻtkazilgan soʻrov natijalariga koʻra, respondentlarning 60 foizdan kamroq qismi asosiy davlat 
xizmatlaridan foydalanishni oson deb baholagan. Nogironligi boʻlgan shaxslarning atigi 84 foizi taʻlim 
xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega ekanligini ma’lum qilgan, taqqoslash uchun, nogironligi 
boʻlmagan shaxslarda bu koʻrsatkich 99 foizni tashkil etadi; nogironligi boʻlgan shaxslarning bor-yoʻgʻi 51 
foizi oʻrta kasb-hunar taʼlimi xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega ekanligini bildirgan, nogironligi 
boʻlmagan shaxslarda bu koʻrsakich 97 foizga teng. 
 

“Yashil” o‘tishni qoʻllab-quvvatlash 
 
29. O‘zbekistonning resurslardan oqilona foydalanilmaydigan va yuqori darajada karbon-intensiv 
o‘sish modeli samarasiz hisoblanadi. Mamlakat energiya va mineral resurslar, jumladan, tabiiy gaz, oltin, 
mis, uran va koʻmir zaxiralariga boy boʻlgan birinchi 30 talik davlatlar qatoriga kiradi. Oʻzbekistonning 
iqtisodiy modeli mazkur tabiiy resurslar bilan taʼminlanganlik boʻyicha qiyosiy ustunlikdan keng miqyosda 
foydalanadi, biroq bu yondashuv mamlakat uchun qimmatga tushdi. Bu kabi resurslardan mamlakat 
aholisining oladigan foydasi cheklangan, atrof-muhitga salbiy taʼsiri esa juda yuqori. 2016-yilda oʻtkazilgan 
soʻnggi hisob-kitoblarga koʻra, keng tarqalgan yer degradatsiyasi YaIMning 4 foiziga teng yoʻqotishlarga 
olib kelganligi aniqlangan. Oʻzbekiston dunyo boʻyicha ichimlik suvidan eng samarasiz foydalanuvchi 
mamlakatlardan biri hisoblanib, buning asosiy sababi, birinchi navbatda, qishloq xoʻjaligida suv 
resurslaridan oqilona foydalanilmasligi hisoblanadi — Orol dengizining deyarli butunlay yoʻq boʻlib ketishi 
bunga yorqin dalil boʻla oladi; foydalanishga olinadigan suv miqdori esa umumiy qayta tiklanadigan 
zaxiralarning 90 foizidan oshadi. 
 
30. Hukumat xususiy sektor tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan yashil oʻsishga ustvorlik berish 
orqali ekologiyaning yaxshilanishi va samaradorlikning oshishiga erishishi mumkin. O‘zbekiston 
issiqxona gazlari (IG) chiqindilari intensivligi bo‘yicha dunyoda beshinchi o‘rinni egallaydi, mamlakatning 
YaIM birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sig‘imi ham dunyodagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biridir. 
Ifloslantiruvchi chiqindilar intensivligi, soʻnggi yigirma yil ichida pasayganiga qaramay, Markaziy Osiyo 
mintaqasidagi qoʻshni davlatlarga qaraganda ikki barobar, YeMO mintaqasidagi oʻrtacha koʻrsatkichdan 
18 barobar yuqori. Oʻzbekistonda issiqxona gazlari emissiyasi boʻyicha energetika tarmogʻi yetakchilik 
qilib, umumiy emissiyaning 79 foizi aynan shu tarmoq hissasiga, 15 foizi — qishloq xoʻjaligiga toʻgʻri keladi. 
O‘tmishda har ikki sohada ham davlat boshchiligida ko‘p resurs talab qiluvchi ishlab chiqarish usullaridan 
foydalanilgan. Energetika sohasida ham, qishloq xoʻjaligida ham iqlim oʻzgarishi oqibatlarini yumshatish 
boʻyicha keng koʻlamli chora-tadbirlar belgilandi, ularni amaliyotga tadbiq qilishda xususiy sektor muhim 
rol oʻynashi lozim. 

Risklarni boshqarish 
 
31. Bozor iqtisodiyotiga inklyuziv oʻtishga erishish borasida hamma davlatlar ham muvaffaqiyatga 
erisha olmagan. Toʻxtab qolgan va muvaffaqiyatsizlikka uchragan oʻtish jarayonlariga xos bir nechta 
umumiy jihatlar mavjud. Islohotlarni amaliyotga samarali tadbiq etish ularni amalga oshirishning oʻzigina 



 

16 
 

yetarli emasligini anglatadi. Bu davlat siyosatidagi oʻzgarishlar, islohotlar dasturida ishtirok etayogan 
nufuzli oʻyinchilarning manfaatlari, shuningdek, mamlakatdagi “jamoatchilik bitimi”ga (oʻzaro huquq va 
majburiyatlar boʻyicha hukumat va fuqarolar oʻrtasidagi yozilmagan bitim) islohotlarning taʼsiri oʻrtasidagi 
muhim shartlar va oʻzaro munosabatlarni chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Rivojlanayotgan 
mamlakatlarda shoshilinch, oqibatlarini oʻylamasdan amalga oshirilgan islohotlar yuqori darajadagi 
ijtimoiy va iqtisodiy maqsadlarga tahdid soladi. Puxta tayyorgarlik va strategik rejalashtirish boʻlmagan 
taqdirda, nufuzli guruhlar manfaatlari, korrupsiya va ijtimoiy norozilik natijasida yuzaga keladigan xatarlar 
darajasi sezilarli ortishi mumkin. MTD mazkur hisobotida davlat siyosatiga masʼul shaxslardan puxta 
tayyorgarlik va eʼtiborni talab qiladigan uch turdagi xatarga toʻxtalib oʻtilgan.  
 

Shaxsiy manfaatlar va korrupsiya bilan bogʻliq xatarlar 
  
32. Mulk huquqini boshqalarga oʻtkazish holatlari kuzatiladigan vaziyatlarda oʻtish davri 
muvaffaqiyatli boʻlishi uchun tahdidlar, ayniqsa, kuchli boʻladi. Shaffoflik, hisobdorlik va raqobatni 
taʼminlaydigan mustahkam huquqiy asos yaratilmasdan amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayonlariga 
korrupsiya va alohida guruhlar shaxsiy manfaatlari taʼsiri tahdid soladi. Oʻtgan davrda muvaffaqiyatsizlikka 
uchragan xususiylashtirish dasturlari tajribasi shuni tasdiqlaydiki, dastlabki zaruriy shartlar bajarilmasidan 
turib amalga oshirilgan islohotlar bilan bogʻliq jiddiy tahdidlar mavjud. Aktivlar qiymatini to‘g‘ri va shaffof 
baholash, shuningdek, xususiy monopoliyalar yaratilishi ehtimolini minimallashtirish masalasida o‘ta 
ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Bilimdon, masʼuliyatli va moliyaviy manfaatdor bo‘lmagan subyektlar 
tomonidan amalga oshirilmagan islohotlar dasturlari tengsizlikning kuchayishi va davlat resurslarining 
behuda sarflanishiga olib kelishi mumkin. 
 

Islohotlar jarayonidan yuzaga kelgan ijtimoiy norozilik bilan bogʻliq xatarlar 
 
33. Himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini himoya qila olmagan va islohotlarning afzalliklarini adolatli 
taqsimlay olmagan mamlakatlar oʻtish jarayonlarida aksariyat hollarda uzilishlar kuzatilgan. Aksincha, 
eng yuqori va barqaror iqtisodiy oʻsish surʼatlarini taʼminlagan oʻtish jarayonlari koʻp hollarda ijtimoiy 
himoya boʻyicha majburiyatlar va iqtisodiy inklyuzivlikni oshirishga yoʻnaltirilgan davlat investitsiyalari 
bilan bir vaqtda amalga oshirilgan. Ijtimoiy noroziliklar xavfining oldini olishda izchillik ham muhim rol 
oʻynaydi. Bozor iqtisodiyotiga oʻtishning eng muvaffaqiyatli tajribalarida inklyuziv imkoniyatlar va ijtimoiy 
himoya yaratishga investitsiya kiritish oʻtish davrining dastlabki bosqichlarida — islohotlarning ijtimoiy 
xarajatlari yuqori boʻlgan oqibatlari boʻy koʻrsatmasidan oldin amalga oshirilgan. Muhim va mavjud 
iqtisodiy tartibni izdan chiqarish xarakteriga ega boʻlgan— misol uchun, ish oʻrinlarining yoʻqolishi yoki 
narxlarning oʻsishiga olib keladigan — yirik oʻzgarishlarni umumiy iqtisodiy oʻsish va yangi ish oʻrinlari 
yaratilishi bilan bir vaqtga rejalashtirish islohotlarning salbiy taʼsirini yumshatishga yordam beradi. Shu 
nuqtai nazardan, O'zbekiston moliyaviy defitsit sharoitida va umumiy iqtisodiy qiyinchiliklar davrida 
murakkab islohotlarni amalga oshirishni nazarda tututvchi oʻtish davrining oqibatlarini yumshatish uchun 
yetarli imkoniyatlarga ega. Oʻtish davri mobaynida himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini qoʻllab-
quvvatlashning ustuvor vazifalarini aniqlab olish islohotchilarga oʻtish davrining qiyin paytlarida zarur 
boʻlgan aholi qoʻllab-quvvatlovini saqlab qolishga yordam beradi. 
 

Tabiiy ofatlarga tayyorlikning yetarli darajada emasligi bilan bogʻliq xatarlar 
 
34. Zilzilalar va qurgʻoqchiliklar Oʻzbekistonning uzoq muddatli oʻsishi va barqarorligi uchun jiddiy 
tahdid hisoblanadi. O‘zbekiston hududining bor-yoʻgʻi 15 foizdan kamroq qismi yuqori seysmik xavf 
ostidagi hududda joylashganligiga qaramay, xatarlar mamlakat aholisining yarmidan ko‘pi istiqomat 
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qiladigan va YaIMining 65 foizi yaratiladigan Toshkent va Buxoro viloyatlarida jamlangan. O‘zbekistonda 
yana bir kuchli zilzila sodir bo‘lishi YaIMning 30 foizi darajasidagi yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin. 
Toshkent seysmik xavf darajasi va seysmik xavf ostida boʻlgan aholi ulushi boʻyicha Markaziy Osiyo va 
Kavkazning toʻqqizta yirik shaharlari orasida birinchi oʻrinda turadi. Masalan, 1966-yildagi zilzila 10 mlrd 
AQSH dollaridan koʻproq (inflyatsiya hisobga olingan holda) zarar keltirgan. Shuningdek, O‘zbekiston iqlim 
o‘zgarishi bilan bog‘liq jiddiy qo‘shimcha xatarlarga duch kelmoqda. Prognozlarga koʻra, XXI asr oxiriga 
kelib, mamlakatdagi oʻrtacha harorat global oʻrtacha koʻrsatkichdan sezilarli darajada yuqori boʻlishi 
kutilmoqda. 2090-yillarga kelib, harorat muntazam ravishda 35°C harorat indeksi chegarasidan oshib 
ketishi mumkin, harorat va namlik bunday kombinatsiyasi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. 
O‘zbekiston qurgʻoqchilikka eng koʻp moyil boʻlgan 20 ta mamlakat qatoriga kiradi, mamlakatda oʻrmon 
yongʻinlari xavfi yuqori, suv toshqini xavfi esa oʻrtacha koʻrsatkichdan yuqori hisoblanadi. 
 

Mamlakat tizimli diagnostikasi (MTD) yoʻl xaritasi 
 
35. MTD hisobotining qolgan qismidan Oʻzbekistonda yanada farovon va inklyuziv kelajakni 
yaratishga halal berayotgan toʻsiqlarning batafsilroq tahlili oʻrin olgan. Keyingi boʻlimda dolzarb ijtimoiy 
va iqtisodiy tendensiyalar tavsiflangan. Keyingi toʻrtta boʻlim O‘zbekistonning o‘tish davrida hal qiluvchi 
ahamiyatga ega boʻlgan asosiy rivojlanish yoʻnalishlariga bagʻishlangan. 2-qismda kuchli va 
raqobatbardosh xususiy sektorni shakllantirishning ahamiyati yoritib beriladi. 3-qismda davlatning muhim 
tartibga soluvchi rolini oʻynash va xususiy sektor taraqqiyoti uchun qulay shart-sharoitlar yaratish uchun 
mavjud imkoniyatlari tahlil qilinadi. 4-qismda odamlarga investitsiya kiritish zarurati bilan bogʻliq 
masalalar muhokama qilinadi, bunda, ayniqsa, kambagʻal va himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini himoya 
qilish, mamlakatning inson kapitalini shakllantirish va asosiy davlat xizmatlarini ko‘rsatish kabi yoʻnalishlar 
alohida eʼtiborga molik. 5-qismda degradatsiya va resurslardan samarasiz foydalanishning oldini olish, 
karbonsizlantirish va tahdidlarga nisbatan chidamlilikni oshirish vositasida barqarorlikni taʻminlash 
zarurligini xususida fikr yuritiladi. Yakuniy 6-qismdan tavsiyalar hamda MTDda belgilangan ustuvor 
vazifalarni hal etish kambag‘allikni ikki baravar qisqartirish va O‘zbekistonni aholi jon boshiga daromadi 
boʻyicha o‘rta daromadli mamlakatlar yuqori guruhiga olib chiqishini tasdiqlaydigan asoslar joy olgan. 
 
36. Mazkur MTD hisoboti 2017-yilda eʼlon qilingan islohotlar ortidan maʼlumotlarning ochiqligi va 
ulardan foydalanish imkoniyatini oshirishga qaratilgan davlat siyosatining keskin yaxshilanganligi 
hamda mavjud boʻshliqlarni toʻldirish uchun amalga oshirilayotgan investitsiya harakatlari haqida 
hikoya qiladi. Oʻzbekistonda oʻtkazilgan birinchi MTDda qayd etilgan birlamchi maʻlumotlarni olish bilan 
bogʻliq barcha cheklovlar, shu jumladan, makroiqtisodiy statistika va mikro darajadagi maʻlumotlarni 
topishdagi qiyinchiliklar mazkur ikkinchi MTDni tayyorlash jarayonida toʻliq bartaraf etildi. Hozirda 
saqlanib qolgan cheklovlar asosan mamlakatning milliy statistika tizimidagi kamchiliklar bilan bog‘liq. 
Mamlakat mustaqillikka erishgandan beri hukumat tomonidan aholini roʻyxatga olish tadbirlari 
oʻtkazilmagan — aynan shu omil rasmiy statistik maʻlumotlarga sifatiga taʼsir qiladi. Umumxalq aholini 
ro‘yxatga olish tadbirlari 2023-yilga mo‘ljallangan. Yakuniy statistik ma’lumotlar mavjud bo‘lsa-da, 
tashkilotlar, xususan, davlat korxonalari (shu jumladan, daromadlar, moliyalashtirish, mulkchilik tuzilishi, 
bandlik va boshqa muhim koʻrsatkichlar) to‘g‘risida batafsil ma’lumotlarning mavjud emasligi mazkur MTD 
hisobotiga kiritilgan baholashlar ko‘lamini cheklaydi. Matnda qayd etilgan kambag‘allik darajasi, isteʼmol 
va daromadlar kabi aholi farovonligi koʻrsatkichlari asosan, 2021-yilda yangi tadqiqot joriy etilgungacha 
boʻlgan davrda, nostandart sxema asosida oʻtkazilgan uy xoʻjaliklari byudjeti soʻroviga tayanadi. 
Oʻzbekiston hukumati Xalqaro statistik taqqoslash dasturlarining avvalgi raundlarida qatnashmaganligini 
ham hisobga olinsa, bu omillar aholi farovonligining ayrim koʻrsatkichlari boʻyicha boshqa mamlakatlar 
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bilan taqqoslash imkoniyatini cheklashi mumkin. 2008-yilgi milliy hisoblar tizimi standartlarini amaliyotga 
joriy etishga tayyorgarlik doirasida MTDni oʻtkazish davrida milliy hisoblar hamda tegishli makroiqtisodiy 
va moliyaviy statistika qayta ko‘rib chiqildi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish va milliy statistika tizimini 
modernizatsiya qilish boʻyicha kompleks dasturlarni amalga oshirish 2025-yilgacah boʻlgan davrda 
Statistika tizimini rivojlantirishning milliy strategiyasida belgilangan asosiy vazifa bo‘lib, uni amalga 
oshirishni qoʻllab-quvvatlash uchun hozirda Jahon bankining kreditlash dasturi ustida ish olib borilmoqda. 
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1-qism. Tendensiyalar va islohotlar 
 

Iqtisodiy o‘sish va unga yondosh tendensiyalar 
 
1. O‘zbekistonda so‘nggi yigirma yil ichida aholi jon boshiga YaIMning real o‘sish surʼati yiliga 
o‘rtacha 5 foizni tashkil etdi (1-rasm). Mazkur nisbatan yuqori oʻsish surʼati, tabiiy resurslar rentasi 
hisobidan moliyalashtirilgan, markazlashgan tarzda rejalashtirilgan va investitsiyalarga asoslangan 
iqtisodiy strategiya tomonidan taʼminlandi. Ushbu strategiyaning asosiy elementlari bugungi kungacha 
saqlanib qolgan. 2018-yilda tabiiy resurslar rentasi YaIMning deyarli 18 foizini tashkil etdi (YaIMning 10 
foizidan ziyod qismi — faqatgina tabiiy gaz hisobiga), bu 2000-2018 yillar oralig‘ida YaIMning 21 foizini 
tashkil etgan o‘rtacha koʻrsatkichdan biroz past. O‘zbekistonning tabiiy resurslar rentasiga qaramligi 
Rossiya Federatsiyasi (15,5 foiz), Tojikiston (6,8 foiz) va Qirg‘izistonga (11,6 foiz) nisbatan yuqoriroq va 
Qozog‘istondagi (22,4 foiz) koʻrsatkichdan birozgina past darajada saqlanib qolgan. So‘nggi o‘n yillikda 
amalga tatbiq etilgan infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va sanoatlashtirishga 
qaratilgan keng koʻlamli davlat investitsiya dasturi mamlakatda kapital fondlar hajmini qariyb besh 
barobarga oshirish imkonini berdi. Shuningdek, hukumat ushbu davr davomida davlat byudjetini asosan 
profitsit bilan yopdi va yalpi xalqaro zaxiralar oʻn yildan ortiq vaqt davomida barqaror ravishda YaIMning 
50 foizidan ko‘p miqdorni tashkil etib keldi. 
 
1-rasm. Aholi jon boshiga YaIM o‘sishi, foizda 
 

 
 
Manba: Jahon-banki hisob-kitoblari; BTK (Butunjahon taraqqiyot koʻrsatkichlari) (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/. 

 
2. Ayrim tarmoqlarda mehnat unumdorligi oshdi, biroq ushbu jarayon bandlikning cheklangan 
o‘sishi bilan bir vaqtda kechdi. 2010-2019-yillar oraligʻida tabiiy resurslar eksporti bilan bir qatorda 
muayyan tarmoqlarga kiritilgan yirik kapital investitsiyalar ikkita xavotir uygʻotuvchi iqtisodiy 
oʻzgarishlarni kompensatsiya qilish imkonini berdi: bandlikning samaradorligi past tarmoqlardan yuqori 
samaradorlikka ega boʻlgan tarmoqlarga siljish ko‘lamining cheklanganligi va ishlab chiqarish omillari 
umumiy unumdorligining (Total Factor Productivity, yoki TFP)2 manfiy oʻsishi. 2010-2019-yillar davomida 

 
2 Oʻzbekistonda oʻtkazilgan birinchi MTD xulosalariga koʻra, mustaqillikka erishgandan keyingi birinchi oʻn yillikda 

TFP oʻsishi manfiy koʻrsatkichni qayd etgan, 2002–2008-yillar oraligʻida taxminan 2 foizni tashkil etgan, keyinchalik 
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YaIM oʻsishi tarkibiy qismlarining tahlili shuni koʻrsatadiki, YaIM oʻsishining taxminan uchdan ikki qismi 
kapital fondlari va tabiiy resurslar (masalan, oltin va tabiiy gaz) eksportidan olinadigan daromadlar oʻsishi 
bilan bogʻliq mehnat unumdorligining (bir ishchiga toʻgʻri keladigan mahsulot miqdori) qariyb 50 foizga 
oshganligi hisobiga taʼminlangan3. Biroq, bu oʻsish — bir ishchiga toʻgʻri keladigan qoʻshilgan qiymat 
hajmining o‘sishi asosan togʻ-kon va qayta ishlash sanoatida jamlagan. Bundan farqli oʻlaroq, qishloq 
xoʻjaligi va xizmat koʻrsatish sohalarida mehnat unumdorligi qoniqarsizligicha qolgan, vaholanki, 
mamlakatda bandlikning qariyb 77 foizi aynan shu tarmoqlar hissasiga toʻgʻri keladi. Soʻnggi oʻn yil ichida 
bandlik umumiy iqtisodiy oʻsishga deyarli hech qanday hissa qo‘shmagan. Ishchi kuchida ishtirok etish 
darajasi 2 foizga qisqargani hisobga olinsa, 2010-2019-yillar oraligʻida aholi jon boshiga YaIM umumiy 
oʻsishining atigi 6 foizi bandlikning oshishi natijasi, deb hisoblash mumkin. Shuningdek, demografik 
oʻzgarishlar aholi jon boshiga YaIM oʻsish surʻatlariga toʻsqinlik qilgan: soʻnggi oʻn yillik davomida 
mehnatga layoqatli aholi sonining oʻsish surʼati tugʻilish darajasidan muntazam ortda qolib kelmoqda.  
 
3. Iqtisodiyotdagi mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan tarkibiy o‘zgarishlar 
O‘zbekistonning iqtisodiy ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir ko'rsatmadi. Ilg‘or o‘tish davri mamlakatlarida 
sezilarli ijobiy oʻzgarishlarga yer resurslari, ishchi kuchi va kapitalning yuqori samaradorlikka ega boʻlgan 
tarmoqlar va korxonalarga bosqichma-bosqich qayta yoʻnaltirilishi hisobiga erishildgan. Ishchilar uchun bu 
aksariyat hollarda ishchi kuchining qishloq xoʻjaligi shakllaridan uzoqlashishi hamda sanoat va xizmat 
koʻrsatish sohalarida ish oʻrinlarining ko‘payishini anglatadi. Shu bilan birgalikda, qishloq xoʻjaligida 
mehnat unumdorligi ortishi hisobiga ishlab chiqarish umumiy hajmi oʻsishda davom etishi mumkin, biroq 
boshqa tarmoqlar qishloq xoʻjaligiga qaraganda jadalroq surʼatlarda oʻsib borayotgani sabab qishloq 
xoʻjaligining YaIMdagi ulushi qisqaradi. Masalan, Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin tashkil etilgan 
ko‘pchilik o‘tish davri mamlakatlarida qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishining YaIMdagi ulushi 50-80 
foizgacha qisqardi (2-rasm). Biroq, Oʻzbekiston bu tendensiyalardan yaqqol istisno holatligicha qolmoqda. 
Hukumat tomonidan olib borilgan siyosat qishloq xo‘jaligining YaIMdagi ulushi yuqori darajada saqlanib 
qolishini ta’minladi va tarmoqning YaIMdagi ulushi mustaqillikka erishish davridagi qariyb uchdan bir 
qismdan 2019-yilda atigi toʻrtdan bir qismigacha pasaydi (2-rasm). Xizmat ko‘rsatish sohasida bandlik 
darajasi 1991-yildagi qariyb 34 foizdan 2019-yilga kelib ish oʻrinlarining qariyb yarmini tashkil etgan bo‘lsa-
da, amalda sohaning YaIMdagi ulushi mustaqillikka erishish davridagiga qaraganda biroz kamayganligi 
kuzatildi (Box 1)4. Bugungi kunda xizmat ko‘rsatish sohasida bir ishchiga to‘g‘ri keladigan qoʻshilgan qiymat 
hajmi, aholi jon boshiga daromad darajasi boʻyicha oʻrta daromadli mamlakatlar quyi guruhidagi o‘rtacha 
ko‘rsatkichdan 44 foizga past bo‘lib, xizmat ko‘rsatish sohasining YaIMdagi ulushi dunyo davlatlari orasida 
eng past ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Mazkur koʻrsatkichlar boʻyicha Oʻzbekiston boshqa — xizmat 
ko‘rsatish sohasi YaIMdagi ulushining ikki barobar o‘sishiga erishgan oʻtish davri mamlakatlaridan keskin 
farq qiladi. Shunday qilib, xizmat ko‘rsatish sohasida mehnat unumdorligi o‘sishining past darajada  
ekanligi va sanoatda bandlik darajasining cheklangan o‘sishi sababli, 2010-2019 yillar oralig‘ida 
bandlikdagi tarmoqlararo siljishlar O‘zbekistonda mehnat unumdorligi oʻsishining oʻrtacha 

 
2009–2011-yillarda barqarorlashib, oʻrtacha 1 foizga pasaygan, deb baholangan edi (Jahon banki, 2016-yil). Jahon 
bankining tahlillari (2018a) bu pasayish tendensiyasi 2011-2017-yillarda ham saqlanib qolganligini koʻrsatadi. 
3 Aholi jon boshiga YaIMni uch tarkibiy qismga boʻlish mumkin: bir ishchiga toʻgʻri keladigan ishlab chiqarish hajmi 

(mehnat unumdorligi), bandlik koʻrsatkichlari (mehnatga layoqatli aholi soniga nisbatan foizda) va mehnatga 
layoqatli aholi ulushi (jami aholining soniga nisbatan). Hisobotning ushbu boʻlimida aholi jon boshiga YaIMdagi 
oʻzgarishlar, Shapley dekompozitsiyasi yondashuvidan foydalangan holda, uchta tarkibiy qismning har biridagi 
oʻzgarishlarni jamlash orqali tavsiflanadi (Shapley 1951, 1953). 
4 Ushbu hisob-kitoblar soʻnggi yillarda qayta koʻrib chiqilgan va takomillashtirilgan rasmiy milliy hisob maʼlumotlariga 

asoslanadi. Mazkur ijobiy oʻzgarishlarga qaramay, xizmat koʻrsatish sohasiga oid batafsil iqtisodiy maʻlumotlar va 
bandlik statistikasining mavjud emasligi (eski iqtisodiy modelda ularni toʻplash ustuvor ahamiyatga ega emas edi) 
hisob-kitoblar va maʼlumotlarda ayrim xatoliklariga olib kelishi mumkin. 
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koʻrsatkichlariga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. 
 
2-rasm. Iqtisodiy takibdagi o‘zgarishlar, O‘zbekiston va bir qator davlatlar taqqoslanishi 
 

a. Qishloq xo‘jaligida yaratilgan qoʻshilgan qiymatning 

YaIMdagi ulushi  
b. Xizmat koʻrsatish sohasida yaratilgan qoʻshilgan 

qiymatning YaIMdagi ulushii  

  

Manba: Butunjahon taraqqiyot koʻrsatkichlari.  
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Box 1. Oʻzbekistonda amal qilgan eski iqtisodiy model 
 
Oʻzbekistonda Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin ham davlat iqtisodiy resurslarni taqsimlashda oʻzining 
markaziy rolini saqlab qoldi. Qoʻshni davlatlar bilan solishtirganda, mustaqillikka erishgandan soʻng Oʻzbekiston 
faqat cheklangan darajadagi xususiylashtirishni amalga oshirdi (asosan kichik korxonalar) va davlat 
investitsiyalariga tayandi. Yerga nisbatan davlat mulkchiligi saqlanib qoldi, davlat banklari esa iqtisodiyotda 
moliyaviy resurslarning taqsimlanishi ustidan deyarli to‘liq nazoratni saqlab turdi. Ishchi kuchi harakati ish haqi 
miqdori va davlat tomonidan tartibga solish, shuningdek, roʻyxatga olish (propiska) tizimi yordamida 
markazlashgan holda boshqarilardi, bu esa mamlakat ichkarisida mehnat resurslari geografik harakatchanligini 
keskin cheklab qoʻydi. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida markazlashgan rejali iqtisodiy model amal qilishda 
davom etayotganligi kundek ravshan edi. Qishloq xoʻjaligida sof qoʻshilgan qiymat olish siyosati, shuningdek, 
majburiy mehnatdan foydalanish, muayyan turdagi qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini sotib olishda davlat 
monopoliyasi, maʼmuriy ravishda oʻrnatilgan narxlar va ishlab chiqarish hajmiga qoʻyilgan kvotalar tufayli tarmoq 
rivojlanmadi va mehnat unumdorligi oʻsish sur’atlarining cheklanishiga sabab boʻldi. Sovet davridagi singari, 
xizmat koʻrsatish sohasining YaIMdagi ulushi dunyo davlatlari orasida eng past koʻrsatkichlardan biri boʻlib qoldi. 
Sanoat, ayniqsa, togʻ-kon sanoati jadal surʼatlar bilan oʻsdi, shunga qaramay, iqtisodiyot yetarli miqdordagi ish 
oʻrinlarini yaratib berolmadi. 
 
Keyingi yillarda O‘zbekistonning soliq-byudjet siyosati milliy o‘zini-o‘zi ta’minlash va davlat boshchiligidagi 
rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga qaratildi. Oʻzini-oʻzi taʼminlashga oltin-valyuta zaxiralarini toʻplash, jumladan, 
Oʻzbekiston Respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamgʻarmasi (OʻRTTJ) deb nomlangan suveren jamgʻarma 
hisobiga erishildi. Mamlakatda sanoat qatʻiy tartibga soluvchi toʻsiqlar yordamida raqobatdan himoya qilingan 
davlat korxonalari va ular egallab turgan bozorlarga xususiy korxonalar kirib kelishiga cheklov oʻrnatilgan davlat 
monopoliyalarining vujudga kelishi orqali rivojlantirildi. Tovarlarning xalqaro savdosida ham davlat korxonalari 
ustunlik qildi va deyarli barcha xususiy moliyaviy operatsiyalar davlat muassasalari orqali oʻtishi kerak edi. OʻRTTJ 
oʻz boshqaruvidagi resurslarning qariyb uchdan bir qismiga egalik qiluvchi davlat korxonalariga investitsiyalar 
kiritish orqali davlatning sanoatni rivojlantirish maqsadlariga erishishda yordam berdi. 

 
Bu model xususiy sektor uchun katta yoʻqotishlarga sabab boʻldi. Xususiy korxonalarga faqatgina iqtisodiyotning 
ayrim sohalarida, asosan, savdo va xizmat koʻrsatish kabi sohalarida faoliyat yuritishga ruxsat berilgan edi. Boshqa 
tarmoqlarda ham xususiy investitsiyalarni amalga oshirishga ruxsat berildi, lekin faqat davlat bilan hamkorlik 
asosida. Yirik davlat korxonalari va yaxshi aloqalarga ega boʻlgan oz sonli xususiy korxonalar subsidiyalangan 
investitsiyalar, bozor foizlaridan pastroq boʻlgan imtiyozli kreditlar va ishlab chiqarish omillari narxlarining davlat 
tomonidan tartibga solinishidan foyda koʻrdi. Boshqa xususiy korxonalar, ayniqsa yirik korxonalar, parallel va 
zulmkor tartibga solish tizimi bosimi ostida faoliyat yuritdi. Koʻpchilik xususiy korxonalar normativ yuklamalar va 
yuqori soliqlardan qochish uchun kichik korxona sifatida faoliyat yuritdi, daromadlarini yashirdi, mehnatga 
yollashda norasmiy bozorlardan foydalandi va shu orqali keng koʻlamdagi yashirin iqtisodiyotning rivojlanishiga 
zamin yaratdi. Xususiy sektor uchun xorijiy valyutadan foydalanish imkoni (ayniqsa, isteʼmol tovarlari importi 
uchun) jiddiy cheklangan edi va 2017-yildagi liberallashtirishgacha boʻlgan davrda mamlakatdagi valyuta 
ayriboshlash hajmining deyarli yarmi qora bozor hissasiga toʻgʻri kelgan.a 
 

a. Jahon banki (2017b) 

 

Kambagʻallik, tenglik va ish oʻrinlari 
 
4. Kambag‘allik darajasi soʻnggi yigirma yil ichida asta-sekin, biroq izchil ravishda pasaydi. 
Mamlakatda kambag‘allik darajasi, “kam taʻminlangan aholi”ning rasmiy taʼrifiga muvofiq baholanganda, 
2000-yildagi qariyb 28 foizdan 2019-yilda 11 foizga pasaydi (3-rasm)5. Jahon banki hisob-kitoblariga koʻra, 

 
5 Tarixiy jihatdan, bu koʻrsatkich bir kishi uchun kuniga 2100 kilokaloriya hajmidagi minimal oziq-ovqat miqdori 

isteʼmoli nuqtai nazaridan oʻlchangan. Ushbu yondashuv hozirda qayta koʻrib chiqilmoqda. 
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2018-yilga kelib mamlakatda kambagʻallikning eng ogʻir shakllariga deyarli barham berilgan6. Shunga 
qaramay, aholi jon boshiga daromadlar darajasiga koʻra oʻrta daromadli mamlakatlar quyi guruhiga 
mansub mamlakatlar uchun qoʻllaniladigan kambagʻallik mezonlaridan foydalangan holda baholanganida, 
oʻsha yili Oʻzbekistonda kambagʻallik darajasi mamlakat jami aholisiga nisbatan 9,5 foizni tashkil etgan7. 
Soʻnggi oʻn yil ichida farovonlikning nomonetar koʻrsatkichlari ham barqaror ravishda yaxshilandi. 2009-
2018-yillar oralig‘ida onalar o‘limining 39 foizga va chaqaloqlar o‘limining 17 foizga qisqarganligi sabab 
o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 2 yildan ortiqroqqa uzaydi.8 Mamlakatning 100 foiz aholisi boshlang‘ich 
va o‘rta ta’lim xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega. 2009-2018 yillar davomida oliy ta’lim 
muassasalari soni 88 foizga, oliy taʼlimning qamrov darajasi esa 54 foizga o‘sdi. 2000-2019 yillarda 
markazlashgan sifatli ichimlik suvi bilan taʼminlangan uy xoʻjaliklarining ulushi 67 foizdan 87 foizga 
koʻtarildi va rasmiy statistik maʼlumotlarga koʻra, oʻn yildan koʻproq vaqt davomida asosiy sanitariya 
xizmatlaridan foydalanish imkoniyati hamma uchun teng boʻlib kelgan. 
 
3-rasm. Kam taʼminlangan aholi va kambag‘allik. 
 
a. Kambagʻal aholi ulushi     b. Kam taʼminlangan aholi 
 

 
 

Manbalar: Davlat Statistika qo'mitasi; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon Banki, 

Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 

 
5. Kambag‘allikni qisqartirish surʼati sekinlashdi. Kambag‘allikning eng ogʻir shakllari hozirda 
kamdan-kam uchrashiga qaramay, soʻnggi o‘n yil ichida aholi farovonligining yanada yuqoriroq 
standartlariga erishish yo‘lidagi siljishlar, ayniqsa, aholi jon boshiga YaIM darajasi va YaIM oʻsish surʼati 
koʻrsatkichlari hisobga olinsa, ogʻriqli darajada sekin kechdi. Aholi jon boshiga daromadlar darajasi 

 
6 2011-yilgi narxlarda AQSh dollarida xarid qobiliyati pariteti boʻyicha har bir kishi uchun kuniga 1,90 AQSh dollarini 

tashkil etgan. 
7 Xarid qobiliyati pariteti boʻyicha bir kishi uchun kuniga 3,20 AQSh dollari. 2018 yilda oʻrta daromadli mamlakatlar 

yuqori guruhi (kishi boshiga kuniga 5,50 AQSh dollari) — Oʻzbekiston 2030-yilgacha erishmoqchi boʻlgan daromad 
darajasiga mos keladigan— kambagʻallik chegarasi boʻyicha baholangan kambag‘allik darajasi 36,5 foizni tashkil 
etdi. 
8 Onalar o‘limi koeffitsienti har 1000 nafar tirik tug‘ilgan chaqaloqqa nisbatan 30,4 dan 18,5 ga kamaydi. Go‘daklar 

o‘limi 1000 nafat tirik tug‘ilgan chaqaloqqa 11,7 dan 9,3 gacha kamaydi. 
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boʻyicha O‘zbekiston bilan bir guruhga mansub mamlakatlar orasida aholi jon boshiga YaIM 
koʻrsatkichining har 1 foizga oʻsishi kambagʻallikning milliy chegarasidan past darajada hayot kechiruvchi 
aholi sonining odatda 3,3 foizga qisqarishiga olib keladi. Taqqoslash uchun, 2009-2014 yillarda 
Oʻzbekistonda kambag‘allik darajasi ikki karra sekinroq surʼatlarda kamaygan (aholi jon boshiga YaIMning 
har 1 foiz oʻsishi uchun 1,5 foizga qisqargan) va 2015-2019-yillarda esa qisqarish surʼati yanada sekinlashib, 
bor-yoʻgʻi 1,1 foizni tashkil etgan. Shu sababdan mamlakatning koʻrsatkichlari YeMO mintaqasidagi 
oʻrtacha koʻrsatkichdan, shuningdek, Qozogʻiston va Rossiya singari xomashyo eksport qiluvchi oʻxshash 
davlatlar orasidagi oʻrtacha koʻrsatkichdan ortda qolmoqda. Shunday qilib, aholining eng zaruriy 
ehtiyojlari qondirilayotganiga qaramay, iqtisodiy oʻsish kambag‘allikni qisqartirishda taʼsirini aste-sekin 
yoʻqotdi.  
 
6. Samarasiz mehnat bozori yanada inklyuziv oʻsishga toʻsqinlik qiluvchi gʻoyatda muhim zaif 
boʻgʻindir. Mehnatda bandlik hisobiga olinadigan daromad, odatda, uy xoʻjaligi byudjetida, boshqa barcha 
daromad manbalari yigʻindisiga qaraganda, katta ulushga ega boʻladi. Odatda ish bilan bandlikdan olingan 
daromadlar, hatto eng kambagʻal 20 foiz aholi orasida ham umumiy daromadning asosiy qismini tashkil 
etadi. Biroq Oʻzbekiston sharoitida bandlikdan olingan daromadlar mamlakat milliy daromadining 
favqulodda kichik qismini tashkil qiladi. 2017-yilda bandlikdan olingan daromadlar ulushi Oʻzbekiston 
milliy daromadining atigi 41 foizini tashkil etdi, bu mintaqadagi oʻrtacha koʻrsatkich — 55 foiz — va Xalqaro 
mehnat tashkilotining modellashtirilgan baholash tizimi maʼlumotlariga koʻra, jahon boʻyicha oʻrtacha 
koʻrsatkich — 52 foizdan sezilarli darajada past. YaIMning yuroqi oʻsish sur’atlari va ish haqining sezilarli 
boʻlmagan oʻsishini inobatga olib xulosa qilinsa, undan keyingi oʻtgan davr mobaynida milliy daromad 
tarkibida daromadlar ulushi yanada qisqargan. O'zbekistonda xususiy sektor nisbatan kichik bo'lganligi 
sababli, mehnatga oid boʻlmagan daromadning katta qismi soliqlar, kapitalga egalik qilish va davlat 
korxonalaridan dividendlar (shu jumladan qayta investitsiyalar) koʻrinishida davlat hisobiga kelib tushadi. 
Mehnat bozoridagi muammolar, milliy soʻrovlar natijalariga koʻra, muntazam ravishda asosiy muammolar 
qatorida tilga olib kelinmoqda (4-rasm). 
 
4-rasm. Ish oʻrinlari va bandlik bilan bogʻliq xavotirlar yuqori va tobora oʻsib bormoqda 
 
a. Ish oʻrinlari yetishmasligi: mamlakat oldida  b. Joylarda rivojlanishning dolzarb 
turgan eng asosiy muammo    ustuvorlik vazifalari 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 

 
7. Ishsizlik darajasi yuqori; ish oʻrinlarining aksariyati norasmiy; mehnatga layoqatli aholining 
salmoqli qismi esa faol ishchi kuchi tarkibiga kirmaydi. Rasmiy statistik maʼlumotlarga koʻra, 2020-yilda 
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mamlakatda ishsizlik darajasi faol ishchi kuchiga nisbatan 10,5 foizini tashkil etadi hamda mehnatga 
layoqatli aholining 34,0 foizi esa “iqtisodiy nofaol” hisoblanadi (yaʼni ishlamaydi yoki ish qidirmaydi). Har 
ikkala koʻrsatkich boʻyicha bunday qiymatlarning qayd etilish sababi qisman mavjud ish oʻrinlari sonining 
cheklanganligi va iqtisodiy faoliyatning mavsumiy xarakterga ega ekanligi bilan bogʻliq. 2010-2018-yillar 
oraligʻida Oʻzbekistonda bandlik darajasining 1 foiz oʻsishiga erishish uchun 5 foizlik iqtisodiy oʻsish talab 
etilgan — bu, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT, 2020b) hisob-kitoblariga koʻra, rivojlanayotgan 
iqtisodiyotlar oʻrtacha koʻrsatkichidan yuqori. Davlat statistika qoʻmitasining hisob-kitoblariga koʻra, 2018-
yil holatiga 1,1 millionga yaqin ish oʻrni, jumladan, norasmiy va mayda qishloq xoʻjaligi ishlari mavjud 
boʻlib, ushbu koʻrsatkich ishchi kuchining oʻsish sur’atlariga mos boʻlishi uchun 200 mingdan ortiq ish oʻrni 
yetishmagan.9 Rasmiy bandlik hisob-kitoblariga xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlari ham kiradi (2018-
yilda jami 2,6 million kishi kiritilgan). Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi maʼlumotlariga koʻra, 
2019-yilda jami bandlikning qariyb 59 foizi norasmiy boʻlib, band boʻlganlarning atigi 35 foizi mehnat 
daftarchasiga (pensiya hisoblash maqsadida rasmiy mehnat staji hisobi yuritiladigan hujjat) ega boʻlgan. 
 
8. Oxirgi yillarda aholi daromadlari, ayniqsa, eng kambagʻal aholi qatlami orasida, past surʼatlar 
bilan oʻsdi. 2015-2019-yillarda daromadlar barqaror oʻsib borganligiga qaramay, oʻsish surʼati aholi jon 
boshiga YaIM oʻsish surʼatlaridan ancha past boʻldi va kambagʻal aholi qatlami orasida oʻsish yanada 
sekinroq kechdi. Rasmiy soʻrov maʼlumotlariga koʻra, 2015-2019 yillar oraligʻida aholi jon boshiga YaIM 
oʻsish surʼati, inflyatsiyani hisobga olgan holda baholanganda, 4,8 foizni tashkil etgan bir paytda, oʻrtacha 
daromadlar yiliga taxminan 1,4 foizga oʻsgan (5-rasm). Eng kambagʻal 20 foiz aholining daromadlari esa 
aynan shu davrda qayd etilgan oʻsish surʼatining taxminan yarmiga teng qiymatga oʻsgan (yiliga 0,74 
foiz).10 
 
5-rasm. Transferlar, xususan, pul oʻtkazmalari ta’sirida kambag‘allik darajasidagi soʻnggi o'zgarishlar 
 

 
Manba: O‘zbekiston uy xo‘jaliklari byudjeti tadqiqoti 

 
9 Bunga 152,5 mingga yaqin boʻsh ish oʻrinlari, 188 mingta xodimning oʻlimi yoki kasalligi tufayli boʻshab qolgan ish 

oʻrinlari, 169,5 mingta mavsumiy vaqtinchalik ish oʻrinlari, 48 mingta ijtimoiy himoyaga muhtoj ishchilar uchun 
zaxiraga olingan ish oʻrinlari va 155,8 mingta kichik fermer xoʻjaliklari va dehqon xoʻjaliklarida (Markaziy Osiyoda 
shaxsiy yoki oilaviy fermer xoʻjaliklari shunday nom bilan yuritiladi) oʻz-oʻzini ish bilan taʼminlash imkoniyatini 
beruvchi ish oʻrinlari kiradi. 
10 Uy xoʻjaliklari byudjeti rasmiy tadqiqoti maʼlumotlariga koʻra, ayni shu davrda aholi jon boshiga isteʼmolning 

oʻsishi, ayniqsa, aholining eng kambagʻal qatlami orasida ancha yuqori boʻlgan. Biroq, soʻrovni oʻtkazishda 
qoʻllaniladigan nostandart metodlar ushbu natijalarni sharhlashni qiyinlashtiradi. Uy xo‘jaliklari byudjeti milliy 
tadqiqoti 2020-yilda modernizatsiya qilindi va qisman ushbu muammoni hal qilish maqsadida 2021 yildan rasman 
ishga tushirildi. 
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9. Daromadlar va isteʼmolning taqsimlanishidagi uzoq muddatli tengsizlik oʻrtacha va barqaror 
xarakterga ega boʻlgan. 2020-yilda boshlangan uy xo‘jaliklari byudjeti milliy so‘rovnomasining soʻnggi 
natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘sha paytda zbekistonda daromadlar boʻyicha Jini koeffitsienti 0,360 ni, aholi 
jon boshiga iste’mol boʻyicha Jini koeffitsienti esa 0,340 ni tashkil qilgan. Bu 2020-yilda tengsizlik darajasi 
2003-yilga nisbatan deyarli oʻzgarmaganligini koʻrsatadi — oxirgi marta 2003-yilda oʻtkazilgan xuddi 
shunday soʻrovda mazkur koʻrsatkich 0,350 ga baholangan edi. Daromadlar taqsimotining Davlat statistika 
qoʻmitasi tomonidan taqdim etilgan uzoq muddatli rasmiy hisob-kitoblari ham mamlakatda tengsizlik 
darajasi oʻrtacha va barqaror xarakterga ega boʻlganligini koʻrsatadi. Rasmiy maʼlumotlarga ko'ra, jami 
daromadning 43 foizdan 38 foizigacha boʻlgan qismi eng boy kvintillar orasida jamlangan, 5 foizdan 9 
foizgacha boʻlgan qismi esa eng kambagʻal kvintil hissasiga toʻgʻri keladi. YeMO mintaqasidagi boshqa 
mamlakatlardan farqli o‘laroq, ikkala ko‘rsatkich ham tengsizlik darajasining oʻrtacha va barqaror uzoq 
muddatli prognozlariga ishora qilmoqda. 
 
10. Daromadlar tengsizligi davlat siyosati va davlat transferlari yordamida nazorat qilinadi. 
Mamlakat oʻzining mustaqil tarixini barcha sobiq sovet mamlakatlariga xos boʻlgan yuqori darajada siqiq 
ish haqi tuzilmasi bilan boshladi. Biroq, boshqa koʻpchilik mamlakatlardan farqli oʻlaroq, u bu xususiyatni 
hozirgi kungacha saqlab kelmoqda. Tarmoqlar ichida va tarmoqlararo mehnatga haq toʻlash tartibi 
standartlashtirilgan hamda kasb yoki mutaxassislikka koʻra kichik tafovutlarni nazarda tutuvchi yagona 
mehnatga haq toʻlash shkalasiga amal qilinadi.11 Xususiy korxonalar kapital qiymatining kichik ekanligi 
ham kapitaldan olinadigan daromadlarning tengsizlikka taʼsir darajasini minimallashtiradi. Davlat 
yetakchiligidagi oʻsish modeli doirasida qoʻlga kiritilgan daromadlar asosan xususiy sektor emas, balki 
davlat sektor hissasiga toʻgʻri kelganligi sababli, davlat sektorining bu daromadlari iqtisodiyotdagi jismoniy 
shaxslarning shaxsiy daromadlari hisobida ishtirok etmaydi. “Siqiq” mehnatga haq toʻlash tuzilmasi va 
aholini bank-moliya xizmatlari bilan qamrab olish darajasining pastligi ham xususiy moliyaviy 
jamgʻarmalarning sezilarli darajada toʻplanishiga toʻsqinlik qiladi va mustaqillikdan keyingi birinchi 
oʻnyillikda investitsiya mexanizmlari soddaligicha qolib ketgan. Boshqa mamlakatlardagi davlat-xususiy 
moliyalashtirish gibrid tizimlar bilan solishtirganda, O‘zbekistonda davlat tomonidan boshqariladigan 
ijtimoiy transferlar va pensiya dasturlari nisbatan sayoz bo‘lib, bu tengsizlikning potensial omillari taʼsirini 
yanada kuchaytirmoqda. 
 
11. Kambag‘allik Oʻzbekistondagi qishloq hududlarning asosan belgisi hisoblanadi. L2CU bazaviy 
tadqiqoti maʼumotlariga koʻra, 2018-yil holatiga kambagʻal aholining taxminan 79 foizi qishloq joylarda 
istiqomat qilishgan (1-xarita). 2018-yilda Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Samarqand va Surxondaryo 
viloyatlaridagi kambagʻallik darajasi bir-biriga yaqin (15 foizdan yuqori) boʻlgan, ayni paytda kambagʻal 
aholining 20 foizi Samarqand viloyati hissasiga toʻgʻri kelgan boʻlib, bu viloyat aholisining nisbatan koʻp 
sonli ekanligi bilan izohlanadi.12 Toshkent shahri va mamlakatning qolgan qismlaridagi daromadlar darajasi 
va oʻsish surʻatlarini solishtirganda, daromadlar darajasida katta tafovutlar yaqqol koʻzga tashlanadi. 2018-
yilda Toshkent shahridagi oʻrtacha oylik ish haqi miqdori respublika boʻyicha umumiy koʻrsatkichdan 61 
foiz va qishloq joylaridagi oʻrtacha koʻrsatkichga nisbatan 88 foiz yuqori edi. Rasmiy hisob-kitoblar keyingi 
yillarda ushbu tafovut yanada kengayganini koʻrsatadi. Inflyatsiya ta’sirini hisobga olgan holda baholangan 

 
11 Mehnatga haq toʻlash yagona shkalasi Vazirlar Mahkamasining (775-son) qarori bilan oʻrnatilgan boʻlib, davlat 

sektorida mehnatga haq toʻlashning standartlashtirilgan miqdorini belgilab beradi, barcha byudjet tashkilotlarida 
amal qiladi va eng kam oylik ish haqining karrali miqdoridan kelib chiqqan holda me’yorlashtirilgan ish haqini 
hisoblash tamoyiliga asoslanadi. 
12  O‘zbekistondagi mazkur hududiy koʻrsatkichlar qanday kambag‘allik chegarasi tanlab olinganligiga koʻra juda 

taʼsirchan. 
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daromadlarning oshishi toʻgʻrisidagi hisob-kitoblarga muvofiq, 2019-yil holatiga oʻsishning sezilarli qismi 
Toshkent shahri hissasiga toʻgʻri kelgan — 12,2 foiz. Respublika boʻyicha oʻrtacha koʻrsatkich esa 5,2 foizni 
tashkil etgan. Inflyatsiya ta’sirini hisobga olgan holda baholangan daromadlar taqsimoti toʻgʻrisidagi 
rasmiy maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, mazkur tafovut yanada tezroq oʻsib bordi va Toshkent shahrida 
18,3 foizga, mamlakatdagi oʻrtacha koʻrsatkich esa 5,7 foizga yetdi. 
 
1-xarita. Kishi boshiga kuniga 3,20 dollarlik kambagʻallik chegarasiga koʻra kambagʻallikning tumanlar 
orasida taqsimlanishi statistikasi 
AQSh dollari 2011-yilgi xarid qobiliyati pariteti boʻyicha 

 

 
Manba: Jahon Banki hisob-kitoblari; Zeitz 2019b. 
Izoh: Tumanlar boʻyicha taxminiy hisob-kitoblar L2CU loyihasi bazaviy tadqiqoti jarayonida olingan javoblarga 
asoslangan. 
 

12. Davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyati va ularning sifati barqaror ravishda 
yaxshilanayotganligiga qaramay, mazkur koʻrsatkichlar boʻyicha Oʻzbekiston hali ham taqqoslash 
mumkin boʻlgan boshqa rivojlanayotgan mamlakatlardan ortda qolmoqda. Aholi jon boshiga 
daromadlar darajasi oʻxshash boʻlgan boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda, Oʻzbekistonda davlat 
xizmatlari va ijtimoiy himoyaning nisbatan yaxlit tizimi mavjud. Shunga qaramay, kvotalash, hududiy 
tafovutlar va siyosiy ustuvorliklar tufayli inson kapitalining bir qator asosiy koʻrsatkichlarida yirik uzilishlar 
paydo boʻldi. Bunga, ayniqsa, oliy taʼlim olish imkoniyati yaqqol misol boʻla oladi. Soʻnggi vaqtlarda 
erishilgan keskin ijobiy oʻzgarishlarga qaramasdan, Oʻzbekistonda oliy taʼlimning qamrov darajasi, 2021-
yilda 16 foizni tashkil etgani holda, YeMO mintaqasida eng past koʻrsatkich hisoblanadi, shu bilan birga, 
aholi jon boshiga daromadlar darajasi boʻyicha oʻrta daromadli mamlakatlar quyi guruhi oʻrtacha 
koʻrsatkichidan (23 foizdan yuqori) sezilarli ortda qolmoqda. So‘nggi yillarda Oʻzbekiston aholi jon boshiga 
daromadlar darajasi past boʻlgan qoʻshni Tojikistondagi oliy taʼlim bilan qamrov darajasi ko‘rsatkichining 
uchdan biriga ham yeta olmadi. 2017-yilda 3-7 yoshdagi bolalarning atigi 29 foizi maktabgacha ta’lim bilan 
qamrab olingan, taqqoslash uchun, Qozog‘istonda bu ko‘rsatkich 60 foiz va Rossiyada 85 foizni tashkil 
etgan. Boshlangʻich va oʻrta taʼlimdan foydalanish imkoniyati hamma uchun teng taʼminlanganligiga 
qaramay, hukumat ularning sifatini oshirish borasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu holat ayniqsa, 
poytaxt Toshkentda jamlangan eng yaxshi maktablar bilan solishtirganda ortda qolayotgan qishloq 
maktablarida yaqqol namoyon boʻladi. Mamlakatda davlat sogʻliqni saqlash tizimining qamrov darajasi 
nisbatan yuqori boʻlsa-da, bemorlar tomonidan toʻlanishi lozim boʻlgan, ayni paytda kambagʻal aholining 
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moddiy imkoniyati koʻtara olmaydigan yuqori darajadagi xarajatlarning yuzaga kelishi, xizmat koʻrsatish 
sifatining pastligi bilan bogʻliq muammolar va aholini sogʻliqni saqlash xizmatlari bilan qamrab olishda 
hududiy tafovutlardan aziyat chekmoqda. O‘zbekistonning ijtimoiy himoya tizimi nisbatan keng qamrovli, 
biroq u eskirgan tartib-qoidalarga tayanadi va ishsizlikdan sug‘urtalash kabi asosiy tarkibiy qismlarga ega 
emas. Oʻzbekiston mahalliy infrastruktura sifatining qoniqarliligi masalasida shahar va qishloq joylari 
orasida yuzaga kelayotgan yaqqol farqlarga qarshi kurashishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. (Ushbu 
muammolar 4-qismda batafsil yoritiladi.) 
 
13. COVID-19 pandemiyasi millionlab fuqarolar hayotiga taʼsir koʻrsatdi. 2021-yilning noyabr oyi 
holatiga koʻra, O‘zbekistonda pandemiya 1300 kishining hayotiga zomin bo‘ldi va 190000 dan ortiq COVID-
19 bilan kasallanish holatlari qayd etildi. Pandemiyaning iqtisodiy oqibatlari ham sezilarli darajada boʻldi. 
2020-yil aprel oyida karantin cheklovlari joriy etilganidan so‘ng, Jahon banki so‘rovlarida qatnashgan 
respondentlarning yarmidan kamroq qismigina uy xo‘jaligining kamida bir nafar aʼzosi mehnat faoliyati 
bilan band ekanligini ma’lum qildi (6-rasm). Ish oʻrinlarining yoʻqotilishi aholining asosiy daromad manbai 
hisoblangan mehnat daromadlarining keskin pasayishiga olib keldi. Tashqi mehnat migratsiyasi ham 
keskin toʻxtab qoldi va oʻn minglab uy xoʻjaliklari, oʻzlari qaram bo‘lgan, pul oʻtkazmalaridan mahrum 
boʻlishdi. Biroq, 2020-yil oxiriga kelib vaziyat tiklanish tendensiyasini yaqqol namoyon qildi va 2021-yilda 
iqtisodiy holat bosqichma-bosqich yaxshilandi. Yangi yilga kelib ijtimoiy yordam uchun murojaatlar soni 
keskin va jadal ravishda kamaydi; aholining ruhiy holati yaxshilandi va 2021-yilning kuziga kelib xorijdagi 
mehnat muhojirlari soni pandemiyadan oldingi darajagacha oʻsdi. 
 
6-rasm. COVID-19 pandemiyasining aholi bandligiga taʼsiri 
 
a. Uy xoʻjaligining kamida bir nafar a’zosi  b. Uy xoʻjaligining kamida bir nafar aʼzosi  
ish oʻrnini yoʻqotgan     ishlaydi 
 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; L2CU (Oʻzbekiston fuqarolarini tinglab) maʼlumotlari (monitoring paneli), 
Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 
 

14. COVID-19 pandemiyasi tufayli 2020-yilda iqtisodiy oʻsish keskin sekinlashdi, biroq oʻsish surʼati 
2021-yilda 7,4 foizga yetdi. Biroq, bu iqtisodiy koʻrsatkichlar prognozlari COVID-19 pandemiyasi yangi 
toʻlqinlarining global va ichki iqtisodiy sharoitga taʼsiri davom etayotganligi bilan bogʻliq noaniqliklarga 
bogʻliqligicha qolmoqda. Investitsiyalar, savdo va pul o‘tkazmalarining tiklanishi 2022-yilda iqtisodiy 
o‘sishni qo‘llab-quvvatlash va ishsizlikni kamaytirish, shuningdek, kambag‘allik darajasini pasaytirish 
imkonini beradi. 2022-yil fevralida Ukrainada boshlangan ziddiyatlar taʼsiri hisobga olinmagan holatda, 
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vaksinatsiya sur’ati tezlashishi va global miqyosda amal qilayotgan pandemiya cheklovlari bekor qilinishi 
sharoitida, 2022-yilda mamlakatda iqtisodiy o‘sish surʼati 5,6 foiz darajada saqlanib qolishi mumkin edi. 
2021-yilda joriy hisob defitsiti YaIMga nisbatan 6 foizni tashkil etdi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar hajmi 
oʻzgarishsiz qoldi. Shuningdek, byudjet defitsiti 2021-yilda YaIMga nisbatan 6 foizni tashkil etdi. Mazkur 
defitsit davlat qarzlarining oʻsishi hisobiga moliyalashtirildi va 2021-yil oxiriga kelib davlat qarzlari hajmi 
YaIMga nisbatan 38 foizga yetdi. COVID-19 bilan bogʻliq noaniqlik, 2022-yilda Rossiya va Ukraina 
oʻrtasidagi ziddiyatning keskinlashuvi va 2023-yilda Oʻzbekistonda qoʻshilgan qiymat soligʻi stavkasining 
kutilayotgan qisqarishi oʻrta muddatli istiqbolda fiscal defitsitning saqlanib qolishiga olib kelishi mumkin. 
Iqtisodiyotning mustahkam tiklanishi, soliqqa tortish bazasini kengaytirish maqsadida soliq 
ma’murchiligining isloh qilinishi 2023-yil oxirigacha davlatning moliyaviy resurslari konsolidatsiyasi va 
tashqi qarz hajmining YaIMga nisbatan qariyb 40 foizi darajagacha barqarorlashishiga yordam berishi 
kutilmoqda. 
 

Barqaror riviojlanish va atrof-muhit 
 
15. O‘zbekistonning karbon-intensiv rivojlanish modeli va qazilma boyliklarga qaramligi berqaror 
hisoblanadi. Oʻzbekistonning iqtisodiy modeli mamlakatning, tabiiy resurslarga boyligi nuqtai nazaridan, 
qiyosiy ustunligidan foydalanadi, soʻnggi yillarda YaIM oʻsishining asosiy qismiga aynan tabiiy boyliklar 
hisobiga erishildi. Eksport tarkibida tabiiy resurslar, tarixan intensiv usullarni qoʻllash orqali yetishtirilgan 
paxta, soʻnggi yillarda esa oltin, tabiiy gaz va metallar ustunlik qildi. Biroq bu oʻsish mamlakat uchun 
qimmatga tushdi. Tijorat va turar-joy maqsadlarida energiyadan foydalanish anʻanaviy ravishda katta 
miqdorda subsidiyalangan. Biroq, aholi uchun ushbu yondashuvning foydali tomonlari cheklangan, 
subsidiyalangan energiyaning atrof-muhitga taʻsiri esa juda yuqori edi. Kelgusida ushbu yondashuvning 
barqarorligi tobora ortib borayotgan ekologik xavflarga bogʻliq boʻladi. 
 
16. O‘zbekiston tabiiy resurslarga boy, ayni paytda ularga nihoyatda qaram. Oʻzbekiston tabiiy gaz, 
oltin, mis, uran va ko‘mir kabi energiya va mineral zaxiralarga boy boʻlgan 30 ta yetakchi mamlakatlar 
qatoriga kiradi. U quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarining salmoqli potensialiga 
ega bo‘lib, bu mamlakatning energiyaga bo‘lgan o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilishi 
va energetika nuqtai nazaridan toza va samarali boʻlgan iqtisodiy modelga o‘tish imkonini berishi mumkin. 
2018-yilgi hisob-kitoblar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston tabiiy resurslarining qiymati aholi jon boshiga 
5045 dollarni tashkil etib, mazkur koʻrsatkich boʻyicha Markaziy Osiyo mintaqasida Qozog‘istondan keyin 
ikkinchi o‘rinda turadi va aholi jon boshiga daromadlariga koʻra o‘rta daromadli mamlakatlar quyi guruhi 
oʻrtacha ko‘rsatkichidan sezilarli darajada yuqori (2018-yil narxlarida). Tabiiy resurslar hisobiga olinadigan 
renta aholi jon boshiga daromadlariga koʻra o‘rta daromadli mamlakatlar quyi guruhi oʻrtacha 
ko‘rsatkichidan toʻrt baravar, YeMO mintaqasidagi oʻrtacha koʻrsatkichdan 75 foizga yuqori. 2019-yilda 
eksportning deyarli to‘rtdan uch qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri tabiiy resurslar hissasiga to‘g‘ri keldi, shundan 46 
foizi — foydali qazilmalar (asosan oltin), 18 foizi — tabiiy gaz, 9 foizi — qishloq xo‘jaligi xomashyosi. 
Eksportning qolgan qismi, asosan, xomashyo (masalan, oziq-ovqat ishlab chiqarish) va energiyani ko‘p 
talab qiluvchi sanoat tarmoqlariga to‘g‘ri keladi. Tabiiy resurslar davlat daromadlariga ham sezilarli hissa 
qo‘shadi; gaz va foydali qazilmalar savdosidan olinadigan daromadlar, hisob-kitoblarga koʻra, davlat 
byudjetining qariyb 15 foizini tashkil qiladi.13   
 
17. Tabiiy resurslar qishloq joylarida uy xoʻjaliklarining daromad manbai sifatida hal qiluvchi 
ahamiyatga ega. O‘zbekiston tabiiy kapitalining katta qismi qazib olinadigan yoqilg‘i va foydali qazilmalar 

 
13  Qarang: USITC Dataweb (monitoring paneli), AQSH Xalqaro savdo komissiyasi, Vashington, Kolumbiya okrugi, 

https://dataweb.usitc.gov/. 
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koʻrinishida ekanligiga qaramay, mamlakat ekin maydonlari va yaylovlarga ham boy hisoblanadi. Bu boylik 
mamlakat aholisining eng kambagʻal qatlami istiqomat qiladigan qishloq joylardagi uy xoʻjaliklarini qoʻllab-
quvvatlashda muhim rol oʻynaydi. Oʻzbekistonda jami bandlikning 27 foizi qishloq xo‘jaligi hissasiga toʻgʻri 
keladi va bu sohada mehnat qiladigan kambagʻal aholining ulushi boshqa sohalarga qaraganda kattaroq. 
Biroq Oʻzbekistonda aholi jon boshiga qayta tiklanadigan energiya manbalari qiymati oʻzaro oʻxshash 
daromadlar darajasi va geografik xususiyatlarga ega boʻlgan koʻplab mamlakatlarga qaraganda pastroq. 
Xususan, iqlim oʻzgarishi va tabiiy ofatlarga chidamlilikni oshirish hamda ekin maydonlari qiymatini saqlab 
qolishda muhim ahamiyatga ega boʻlgan oʻrmonlar va qoʻriqlanadigan yerlarning qiymati Oʻzbekistondagi 
tabiiy kapitalning atigi 4 foizini tashkil qiladi. 
  
18.  Tabiiy resurslar O‘zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishiga qaramay, ularni 
boshqarish va ulardan foydalanish samarali tarzda amalga oshirilmaydi. Inflyatsiyani hisobga olgan 
holda qilingan hisob-kitoblar shuni koʻrsatadiki, 2010-2018-yillar oralig‘ida O‘zbekistonda tabiiy kapital 
qiymati 13 foizga pasaydi. Bu qisman energiya va foydali qazilmalar narxlarining o‘zgaruvchanligi bilan 
bog‘liq bo‘lsa-da, tabiiy kapital qiymati pasayishining asosiy omillaridan biri — bu ekin maydonlari va 
yaylovlarda hosildorlikning past darajasi saqlanib qolganligidir. Bu davrda tabiiy kapitalning qayta 
tiklanadigan manbalari qiymati 7 foizga kamaydi va Oʻzbekiston dunyo boʻyicha suv resurslarini eng 
samarasiz sarf qiluvchi mamlakatlar qatoriga kirdi14. Qishloq xoʻjaligida foydalaniladigan yerlarning 
unumdorligi aholi jon boshiga daromadiga koʻra oʻrta daromadli mamlakatlar quyi guruhi oʻrtacha 
koʻrsatkichidan sezilarli darajada past.15 Soʻnggi hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, energiyadan foydalanish 
va atrof-muhit degradatsiyasi, Oʻzbekistonda sof milliy jamgʻarmalar muvofiqlashtirilgan hajmi 2012-
yildan beri manfiy koʻrsatkichga ega boʻlib kelayotganidan dalolat beradi. Bundan tashqari, Osiyo-Tinch 
okeani mintaqasidagi mamlakatlar bilan taqqoslashlar shuni koʻrsatadiki, Oʻzbekiston moddiy, energiya va 
suv resurslaridan foydalanish samaradorligi koʻrsatkichlari boʻyicha orqada qolmoqda.16 
 

2017-yildan keyingi davrda amalga oshirilgan islohotlarni baholash  
 
19. O‘zbekistonda markazlashtirilgan rejali tizimdan bozor iqtisodiyotiga o‘tish 30 yil avval 
boshlangan, biroq oʻtish jarayoni juda sekin kechdi. Mustaqillikdan keyin iqtisodiyotni diversifikatsiya 
qilish davlat siyosatining asosiy maqsadi boʻlgan boʻlsa-da, mustaqil Oʻzbekiston tarixining aksariyat 
qismida tuzilmaviy iqtisodiy oʻzgarishlar mutlaqo roʻy bermadi. Institutlar va siyosat rejali iqtisodiyotda 
amal qilgan tartiblar bilan solishtirilganda deyarli oʻzgarmadi. Davlat byudjeti, qatʼiy tartibga solish va 
davlat sektori buyurtmalari orqali resurslar va mahsulotlarni davlat korxonalari oʻrtasida taqsimlash bilan 
bogʻliq barcha qarorlar hukumat tomonidan qabul qilindi. Mamlakatni jahon bozorlari bilan bogʻlaydigan 
tovar-xomashyo eksportini hisobga olmaganda, iqtisodiyot yopiq va ichkariga qaratilgan bo‘lib, unda 
raqobat va dinamika deyarli mavjud emasdi. Hukumat barcha fuqarolarga asosiy xizmatlarni, qamrov 

 
14 Umumiy suv iste’molining (kub metr) qayta tiklanadigan resurslarga nisbatining oʻlchovi asosida aniqlangan. 
15 Qishloq xoʻjaligi yerlarining unumdorligi yalpi ishlab chiqarish qiymatining qishloq xoʻjaligida foydalaniladigan 

yerlar umumiy maydoniga nisbati sifatida oʻlchanadi. 
16 O‘zbekiston koʻrsatkichlari Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi o‘rtacha ko‘rsatkich bilan taqqoslansa, mamlakat 

mineral resurslar (4,42 kg/AQSH dollari — mamlakatda 2010-yilgi YaIM boʻyicha, 2,04 kg/AQSH dollari —  2010-yil 
mintaqaviy YaIM ko‘rsatkichi boʻyicha, 2016-yil ma’lumoti); energiya resurslari ( 238,69 koe/ming AQSH dollari 
mamlakat YaIMi mintaqaviy 133,63 koe/ming AQSH dollari ko‘rsatkichiga nisbatan, 2015 yil ma’lumoti); va suv 
resurslari (2,131 m3/AQSH dollari mintaqaviy 0,118 m3/AQSH dollari ko‘rsatkichiga nisbatan, so‘nggi ma’lumot). 
Qarang: Resurs samaradorligi (Helpdesk), Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy 
va ijtimoiy komissiyasi, Bangkok, https://sdghelpdesk.unescap.org/knowledge-hub/thematic-area/resource-
efficiency. 
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darajasi cheklangan tarzda, odatda byudjet xarajatlarining natijadorligi eʼtiborga olinmagan holda taqdim 
etib keldi. Oʻtgan davrda amal qilgan rivojlanish modelida tabiiy resurslarga asoslangan ogʻir sanoat 
yetakchilik qildi, ayni paytda kam sonli ish oʻrinlari yaratildi va inson kapitalini rivojlantirishda sezilarli 
uzilishlar vujudga keldi. Sifatli ish oʻrinlari yetishmasdi, ish haqi darajasi esa past edi. Resurslar samarasiz 
taqsimlandi, ishchi kuchining mamlakat ichida iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari hamda hududlar boʻylab 
harakatlanishi cheklandi. Boshqacha qilib aytganda, ayrim sohalarda hukumatning ishtiroki haddan 
tashqari yuqori, boshqalarida esa juda kam edi va uning butun boshli iqtisodiyotdagi roli inklyuziv va 
barqaror iqtisodiy oʻsishni qoʻllab-quvvatlash uchun yetarli darajadagi samaradorlikka ega emasdi. 
 
20. O‘zbekistonda birinchi MTD 2016-yilda oʻtkazildi va jadal iqtisodiy o‘sishni barqaror ravishda 
ta’minlash va mustahkam, yuqori sifatli ish o‘rinlari yaratish yoʻlidagi 10 ta asosiy toʻsiqlarni aniqladi. 
Resurslar taqsimoti samaradorligi va raqobatga taʻsir koʻrsatuvchi, davlat aralashuvi bilan bogʻliq bozor 
buzilishlari, xususiy korxonalar faoliyatiga halal beruvchi tartibga solish siyosati bilan bogʻliq toʻsiqlar, 
resurslarning optimal tarzda taqsimlanmasligi, infratuzilmaning tor doirasi, davlat amaldorlari xalq oldida 
hisobdorligining past darajasi, mehnat bozorining zaifligi, sifatli boshlangʻich va oliy taʻlimdan foydalanish 
imkoniyatining past darajada va noteng ekanligi, davlat xizmatlarini koʻrsatishda keng tarqalgan 
tengsizliklar, aholini ijtimoiy muhofaza qilish dasturlaridning maqsadlilik xarakteriga ega emasligi, tabiiy 
resurslardan samarasiz foydalanilayotganligi ana shunday toʻsiqlar sirasiga kiradi. 
 
21. Biroq, 2016-yil oxirida O‘zbekiston kutilmaganda keng qamrovli va misli koʻrilmagan tezlikda 
amalga tadbiq etilishi koʻzda tutilgan ulkan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar dasturini eʼlon qildi. Islohotlar 
statistik iqtisodiy paradigmaning davlatning yetakchiligi, davlat siyosatining yetarli darajada fuqarolarga 
yoʻnaltirilgan shaklda ishlab chiqilmasligi va shaxsiy iqtisodiy erkinliklarning cheklanganligi kabi eng zaif 
omillariga barham berishdan boshlandi. Hukumat bozor islohotlarining keng koʻlamli dasturini (2017-2021 
yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasi) e’lon qildi va mazkur dastur jamoatchilik muhokamasidan 
so‘ng, 2017-yil fevral oyida, prezident farmoni bilan qabul qilindi. Strategiya davlat siyosatining beshta 
ustuvor yoʻnalishini qamrab olgan: (a) davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, (b) qonun 
ustuvorligini taʼminlash va sud-huquq tizimini isloh qilish, (c) iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish, 
(d) ish oʻrinlari yaratish va ijtimoiy sohani rivojlantirish, va (e) xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy 
bag‘rikenglikni ta’minlash, shuningdek, chuqur oʻylangan, oʻzaro manfaatli va amaliy ruhdagi faol tashqi 
siyosat yuritish. Dastur, shuningdek, mamlakat hukumatining makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash va 
ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga sodiqligini tasdiqladi (7-rasm). 
 
7-rasm. Prezidentlar Karimov (qizil) va Mirziyoyev (yashil) davrida eʼlon qilingan rasmiy qaror va 
hujjatlarda foydalanilgan so‘zlar 
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Manba: LexUZ (O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi) (monitoring paneli), “Adolat” 
milliy huquqiy axborot markazi, Adliya vazirligi, Toshkent, O‘zbekiston, https://www.lex.uz/uz/. 

 
22. Islohotlarning birinchi bosqichida narx va savdoni erkinlashtirishga eʼtibor qaratildi. 2017-yildan 
boshlab narxlarni liberallashtirish, korxonalarga valyuta ayirboshlash imkoniyatini berish, tashqi savdoni 
erkinlashtirish va valyuta kursini unifikatsiya qilishga qaratilgan islohotlar eʼlon qilindi. 2017-yilning 
o‘rtasida Markaziy bank o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini deyarli 50 foizga 
devalvatsiya qildi va uni bir vaqtning o‘zida keng qo‘llanilayotgan qora bozor kursiga tenglashtirdi. 2017-
yildan keyingi davrda hukumat iqtisodiyotda ilgari davlat tomonidan tartibga solingan narxlarning 
aksariyat qismini erkinlashtirdi hamda ijtimoiy va strategik ahamiyatga ega boʻlgan taxminan 15 turdagi 
tovarlar uchun — asosan, uy-joy kommunal xizmatlari tariflari — davlat tomonidan tartibga solinadigan 
narxlar tizimi saqlanib qoldi. 
 
23. Valyuta kursi egiluvchanligining oshganligi va inflyatsion targetlashning yangi tizimi narxlar va 
ish haqi islohotlari hamda savdoni liberallashtirishdan keyingi inflyatsion bosimni yumshatish imkonini 
berdi. 2018-yilning yanvar oyida mamlakatda 12 oylik inflyatsiya darajasi 20 foizlik koʻrsatkich bilan o‘z 
maksimumigacha koʻtarildi, shundan so‘ng pasayishni boshladi. Narxlar va importni liberallashtirish 
hamda davlat sektorida ish haqini oshirishga qaratilgan islohotlarning bevosita ta’siri bilan bir qatorda, 
valyuta kursining pasayishi va maqsadli kreditlashning nojo‘ya ta’sirlari inflyatsiya bosimini yanada 
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kuchaytirdi. 2020-yilda inflyatsiya darajasining yangi maqsadli koʻrsatkichlari eʼlon qilindi va 2021-yilda 
inflyatsiya darajasini, narx barqarorligini taʼminlashga qaratilgan yangitdan oʻrnatilgan kursga muvofiq 
ravishda, 10 foizgacha, 2023 yilda esa 5 foizgacha pasaytirish vazifasi qoʻyildi. O‘zbekiston Markaziy banki 
endilikda inflyatsiya bosimiga javoban o‘zining bazaviy stavkalarini faol ravishda qayta ko‘rib chiqmoqda 
va muvofiqlashtirib bormoqda. 
 
24. Moliya sektoridagi islohotlar ortidan bozor buzilishlariga barham berish va qonunchilik bazasini 
mustahkamlash ishlari boshlab yuborildi, biroq bank tizimida davlatning yetakchilik rolini qisqartirish 
borasidagi rejalar sekinlik bilan kechdi. Bank tizimida xususiy sektor ulushini oshirishga tayyorgarlik 
ko‘rish doirasida islohotlar oqilona nazoratni takomillashtirish, bank ishi va Markaziy bank toʻgʻrisidagi 
qonunchilikni qayta ko‘rib chiqishga qaratildi. Islohotlar, shuningdek, hukumat qarori asosida Markaziy 
bank bazaviy foiz stavkasidan pastroq stavkalarda maqsadli kreditlashning deyarli barcha shakllarini 
taqiqlashni nazarda tutdi, bu hukumatning foiz stavkalarini davlat byudjeti hisobidan subsidiyalash orqali 
intervensiyalar oʻtkazish imkoniyatini chekladi. Bu bank tizimida imtiyozli kreditlash darajasini keskin 
qisqartirish va pul-kredit siyosatining asosiy koʻrsatkichlarini yaxshilash imkonini berdi (8-rasm). Shu bilan 
bir vaqtda, moliya sektorini qayta qurish va banklarni xususiylashtirishga qaratilgan islohotlar hozircha 
dastlabki bosqichda. 

 
8-rasm. Bozor shartlari asosida va imtiyozli kreditlash foiz stavkalari va miqdorlari 

 

 
Manba: Banklar faoliyatini nazorat qiluvchi davlat organlari 
 
25. Takomillashtirilgan siyosat tarmoqlarda xususiy sektor o‘sishi uchun imkon yaratuvchi 
me’yoriy-huquqiy bazani mustahkamlashga xizmat qildi. Soliq siyosatining tubdan qayta koʻrib chiqilishi 
yirik va kichik biznes uchun soliqlarni unifikatsiyalash va soddalashtirish, qo‘shilgan qiymat solig‘i bazasini 
kengaytirish, majburiy ijtimoiy to‘lovlarni qisqartirish, soliq ma’murchiligi tartiblarini kuchaytirish imkonini 
berdi. Islohotlar natijasida, shuningdek, litsenziyalash tartiblari asosida oʻrnatilgan qatʼiy cheklovlar va 
savdodagi toʻsiqlarga barham berildi va “yagona darcha” tizimini joriy etish orqali qonunchilik talablariga 
rioya qilish bilan bogʻliq xarajatlar qisqardi. Importni liberallashtirish va xorijiy valyutadan foydalanish 
imkoniyatini oshirishga qaratilgan mazkur islohotlar va boshqa chora-tadbirlar ishbilarmonlik muhitini 
yaxshilashga yordam berdi hamda yangi ro‘yxatga olinayotgan tadbirkorlik sub’ektlari sonining rekord 
darajada o‘sishi va soliq bazasining kengayishiga xizmat qildi. 
 



 

34 
 

26. Qishloq xo‘jaligini liberallashtirishga qaratilgan bozor islohotlari jadal surʼatlarda amalga 
oshirildi. Qishloq xo‘jaligidagi islohotlarning 2017–2018-yillarda amalga oshirilgan birinchi bosqichida 
tizimli bolalar mehnatiga barham berildi, paxta terimida voyaga yetganlar majburiy mehnatidan 
foydalanish amaliyoti sezilarli darajada qisqartirildi, shuningdek, bog‘dorchilik mahsulotlari eksporti 
liberallashtirildi. Jahon bozoridagi narxlar bilan mahalliy narxlar orasidagi farqni qisqartirish maqsadida 
fermer xoʻjaliklaridan bugʻdoy va paxtani xarid qilish narxlari oshirildi. Endilikda fermer xo‘jaliklarida paxta 
xomashyosini yetishtirish va uning narxi ustidan nazorat to‘liq bekor qilindi va 2022-yil hosilidan boshlab 
bug‘doy yetishtirish va sotishda shu kabi cheklovlarni bekor qilish rejalashtirilmoqda. Har ikkala tovarga 
nisbatan davlat tomonidan xaridlar bozorlarda va bozor narxlarida amalga oshirilishi shart. 
  
27. Inklyuzivlikni taʼminlashga qaratilgan islohotlar kun tartibi oʻtish jarayonining boshidanoq 
markaziy oʻrinni egalladi. 2017-yildan keyingi davr mobaynida islohotlarning ijtimoiy himoyaga muhtoj 
aholi qatlamlari uchun potensial xarajatlarini kompensatsiya qilish va kambag‘allikni qisqartirishni 
jadallashtirishga qaratilgan dasturlar islohotlar kun tartibida markaziy oʻrin tutdi. Bu dasturlar, hozirda 
amalga oshirishning dastlabki bosqichlarida boʻlishiga qaramay, islohotlarning afzalliklaridan aholining 
barcha va har bir qatlamiga manfaat yetishini ta’minlash masalasida hukumatning sodiqligini namoyish 
etishga yordam berdi. Ijtimoiy yordamlar qamrovi narxlarni liberallashtirish chora-tadbirlari bilan 
hamohang tarzda kengaytirildi, xususan, energiya tariflari liberallashtirilgan bir paytda bu aholining kam 
ta’minlangan qatlamlarini narx shoklaridan qisman himoya qilish imkonini berdi. Hukumat, shuningdek 
ishsizlarga yordam dasturlari doirasida qisqa muddatli jamoat ishlari bilan taʼminlash tizimini kengaytirdi. 
Qishloq joylarda “Obod qishloq” kabi mahalliy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash dasturlari hamda yoshlar 
va ayollar tadbirkorligini rag‘batlantirish dasturlari rivojlanish koʻrsatkichlarida mamlakatning iqtisodiy 
jihatdan eng jadal rivojlanayotgan qismlaridan ortda qolayotgan hududlarda aholi daromadlari o‘sishini 
kuchaytirishga qaratilgan salmoqli sa’y-harakatlar boʻlib hisoblanadi. Shu bilan birga, qishloq xoʻjaligini 
isloh qilishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida Oʻzbekiston aholisi kambagʻal qatlamlarining aksariyati 
istiqomat qiladigan qishloq joylarda daromad olishning yangi imkoniyatlari yaratildi. 
 
28. Davlatning transformatsiyasi nisbatan sekinroq kechdi. Davlat korxonalarini qayta tashkil etish, 
xususiylashtirish, yangi xususiy korxonalar uchun yanada qulay raqobat va investitsiya muhitini yaratish 
borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish boshqa islohotlarga qaraganda sezilarli darajada sekinroq 
kechdi. Shuningdek, moliya sektorini isloh qilish va qayta qurish ham koʻproq vaqt talab qildi. Aholini 
ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlarning boshlanishi ortga surilganligiga 
qaramay, COVID-19 pandemiyasi bu borada islohotlarni jadallashtirishga turtki berdi. Nihoyat, taʼlim, 
sogʻliqni saqlash va inson kapitalini rivojlantirishga yordam beruvchi boshqa ijtimoiy xizmatlar sifati va 
samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar, jarayon tezlashganligining oliy taʼlim va maktabgacha 
taʼlim muassasalariga kirish imkoniyatlarining kengayishi kabi ayrim belgilariga qaramay, boshqa barcha 
sohalardagi islohotlarga qaraganda sekinroq surʼatda amalga oshirildi. 
 

Box 2: Besh yillik islohotlar natijalari 
 

Soʻnggi besh yil davomida keng ko‘lamli islohotlar dasturi iqtisodiyot, jamiyat va davlat sektorining deyarli barcha 
sohalarini qamrab oldi. Oʻzbekistonning transformatsiyasi hali boshlangʻich bosqichda ekanligiga qaramay, 
mamlakatning rivojlanish maqsadlariga erishish borasida ijobiy siljishlaridan dalolat beruvchi oltita natijani ajratib 
koʻrsatish mumkin. 

 
1. Oʻsishning mustahkamlanishi, eski model amal qilgan davrda yetarlicha eʼtibor qaratilmagan 
tarmoqlarda oʻsishning barqarorlashib borishi. COVID-19 pandemiyasigacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonda 
o‘rtacha iqtisodiy o‘sish sur’ati 2017-yilga nisbatan bir oz pastroq bo‘lganligiga qaramay, iqtisodiyotning ko‘proq 
tarmoqlari — ayniqsa, eski iqtisodiy model davrida chegaralangan tarmoqlari — o‘sishga hissa qo‘shdi. 
Bog‘dorchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni liberallashtirishga qaratilgan islohotlar va eksportning oʻsishi 
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natijasida tanazzulga yuz tutayotgan qishloq xo‘jaligi sektori jonlandi. 2020-yilda mamlakatda yalpi ichlab 
chiqarishning deyarli uchdan bir qismi va bandlikning chorak qismi qishloq xoʻjaligi hissasiga toʻgʻri keldi. 2019-
yilda bog‘dorchilik mahsulotlari eksporti umumiy qiymati 1,1 mlrd dollardan oshib, rekord darajaga yetdi. 2020-
yilda pandemiya tufayli eksport qiymati pasaygan bo‘lsa-da, ishlab chiqarishning barqaror o‘sishi O‘zbekiston 
iqtisodiyotining 2020-yilda 1,6 foizga o‘sishida muhim rol o‘ynadi, vaholanki, ayni paytda dunyoning aksariyat 
mamlakatlarida pasayish kuzatildi. Shu singari tendentsiyalar turizm sohasida ham kuzatildi: viza rejimi tubdan 
liberallashtirilgach, 2019-yilda mamlakatga rekord darajadagi sayyohlar tashrif buyurdi. Turizm eksporti 2016-
2019-yillar oralig‘ida 50 foizga o‘sdi va pandemiyadan oldingi umumiy eksportga nisbatan qariyb 10 foizni tashkil 
etdi. Pandemiyadan keyin turizm keskin pasaygan bo‘lsa-da, 2022-2023-yillarda dunyo miqyosida sayohatlarning 
qayta tiklanishi O‘zbekistonning turizm sektorini yana jonlantirishi kutilmoqda. 
 
2. Ishlab chiqarish unumdorligining o'sishi tiklanishi va ish o'rinlarining yaratilishi. O‘zbekistonda oziq-
ovqat va ichimliklar ishlab chiqarish sanoati, shuningdek, to‘qimachilik, kiyim-kechak va charm sanoati kabi ko‘plab 
mehnat talab qiladigan ishlab chiqarish tarmoqlari O‘zbekistonning xalqaro savdodagi bugungi nisbiy ustunligini 
ifodalaydi. Biroq, 1996-2016-yillar oraligʻida bu sektorlarda bandlik va yangi tashkil etilgan ish oʻrinlari sonining 
sezilarli darajada qisqarishi kuzatildi, bu koʻproq kapital talab qiluvchi ishlab chiqarish tarmoqlariga afzallik 
beruvchi ogʻir savdo va sanoat siyosati natijasi edi. Savdo, investitsiya, qonunchilik va mehnat faoliyati bilan bogʻliq 
cheklovlarining olib tashlanishi bu tendentsiyani ortga qaytardi: 2017-yildan keying davrda mazkur sohalarda 

yangi ish oʻrinlarini yaratish va unumdorlik sur’atlari oʻsdi.17 

 
 

3. Xususiy sektor tomonidan ijobiy javob. Narxlar, (ichki va tashqi) savdoni liberallashtirishga qaratilgan 
islohotlar, shuningdek, ishbilarmonlik muhitining yaxshilanishi litsenziyalashning ogʻir talablari vositasida qatʼiy 
cheklangan ulgurji savdo kabi tarmoqlarda yangi roʻyxatga olingan tadbirkorlik subyektlari sonining keskin 
oʻsishiga olib keldi. Firmalar va bandlikning oʻsishiga halal beruchi toʻsiqlarni bartaraf etish maqsadida soliq 
tizimining tubdan qayta ko‘rib chiqilishi, aylanmani soliqqa tortish tartibidan foydani soliqqa tortishga o‘tish ham 
yangi soliq toʻlovchilar — yuridik va jismoniy shaxslarni ro‘yxatga olishning rekord darajada o‘sishiga yordam berdi. 
2019-yilda yangi korxonalar va soliq to‘lovchilarning ro‘yxatga olinishi rekord darajaga yetdi va 2021-yilda keskin 
qayta tiklandi. Davlat korxonalarini isloh qilishda bosqichma-bosqich amalga oshirilganligiga qaramay, davlat 
ishlab chiqarishining qisqartirilishi hisobiga xususiy sektor uchun imkoniyatlarning ortib borayotganligi 
kuzatilmoqda. 2019-yilda tizimli islohotlar boshlanganidan soʻng 600 ga yaqin kichik va oʻrta davlat korxonalari, 
yaʼni jami davlat korxonlarining taxminan beshdan bir qismi kim oshdi savdosida sotildi yoki tugatildi. 

 
4. Moliya bozoridagi buzilishlarning yumshatilishi. Islohotning dastlabki yillarida narxlar ustidan nazorat 
va savdo cheklovlarining aksariyati olib tashlangan boʻlsa-da, hukumat qarori bilan rasmiy qayta moliyalash 
stavkasidan sezilarli darajada past boʻlgan foiz stavkalarida maqsadli kreditlash siyosat bois moliyaviy resurslarning 
taqsimlanishida jiddiy nomuvofiqliklar yuzaga kelardi. Mablagʻlarning asosiy qismi sanoatning ustuvor 
tarmoqlaridagi davlat korxonalari va xususiy sektorga yoʻnaltirilganligi sababli, bu yondashuv butun boshli 
iqtisodiyotda rasmiy moliyalashtirish kanallaridan foydalanish imkoniyatiga va inflyatsiyani nazorat qilishda pul-
kredit siyosati samaradorligiga kuchli taʻsir koʻrsatadi. Biroq keyinchalik imtiyozli kreditlashning deyarli barcha 
koʻrinishlarini tugatish bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar natijasida to‘lanmagan imtiyozli kreditlarning davlat 
tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlardagi ulushi 78 foizdan 41 foizgacha pasaydi. Imtiyozli kreditlashning 
qisqarishi banklarning moliyaviy resurslari taqsimoti samaradorligini oshirishdan tashqari, pul-kredit siyosatini 
amalga oshirishga ham yordam berdi, bu esa 2022-yil fevralida inflyatsiyaning, 2017-yilda narxlarni 
liberallashtirish islohotlari boshlanganidan beri birinchi marta, bir xonali raqamga yetgan barqaror pasayishiga 
yordam berdi. 
 
5. Maʼlumotlar shaffofligi darajasining oshganligi. Ochiq ma’lumotlar va fiskal shaffoflikni oshirishga 
qaratilgan islohotlar O‘zbekistonda transformatsiya jarayonlarini qo‘llab-quvvatlovchi eng muhim omillardan biri 
bo‘ldi. 2017-yilda O‘zbekiston XVFning statistik ma’lumotlarni tarqatish bo‘yicha umumiy standartiga (GDDS) 
qo‘shildi hamda ma’lumotlarning shaffofligi va ulardan foydalanish imkoniyatini oshirish bo‘yicha ulkan rejalarni 

 
17 Jahon banki – O‘zbekistonda iqtisodiy o‘sish diagnostikasi, Yangi tahrirda (rejalashtirilayotgan risola, 2022) 
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e’lon qildi. Shundan soʻng statistik ma’lumotlardan foydalanishni yaxshilash borasida sezilarli yutuqlarga erishildi 
va deyarli barcha davlat organlari hukumatning yangi tashkil etilgan ochiq ma’lumotlar portalida doimiy ravishda 
axborot taqdim etishda ishtirok etmoqda. Ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatining yaxshilanishi 
kambag‘allikka qarshi kurash chora-tadbirlarini modernizatsiya qilish, ijtimoiy dasturlarni qamrovini kengaytirish 
va, eng asosiysi, soliq-byudjet tizimidagi shaffoflikni oshirish kabi boshqa yirik islohotlar uchun muhim asos bo‘ldi. 
Hisob-kitoblarga koʻra, 2018-yilda davlat xarajatlarining yarmidan ko‘pi byudjetdan tashqari kanallar, byudjet 
tashkilotlarining o‘n minglab byudjetdan tashqari hisobvaraqlari va maxsus jamg‘armalar (shu jumladan, OʻRTTJ) 
orqali amalga oshirilgan. 2022-yildan boshlab byudjetdan tashqari barcha xarajatlar parlament tomonidan 
tasdiqlanuvchi yillik davlat byudjetiga toʻliq kiritiladi. Davlat qarzi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarining shaffofligini 
oshirish hukumat uchun 2019-yilda belgilangan yangi davlat qarzi boʻyicha yillik nominal chegarani belgilash va 
unga amal qilinishini taʼminlashda muhim rol oʻynadi. 
 
6. Inklyuzivlik darajasining oshishi. Iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va ijtimoiy himoyaga muhtoj uy 
xoʻjaliklarini oʻtish davridagi zarbalaridan himoya qilish islohotlar strategiyasining muhim qismi boʻldi. 2019-yilda 
hukumat o‘zining eng ommabop boʻlmagan siyosatlaridan birini bekor qildi: sovet davridan beri Toshkent va 
boshqa yirik shaharlarga migratsiyani keskin cheklash maqsadida qo‘llanib kelingan yashash uchun ro‘yxatdan 

o‘tish (propiska) bo‘yicha cheklovlar bekor qilindi.18 100 dan ortiq ishchini yollaganlik uchun korxonlarni jazolash 

amaliyotining bekor qilinishi boʻyicha soliq islohotlarining amalga oshirilishi natijasida 2019-yilda bir millionga 
yaqin yangi soliq toʻlovchilar roʻyxatga olindi, ularning aksariyati endilikda rasmiy mehnat shartnomalari tuzish va 
pensiya tizimiga hisob yuritish imkoniyatiga ega boʻlgan norasmiy ishchilar edi. 2017-yildan keyingi davrda 
O‘zbekistonda YeMO mintaqasida eng past ko‘rsatkichlardan biri hisoblangan oliy ta’lim muassasalari bilan 
qamrab olish darajasi 60 foizga oshdi. Ayollar mehnati uchun teng imkoniyatlar va teng darajada mehnatga haq 
to‘lanishini kafolatlovchi, gender asosidagi zo‘ravonlikka qarshi kurashish va nogironligi boʻlgan shaxslar 
huquqlarini kafolatlashga qaratilgan islohotlar ham iqtisodiy va ijtimoiy inklyuzivlikni oshirish uchun yanada qulay 
institutsional muhitni yaratishga yordam berdi. 
 
B2.1 jadvali: Aholi bandligi koʻrsatkichlariining sof oʻzgarishi 

Soha 

Bandlikning sof oʻzgarishi 

2009-2016-
yillar 

2017-2019-
yillar 

Qishloq xoʻjaligi + - 

Elektr va gaz taʻminoti - - 

Yoqilgʻi sanoati + - 

Metallurgiya sanoati - + 

Kimyo sanoati, plastmassa, kauchuk va farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish + + 

Mashinasozlik - + 

Toʻqimachilik sanoati, kiyim-kechak ishlab chiqarish, charm sanoati - + 

Oziq-ovqatni qayta ishlash va ichimliklar ishlab chiqarish + + 

Mebel, yogʻochga ishlov berish, qogʻoz mahsulotlari sanoati - + 

Qurilish sanoati + + 

Transport va aloqa xizmatlari + - 

Mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlari + + 

Boshqa xizmatlar - + 

Sanoatning boshqa tarmoqlari - + 

Manba: Jahon banki: O‘zbekistonda iqtisodiy o‘sish diagnostikasi, Yangi tahrirda (rejalashtirilayotgan risola, 2022) 
 

 
29. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan bu islohotlar ketma-ketligi boshqa mamlakatlar iqtisodiy 
oʻtish tajribalariga har tomonlama mos keladi. Islohotlar ketma-ketligi O‘zbekistonda ham, Sharqiy 
Yevropa va Sharqiy Osiyo mintaqasidagi ilk islohotchi mamlakatlar orasida ham xuddi shunday bo‘lgan. 

 
18 Bekor qilinishidan oldin, propiska cheklovlari Jahon bankining “O‘zbekiston fuqarolarini tinglasb” so‘rovi 
maʼlumotlariga ko‘ra, aholi tomonidan eng koʻp qoralangan siyosatlardan biri bo‘lgan. 
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Tubdan qayta qurish va hukumatning yangi rolini chuqurroq qayta koʻrib chiqishni talab qiladigan 
yoʻnalishlardagi islohotlarni amalga oshirish odatda koʻproq vaqt talab etadi. O‘zbekiston misolida mavjud 
farq shundaki, ayrim hollarda islohotlarning chuqurligi, natijalar bilan aniq bog‘liqligi va puxta oʻylangan 
realizatsiyasidan ko‘ra amalga oshirish tezligi va keng ko‘lamliligiga koʻproq urg‘u berilgan. Islohotlar 
surʼati turlicha edi, biroq islohotlarni amalga oshirish bozorlar bilan ishlash tajribasi, narxlarning 
muvozanatlashuvi, dastlabki shart-sharoitlarni yaratish va kuchli institutlarning mavjud boʻlishini talab 
etishi hisobga olingan holatda bu sur’at maqsadga muvofiqdir. Estoniya, Polsha va Rossiya kabi boshqa 
mamlakatlarda oʻtish davrining birinchi yili bozorni liberallashtirish, kichik korxonalarni xususiylashtirish, 
asosiy bozor institutlarini yaratish (shu jumladan, moliya sektorini rivojlantirish) va aktivlar talon-taroj 
qilinishining oldini olish maqsadida oʻrta va yirik davlat korxonalari ustidan nazorat o‘rnatishga 
bagʻishlandi. Ikkinchi va uchinchi yillar davomida hokimiyat bozor institutlarini rivojlantirdi hamda oʻ'rta 
va yirik hajmdagi korxonalarni xususiylashtirish jarayonlarini boshladi. Toʻrtinchi yilda xususiylashtirish 
davom ettirildi va qolgan davlat korxonalari orasida ilgʻor korporativ boshqaruv amaliyoti joriy etildi. 
Mazkur ketma-ketlikka asoslangan holda aytish mumkinki, O‘zbekistonni isloh qilish dasturi bozorni 
rivojlantirish va savdoni liberallashtirish, cheklangan xususiylashtirish va asosiy bozor institutlarini qurish 
nuqtai nazaridan qiyosiy davlatlar dasturlari bilan mos bo‘lib kelmoqda. Biroq, davlat korxonalari va davlat 
banklarini xususiylashtirish jarayoni endigina boshlanmoqda. Davlat korxonalarida korporativ 
boshqaruvning ilg‘or tajribalarini joriy etishda ham xuddi shunday. Davlat nazorati va davlatning yerga 
egaligini kamaytirishga qaratilgan chuqur islohotlar ham sekinlik bilan kechdi. 
 

Kelajakka nazar 
 
30. Kambag‘allikni qisqartirish va jadal iqtisodiy o‘sish – 2030-yilgacha boʻlgan davrda mamlakatni 
rivojlantirishning asosiy vazifalari. Prezident Mirziyoyev 2020-yilning yanvar oyida O‘zbekiston Oliy 
Majlisiga (parlament) murojaatnomasida “kambag‘allik” so’zini rasmiy nutqda birinchi bor qo‘llab, uni 
qisqartirish bo‘yicha yangi strategiya tayyorlanayotganligini ma’lum qildi. 2021-yilda O‘zbekiston 
hukumati kambag‘allikning rasmiy ta’rifini belgilab oldi va 2030-yilga borib kambag‘allik darajasini ikki 
baravarga kamaytirish majburiyatini oldi. Shuningdek, hukumat 2030-yilga borib aholi jon boshiga yalpi 
milliy daromad darajasini 4200 AQSh dollariga yetkazish va mamlakatni Jahon banki tasnifidagi aholi jon 
boshiga daromadlar darajasiga koʻra oʻrta daromatli mamlakatlar yuqori guruhiga kiritilishini maqsad 
qilganligi toʻgʻrisida e’lon qildi. Ushbu yuksak marrani zabt etish aholi jon boshiga real milliy daromadning 
yiliga 9-10 foizga oʻsishini talab qiladi, hukumat bunga faqat xususiy sektorni rivojlantirish orqali erishish 
mumkinligini tan oldi. 
 
31. Islohotlarning birinchi bosqichi bozor iqtisodiyotiga samarali o‘tish uchun zamin yaratdi, biroq 
oʻtish jarayoni hali ham boshlang‘ich bosqichda. Mamlakat oʻtish davrining ilk bosqichini boshdan 
kechirmoqda va davlat iqtisodiyotda ustun va keng qamrovli ishlab chiqaruvchi rolini oʻynashda davom 
etmoqda. Bu ishtirok xususiy sektor investitsiyalari va ish oʻrinlari yaratilishiga toʻsqinlik qiladi. Davlat 
amaldorlarining shaxsiy manfaatlari oʻtish jarayonini toʻxtatib turishi yoki sekinlashtirishi xavfi yuzaga 
keladi, shu bilan birgalikda, fiskal va makroiqtisodiy xavflarni oshiradi. Bu muammolar, davlat sektori 
islohotlarining, ayniqsa, davlat investitsiyalarini boshqarish, samarali tartibga solish, inson kapitaliga 
investitsiyalar va davlat xizmatlarini ko‘rsatishni nomarkazlashtirish kabi sohalardagi islohotlarning sekin 
sur’atlari tufayli yanada chuqurlashmoqda. Ushbu muammolarni hal etish O‘zbekistonning 2030-yilgacha 
bo‘lgan davrga mo‘ljallangan ulkan rivojlanish maqsadlariga erishish uchun zarur bo‘lgan samarali, 
inklyuziv va barqaror o‘tish jarayonini saqlab qolish uchun favqulodda muhim ahamiyat kasb etadi. 
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2-qism. Xususiy sektorning kuchli ishtiroki 
 

 
 

Yer, ishchi kuchi va moliyaviy resurslar taqsimotini takomillashtirish 
 
32. O‘zbekistonda yer, ishchi kuchi va moliyaviy resurslardan foydalanish vositalarini aniqlash 
borasida bozor mexanizmlarining roli minimalligicha qolmoqda. Bir nechta neftga boy mamlakatlarni 
hisobga olmaganda, dunyodagi aholi jon boshiga daromadlar darajasi yuqori boʻlgan har bir davlatning 

Asosiy xulosalar: 2-qism 

 
O‘zbekistonda boshqaruvning eski modeli oʻrnatgan cheklovlardan xalos boʻlgan xususiy sektor asta-sekinlik bilan 
shakllana boshladi. O‘zbekistonda amal qilgan eski model doirasida davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadigan 
kapital tog‘-kon va metallurgiya kabi yuqori o‘sish surʼatlarini taʼminlaydigan, biroq ish o‘rinlari yaratish imkoniyatlari 
cheklangan sohalarga meʼyoridan ortiq hajmda investitsya kiritildi. Yer resurslari taqsimoti davlat topshirigʻi asosida 
amalga oshirildi va ishchilar mehnat unumdorligi past bo‘lgan faoliyat tarmoqlarini tark etishining oldi olindi. Davlat 
investitsiyalariga asoslangan imtiyozli rejim xususiy sektorning samaradorlikni oshirish, raqobat oʻsishi va 
innovatsiyalarni joriy etish hisobiga mehnat unumdorlikni oshirish imkoniyatlarini yanada cheklab qoʻydi. Oʻrta va 
yirik korxonalarga nisbatan nomutanosib soliq va tartibga solish yuki xususiy sektor korxonalarining kichik va 
norasmiy shaklda faoliyat yuritishni afzal koʻrishi hamda samarasiz usullardan foydalanishga majbur boʻlishi uchun 
kuchli ragʻbatlarni yaratdi (9-rasm). Pirovardida, bunday davlat siyosati oʻsish hamda kuchli, raqobatbardosh va 
samarali xususiy sektorning yuzaga kelishiga toʻsqinlik qildi. 
 
1-rasm. O‘zbekistonda rasmiy xususiy sektordagi bandlikning yillik o‘sishi, korxonalar hajmi va yoshi bo‘yicha, 
2016-2019-yillar 

 
Manba: Jahon banki hisob-kitoblari; korxonalar oʻrtasida oʻtkazilgan so‘rovnoma ma’lumotlari (monitoring paneli), 
Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys. 
 
Ish oʻrinlari yetishmovchiligini bartaraf etish uchun xususiy sektor korxonalarining bozorga kirishi, raqobatlashishi 
va rivojlanishiga halal beruvchu toʻsiqlarni olib tashlash talab qilinadi. 2017-yildan keyingi davrda xususiy sektor 
faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan ko‘p sonli islohotlar eʼlon qilindi, biroq davlat tomonidan 
boshqariladigan ishlab chiqarish omillari bozorlarining samarasiz ishlashi, davlat korxonalarining bozordagi ustuvor 
mavqeyini qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltirilgan siyosat va ochiqlikning yetarli darajada emasligi, zaif bozor institutlari 
va sifatsiz infratuzilma sababli xususiy sektorning faolligi cheklanib qolmoqda. Qishloq xo‘jaligi sohasidagi islohotlar 
misolida guvoh boʻlinganidek, bu kabi toʻsiqlarni olib tashlash, ayniqsa, O‘zbekistondagi kambag‘al aholining 
aksariyat qismi istiqomat qiladigan qishloq joylarda ish o‘rinlari yaratish va daromadlar o‘sishini jadallashtirish 
imkonini berishi mumkin. 
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taraqqiyot yoʻli yer, mehnat resurslari va kapitalni qayta taqsimlash va yanada samaraliroq maqsadlarda 
foydalanishga qaratilgan tuzilmaviy o‘zgarishlar jarayoni bilan bog‘liq. Ishlab chiqarish omillarini bunday 
uzluksiz qayta taqsimlash jarayonini samarali qoʻllab-quvvatlashd bozorlar eng koʻp qoʻl keladi. Biroq, 
O‘zbekistonda bu resurslar iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qanday taqsimlanishi va foydalanilishi bozor 
mexanizmlari emas, balki davlat tomonidan qabul qilinadigan markazlashgan qarorlar asosida belgilanadi. 
 
33. Ishlab chiqarish omillari bozori samaradorligini oshirish, xizmat ko‘rsatish kabi tarixan 
e’tibordan chetda qolgan tarmoqlarda, ko‘proq va sifatliroq ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiluvchi 
yanada kuchli xususiy sektor shakllanishi uchun, ayniqsa, juda zarur. Resurslarni qayta taqsimlash 
jarayoni muqarrar ravishda iqtisodiy jarayonlarning murakkablashishi, mehnat unumdorligining oshishi va 
daromadlarning oʻsishiga olib keladi. Oʻtish jarayoni jadallashgani sari, aksariyat hollarda shahar joylarda 
toʻplanib qoluvchi, oʻsib borayotgan xizmat koʻrsatish va qayta ishlash sanoati koʻplab yuqori haq 
toʻlanadigan ish oʻrinlarini yaratadi va boshqa, qishloq xoʻjaligi kabi sohalardan ishchilarni jalb qiladi. 
Ushbu oʻzgarishlarni boshdan kechirgan, aholi jon boshiga daromadlar darajasi yuqori boʻlgan 
mamlakatlarda qishloq xoʻjaligi yalpi ishlab chiqarish hajmining pasayishi kuzatilmadi. Bunday 
mamlakatlarda, 2019-yilda qishloq xo‘jaligidagi bandlik iqtisodiyotda band jami ishchi kuchining atigi 3 
foizini, xizmatlar sohasida bandlik esa 64 foizdan ortig‘ini tashkil etganiga qaramay, qishloq xo‘jaligi ishlab 
chiqarishi so‘nggi bir necha o‘n yillikda barqaror o‘sib bordi. 
 

Yer 
 
34. Vaziyat yaxshilanganiga qaramasdan, yer resurslarining markazlashtirilgan taqsimoti va 
boshqaruvdagi kamchiliklar yer resurslarining samarali bozori shakllanishiga to‘sqinlik qildi. Yerdan 
foydalanish va yerni sotish yoki boshqalarga oʻtkazish imkoniyati hali ham qat’iy tartibga solinmoqda, 
biroq qonunchilik bazasiga hozirda sezilarli oʻzgartirishlar kiritilmoqda. Qishloq xoʻjaligi yerlarining katta 
qismi faqat gʻalla va paxta yetishtirish maqsadida zaxiraga olingan. 2019-yilgacha yer resurslarini 
taqsimlash to‘g‘risidagi qarorlar faqatgina o‘z hududlarida yerdan foydalanish huquqi bo‘yicha deyarli 
mutlaq vakolatlarga ega bo‘lgan viloyat hokimlari tomonidan qabul qilingan. 2020-2021-yillarda 
O‘zbekistonda yer resurslarini taqsimlash to‘g‘risidagi qarorlar viloyatlar hokimlari bilan kelishilgan holda 
saylangan hududiy deputatlar kengashlari tomonidan qabul qilinishi kerak edi. Bu tizim bugungi kunda 
bozorga asoslangan yondashuv bilan almashtirilmoqda. Qolgan yer maydonlariga nisbatan, ulardan 
qanday qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini yetishtirish maqsadida foydalanish bilan bogʻliq rasmiy va norasmiy 
qatʼiy cheklovlar amal qilmoqda, bu esa yerdan foydalanishning moslashuvchanligini cheklaydi. Shahar 
joylarda yer olish va oʻzlashtirish murakkab va byurokratik jarayon boʻlib, markaziy va mahalliy davlat 
organlari roziligini talab qiladigan koʻplab bosqichlarni oʻz ichiga oladi. Bosh rejalar kabi shaharsozlik 
hujjatlari aksariyat hollarda mavjud emas yoki eskirgan va yuqori darajada markazlashgan boʻlib, 
urbanizatsiya jarayonlari uchun joylarda mehnat unumdorligi va aholi punktlarining aglomeratsiyasi 
dinamikasiga moslasha olmaslik xavflarini vujudga keltiradi. 
 
35. Fuqarolar va korxonalarning yer resurslaridan foydalanishi borasida moslashuvchanlikning 
mavjud emasligi va yerni ijaraga olish huquqi tizimining zaifligi yerdan foydalanish imkoniyatlarini 
cheklaydi. Deyarli barcha yerlar, xususan, qishloq xoʻjaligiga moʻljallangan hamda shahar yerlari, davlat 
mulki hisoblanadi. 2021-yilda qabul qilingan yangi qonun shahar yerlarini sotish va boshqaning nomiga 
oʻtkazishga ruxsat beradi, biroq u hali hayotga tadbiq etishning dastlabki bosqichida. Yer ajratish va undan 
foydalanishga ruxsat berish bozor mexanizmlari asosida shakllanmaydi, balki bu borada mahalliy 
hokimiyat organlari qaror qabul qiladi. Yaqin vaqtgacha shahar joylarning belgilangan hududlaridagi 
binolarga erkin egalik qilishga ruxsat etilgan, biroq binolar ostidagi yerlar ijara huquqi yoki yerga egalikni 
cheklangan darajada taʻminlaydigan yerdan foydalanish huquqi asosida berilgan. Natijada, yer banklar 
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tomonidan moliyaviy resurslar ajratish uchun garov sifatida kamdan-kam hollardagina qabul qilingan. 
Qishloq xoʻjaligiga moʻljallangan yerlar va noturarjoy hisoblangan shahar yerlarining aksariyat qismini 
sotish yoki ijaraga berish imkoniyati hali ham mavjud emas. Yerga boʻlgan huquqlarni boshqa shaxsga 
oʻtkazish imkoniyati yoʻqligi, yerdan foydalanish huquqining kafolatlanmaganligi va yerdan foydalanish 
rejimining qatʻiyligi yer resurslari bozorining ishlashiga eng katta toʻsiqlardan boʻlib hisoblanadi (Törhönen 
2002; USAID 2005). Shahar va qishloq xoʻjaligi yerlari bozorining mavjud emasligi mahalliy va xorijiy 
investorlar tomonidan tez-tez tilga olinadigan cheklovlardan biridir (XVJ 2019; USAID 2005; Jahon banki 
2018a). 
 
36. Statistik maʼlumotlar va axborot sohasidagi boʻshliqlar yer siyosati, maʼmurchilik va soliqqa 
tortish tizimini isloh qilishni sekinlashtirmoqda. Mamlakatda kadastr tizimi takomillashib 
borayotganligiga qaramay, yer uchastkalarining 10 foizi ro‘yxatga olinmagan, shaharlardan tashqarida esa 
yer uchastkalari chegaralari nihoyatda noaniq. Hozirda davlat institutlari, xususiy sektor va jismoniy 
shaxslar foydalanishi uchun geografik va boshqa mazmundagi maʼlumotlarni birlashtiradigan koʻp 
funksiyali milliy geografik axborot infratuzilmasi mavjud emas. Kadastr tizimida maʻlumotlarning 
yetishmasligi va yerning bozor qiymati toʻgʻrisidagi maʼlumotlarning mavjud emasligi sababli koʻchmas 
mulk bozorlari toʻliq rivojlanmagan va shaffof emas. Bularning barchasi yer uchastkalarining yagona 
qiymatini belgilash va mol-mulk solig‘ini bozor qiymatiga asoslangan holda undirish imkonini beruvchi yer 
solig‘iga qaratilgan islohotlarning muhim shartlari boʻlib hisoblanadi (Box 3). Ushbu boʻshliqlar noqonuniy 
bitimlar tuzilishi bilan bogʻliq xavflarni oshiradi hamda shaffoflik va hisobdorlikni oshirishga qaratilgan 
saʼy-harakatlarga toʻsqinlik qiladi. 
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Box 3. Shahar yerlarini isloh qilish bilan bogʻliq muammolar va imkoniyatlar 
 
2021-yil noyabr oyida “Qishloq xoʻjaligiga moʻljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish toʻgʻrisida”gi yangi 
qonun qabul qilingandan soʻng, 2022-yilda qishloq xoʻjaligiga oid boʻlmagan yer islohoti oʻtkazilishi kutilmoqda. 
Mazkur qonunni amalga oshirish nizomlari hali oxirigacha ishlab chiqilmagan bo‘lsa-da, Sirdaryo viloyatida amalga 
oshirilgan pilot loyiha doirasida amaldagi tartiblarda qator kamchiliklar aniqlangan bo‘lib, ularni 2022-yilda 
yangilangan normativ hujjatlar orqali bartaraf etish zarur. Hukumat tomonidan taklif etilayotgan chora-tadbirlar 
xususiy mulk huquqlarini himoya qilishni takomillashtirish, mahalliy va xorijiy investorlarning ishonchini oshirishga 
qaratilgan muhim islohot bo‘ladi. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar, shuningdek, binolari joylashgan yer 
uchastkalariga bo’lgan yer huquqi hali o‘tkazib berilmagan shaxslarni ham himoya qiladi. Yangi qonunchilikni 
hayotga tadbiq qilish uchta o’zaro bir-birini to’ldiruvchi islohotlarni amalga oshirishni talab qiladi: 
 
Rejalashtirish jarayonlarini modernizatsiya qilish. Yerdan foydalanishni rejalashtirishda ishtirok etuvchi 
institutlarining aksariyati Sovet Ittifoqi davrida tashkil etilgan va rejalashtirish tartiblari eskirgan. Aholi punktlarini 
rivojlantirishni rejalashtirishda qo’llaniladigan moslashuvchan boʻlmagan va eskirgan yondashuv talab yuqori 
bo‘lgan hududlarda zarur qurilish va turar-joy qurilishiga toʻsqinlik qiladi, mavjud iqtisodiy imkoniyatlardan 
foydalanish imkoniyatini cheklaydi, ayniqsa, Toshkent va uning atrofidagi hududlarda. Eskirgan rejalashtirish 
jarayoni, shuningdek, shaharlarning kompleks rivojlanishini ham cheklaydi, vaholanki, bu barqaror urbanizatsiya 
va O‘zbekistonda koʻproq yashil shaharlar yaratishning muhim elementi hisoblanadi. Bosh rejalardan keng 
foydalanilishi hukumat mutasaddilarining shaharlarni rivojlantirishda uzoq muddatli ehtiyojlarni oldindan koʻra 
bilishi va ularga moslashishiga toʻsqinlik qiladi, bosh rejalar esa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi yoki 
hududlarni iqtisodiy rivojlantirish bilan bogʻliq ehtiyojlar bilan hech qanday bogʻliqlikka ega emas. Amaldagi 
rejalarni oʻzgartirish imkonsizligi, shahar tashqarisidagi tendensiyalarni inobatga olmagan holda, zichligi yuqoriroq 
shaharlar chekkalarida oʻzboshimchalik bilan olib boriladigan qurilishlar va shaharlarning kengayishini 
ragʻbatlantirish bilan bir qatorda, aniq qurilish ishlari olib borilishiga jiddiy toʻsqinlik qiladi. Shaharning bunday 
samarasiz rivojlanishi uchun ragʻbatlarning mavjudligi natijasida shaharlar oʻzining ekologik barqarorligini 
yoʻqotadi, kelgusida qonuniylashtirish va kommunal xizmatlarni tashkil etish xarajatlari oshadi. 
 
Moliyani nomarkazlashtirish. Hozirgi davlat moliyasining yuqori darajada markazlashgan tizimi sovet 
markazlashgan boshqaruv tizimining yana bir merosidir. Amaldagi tartib mahalliy boshqaruv organlariga mahalliy 
muammolarni tezkorlik bilan aniqlash va hal qilish uchun taqdim etilgan vakolatlar va resurslarni cheklaydi. 
Mahalliy hokimliklar soliqqa tortish huquqiga ega emas, shu bilan birga, ularning byudjetlarni tasarruf etish va 
sarflash borasidagi imkoniyatlari ham cheklangan. Bu hududlarda shaharni transformatsiya qilish jarayoni 
istiqbollarini cheklaydi. Biroq, 2017-yildan boshlab mahalliy hokimliklarga yig‘imlar va boshqa jarayonlar orqali 
olingan qo‘shimcha daromadlarning, byudjet daromadlarining belgilangan maqsadli koʻrsatkichlaridan yuqori 
boʻlgan qismini oʻzlarida saqlab qolish va sarflash vakolati berildi. Bu baʻzi hokimliklarni mahalliy investitsiya 
qarorlarini qabul qilish uchun kamtarona resurslar bilan taʻminladi. 
 
Kadastr tizimini modernizatsiya qilishni jadallashtirish. O‘zbekistonda 10 millionga yaqin ko‘chmas mulk 
ro‘yxatga olingan bo‘lib, ularning 60 foizi shahar va shahar atrofidagi hududlarga to‘g‘ri keladi. So‘nggi 
vaqtlargacha qaydlar ko‘pincha qog‘oz shaklida yuritilar, sovet davridan qolgan yopiq koordinatalar tizimi 
yordamida saqlanar va koʻp sonli davlat idoralari masʼul boʻlgan bir nechta axborot tizimlariga tarqatilar edi. Bu 
yerdan foydalanishni optimallashtirish va yerga egalik huquqini kafolatlashda muhim ahamiyatga ega boʻlgan 
koʻchmas mulk hisobini yuritishni keskin chekladi. So‘nggi yillarda Davlat soliq qo‘mitasi huzurida yangitdan tashkil 
etilgan Kadastr agentligi (qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yerlarni boshqaradi) va Qishloq xo‘jaligi vazirligi 
(qishloq xo‘jaligi yerlariga mas’ul) o‘rtasida vazifalarni yanada aniq taqsimlash yo‘li bilan ushbu tizimlarni 
modernizatsiya qilish va tartibga solish ishlari ilgariladi. Endilikda kadastr va yerga egalik huquqini ro‘yxatga olish, 
turar-joy va noturar-joy binolar hamda ipotekalar toʻrisidagi maʼlumotlar uchun faqat Kadastr agentligi mas’ul 
hisoblanadi. Yangi agentlik baholash jarayonini takomillashtirish, litsenziyalash tizimini yaratish orqali muhandislik 
salohiyatini kengaytirish, qishloq xo‘jaligiga moʻljallanmagan yerlarni ajratishda raqamli auktsionlarning majburiy 
oʻtkazilishini ta’minlash (ilgari bu masala hokimliklar ixtiyoriga koʻra hal etilgan) hamda kadastr hujjatlarini 
raqamlashtirish jarayonini oxiriga yetkazishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirmoqda. Biroq yer va ko‘chmas 
mulk huquqini tartibga soluvchi qonun va me’yoriy hujjatlarni tartibga solish, amalga oshirilgan modernizatsiya 
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ishlarini aks ettiruvchi yangi uyg‘unlashtirilgan Yer kodeksini ishlab chiqish bo‘yicha hali ko‘p ishlar qilinishi zarur. 
Jahon banki 2022-yilda qishloq xo‘jaligi yerlarini xususiylashtirish, baholash va davlat mulkini boshqarish 
masalalarini qamrab olgan yer sektorini isloh qilish chora-tadbirlarining yo‘l xaritasini ishlab chiqmoqda. 

 
37. Yerdan foydalanishdagi cheklovlar qishloq yerlariga kamroq investitsiyalar kiritilishiga olib 
keladi. Dehqon xoʻjaliklariga tegishli boʻlmagan yerlar (kichik oʻlchamdagi yer maydonlari emas yoki oilaviy 
xoʻjalikka tegishli boʻlmagan yerlar) qishloq xoʻjaligi faoliyatini amalga oshirish maqsadida ochiq tenderlar 
asosida 50 yilgacha, lekin 30 yildan kam boʻlmagan muddatga ijaraga beriladi. Ijarachi odatda belgilangan 
muddat tugaganidan keyin ijara shartnomasini uzaytirish uchun imtiyozli huquqqa ega. Yer uchastkalarini 
xususiylashtirish, sotish, hadya qilish va ayirboshlash mumkin emas. Dehqon xoʻjaligi yerlaridan farqli 
o‘laroq, dehqonchilikka oid bo‘lmagan yerni ijaraga oluvchi fermer kredit uchun garov sifatida ijara 
huquqini taklif qilishi mumkin. Biroq, mazkur rejim qonunan mavjud boʻlishiga qaramay, amalda 
foydalanish huquqlari va kafolatlar boʻyicha cheklovlar koʻp uchraydi. Qishloq xoʻjaligi vazirligi tomonidan 
7000 fermer oʻrtasida oʻtkazilgan tajriba tadqiqotiga koʻra, yer uchastkalarini ijaraga olish oʻrtacha 
muddati bor-yoʻgʻi 1,5 yilni tashkil etgan (Gazeta.uz, 2019-yil). Yerga bo‘lgan huquqlar tushunarsiz tartib-
qoidalarga asoslangan holda, masalan, maqsadisiz foydalanganlik, oqilona foydalanmaslik (uch yil 
davomida kadastr me’yorlaridan past hosil olish yoki bir yil davomida foydalanmaslik natijasida), tuproq 
unumdorligining pasayishi, atrof-muhitning degradatsiyasi kabi sabablarga koʻra bekor qilinishi mumkin. 
Ayrim hollarda yerdan foydalanish uchun ruxsatnomalar umuman rasmiylashtirilmaydi va mahalliy 
hokimiyat organlari me’zonlarni oʻz ixtiyoriga koʻra, oʻzboshimchalik bilan qoʻllashi mumkin. Bu 
ishonchsizlik va qishloq yerlarini saqlash hamda ularning unumdorligini oshirishga yetarlicha investitsiya 
kiritilmasligiga olib keladi. 
 
38. Qishloq xoʻjaligiga moʻljallangan yerlarning yirik maydonlari shaxsiy yoki dehqon xoʻjaliklariga 
aylantirilishi unumdorlikning sezilarli darajada oshishiga umid uygʻotmoqda. Kichik dehqonchilik yer 
maydonlari — maydoni oʻrtacha 0,5 gektardan kam — umrbod egalik qilish uchun, meros qoldirish huquqi 
bilan beriladi, shunga qaramay bu huquqning tugatilishi va yer maydonining olib qoʻyilishiga olib kelishi 
mumkin boʻlgan bir nechta qonuniy asoslar mavjud. Bunday yerlar uchinchi shaxslarga sotilishi mumkin 
boʻlmasa-da, dehqon xoʻjaligi yerlari bir oila ichida meros bo‘lib o‘tishi mumkin. Boshqa yer egaliklari bilan 
solishtirganda dehqonchilik yerlarining unumdorligi yuqori (10-rasm). 2019-yilda ular qishloq xo‘jaligi ekin 
maydonlarining atigi 14 foizini tashkil etganligiga qaramay, o‘sha yili qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining 68 
foizdan ortig‘ini aynan dehqon xoʻjaligi yerlarida yaratildi. Bu qisman dehqon xo‘jaliklari, umumiy paxta va 
g‘alla yetishtirishning 80 foizdan ortig‘iga egalik qiluvchi dehqonchilik bo‘lmagan fermer xo‘jaliklari bilan 
solishtirganda, asosan yuqori qiymatli bog‘dorchilik va chorvachilik mahsulotlari yetishtirayotgani bilan 
ham izohlanadi. Biroq bu tendensiya, dehqon xoʻjaliklari bir xil turdagi ekinlarni (bugʻdoyni hisobga 
olmaganda) yetishtirish boʻyicha barqaror ravishda hosildorlikning fermer xoʻjaliklariga qaraganda 
yuqoriroq darajasiga erishib kelayotganligi bilan ham bogʻliq (12-rasm).19 
  

 
19 Davlat statistika qoʻmitasining 2019-yilda qishloq xoʻjaligi mahsulotlari hajmi toʻgʻrisidagi maʼlumotlari. 
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10-rasm. Dehqon xoʻjaliklarining ekin maydonlari va yuqori darajadagi hosildorligi, bir nechta turdagi 
qishloq xoʻjaligi mahsulotlari misolida 
 
a. Ekin maydoni, umumiy ga    b. Dehqon xoʻjaliklarining hosildorlik boʻyicha 

ustunligi, 1 ga maydonga toʻgʻri keladigan 
ishlab chiqarish hajmi  

 

 
Ishchi kuchi 
 
39. Ishsizlik darajasi yuqori; ish haqi anormal darajada past; ish oʻrinlarining aksariyat qismi 
norasmiy; mehnatga layoqatli aholining katta qismi esa ishchi kuchida ishtirok etmaydi. Xalqaro Mehnat 
Tashkiloti (XMT, 2020b) hisob-kitoblariga koʻra, 2010-2018-yillar oraligʻida Oʻzbekistonda bandlik 
darajasining 1 foiz oʻsishiga erishish uchun 5 foizlik iqtisodiy oʻsish talab etilgan — bu, rivojlanayotgan 
iqtisodiyotlar oʻrtacha koʻrsatkichidan yuqori. Mavjud ish oʻrinlari uchun yaxshi haq toʻlanmaydi. 2017-
yilda Oʻzbekiston milliy daromadida mehnatning ulushi atigi 41 foizni tashkil etdi, bu YeMO mintaqasidagi 
oʻrtacha koʻrsatkich — 55 foizdan ancha pastroq. YaIMning nisbatan barqaror oʻsishidan farqli oʻlaroq, ish 
haqining moʻtadil oʻsishi oʻsha paytdan beri daromad ulushi yanada pasayganligini koʻrsatadi. Davlat 
statistika qoʻmitasining hisob-kitoblariga koʻra, ishsizlik darajasi pandemiyadan oldingi 2019-yilda qariyb 
9,0 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2020-yilda faol ishchi kuchining 10,5 foizini tashkil qilgan. Mehnatga 
layoqatli aholining 34 foiz qismi esa iqtisodiy faol emas (yaʻni ishlamaydi yoki faol ravishda ish qidirmaydi). 
Har ikkala koʻrsatkichlarning bunday qiymatga ega boʻlishi qisman boʻsh ish oʻrinlari sonining cheklangani 
natijasidir. 2018-yilda 1,1 millionga yaqin ish o‘rni jumladan, norasmiy va mayda qishloq xoʻjaligi ishlari 
yaratildi, ushbu koʻrsatkich ishchi kuchining oʻsish sur’atlariga mos boʻlishi uchun 200 mingdan ortiq ish 
oʻrni yetishmagan.20 
 
40. Bandlikning inklyuziv oʻsishini taʼminlash uchun hukumat va manfaatdor tomonlar zarar 
keltiruvchi davlat aralashuvining tarixan shakllangan amaliyoti va ishchilarning cheklangan iqtisodiy 

 
20 Bunga 152,5 mingga yaqin boʻsh ish oʻrinlari, 188 mingta xodimning oʻlimi yoki kasalligi tufayli boʻshab qolgan ish 
oʻrinlari, 169,5 mingta mavsumiy vaqtinchalik ish oʻrinlari, 48 mingta ijtimoiy himoyaga muhtoj ishchilar uchun 
zaxiraga olingan ish oʻrinlari va 155,8 mingta kichik fermer xoʻjaliklari va dehqon xoʻjaliklarida (Markaziy Osiyoda 
shaxsiy yoki oilaviy fermer xoʻjaliklari shunday nom bilan yuritiladi) oʻz-oʻzini ish bilan taʼminlash imkoniyatini 
beruvchi ish oʻrinlari kiradi. 
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erkinliklari bilan bogʻliq muaommolarni bartaraf etishlari kerak. Mustaqillikkdan soʻng hukumat ish 
joyini tanlash imkoniyati va iqtisodiy erkinliklarni cheklovchi bir qator siyosiy chora-tadbirlarni davom 
ettirdi yoki kengaytirdi. Yaqin vaqtgacha paxtachilikda majburiy mehnat keng tarqalgan edi. Xususiy 
korxonalar qatʼiy tartibga solingan yoki noqonuniy faoliyat yuritgan. Oʻzbekiston hududida ish oʻrinlari 
koʻp boʻlgan joylarga koʻchish propiska rejimi sabab cheklangan edi va, 2019-yilda islohotlar eʼlon 
qilinishigacha boʻlgan davrda, yashash joyi boʻyicha propiska qilingan hududdan tashqarida ishlash 
noqonuniy edi. Qisqacha qilib aytganda, ishchi kuchi mehnatga haq toʻlashdagi raqobatdosh ustunlikka 
ega sohalarga ishora qiluvchi farqlarga javoban tarmoqlar oʻrtasida erkin harakatlana olmasdi. 
Ruxsatnomalar va kasbiy litsenziyalar, shuningdek, taʻlim imkoniyatlaridan foydalanishning haddan 
tashqari cheklanganligi ishchilarni yuqori haq toʻlanadigan kasblardan sunʼiy ravishda chiqarib tashladi. 
Daromad soligʻining yuqoriligi bilan birgalikda mazkur qatʼiy tartibga solish rejimi bandlikning sekin oʻsishi 
va yuqori darajadagi norasmiy bandlikning asosiy sabablaridan boʻlib hisoblanadi. 2019-yilda mehnat 
faoliyatida band aholining qariyb 59 foizi norasmiy sektorda band boʻlgan, 2019-yilda band bo‘lganlarning 
atigi 35 foizga yaqini ish staji va pensiya huquqlarini qayd qiluvchi hujjat, mehnat daftarchasiga ega 
bo‘lgan.21 
 
41. Davlat nazorati ostidagi qishloq xoʻjaligi sektorida yaratilgan iqtisodiy renta asosan ishchilar 
emas, davlat ixtiyoriga kelib tushgan. Davlat ish haqi miqdorini belgilab berganligi va fuqarolarni majburiy 
mehnatga jalb qilganligi sababli, qishloq xoʻjaligida ish haqi darajasi va mehnat unumdorligining surunkali 
pastligi koʻp jihatdan davlat aralashuvi natijasi edi. Bu, shuningdek, boshqa sohalardagi shunga oʻxshash 
ishlarda band boʻlgan ishchilar orasida milliy ish haqi stavkalarining pasayishiga olib keldi. 1991-2017-
yillarda qoʻllanilgan qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarish modeliga koʻra, davlat mamlakatda yetishtiriladigan 
asosiy ekinlar hisoblangan paxta va gʻallaning monopsonik xaridori boʻlgan. Fermerlarga bu mahsulotlarni 
ishlab chiqarish uchun qat’iy kvotalar (davlat buyurtmasi) belgilangan, ular bu mahsulotlarni faqat 
davlatga, qat’iy belgilangan va eksport narxidan ancha past boʻlgan narxda sotishlari mumkin edi. Davlat 
sotib olish va eksport narxlari oʻrtasidagi farqni oʻziga olib, fermerlar va qishloq xoʻjaligi ishchilarining 
daromad chegarasini past darajada qilib oʻrnatdi. Yagona xaridor monopoliyasi yoki monopsoniya 
sharoitida maqsadli koʻrsatkichlarni bajarmaslik eng kam ish haqining 300 baravarigacha miqdorda jarima, 
axloq tuzatish ishlari va uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanardi.22 Davlat subsidiyali 
moliyalash, shuningdek, oʻgʻit va suv kabi ishlab chiqarish omillarni taqdim etdi. Shuningdek, davlat 
aksariyat hollarda ishchi kuchini qatʼiy nazorat qilinadigan ish haqi darajasida safarbar qilishda bevosita 
ishtirok etgan, ayniqsa paxta yigʻim-terimi mavsumida. Bu amaliyot qishloq joylarida daromadlarning 
pasayishi va jiddiy ishchi kuchi tanqisligini keltirib chiqardi, bu esa, pirovardida, qishloq xo‘jaligi sohasida 
bolalar mehnati va majburiy mehnatdan keng foydalanishga olib keldi (XMT 2020a). 2018-yilda bir ishchiga 
to‘g‘ri keladigan real qishloq xo‘jaligi mahsuloti 23 million so‘mga yetdi, lekin bir ishchining qishloq 
xoʻjaligidagi mehnatidan olgan real daromadi atigi 6 million so‘mni tashkil etdi — umumiy qiymatning 
to‘rtdan biri atrofida.23 Qishloq xo'jaligining davlat tomonidan bu tarzda boshqarilishi Oʻzbekistonga 
taqqoslash mumkin boʻlgan boshqa davlatlar bilan solishtirganda unumdorlikning kuchli oʻsishiga olib 
kelmadi. 2010-yillarda bir ishchiga to‘g‘ri keladigan qishloq xo‘jaligi qo‘shilgan qiymati miqdori 
O‘zbekistonda Markaziy Osiyoning boshqa istalgan mamlakatlariga qaraganda sekinroq hamda YeMO 
mintaqasidagi yoki dunyoning boshqa hududlaridagi aholi jon boshiga daromadi darajasiga koʻra o‘rta 
daromadli mamlakatlar quyi guruhi o‘rtacha ko‘rsatkichidan ancha sekinroq o‘sdi (11-rasm). Rasmiy 
statistika shuni koʻrsatadiki, 2020-yilda mamlakatda bandlikning qariyb 27 foizi qishloq xoʻjaligi hissasiga 

 
21 O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma’lumotlariga qarang, https://mehnat.uz/ru.  
22 Jinoyat kodeksining 186-moddasi. 
23 2015-yilgi narxlarda, inflyatsiyaga moslashtirilgan. 

https://mehnat.uz/ru
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toʻgʻri kelgan, bu ko‘rsatkich kamida 2010-yildan beri oʻzgarmay kelgan va qishloq xoʻjaligi ishchilarining 
yarmidan koʻpi natural xo‘jalik olib boruvchi fermerlar hisoblanadi.24 
 
11-rasm. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi hajmi, daromad va bir ishchiga toʻgʻri keladigan qo‘shilgan 
qiymat 
 
a. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi va ishchilar  b. Qishloq xo‘jaligida ishchi boshiga qo‘shilgan  
daromadi hajmi     qiymatning o‘sishi 
 

 
Manbalar: Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari; 2015-2019-yillardagi uy xo‘jaliklari byudjeti so‘rovnomasi 
ma’lumotlari asosida Jahon banki hisob-kitoblari. 

 
42. Islohotlar qishloq xo‘jaligidagi eng murakkab muammolarni hal qilish imkonini berganligiga 
qaramay, inklyuziv o‘sish yo‘lidagi ulkan to‘siqlar saqlanib qolmoqda. 2018-yildan boshlab qishloq 
xo‘jaligida davlat ishtiroki barqaror ravishda qisqarib bormoqda (XMT 2020a, 2021). 2020-yilda hukumat 
paxta yetishtirish bo‘yicha maqsadli koʻrsatkichlarni belgilash amaliyoti va mahsulotni davlatga majburiy 
sotish talablarini rasman bekor qildi, bu esa saqlanib qolayotgan majburiy mehnatdan foydalanish 
holatlarining asosiy sabablarini bartaraf etishi kutilmoqda. Majburiy mehnatdan foydalanish amaliyoti 
ishchi kuchi taqchil boʻlgan hududlarda davom etishi mumkin, biroq muntazam nazorat va noqonuniy 
amaliyotlarga qarshi qatʼiy choralar koʻrish bu repressiv siyosatni toʻliq yoʻq qilishni hukumat ixtiyorida 
qoldiradi. Biroq, qishloq xoʻjaligida xususiy tadbirkorlik va bandlikning oʻsishi davlatning kuchli aralashuvi 
vositasida cheklab qoʻyilgan. Kichik oilaviy dehqon xoʻjaligi tomorqalaridan tashqari, qishloq xo‘jaligi 
yerlarini taqsimlash va undan qanday maqsadlarda foydalanishni belgilash haligacha to‘liq davlat nazorati 
ostida. Paxta yetishtirishning klaster modelini tartibga soluvchi meʼyoriy hujjatlar qishloq xoʻjaligi ishchilari 
va fermerlarning savdolashish imkoniyatlarini kamaytiruvchi jiddiy bozor buzilishlarini yuzaga keltiradi. 
Fermerlarning ularga ajratilgan yerda qanday turdagi mahsulot yetishtirish yoki qanday oʻgʻitlardan 
foydalanish masalasida tanlov imkoniyati yo‘q. Ayniqsa, g‘alla va paxta yetishtirish uchun ajratilgan yerlar 
qat’iy tartibga solinadi. Fermerlardan sotib olinadigan paxta narxi hali ham maʼmuriy tarzda tartibga 

 
24 “Qishloq xoʻjaligi sohasidagi bandlik (Umumiy bandlikdagi ulushi) (XMT modellashtirilgan hisob-kitoblari): 

O‘zbekiston,” Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=UZ. 
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solinadi va fermerlar hali ham paxtani davlat tomonidan tayinlangan yagona monopsonist xaridorga 
sotishlari shart. Paxta terimi uchun toʻlanadigan haq miqdori bir ishchiga toʻgʻri keladigan qoʻshilgan 
qiymatga nisbatan past darajada oshdi va paxta terimida ish haqi stavkalari hali ham bozor mexanizmlari 
emas, balki hukumat qarori bilan belgilanadi (garchi, paxtachilik sanoatidagi mavsumiy ishchilariga yuqori 
stavkalar taklif qilinishi mumkin boʻlsa ham, bu amalda kamdan-kam uchraydi). Mamlakatda kambagʻal va 
daromadlar darajasiga koʻra quyi pogʻonada joylashgan 40 foiz aholi orasida bandlik va daromadning katta 
qismi qishloq xoʻjaligi hissasiga toʻgʻri kelar ekan, bunday siyosat yuritilishi mamlakatning inklyuziv 
iqtisodiy oʻsishni ta’minlash maqsadlariga zid keladi. 
 
43. Resurslarning davlat qoʻlida toʻplanishi qishloq xoʻjaligi va boshqa tarmoqlarda daromadlarni 
kamaytirmoqda. Oxirgi oʻn yillikda asosiy kapital asosan investitsiyalar (katta qismi Oʻzbekiston 
Respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamgʻarmasi hisobidan), davlat korxonalariga byudjetdan 
subsidiyalar ajratish, davlat korxonalari daromadlarini reinvestitsiya qilish va sanoat siyosatining boshqa 
maqsadli chora-tadbirlari hisobiga besh barobar koʻpaydi. Ammo, ish haqi qisman qishloq xoʻjaligi kabi 
kuchli buzilishlarga uchragan tarmoqlarni oʻz ichiga oluvchi milliy mehnat bozorida (yetarlicha uzoq 
muddatga rejalashtirish asosida) aniqlanishi sababli, sanoat sohasida band boʻlgan ishchilar mehnat 
daromadlarining oʻsishi, har ikkala — qishloq xoʻjaligi va xizmat koʻrsatish sohalarida, bir ishchiga toʻgʻri 
keladigan qoʻshilgan qiymatning oʻsishiga qaraganda sekinroq kechdi. 2015–2019-yillarda bir ishchiga 
toʻgʻri keladigan sanoat mahsuloti hajmi ikki baravardan ko‘proq o‘sib, yiliga 16,7 mln so‘mdan 34,4 mln 
so‘mga yetdi (12-rasm). Shunga qaramay, sanoat sohasida bir ishchiga toʻgʻri keladigan real daromad 
hajmi 2015-yildagi 8,9 mln so‘mdan 9,8 mln so‘mgacha — bor-yoʻgʻi 10 foizga o‘sdi. Uy xoʻjaliklari byudjeti 
soʻrovnomasi natijalariga koʻra, ishlab chiqarishning bunday oʻsishi paytida bandlik mos ravishda 
oʻsmagan. Sanoat va qurilishda bandlikning umumiy bandlikdagi ulushi 23 foizni tashkil etgani holda, 
mazkur koʻrsatkich 2015-2019-yillarda deyarli o‘zgarmadi. Bu mehnat bozorining moslashuvchan emasligi, 
natijada ishchi kuchini iqtisodiyotning samaradorligi yuqoriroq boʻlgan tarmoqlariga qayta taqsimlash 
imkonining yoʻqligi hamda ish haqi va bandlik oʻsishining sekinlashishidan dalolat beradi. Bu, qishloq 
xoʻjaligida boʻlgani kabi, soʻnggi yillarda mehnat unumdorligining oʻsishi hisobiga olingan daromadlarning 
aksariyati ishchilar emas, balki kapital (aniqrogʻi, davlat korxonalari orqali davlat) foydasiga oʻtganligini 
anglatadi. Soʻnggi yillarda amalga oshirilgan islohotlarga qaramay, 2017-yildan keyingi davrda bu tafovut 
kengayib bordi. 
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14-rasm. Sanoat ishlab chiqarishi va daromadlari hamda qishloq xo‘jaligi va xizmatlar sohasining 
YaIMdagi ulushi 
 
a. Sanoat ishlab chiqarishi va ishchilarning  b. Qishloq xo‘jaligi va xizmatlarning YaIMdagi 
daromadlari      ulushi, tanlangan davlatlar 

 
 
44. Ayni paytda, O‘zbekistonning ogʻir ahvoldagi xizmat ko‘rsatish sohasi dunyodagi eng 
kichiklaridan biri hisoblanadi. Xizmat ko‘rsatish sohasining jadal rivojlanishini rag‘batlantirgan boshqa 
postsovet o‘tish iqtisodiyotlaridan farqli o‘laroq, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatish sohasi, jumladan, 
transport, moliyaviy xizmatlar, sog‘liqni saqlash, ta’lim, professional xizmatlar va turizm bilan bog‘liq 
deyarli barcha turdagi faoliyat sohalari e’tibordan jiddiy chetda qoldirilib, sanoat va qishloq xoʻjaligi 
tarmoqlari asosiy diqqat markazida bo‘ldi.25 2020-yilda O‘zbekistonda xizmatlar sohasining YaIMdagi 
ulushi YeMO mintaqasidagi boshqa istalgan mamlakatlarga qaraganda pastroq, aholi jon boshiga 
daromadlari darajasiga koʻra o‘rta daromadli mamlakatlar yuqori va quyi guruhlari o‘rtacha 
ko‘rsatkichlaridan sezilarli darajada pastroqni tashkil qildi. Xizmat koʻrsatish sohasi oʻsishining 
cheklanganligi, ayniqsa, alohida xavotir uygʻotadi. Global miqyosda xizmatlar sohasi iqtisodiyotning 
barcha sohalari orasida bandlik va oʻsishning eng yuqori elastikligini namoyish etadi va, odatda, 
rivojlanayotgan mamlakatlarda aynan ushbu soha bandlik oʻsishining lokomotivi hisoblanadi. 

 
45. Oʻzbekistonda ish haqi tarmoqlardagi mehnat unumdorligi bilan kuchli bogʻliqlikka ega emas, 
bu esa ishchilarning mehnat faoliyatini boshqa tarmoqlar yoki hududlarga oʻtkazish istaklarini 
cheklaydi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat bozorining asosiy vazifasi mehnat resurslarini samarali 
taqsimlashdan iborat. Bunga marjinal mehnat unumdorligi va ishchi kuchi nisbiy yetishmovchiligidagi 
farqlarni aks ettiruvchi ish haqi miqdorlarini nisbiy to‘g‘rilash orqali erishiladi. Biroq O‘zbekistonda o‘nlab 
yillar davomida ish haqi tarmoqlar bo‘yicha deyarli bir xil miqdorda saqlanib qoldi, bu esa ishchilarning 
tarmoqlararo koʻchishi uchun yetarlicha rag‘bat yaratmadi (13-rasm). Bu holat elastiklikni cheklovchi bir 
qancha omillar bilan izohlanadi. Davlat sektorida mehnatga haq toʻlashning bazaviy miqdori faoliyat 
koʻrsatkichlariga mutlaqo bogʻliq emas va barcha lavozimlar guruhlari, shu jumladan siyosiy tayinlovlar 
uchun ham, bir xil ish haqi matritsasi, mehnatga haq toʻlashning (deyarli hech qanday gorizontal 

 
25 Bu ko‘p jihatdan qishloq xo‘jaligi va sanoat — ishlab chiqarish tarmoqlari hisoblanib, xizmat ko‘rsatishga unchalik 

ahamiyat berilmagan sovet davri yondashuvining davom ettirilishi edi. Qarang: Marginson (1998). 
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chetlanishlarga ega boʻlmagan) yagona shkalasidan foydalaniladi va aksariyat ish haqlari miqdori tarkibiy 
jihatdan eng kam ish haqi oʻzgarishlariga bogʻlab qoʻyilgan. Ish haqi miqdori, jumladan, qishloq xo‘jaligida 
paxta yetishtirish va yig‘im-terim kabi ishlarda band boʻlgan ishchilar mehnatiga haq to‘lashning davlat 
tomonidan belgilanishi, davlat korxonalari hamda davlat sektorida band boʻlgan xodimlarga ta’sir 
ko‘rsatadi, milliy standartga asoslangan “tekis” indeksatsiya siyosati ham ish haqining band aholi o‘rtasida 
nisbatan tekis taqsimlanishiga hissa qo‘shadi. Natijada, davlat de-fakto butun boshli iqtisodiyotda ish haqi 
miqdorini belgilab beradi. 
 

13-rasm. Qayta ishlash sanoatida bir ishchiga toʻgʻri keladigan oʻrtacha qoʻshilgan qiymat va uning ish 
haqi bilan taqqoslanishi, 2018-yil, ming AQSh dollarida 
 

 
Manbalar: BMT Sanoat rivojlanishi tashkiloti maʼlumotlari asosida Jahon banki hisob-kitoblari; Jahon banki 2018a. 

 
46. Oʻzbekistonda kasaba uyushmalari va boshqa tashkilotlar bozor hokimiyatining ish beruvchilar 
qoʻlida jamlanishiga qarshi muvozanat yaratadigan kuch sifatida shakllanmagan. Oʻzbekistonning 
raqobatlashgan bozor boʻyicha koʻrsatkichlari maqtashga arzigulik emas, mamlakat iqtisodiyoti esa YeMO 
mintaqasidagi eng yuqori darajada konsentratsiya qilingan milliy bozorlardan biri hisoblanadi (quyiga 
qarang). Bunday konsentratsiyaning sezilarli qismi davlat korxonalari bilan bogʻliq. Davlat korxonalarining 
taxminan 40 foizi xususiy korxonalar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri raqobatda faoliyat yuritadi, boshqa ko‘pchilik 
sohalarda esa davlat korxonalari o‘z bozorlariga ega boʻlgan monopoliyalar hisoblanib, bu ularga ishchi 
yollash nuqtai nazaridan sezilarli afzalliklar taqdim etadi. Bozorning bunday yuqori darajadagi 
konsentratsiyasi ishchilar va mehnat bozoriga bir nechta jihatlarga koʻra salbiy taʻsir koʻrsatishi mumkin. 
Birinchidan, dunyo tajribasi shuni koʻrsatadiki, ishchilar bilan jamoaviy muzokaralar olib borish imkoniyati 
mavjud boʻlmagan taqdirda, ish haqi odatda ish beruvchilar hukmronligining bozor kontsentratsiyasi bilan 
salbiy korrelyatsiyaga ega. Korxonalar oʻrtasidagi raqobat darajasining pastligi sohadagi hukmron 
korxonalarning bozordagi taʼsir kuchini oshiradi va oxir-oqibat ishchilarning ish haqi va mehnat sharoitlari 
boʻyicha muzokaralardagi pozitsiyasiga putur yetkazadi (agar bu tendentsiya ishchilarning muzokaradagi 
pozitsiyasini mustahkamlovchi boshqa omillar hisobiga bartaraf etilmasa). Ikkinchidan, monopolist 
korxonalar ish oʻrinlarini yaratishda raqobatbardosh bozorlardagi korxonalarga qaraganda ancha nofaol 
hisoblanadi. Yaqinda qabul qilingan me’yoriy-huquqiy hujjatlar kasaba uyushmalari mustaqilligini himoya 
qilishning qoʻshimcha chora-tadbirlarini nazarda tutganligiga qaramay, 1991-yildan keyingi davrda 
O‘zbekistonda kasaba uyushmalari bir vaqtning o‘zida ham ishchilar, ham davlat manfaatlarini himoya 
qiluvchi organ sifatida faoliyat yuritardi, bu esa ularning mehnat sharoitlari va ish haqi miqdori bo‘yicha 
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muzokaralardagi mustaqil rolini cheklab qo‘ygan. Yaqinda bo‘lib o‘tgan shov-shuvli voqealar fonida 
mamlakat hukumati ish tashlashlar va korxona faoliyati to‘xtatib qoʻyilishining boshqa turlariga nisbatan 
cheklovlar kiritdi, bu esa kasaba uyushmalari va boshqa shakldagi ishchilar birlashmalarining 
muzokaralardagi pozitsiyasini ham chekladi. Kollektiv muzokaralar va mustaqil kasaba uyushmalarini 
tuzish boʻyicha keng tarqalgan amaldagi cheklovlar tufayli ish beruvchilar oʻrtasida yuqori darajada 
konsentratsiyalangan bozor kuchini muvozanatga keltiruvchi qarama-qarshi kuch mavjud emas, bu esa, 
katta ehtimol bilan, mamlakat milliy daromadidagi ish haqi ulushining doimiy past darajada saqlanib 
qolishiga olib kelishi mumkin. 
 

Moliya sektori 
 
47. O‘zbekistonda raqobat darajasi pastligi va moliya bozorida davlat banklarining ustuvor mavqeyi 
sabab xususiy sektor moliyaviy resurs va xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega emas. 
Mamlakatning bank sektori yuqori darajada konsentratsiyalangan va unda asosan davlat korxonalarini 
bozor stavkalaridan pastroq stavkalarda toʻgʻridan-toʻgʻri kreditlash bilan shugʻullanuvchi davlat sektori 
hukmronlik qiladi. 2020-yil yakuniga koʻra, mamlakatda 32 ta tijorat banklari faoliyat olib borayotgan 
boʻlsa, shundan 13 ta davlat tijorat banklari sektordagi aktivlarning 85 foiziga egalik qilgan hamda yalpi 
kreditlash hajmining 88 foizi ular hissasiga toʻgʻri kelgan (14-rasm, b panel). Yaqin vaqtlargacha davlat 
tijorat banklari portfelining qayirb yarmi davlat byudjeti hisobidan moddiy qoʻllab-quvvatlanadigan davlat 
korxona va tashkilotlariga ajratilgan kreditlardan tashkil topgan edi. 2018-yilda yalpi kreditlash hajmining 
taxminan 80 foizini tashkil etgan imtiyozli kreditlash davlat sanoat siyosatida belgilangan ustuvor 
yoʻnalishlarga taqdim etilgan. 2017-yildan keyingi davrda imtiyozli kreditlash namunali uylar qurish, 
tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash, qishloq xoʻjaligi va boshqa shu kabi yangi sohalarga yoʻnaltirildi. Davlat 
tijorat banklari oʻz kredit faoliyatini asosan uzoq muddatli davlat kreditlari, Oʻzbekiston Respublikasi 
tiklanish va taraqqiyot jamgʻarmasi (OʻRTTJ) va xorijiy banklar kredit liniyalari hisobidan moliyalashtirgan. 
Ushbu amaliyot OʻRTTJ mablagʻlari va davlat aksiyadorlik kapitalini kiritish imkoniyati mavjudligi bilan 
bogʻliq ravishda davlat byudjeti hisobidan kreditlash va imtiyozli moliyalashtirish boʻyicha siyosiy 
mandatni aks ettiradi. Bunday davlat siyosati tarixan xususiy sektorning moliyalashtirishdan foydalanish 
imkoniyatini cheklab qoʻygan. Oʻzbekistonda kichik va oʻrta biznes vakillari uchun bank moliyaviy 
resurslardan foydalanish imkoniyati o‘xshash davlatlar bilan solishtirganda katta muammo boʻlib 
qolmoqda. Jahon bankining korxonalar orasida oʻtkazgan so‘rovnomasiga ko‘ra, 2019-yilda 
O‘zbekistondagi korxonalarning atigi 22 foizga yaqini kredit olish imkoniga ega bo‘lgan, taqqoslash uchun, 
aholi jon boshiga daromadlar darajasiga koʻra o‘rtacha daromadli mamlakatlar quyi guruhida bu 
ko‘rsatkich o‘rtacha 28 foizni, YeMOda esa 38 foizni tashkil qiladi.26 Mikro-, kichik va oʻrta tadbirkorlik 
subyektlari ham turli xil va sifatli moliyaviy mahsulotlardan yetarlicha foydalanish imkoniyatlariga ega 
emaslar, aksariyat kredit mahsulotlari esa katta garov talab qiladi. 
 
48. O‘zbekistonning moliyaviy sektori rivojlanishning dastlabki bosqichida bo‘lib, bu bir vaqtning 
oʻzida o‘sish uchun imkoniyatlar yaratadi va moliyaviy inqiroz xavfini oshiradi. Moliyaviy xizmatlarning 
chuqurlashuvi darajasi umumiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha O‘zbekiston YeMO, shuningdek, Sharqiy Osiyo va 
Tinch okeani mintaqasidagi rivojlanayotgan mamlakatlarning o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan orqada 
qolmoqda. Shuningdek, mamlakat Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi (MDH) va aholi jon boshiga 
daromadlar darajasiga koʻra oʻrtacha daromadli mamlakatlar quyi guruhiga mansub davlatlardan ham 
ortda qolmoqda (14-rasm, a paneli). Oʻtish davrigacha oʻxshash iqtisodiy tuzilmaga ega boʻlgan Polsha, 
Rossiya va Vetnam kabi boshqa oʻtish davri iqtisodiyotlari bilan solishtirganda, Oʻzbekistonda oʻtish 

 
26 Mikro-, kichik va oʻrta bizneslarning katta qismi — taxminan 84 foizi oʻz hisobraqamiga ega, YeMO mintaqasida bu 

koʻrsatkich 95 foizga teng. 
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davrining dastlabki bosqichida bank sektoridagi davlat ulushi yuqoriroq edi (14-rasm, b paneli). Shu bilan 
bir qatorda, O‘zbekistondagi kreditlash o‘sish surʼatlarini (asosan davlat banklari orqali) boshqa o‘tish 
davri iqtisodiyoti mamlakatlaridagi mos koʻrsatkichlar bilan solishtirganda, O‘zbekistonda kreditlash 
hajmi haddan tashqari tez kengaymoqda, deb xulosa qilish mumkin. Oʻtish davrining dastlabki 
bosqcihlarida kreditlarning YaIMga nisbati boʻyicha oʻxshash koʻrsatkichlarni qayd etgan Polsha, Rossiya 
va Vetnam kabi mamlakatlarda (14-rasm, c paneli) soʻnggi bir necha yil ichida kreditlash hajmi 
Oʻzbekistondagiga nisbatan sekinroq oʻsish surʼatlarini qayd etdi. Kreditlashning nisbatan sekin oʻsish 
sur’atlariga qaramay, ularning har biri bank inqirozlarini boshdan kechirdi (14-rasm, d paneli). Bu tajriba 
shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning oldida bank inqirozining og‘riqli iqtisodiy oqibatlarini chetlab o‘tib, 
iqtisodiyotda moliyaviy vositachilik xizmatlarini chuqurlashtirishdek mushkul vazifa turibdi. 
 
14-rasm. Oʻzbekiston va boshqa oʻxshash davlatlarda moliya bozori rivojlanishining qiyosiy tahlili 

 
 
Manbalar: OTB 1999; 2003-yilgi soʻrovnoma, BRSS (Bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish soʻrovnomasi) 
(monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
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https://www.worldbank.org/en/research/brief/BRSS; Oʻzbekiston Markaziy banki, Xalqaro valyuta jamgʻarmasi 
va Jahon banki maʼlumotlari; Laeven va Valencia 2018. 

 
49. Oʻzbekistonning moliya tizimi nisbatan sodda va unda asosiy eʼtibor tijorat banklari faoliyatiga 
qaratilgan. Moliya sektori jami aktivlarining 95 foizdan ortigʻi tijorat banklari hissasiga toʻgʻri keladi. 
Nobank kredit tashkilotlariga mikrokredit tashkilotlari, lizing kompaniyalari va lombardlar kiradi va ular 
O‘zbekiston bank sektori aktivlarining atigi 0,2 foiziga egalik qiladi. Mazkur yetarlicha rivojlanmagan 
nobank moliya institutlari va kapital bozorlari bank moliyalashtirishi muqobillarini taklif etish imkoniyatiga 
mutlaqo ega emas. Kapital bozorlari deyarli mavjud emas, sugʻurta sektori esa kichik va davlat moliya 
institutlari nazorati ostida. Masalan, barcha sugʻurta mukofotlarining 36 foizini uchta yirik davlat sugʻurta 
kompaniyalari (28 tadan) qoʻlga kiritadi. 
 
50. Davlat korxonalarini davlat tomonidan maqsadli kreditlash, davlat tijorat banklaridagi 
samarasiz boshqaruv, shuningdek, banklar oʻrtasida raqobat darajasining pastligi moliya sektori 
samaradorligining pasayishiga olib keladi, bu esa, oʻz navbatida, kredit resurslari va kapitalning notoʻgʻri 
taqsimlanishiga sabab boʻladi. Kreditlar ayrim tarmoqlarni moliyalashtirishda koʻproq intensiv rol 
oʻynashi mumkin boʻlsa-da, kredit resurslarini samarasiz ravishda davlat korxonalari ustunlik qiladigan 
tarmoqlardagi unumdorligi past boʻlgan faoliyat turlariga yoʻnaltirish alomatlari mavjud. Ayrim 
tarmoqlarga samarali oʻsish uchun zarur boʻlganidan sezilarli darajada kam miqdorda kredit ajratiladi (15-
rasm). Masalan, YaIMga katta hissa qo‘shishiga qaramay, qishloq xo‘jaligi, savdo va xizmat ko‘rsatish 
sohalari banklar e’tiboridan chetda qolmoqda. Aksincha, davlat korxonalari ustunlik qiladigan sanoat va 
transport sohalariga, ayniqsa, davlat tijorat banklari orqali koʻproq kredit mablagʻlari ajratiladi.27 
 

15-rasm: Davlat tijorat banklari xususiy banklarga qaraganda 
kamroq foyda keltiradi 

a. Davlat banklari aktivlarining daromadlilik darajasi xususiy 
banklarga qaraganda past 

 

b. Davlat banklari xususiy banklarga 
qaraganda pastroq sof foiz marjasiga ega 

 

Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; Oʻzbekiston Markaziy banki 
maʼlumotlari. 

 

 
27 Hatto davlat topshirigʻisiz ham, aksariyat hollarda banklar uchun yirik davlat korxonalarini kreditlash qulayroq, 

chunki bu korxonalar qishloq xoʻjaligi, savdo va xizmat koʻrsatish kabi risk darajasi yuqori boʻlgan sektorlardagi 
xususiy korxonalarga qaraganda shaffofroq va pastroq darajadagi riskka ega. 
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51. Xususiy banklar hajman kichik boʻlsa-da, asosan xususiy sektorga xizmat koʻrsatadi va davlat 
banklariga qaraganda koʻproq foyda keltiradi. Oʻzbekistonda aksionerlik kapitali oʻrtacha 48 mln dollarni 
tashkil qiluvchi 19 ta xususiy bank faoliyat yuritmoqda.28 Ularning kredit portfeli jami aktivlarining oʻrtacha 
60 foizdan kamrogʻini, likvid aktivlari hajmi va banklararo majburiyatlari esa taxminan 30 foizni tashkil 
qiladi. Davlat tijorat banklaridan farqli oʻlaroq, xususiy banklar oʻz operatsiyalarini asosan chakana 
depozitlar hisobiga moliyalashtiradilar, bu esa ularning majburiyatlarining 60 foizdan ortigʻini tashkil 
qiladi. Qolgan moliyaviy resurslar xorijiy banklar va xalqaro moliya tashkilotlari (taxminan 15 foiz), 
shuningdek, davlat korxonalari va davlat depozitlari (9 foizga yaqin) hisobidan shakllanadi. Davlat tijorat 
banklari bilan solishtirganda, xususiy banklarda aktivlar va aksiyadorlik kapitalining daromadlilik darajasi 
yuqori, shu bilan bir qatorda, yuqori samaradorlik koʻrsatkichlarini namoyon qiladi. Biroq, davlat banklari 
operatsiyalarining keng koʻlamliligi va xodimlar ixtisoslashuvi darajasining pastligi hisobiga, davlat 
banklarida operatsion va mehnatga haq toʻlash xarajatlari xususiy sektor banklariga nisbatan kamroq. 
 
52. Uy xoʻjaliklari jamgʻarma yigʻish yoki qarz olish uchun kamdan-kam hollardagina moliyaviy tizim 
xizmatlaridan foydalanadi. Soʻrovnomalarga koʻra, O‘zbekistonda aholining jamgʻarma yigʻishiga asosiy 
turtki kutilmagan tibbiy xarajatlar va favqulodda vaziyatlar hisoblanadi (25 foiz) (XMK 2020). Sogʻliqni 
saqlash tizimi bemorlarga katta yuk yuklaydi. O‘zbekistonda kam sonli hisobraqami egalari jamg‘armalar 
uchun rasmiy moliyaviy tizimdan foydalanadilar (katta yoshdagi aholining 10 foizi). Va, aksincha, katta 
yoshdagilarning taxminan 78 foizi pulni norasmiy shaklda — uyda saqlash orqali jamgʻarishni afzal koʻradi. 
Jamgʻarishning boshqa usullariga mablagʻlarni oila va doʻstlar bilan birgalikda yigʻish imkonini beruvchi 
norasmiy klublarga aʼzolik (22 foiz) va aktivlarni sotib olish (18 foiz) kiradi. Norasmiy qarz olish ham, 
ayniqsa, doʻstlar, oila aʼzolari yoki hamkasblar oʻrtasida keng tarqalgan va aholining 36 foizi norasmiy 
kanallar orqali qarz olganligini maʼlum qilgan; bu YeMO mintaqasidagi oʻrtacha koʻrsatkich (26 foiz) va 
aholi jon boshiga daromadlari darajasiga koʻra oʻrta daromadli davlatlar quyi guruhi oʻrtacha 
koʻrsatkichlaridan (24 foiz) yuqori. Qarz olish uchun moliyaviy tizim xizmatlaridan kam sonli fuqarolargina 
foydalanadi. Fuqarolar rasmiy tartibda qarz olmaslik sabablari sifatida yuqori foiz stavkalari (14 foiz), qarz 
mablagʻlarini olish uchun zarur shartlarni bajarish imkoniyatining yoʻqligi (10 foiz) va ishonchsizlikni (4 foiz) 
keltirmoqda (XMK 2020). 
  
53. Sugʻurta bozori xizmatlaridan xabardorlik va ulardan foydalanish darajasi past. Sugʻurta 
mahsulotlaridan xabardorlik va ulardan foydalanish esa yanada past darajada: katta yoshdagi aholining 
atigi 14 foizi sugʻurta mahsulotlari toʻgʻrisida maʼlumotga ega, ulardan bor-yoʻgʻi 24 foizi biror turdagi 
sugʻurta xizmatlaridan foydalanadi. Erkaklar (32 foiz) ayollarga qaraganda (17 foiz) koʻproq sugʻurta 
polislarini sotib olishadi. Qishloq aholisi (26%) sugʻurta mahsulotlarini shahar aholisiga qaraganda koʻproq 
sotib oladi. 
 

Raqobatni kuchaytirish 
 
54. Yetarli darajada rivojlanmagan bozor institutlari xususiy sektor oʻsishi va ish oʻrinlari 
yaratilishiga toʻsqinlik qilgan holda, iqtisodiyotda raqobat darajasinini cheklaydi. Taqqoslash mumkin 
boʻlgan davlatlar bilan solishtirganda, Oʻzbekiston bozorlaridagi raqobat darajasi hali ham past 
hisoblanadi. Bertelsmann Transformation Index`ining soʻnggi maʼlumotlariga koʻra, 2016-yildan keyingi 
davrda Oʻzbekistondagi bozor raqobati holati toʻgʻrisidagi fikrlar ijobiy tomonga oʻzgargan, bu biznes 

 
28 Eng kichik tijorat bankining aksiyadorlik kapitali bor-yo‘g‘i 14 mln dollar, yirikroq banklarda esa — 60 mln dollardan 

130 mln dollargacha. 
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muhitini yaxshilashga qaratilgan islohotlar natijasidir.29 Biroq, 2020-yil holatiga ko‘ra, O‘zbekiston hali ham 
YeMO mintaqasidagi davlatlardan ortda qolmoqda (16-rasm). Monopoliyaga qarshi kurashishga 
qaratilgan davlat siyosatining samaradorligi yuzasidan shakllangan fikrlar toʻgʻrisida ham xuddi shunday 
deyish mumkin (17-rasm). 
 

16-rasm. Bozor raqobati toʻgʻrisidagi fikrlar, Oʻzbekiston 
va tanlangan mamlakatlar, 2016- 2020-yillar 

17-rasm. Monopoliyaga qarshi kurash boʻyicha 
davlat siyosatining samaradorligi haqidagi fikrlar, 
Oʻzbekiston va tanlangan mamlakatlar, 2016-2020-
yillar 

 

 
 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; BTI (Bertelsmann Transformation Index) 2020-yilgi ma’lumotlari 
(monitoring paneli), Bertelsmann Stiftung, Gyuterslo, Germaniya, https://bti-project.org/en/?&cb=00000. 

 
Meʼyoriy-huquqiy baza va davlat aralashuvi raqobatni cheklaydi. Economist Intelligence Unit 
maʻlumotlariga koʻra, Oʻzbekistondagi korxonalar oʻzlarining raqobat qilish imkoniyatlari hukumat 
tomonidan oʻrnatilgan, adolatli raqobatga toʻsqinlik qiluvchi tartib-qoidalar vositasida cheklangan, deb 
hisoblaydilar.30 Oʻzbekiston oʻxshash mamlakatlar guruhida eng oxirgi oʻrinni band etgan, ayniqsa, davlat 
amaldorlarining shaxsiy manfaatlari iqtisodiy qarorlarga putur yetkazishi toʻgʻrisidagi tasavvurlar 
koʻrsatkichi bo‘yicha. Adolatsiz raqobat amaliyoti, xorijiy kompaniyalarga nisbatan diskriminatsiya va 
narxlarning nazorat qilinishi toʻgʻrisidagi tasavvurlar koʻrsatkichlari ham O‘zbekistonda qiyosiy olingan 
mamlakatlarga nisbatan eng yuqori hisoblanadi (18-rasm).  

 
29 BTI (Bertelsmann Transformation Index) 2020-yilgi ma’lumotlari (monitoring paneli), Bertelsmann Stiftung, 
Gyuterslo, Germaniya, https://bti-project.org/en/?&cb=00000. 
30 Qarang: Risk Tracker ma’lumotlar toʻplami, 2021-yil, yanvar, Risk Briefing (monitoring paneli), Economist 

Intelligence Unit, London, https://www.eiu.com/n/solutions/risk-briefing/. 
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18-rasm. Raqobat bilan bogʻliq biznes risklari, Oʻzbekiston va tanlangan mamlakatlar 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; Risk Tracker ma’lumotlar toʻplami, 2021-yil, yanvar, Risk Briefing (monitoring 

paneli), Economist Intelligence Unit, London, https://www.eiu.com/n/solutions/risk-briefing/. 
Izoh: Rasmda toʻrtta koʻrsatkichning umumiy qiymati aks ettirilgan, ularning har biri 0 (juda past risk) dan 4 gacha 
(juda yuqori risk) boʻlgan shkalada baholanadi. 

 
55. Iqtisodiyotning muhim tarmoqlarida, shu jumladan, boshqa mamlakatlarda odatda xususiy 
sektor faoliyatiga asoslangan tarmoqlarda davlat korxonalari ustunlik qiladi. Hozirda rasman tabiiy 
monopoliyalar deb hisoblanuvchi 131 ta davlat korxonalari mavjud.31 Bundan tashqari, O‘zbekistonda 107 
ta korxona oʻzi faoliyat olib boruvchi sohada ustun mavqega ega, yaʼni ularning bozor ulushi 35 foizdan 
ortiq. Bu korxonalarning jami 93 tasi davlat korxonalari hisoblanadi (87 foiz). Koʻplab davlat korxonalari, 
boshqa mamlakatlarda odatda xususiy sektor tomonidan raqobat asosida xizmat koʻrsatiladigan 
telekommunikatsiya, jamoat transporti, havo yoʻllari va avtomobil ishlab chiqarish kabi sohalarda 
monopolist hisoblanadi. Mehmonxona xizmatlari, kimyo sanoati, bank va sugʻurta kabi sohalarda xususiy 
korxonalar bilan yonma-yon faoliyat yuritishiga qaramay, davlat korxonalari yerdan imtiyozli foydalanish, 
arzon davlat maqsadli moliyalashtirishi va imtiyozli tartibga solish siyosati hisobiga raqobatdosh 
boʻlmagan afzalliklarga ega. 
 
56. Vaziyat yaxshilanayotganligiga qaramay, bir nechta yirik davlat korxonalari hali ham oʻzlari 
faoliyat olib boruvchi tarmoqlarni davlat tomonidan tartibga solish jarayonida ham ishtirok etadilar. 
Davlat korxonalarida operatsion, siyosiy va tartibga solish funksiyalarining vertikal integratsiyalashuvi, 
davlat korxonalari sektorda faoliyat yurituvchi boshqa xususiy va davlat kompaniyalari faoliyatini tartibga 
solish bilan bir vaqtda dividendlar yaratishlari ham zarur boʻlgan sharoitda, manfaatlar toʻqnashuvini 
keltirib chiqaradi. Mazkur tuzilma xususiy sektorning bozorlarga kirishini cheklashga ragʻbatlardan 
tashqari, tarmoqdagi korxonalarning uzoq muddatli ijobiy faoliyatini taʼminlashdna koʻra, qisqa muddatli 
maqsadlarga ustuvorlik berilishi bilan bogʻliq siyosiy risklarni ham yuzaga keltiradi. Hozirda transport va 
energetika kabi sohalarda bu masʼuliyatlarni taqsimlash boʻyicha islohotlar boshlab yuborilgan boʻlsa-da, 
aksariyat yirik davlat korxonalarining hisobot berish liniyalari hukumatning ijro etuvchi boʻgʻinida boʻlib, 
bu avtonomiya va raqobatga moyillikni cheklaydi. 
 

 
31 Choraklik hisobotlar (2021-yil 1-choragi), Tabiiy monopoliya subyektlarining davlat reyestri (monitoring paneli), 

Ochiq ma’lumotlar portali, O‘zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi, Toshkent, 
O‘zbekiston, https://data.egov.uz/eng/data/610b8a641a64fdd0373a8f56. 
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57. Qayta ishlash sanoati sohasidagi korxonalar haqidagi statistik maʼlumotlar yuqori darajadagi 
konsentratsiya va past darajadagi raqobatdan dalolat beradi. 2019-yilda Jahon banki tomonidan 
korxonalar orasida oʻtkazilgan so‘rovnoma ma’lumotlari shuni koʻrsatadiki, O‘zbekistonning qayta ishlash 
sanoati sohalarida monopolistik va oligopolistik bozor tuzilmalari keng tarqalgan.32 2019-yilda 
O‘zbekistonda o‘z faoliyatini monopoliya, duopoliya yoki oligopoliyaga asoslangan bozorlarda amala 
oshirilayapti, deb hisoblovchi rasmiy xususiy ishlab chiqarish korxonalarining ulushi qiyosiy olingan 
davlatlarga nisbatan nisbatan yuqori (33 foiz) baholandi (19-rasm). Mintaqa davlatlari orasida faqat 
Tojikistonda hajman kichik tarmoqlarda konsentratsiya darajasi yuqori (35 foiz) deb baholangan, biroq 
Oʻzbekiston iqtisodiyotda monopoliyalarning ulushi boʻyicha mintaqada yetakchi oʻrindan edi (Tojikiston 
va boshqa mamlakatlarda koʻproq sektorlar hech boʻlmaganda duopoliyalar yoki oligopoliyalarga ega). 
Yuqori darajadagi kontsentratsiya hamma vaqt xavotirga sabab boʻlishi shart emas, chunki ayrim bozorlar 
oʻzlarining tuzilmaviy xususiyatlaridan kelib chiqib tabiiy ravishda kontsentratsiyaning yuqoriroq 
darajasiga moyil boʻladi yoki bozorning sezilarli kontsentratsiyasi muvaffaqiyatli korxonalar 
samaradorlikni oshirish choralarini qoʻllash orqali oʻzlarining bozordagi ulushini oshirishi oqibatida 
shakllanishi mumkin. Shu bilan birga, doimiy ravishda konsentratsiyalangan bozorlar raqobatga 
asoslanmagan xatti-harakatlar riski borligini ham bildirishi mumkin, ayniqsa, amaldagi kompaniyalarni 
raqobatdan himoya qilish maqsadida bozorga kirish uchun tuzilmaviy va boshqa toʻsiqlar mavjud boʻlgan 
sharoitda. 
 
19-rasm Qayta ishlash sanoatida bozor tuzilmasi, O‘zbekiston va tanlangan mamlakatlar, 2019-yil 
 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; Korxonalar soʻrovnomasi 2019-yil boʻyicha ma’lumotlar (monitoring paneli), 
Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys. 
Izoh: Koʻrsatilgan ulushlar “Korxona oʻz mahsulotlarini sotuvga chiqarayotgan bozorda [qavsda koʻrsatilgan] 
moliyaviy yilda nechta raqobatchilarga duch keldi” degan savolga “Yo‘q”, “Bir”, “2-5” yoki “5 dan ortiq” deb javob 
bergan respondentlarning foizini ifodalaydi. “Yoʻq” javobi bozorda “Monopoliya” amal qilishini anglatadi, “Bir” javobi 
esa — “Duopoliya”. Javob bermagan yoki asosiy bozorlari chet elda boʻlgan korxonalar hisobga olinmagan. 

 
58. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda yangi rasman ro‘yxatga olingan korxonalarning bozorga kirishi 
osonlashgan, biroq ko‘rsatkichlar hali ham mintaqadagi qiyosiy olingan mamlakatlar yoki aholi jon 
boshiga daromadlar darajasi bo‘yicha bir guruhga mansub mamlakatlardagiga qaraganda pastligicha 

 
32 Iqtisodiyotning rasmiy, qishloq xoʻjaligiga oid boʻlmagan tarmoqlaridagi xususiy korxonalarning vakillik namunalari 

tahliliga asoslangan maʼlumotlar. Korxonalar soʻrovnomasi (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya 

okrugi, https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys. 



 

56 
 

qolmoqda. Yangi korxonalar raqobatni kuchaytirishda, shuningdek, mehnat unumdorligini oshirishga 
ehtiyoj sezayotgan amaldagi korxonalarga bosimni kuchaytirishda muhim rol o‘ynaydi. 2017-2020 yillarda 
amalga oshirilgan islohotlar yangi biznes ochish xarajatlarining sezilarli darajada qisqarishiga olib keldi. 20-
rasmda 2006-2018-yillarda mamlakat iqtisodiyotida yangi korxonalar sonining o‘zgarishi tendensiyasi 
tasvirlangan bo‘lib, hisob-kitoblarga har 1000 nafar mehnatga layoqatli kishi boshiga to‘g‘ri keladigan, 
yangi tashkil etilgan maʼsuliyati cheklangan jamiyatlarning o‘rtacha yillik soniga asos qilib olingan. Yangi 
ro‘yxatga olishlar zichligi ko‘rsatkichi, qisman qonunchilik va soliq maʼmurchiligi talablarini bajarish 
xarajatlarini qisqartirishga qaratilgan islohotlar natijasida, barqaror ravishda o‘sdi. Biroq, yangi korxonalar 
vujudga kelishi ko‘rsatkichi YeMO mintaqasidagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan sezilarli darajada past. Rasmiy 
faoliyat olib boruvchi korxonalarning kirish ko‘rsatkichi ham, ushbu davr mobaynida mamlakatda aholi jon 
boshiga daromadlar darajasi o‘sganligi hisobga olinsa, kutilganidan pastroq darajada saqlanib qolgan. 
 
20-rasm. Yangi korxonalarning kirish zichligi: Oʻzbekiston va tanlangan mamlakatlar, 2006–2018-yillar 

 
 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/entrepreneurship. 
Izoh: Yangi korxonalarning kirish zichligi mehnatga layoqatli yoshdagi (15 yoshdan 64 yoshgacha) har 1000 kishiga 
nisbatan yangi roʻyxatdan oʻtgan rasmiy masʼuliyati cheklangan jamiyatlar soni sifatida aniqlanadi. 

 
59. Yangi korxonalar kirish koʻrsatkichlarining pastligi raqobat siyosatida yangi korxonalar sonini 
oshirish uchun yangi islohotlar zarurligini koʻrsatadi. Yangi korxonalarning paydo boʻlishi va ularning 
kelgusi oʻsishiga narxlar nazorati hamda ishlab chiqarish omillari va moliyaviy resurslardan imtiyozli 
foydalanish kabi bozor tuzilishini tartibga soluvchi meʼyoriy hujjatlar taʼsir koʻrsatadi. Bu, ayniqsa, davlat 
korxonalari faoliyat olib boruvchi va investitsiyalarni rag‘batlantirish yuzasidan kelishuvlar amal qiladigan 
subtarmoqlar bilan bog‘liq vaziyatda muhim ahamiyatga ega. Davlat korxonalari xususiy sektor bilan 
raqobatlashuvchi mehmonxona xizmati, kimyo sanoati, bank va sug‘urta sohasi kabi subtarmoqlarda 
davlat korxonalari adolatsiz tarzda ishlab chiqarish omillaridan foydalanishda qulayroq imkoniyatlar yoki 
qonunchilik imtiyozlariga ega bo‘lishi mumkin. Tarmoqda davlat korxonalarining ustun mavqeyi bilan 
birgalikda bu kabi aralashuvlar bozorga investitsiyalar va xususiy sektor kirib kelishiga to‘sqinlik qiladi.  
 

Xususiy sektor faoliyatining tashqi savdoga yoʻnaltirilishi 
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60. So‘nggi yigirma yil ichida eksport o‘sish sur’atlarining ajralmas qismi bo‘lgan bo‘lsa-da, 
O‘zbekiston hali o‘zining eksport salohiyatidan to‘liq foydalanmagan. O‘zbekistonda eksport 
diversifikatsiyasi — xilma-xilligi Markaziy Osiyo mintaqasidagi boshqa davlatlarga qaraganda yuqori 
darajada bo‘lib, bu so‘nggi yigirma yil davomida amalga oshirib kelingan muvofiqlashtirilgan sanoat 
siyosatining natijasidir. Paxtaning ulushini qisqartirish va sanoat ishlab chiqarishi yangi yo‘nalishlarining 
o‘sishi hamda diversifikatsiyasi 24-rasmda aks ettirilgan. O‘zbekiston eksporti diversifikatsiya qilinganiga 
qaramay, yangi eksport mahsulotlarining aksariyati murakkabligining past darajasi sababli minimal 
qo‘shilgan qiymatga ega. Haqiqatdan, O‘zbekistonning eksportdan oladigan deyarli barcha daromadlari 
murakkabligi darajasi yuqori bo‘lmagan mahsulotlar hisobiga yaratiladi (21-rasm, quyi panel). 2003-2018-
yillarda O‘zbekiston 31 turdagi yangi mahsulotlarni eksport qildi (asosan, to‘qimachilik, kimyo va 
metallurgiya sanoati, bog‘dorchilik mahsulotlari), bu 2018-yilda aholi jon boshiga 11 dollar qo‘shimcha 
daromad keltirdi. Taqqoslash uchun, xuddi shu davrda Vetnam 48 turdagi yangi mahsulotlar eksportini 
amalga oshirdi (asosan, ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish mahsulotlari, elektronika, qayta ishlangan 
metall va birlamchi mahsulotlar), bu 2018-yilda aholi jon boshiga 1020 dollar qo‘shimcha daromad olib 
keldi. O‘zbekiston va Vetnam mazkur tajribasi o‘rtasidagi yaqqol farq eksport mahsulotlarini 
murakkablashtirish hamda bandlik va mehnat unumdorligining o‘sishi bilan bog‘liq yondosh 
tendensiyalarning roli nechog‘lik muhim ekanligidan dalolat beradi.  
 
21-rasm. O‘zbekiston eksportining tarkibi tarmoqlar kesimida, 1995–2018-yillar 

 
Manba: Iqtisodotning murakkablik darajasi atlasi (monitoring paneli), Growth Lab o‘sish laboratoriyasi, Xalqaro 

taraqqiyot markazi, Garvard universiteti, Kembrij, Massachusets, https://atlas.cid.harvard.edu/. 

 
61. Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar (TTXI) hajmini oshirish, ayniqsa, resurs qazib chiqarish 
bilan bogʻliq boʻlmagan sanoat tarmoqlarida, eksport mahsulotlari murakkablik darajasi oʻsishining 
muhim tarkibiy qismi boʻlib xizmat qiladi. Xorijiy investitsiyalarni odatda uchta toifaga boʻlish mumkin: 
(a) tabiiy resurslarni qazib chiqarishga yoʻnaltirilgan investitsiyalar, (b) yangi bozor imkoniyatlarini izlab 
topishga yoʻnaltirilgan investitsiyalar va (c) samaradorlikni oshirishga yoʻnaltirilgan investitsiyalar. Oxirgi 
ikki toifadagi TTXI oqimi eksport mahsulotlarini murakkablashtirish masalasida ayniqsa foydali boʻlishi 
mumkin. TTXI, shuningdek, davlat investitsiyalariga boʻlgan ehtiyojni kamaytirish (masalan, davlat-xususiy 
sheriklik orqali), joriy hisob balansi defitsitini uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyatlarini oshirish, 
boshqaruvga oid bilim va koʻnikmalarni rivojlantirishni ragʻbatlantirish hamda global qiymat zanjirlari bilan 
kengroq integratsiyani qoʻllab-quvvatlash orqali ijobiy taʼsirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Oʻzbekistonga 
TTXI oqimi oʻxshash mamlakatlar koʻrsatkichlariga nisbatan pastligicha qolmoqda va investitsiyalar asosan 

https://atlas.cid.harvard.edu/
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energetika va tabiiy resurslarni qazib olish sohalarida jamlangan. 2010-2017-yillarda O‘zbekistonga TTXI 
oqimi YaIMning o‘rtacha 1,8 foizini tashkil etdi, uning asosiy qismi 2010-2015-yillar oralig‘ida hukumatning 
neft-kimyo va tog‘-kon sanoatida ishlab chiqarishni kengaytirishga qaratilgan sa’y-harakatlari doirasida 
jalb qilindi. 2017-2020-yillar oralig‘ida TTXIning sof oqimi YaIMga nisbatan o‘rtacha 2,7 foizni tashkil etdi, 
bunda qishloq xo‘jaligi va transport kabi global qiymat zanjiriga integratsiya qilish uchun yuqori 
salohiyatga ega bo‘lgan tarmoqlarda istiqbolli kengayish kuzatildi. 2017-yildan keyingi davrda TTXI hajmi 
oshdi va togʻ-kon sanoati bilan bogʻliq boʻlmagan sohalarga kengaydi; bu asosan investitsiya muhitining 
yaxshilanishi va TTXIni ragʻbatlantirish uchun qulay qonunchilik bazasi yaratilishining natijasidir. Biroq, 
ushbu yuqori koʻrsatkich ham oʻxshash davlatlar koʻrsatkichlari hamda xususiy sektor, hukumat va 
taraqqiyot boʻyicha hamkorlarning kutilmalari bilan solishtirganda past. TTXI darajasining pastligiga 
qaramay, Oʻzbekiston FDI Regulatory Restrictiveness Index (OECD`ning TTXIni tartibga solishning 
cheklovchi xususiyatlarini baholovchi indeksi) kabi TTXI uchun ochiqlikning xalqaro indekslarida yuqori 
koʻrsatkichlarni qayd etmoqda. Katta ehtimol bilan, bu koʻrsatkichlar investorlarning bozorga kirishini 
cheklovchi boshqa toʻsiqlarni, jumladan, davlat mulki va monopol nazoratning mavjudligi hamda mahalliy 
va xorijiy investorlar faoliyatiga birdek toʻsqinlik qiladigan, lekin (istisno tarzda faqat xorijiy investorlarga 
nisbatan qoʻllaniladigan cheklovlarni baholaydigan) TTXI uchun ochiqlik indekslari tomonidan hisobga 
olinmagan cheklovlarni toʻliq qamrab olmaydi.33 
 
62. O‘zbekistonda cheklangan tashqi savdo va investitsiyalar korxonalar samaradorligining 
pasayishiga olib keldi. Empirik tadqiqotlar eksport faoliyati va mehnat unumdorligi o‘sishi o‘rtasida kuchli 
toʻgʻri bog‘liqlik mavjud ekanligini doimiy ravishda tasdiqlab kelgan, xususan, bu bogʻliqlik ikki kanal orqali 
harakatga keladi: eksport bozorini mustaqil tanlash va eksport orqali o‘rganish. Korxonalar soʻrovnomasi 
maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, Oʻzbekistondagi xususiy sektor bu imkoniyatlardan toʻlaqonli 
foydalanmayotgan boʻlishi mumkin. Rasmiy faoliyat yurituvchi xususiy korxonalarning bor-yoʻgʻi 5 foizi 
sotuvga chiqarilgan mahsulotlarining kamida 10 foizini eksportga yoʻnaltiradi, bu mintaqadagi oʻrtacha 
koʻrsatkichdan ancha past (22-rasm). Qayta ishlash sanoati sohasida eksportni amalga oshiruvchi 
korxonalar odatda yirikroq va samaraliroq hisoblanadi; 2016-2019-yillarda ushbu korxonalarda mehnat 
unumdorligining yillik oʻsishi 3,5 foizni tashkil etdi.34 Importni erkinlashtirish ham mehnat unumdorligini 
oshirishga xizmat qilishi mumkin. Yanada xilma-xil va yuqori sifatli ishlab chiqarish omillari importiga yoʻl 
ochilishi korxonalarga tannarxi arzon va yanada yuqori sifatli yakuniy mahsulot ishlab chiqarish uchun 
koʻproq imkoniyatlar taqdim etadi.35 Korxonalar soʻrovnomasi maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, 
Oʻzbekistondagi xususiy sektor korxonalari ushbu imkoniyatlardan toʻliq foydalanmayapti. Qayta ishlash 
sanoatida xizmatlar yoki ishlab chiqarish omillarini import qiluvchi xususiy korxonalarning ulushi Markaziy 
Osiyo mintaqasidagi eng past koʻrsatkich hisoblanadi (23-rasm). Umuman olganda, Oʻzbekistonda xorijiy 
kapital ishtirokidagi korxonalar tashqi savdodagi tartib-qoidalar nuqtai nazaridan istisno hisoblanadi. Ular 
mahalliy korxonalarga qaraganda 4 baravar ko‘proq eksport qiladilar hamda 1,5 baravar ko‘proq 
materiallar va xizmatlar importini amalga oshirishadi. 
 

 
33 OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (TTXIni tartibga solishning cheklovchi xususiyatlarini baxholaydi), 2020-

yil. 
34 Aynan shu davrda eksport bilan shugʻullanmaydigan korxonalarning yillik unumdorligi oʻsishi -8,5 foizni tashkil 

etdi. 
35 Koʻp sonli manbalar ishlab chiqarish omillarini toʻgʻridan-toʻgʻri import qiladigan korxonalar samaradorlikning 

oʻsishiga erishishini koʻrsatadi. Masalan: Amiti va Konings (2007); Goldberg va boshqalar (2010); Halpern, Koren va 
Zeidl (2015); Topalova va Xandelval (2011). 
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22-rasm: Sotuvga chiqarilgan mahsulotining kamida 
10 foizi eksport qilinadigan rasmiy xususiy korxonalar, 
2019-yil 

23-rasm Xorijda ishlab chiqarilgan xomashyo yoki 
materiallardan foydalanadigan rasmiy xususiy 
korxonalar, 2019-yil* 

 
 

Manba: Jahon banki hisob-kitoblari, Korxonalar soʻrovnomasi ma’lumotlari, (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys. 
* Faqatgina mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarga taalluqli. 

 
63. Jahon savdosining to‘rtdan bir qismini tashkil etuvchi bozorlarga yaqin joylashganligiga 
qaramay, O‘zbekistonning eksport ulushi mintaqadagi davlatlarga qaraganda pastroq. O‘zbekistonda 
qo‘llanilayotgan, davlatga yo‘naltirilgan va tabiiy resurslarga asoslangan yondashuvning oqibatlaridan biri 
mamlakatda tashqi savdo va global qiymat zanjirlariga kamroq qaram boʻlgan iqtisodiyotning 
shakllanganligi hisoblanadi. 2008-2016-yillarda O‘zbekistonda tashqi savdo aylanmasi hajmi keskin 
kamayib, YaIMga nisbatan 80 foizdan taxminan 29 foizgacha qisqardi. Mazkur tendensiya 2017-yilda 
islohotlar boshlanganidan keyin o‘zgacha tus oldi. Islohotlar boshlanganidan keyin ikki yil davomida tashqi 
savdo hajmi 2008-yildagi darajaga deyarli qaytdi va 2019-yilda YaIMga nisbatan 80 foizga yetdi. 
 
64. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston iqtisodiyoti tabiiy resurslarga asoslangan mahsulotlar ishlab 
chiqarish bo‘yicha qiyosiy ustunlikka ega bo‘lib, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan tarmoqlarda 
raqobatning yo‘qligi esa keng iqtisodiy cheklovlar mavjudligidan dalolat beradi. Oʻzbekistonning tashqi 
savdoda namoyon boʻluvchi qiyosiy ustunliklari asosan paxta, metallar, mineral resurslar va meva-
sabzavot mahsulotlari kabi xomashyo ishlab chiqaruvchi tarmoqlarda toʻplanib qolgan (24-rasm). 2017–
2019-yillarda ushbu tarmoqlardagi umumiy tashqi savdo hajmi (eksport va import yigʻindisi) O‘zbekiston 
tashqi savdo aylanmasining qariyb uchdan bir qismini tashkil etdi. Nisbatan past qoʻshilgan qiymatga ega 
tarmoqlarda kontsentratsiyaning yuqori darajasi, katta ehtimol bilan, mahsulotlar murakkabligi darajasi 
va eksportga yoʻnaltirilgan boshqa tarmoqlarning global savdoga integratsiyasining cheklanganligi 
natijasidir. Shu bilan birga, 2017-2019-yillarda O‘zbekistonning qiyosiy ustunligi salbiy hisoblangan 
tarmoqlardagi tashqi savdo hajmi mamlakat jami tashqi savdo aylanmasining 40 foizdan ortig‘ini tashkil 
etdi. 
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2-rasm. Aniqlangan oʻrtacha qiyosiy ustunlik, 2017–19-yillar 

 
Manba: UN Comtrade (BMTning Savdo statistikasi maʼlumotlar bazasi), Statistika boʻlinmasi, Iqtisodiy va ijtimoiy 
munosabatlar departamenti, BMT, Nyu-York, https://comtrade.un.org/data/. 
Izoh: Rang bilan ajratilgan soha (ijobiy yoki salbiy) aniqlangan qiyosiy ustunliklarni (kamchiliklarni) ifodalaydi. 
Ustunlar 2017-2019-yillarda har bir sektorning tashqi savdo umumiy hajmidagi ulushini ifodalaydi. 

 
65. O‘zbekiston hali Jahon savdo tashkilotiga (JST) qoʻshilmagan hamda mintaqaviy va jahon savdo 
bozorlariga yetarlicha integratsiyalashmagan. JSTga kirishga tayyorgarlik chora-tadbirlari hukumat 
tomonidan 1994-yildayoq ilgari surilganligiga qaramay, bu jarayon eʼtibordan butunlay chetda qoldi va 
oxir-oqibat toʻxtatildi. Bu masalaga tezlashtirilgan sur’atlarda qaytish 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan 
rivojlanish strategiyasining asosiy tamoyili hisoblanadi. COVID-19 pandemiyasi tufayli mazkur chora-
tadbirlarning oldinga siljishi sekinlashdi, ammo bu jarayon oʻrta muddatli istiqbolda yagilanishi va 
jadallashishi kutilmoqda. Ikki yil davom etgan muzokaralar jarayonidan so‘ng O‘zbekiston yaqinda 
“Yevropa Ittifoqining Imtiyozlarning umumiy sxemasi +” rejimiga (GSP+) kirish huquqini qo‘lga kiritgan 
to‘qqizinchi davlat bo‘ldi. Ushbu rejim Yevropa Ittifoqi bozorlariga kirish uchun tarif pozitsiyalarining 
uchdan ikki qismi boʻyicha “0” tariflarni oʻrnatgan holda, barqaror rivojlanish va samarali boshqaruv 
boʻyicha tegishli majburiyatlarni zimmasiga olgan mamlakatlar uchun alohida imtiyozlarni taqdim etadi. 
O‘zbekiston 2014-yildan beri MDH Erkin savdo hududi a’zosi ham hisoblanadi. 
 
66. Hukumat Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga (YeOII) kirish masalasini koʻrib chiqmoqda. YeOIIga 
aʼzolik bojxona ittifoqi faoliyati va yagona bojxona-tarif rejimida ishtirok etishni nazarda tutadi. Savdo 
imtiyozlaridan tashqari, aʼzolik ishchi kuchi va kapitalning harakat erkinligi kengroq boʻlishini taʼminlaydi. 
2020-yilda O‘zbekiston YeOIIda kuzatuvchi maqomini oldi. YeOIIga ham, JSTga ham qoʻshilish jarayonlari 
qonunchilik va tariflar siyosatini sezilarli darajada uygʻunlashtirishni talab qiladi. Chegaradani kesib 
oʻtishdagi murakkabliklar va davlatning iqtisodiyotga yuqori darajadagi aralashuvi kabi notarif to‘siqlar 
ushbu tashkilotlarga qo‘shilish uchun hal etilishi lozim boʻlgan eng qiyin muammolardan biri bo‘lishi 
mumkin. Agar hukumat JSTga ham, YeOIIga ham aʼzo boʻlishga qaror qilsa, ekspertlar global savdo 
munosabatlarini himoya qilishni, buning uchun esa birinchi navbatda JSTga aʼzo boʻlishni (YeOIIga aʼzo 
davlatlar — Armaniston, Qozogʻiston, Qirgʻiziston va Rossiya ham JSTga a’zo), shundan keyingina 
mintaqaviy savdo shartnomalariga qoʻshilishni maslahat berishadi. 
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67. Ichki xizmat koʻrsatish sohasi oʻsishga tayyor, biroq oʻzi mustaqil ravishda yetarli darajadagi 
rivojlanish va farovonlikni taʼminlay olmaydi. Oʻzbekistonda davom etayotgan oʻtish davri uy xoʻjaliklari 
va korxonalar daromadning kattaroq qismini qoʻlga kiritishni boshlashlari bilan ichki imkoniyatlarni 
kengaytiradi. Iqtisodiyotda ishlab chiqarish omillari bozorlarini liberallashtirish va resurslardan 
foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar, yetarlicha rivojlanmagan mahalliy xizmatlar 
sohasining oʻsishiga toʻsqinlik qilib kelgan bir necha oʻn yillik davlat siyosatidan voz kechishga yordam 
beradi. Bu istiqbolli tendentsiya boʻlib, xizmat koʻrsatish sohasi kambagʻallikni qisqartirishda eng koʻp 
hissa qoʻshuvchi tarmoqlardan biri hisoblanadi, chunki u bilan bogʻliq koʻplab subtarmoqlar malakasiz 
ishchilar uchun ochiqdir. Biroq, hukumatning oʻsish surʼatlarini sezilarli darajada jadallashtirish, 
kambagʻallikni qisqartirish va oʻn yil muddatda aholi jon boshiga daromadlar darajasiga koʻra oʻrta 
darrmadli mamlakatlar quyi guruhiga kirish kabi yuqori darajadagi maqsadlariga erishish uchun bu 
imkoniyatlarning oʻzigina yetarli boʻlmasligi mumkin. Eng tez va muvaffaqiyatli o‘tishlardan olingan 
saboqlar, ayniqsa Sharqiy Osiyoda, kuchliroq tashqi iqtisodiy faoliyat eng muhim vosita bo‘lishini 
ko‘rsatmoqda. Iqtisodiyotga kengroq bozorlar bilan savdo qilish imkonini berish bilan bir qatorda, kengroq 
tashqi faoliyat ichki raqobatni yaxshilashi, mahsulotlar xilma-xilligini oshirishi va kuchliroq bozor intizomini 
joriy qilishi mumkin. 
 
68. Yengil sanoatga investitsiyalarning oʻsishi kambag'allikni qisqartirish va inson kapitalini 
jamgʻarish jarayonlarini jadallashtirishi mumkin. Oʻtgan davrda amal qilgan davlat tomonidan qabul 
qilingan eksport va sanoatlashtirish strategiyasida tog‘-kon sanoati, neft-gaz va mashinasozlik, ayniqsa, 
paxta yetishtirish bilan bog‘liq bo‘lgan mashinasozlik kabi qazib chiqarish va og‘ir sanoat tarmoqlariga 
e’tibor qaratilgan edi. Biroq, koʻp kapital talab qiladigan ushbu sohalarda koʻp sonli ishchilarni jalb 
qilishning imkoni yoʻq, bu esa ushbu oʻsish omillarining inklyuzivligini cheklaydi. Biroq, toʻqimachilik va 
kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va ichimliklar ishlab chiqarish, yogʻochga ishlov 
berish, qogʻoz ishlab chiqarish, plastmassa va kauchuk mahsulotlari kabi yengil sanoat tarmoqlari nisbatan 
kamroq kapital va koʻnikmalarni talab qiladi, shuning uchun ular past darajadagi malaka va inson kapitaliga 
ega boʻlgan ishchilarni jalb qilish imkonini beradi. Ushbu faoliyat turlari nisbatan koʻproq mehnat talab 
qiluvchi sohalar boʻlganligi sababli, koʻproq kapital talab qiladigan tarmoqlarga qaraganda yuqoriroq 
inklyuzivlikni taʼminlaydi. Shu bilan birga, aksariyati faqat qishloq xoʻjaligi sohasida tajribaga ega boʻlgan 
kambagʻal ishchilar yuqori qoʻshilgan qiymatga ega boʻlgan sanoat tarmoqlariga oʻtishlari, yuqoriroq 
daromad olishlari va ish joyida oʻqitish orqali inson kapitallarini oshirishlari mumkin. 
 
69. Inson kapitali bilan bogʻliq cheklovlar iqtisodiyotning tashqi savdodagi ishtirokini kengaytirish 
va investitsion jozibadorligini oshirishga toʻsqinlik qiladi. Oʻzbekistondagi korxonalar oʻzlari uchun zarur 
malaka va koʻnikmalarga ega boʻlgan ishchilar mehnatidan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Malakali 
ishchi kuchining yetishmasligi korxonalar uchun eng yirik muammolardan biri sifatida qayd etilgan. Bu oliy 
taʼlimga kirish imkoniyatining cheklanganligi  hamda ishchi kuchiga taklif etiladigan taʻlim va qayta 
tayyorlash xizmatlari sifatining pastligi bilan bogʻliq. Ushbu muammolar taʼlim tizimida oʻqitiladigan 
koʻnikmalar bilan investorlar uchun zarur boʻlgan va iqtisodiyotda eng koʻp qadrlanadigan koʻnikmalar 
oʻrtasidagi nomuvofiqlikni yanada chuqurlashtiradi. Xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, ushbu 
muammolarni bartaraf etish hukumat va manfaatdor tomonlarning koʻproq qoʻshilgan qiymatga ega 
boʻlgan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishga oʻtish hamda yuqori sifatli xorijiy investitsiyalarni jalb qilish 
va saqlab qolishga qaratilgan saʼy-harakatlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega (Box 4). 
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Box 4. Kimyo sanoati tahlili 
 
Kimyo sanoati xususiy sektorni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Bu soha yuqori sifatli ish o‘rinlarini 
yaratish, boshqa sanoat va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini rivojlantirish, shuningdek, eksport hajmini oshirishda 
yuqori salohiyatga ega. Mamlakat iqtisodiyoti barcha turdagi mineral oʻgʻitlarni ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan 
azot (tabiiy gazdan), kaliy va fosfor (rudalardan), shuningdek, energiya ishlab chiqarish uchun tabiiy gaz kabi 
xomashyo resurslarining katta zaxirasiga egalik qiladi. U qoʻshilgan qiymat zanjirlarini qoʻllab-quvvatlash uchun turli 
koʻrinishdagi xomashyo mahsulotlari, metanol, neft-kimyo mahsulotlari va boshqa qayta ishlangan kimyoviy 
mahsulotlarni ishlab chiqarishi mumkin. Hisob-kitoblarga ko‘ra, kimyo va o‘g‘it ishlab chiqarish sanoati O‘zbekistonda 
qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratishi va yuqori sifatli bandlikni ragʻbatlantirishi mumkin. Xalqaro moliya korporatsiyasi 
(IFC) hisob-kitoblariga ko‘ra, kimyo sanoatiga investitsiya qilingan har 1 mln AQSh dollari hisobiga 450 ga yaqin ish 
o‘rni — 21 ta bevosita va 427 ta bilvosita ish o‘rinlari — yaratish mumkin. Karbon-intensiv o‘g‘itlar ishlab chiqarish 
orqali sohaning ekologik barqarorligini oshirish imkoniyatlari ham mavjud. 
 
O‘zbekistonda ishlab chiqarilayotgan kimyo mahsulotlari va o‘g‘itlarning xilma-xilligi va samaradorligini oshirish 
hamda karbon-intensivligini kamaytirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda kimyo 
mahsulotlari va o‘g‘it sanoati yetarlicha rivojlanmagan, bu asosan eskirgan ishlab chiqarish bazasi bilan bog‘liq. 
Xususiy sektorga koʻproq investitsiya kiritish va bilimlar almashinuvi kimyo mahsulotlari, ayniqsa, ximikatla, neft-
kimyo mahsulotlari va isteʼmol mahsulotlari ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan turli xil plastmassa mahsulotlari xilma-
xilligini kengaytirishga yordam berishi mumkin. Kimyo sanoatining kengayishi, shuningdek, qoʻshilgan qiymat 
yaratuvchi va yordam xizmatlarini koʻrsatuvchi katta va kichik korxonalarning yirik ekotizimlarini yaratish orqali 
qoʻshimcha foyda keltirishi mumkin. Xuddi shu singari, iqtisodiyot o‘g‘it bazasini kengaytirish imkoniyatiga ham ega. 
Oʻgʻit ishlab chiqarish asosan paxta va gʻalla yetishtirish uchun zarur boʻlgan mahsulotlarga yoʻnaltirilgan, lekin meva-
sabzavotchilik uchun emas. Meva-sabzavotchilikda qo‘llaniladigan fosforli va murakkab o‘g‘itlar ishlab chiqarishni 
kengaytirish mamlakatning yuqori salohiyatga ega meva-sabzavot yetishtirish sohasining o‘sishini jadallashtirishi 
mumkin. Bu eksportni kengaytirishga ham yordam beradi. 
 
Ushbu imkoniyatlardan toʻliq foydalanish sanoat siyosati va investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi meʼyoriy-
huquqiy bazani jiddiy qayta koʻrib chiqishni talab etadi. Kimyoviy jarayonlar koʻp kapital talab qiladi va yirik zavodlar 
qurish mahsulot birligiga ishlab chiqarish xarajatlari miqdorini kamaytirish orqali raqobatbardoshlikni oshiradi. 
Xususiy sektor bunday yirik miqdorda investitsiyalarni jalb qilish va yangi texnologiyalarni qoʻllash uchun koʻproq 
imkoniyatlarga ega, biroq bu investitsiyalar sohani tartibga soluvchi amaldagi meʼyoriy-huquqiy baza va davlat 
siyosati vositasida jiddiy cheklangan. O‘zbekiston kimyo sanoatida deyarli to‘liq davlat korxonalari ustun bo‘lib, ular 
xususiy sektorning bozorga kirishiga to‘sqinlik qiluvchi davlat siyosati va meʼyoriy hujjatlarga ham sezilarli ta’sir 
ko‘rsatadi. Tartibga solish funksiyalarini ishlab chiqarish faoliyatidan ajratish, manfaatlar toʻqnashuviga barham 
berish, davlat korxonalari boshqaruvi va faoliyatini transformatsiya qilish, xususiy korxonalar uchun resurslardan 
uzoq muddatli foydalanish imkoniyatini taʼminlash, shuningdek, barcha investorlar uchun neytral boʻlgan tushunarli 
va shaffof investitsiya rejimini yaratishga qaratilgan islohotlar Oʻzbekiston iqtisodiyotining yuqori darajadagi 
qoʻshilgan qiymatga ega boʻlgan bu tarmogʻini transformatsiya qilishga yordam berishi mumkin. Past darajadagi 
karbon-intensiv oʻgʻit ishlab chiqarish hukumatning hozirda ishlab chiqilayotgan yashil oʻsish strategiyasini amalga 
oshirish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. 

 

Xususiy sektorni qoʻllab-quvvatlash xizmatlarini yaxshilash 

70. O‘zbekistonda xususiy sektorda innovatsion faoliyat cheklangan, biroq xorijiy texnologiyalar 
bilan bogʻliq bilimlarni o‘zlashtirish yetarlicha yuqori darajada. Jarayonlar va mahsulotlarda 
qoʻllaniladigan innovatsiyalar orqali mahalliy korxonalar mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, 
shuningdek, tannarxni kamaytirishga erishishi mumkin.36 Bu ijobiy o‘zgarishlar bevosita korxonalarda 

 
36 Innovatsiya iqtisodiyotda ishlab chiqarish omillari umumiy samaradorligiga (TFP) ham taʼsir qilishi mumkin, chunki 

novator korxonalar boshqalarga qaraganda tezroq oʻsishi va samarasiz korxonalarni bozordan siqib chiqarishi 
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mehnat unumdorligiga ta’sir qiladi. Oʻzbekistonda oʻtkazilgan korxonalar soʻrovnomasi maʼlumotlariga 
koʻra, rasmiy sektordagi korxonalarda innovatsion faoliyat gʻoyalarni ishlab chiqish bosqichida ham, 
yakuniy mahsulot ishlab chiqarish bosqichida ham yetarlicha rivojlanmagan. Birinchidan, ilmiy-tadqiqot 
va tajriba-konstruktorlik faoliyati bilan sanoqli korxonalargina shugʻullanadilar. Bunday korxonalarning 
ulushi jami xususiy korxonalarning bor-yoʻgʻi 4,5 foizni tashkil etadi, YeMO mintaqasida esa bu koʻrsatkich 
9,4 foizga teng. Ayni paytda, raqamli texnologiyalarni joriy qilish darajasi ham past. O‘zbekistondagi rasmiy 
faoliyat yurituvchi xususiy korxonalarning atigi 26 foizi o‘z veb-sahifalariga ega, bu mintaqaviy o‘rtacha 
koʻrsatkich (63 foiz)dan ancha past.37 Bu xususiy sektor talab yaratish va mehnat unumdorligini oshirish 
uchun raqamlashtirishning yuqori darajasi taqdim etayotgan imkoniyatlardan foydalana olmayotganidan 
dalolat beradi. O‘zbekiston xususiy sektorida innovatsion faoliyat koʻrsatkichlari mavjud salohiyat 
darajasidan ortda qolmoqda. 2016-2019-yillarda mamlakatdagi rasmiy xususiy korxonalarning yangi 
mahsulot yoki jarayonni joriy etish ehtimoli mintaqadagi oʻrtacha biznes yuritish subyektlariga nisbatan 
34% ga kam boʻlgan. Bu innovatsiyalar sifatining oʻlchovi hisoblanmasa-da, O‘zbekistondagi korxonalar 
koʻrsatkichlarining past darajasidan dalolat beradi. Ammo, masalaning ijobiy tomoni shundaki, xorijiy 
texnologiyalarga integratsiyalashgan mavjud bilimlarni o‘zlashtirish – yangi bilimlarni o‘zlashtirishning eng 
oson va xavfsizroq usuli – O‘zbekistonda butun mintaqaga qaraganda yuqori darajada amalga oshiriladi. 
Xususiy ishlab chiqaruvchilarning 21 foizi litsenziyalangan xorijiy texnologiyalardan foydalanadi, 
mintaqadagi oʻrtacha koʻrsatkich esa qariyb 17 foizni tashkil etadi. Innovatsiyalarni rivojlantirishda xorijiy 
korxonalar muhim rol oʻynaydi. Xorijiy kompaniyalar mahalliy korxonalarga qaraganda 67 foizga ko‘proq 
innovatsion usullar va mahsulotlarni joriy etishadi. 

71. O‘zbekistonda korxonalar nima sababdan innovatsion faoliyat bilan kam shugʻullanishining 
sabablaridan biri — ularning bu boradagi potensiali yetarli darajada rivojlanmagan. Korxonalarning 
mavjud imkoniyatlarni aniqlash, risklarni boshqarish, oʻsish strategiyalarini shakllantirish hamda bu 
jarayonlarni innovatsion mahsulotlar va texnologik jarayonlar ustida ishlash bilan bogʻlash qobiliyati 
ularda mavjud imkoniyatlarga sezilarli darajada bogʻliq. Bunda koʻp sonli qobiliyatlar muhim rol oʻynaydi: 
fundamental taʼlim darajasi va koʻnikmalar, boshqaruv imkoniyatlari, texnologik imkoniyatlar va aktuarlik 
salohiyati.38 Korxonalar so‘rovnomasi ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston xususiy sektori ushbu 
qobiliyatlarning bir nechtasi boʻyicha past koʻrsatkichlarni qayd etmoqda. Masalan, rasmiy xususiy 
korxonalarning atigi 8 foizi xalqaro tan olingan sifat sertifikatlariga ega, bu YeMO mintaqasidagi oʻrtacha 
koʻrsatkich — 20 foizdan sezilarli darajada past. Yillik moliyaviy hisobotlari tashqi auditorlar tomonidan 
koʻrib chiqiladigan rasmiy xususiy korxonalarning ulushi boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi 
koʻrsatkichlarga qaraganda past, biroq ayni paytda Polshadagidan yuqori. Chet el kompaniyalari ushbu 
holatda ham umumiy manzaradan ajralib turishadi. Rasmiy xususiy sektordagi mahalliy korxonalarga 
nisbatan xorijiy korxonalarning xalqaro tan olingan sifat sertifikatiga ega boʻlish ehtimoli 4,6 barobar va 

 
mumkin. Ammo, empirik jihatdan, innovatsiyalar va unumdorlik oʻrtasidagi bogʻliqlik kutilgan darajada yuqori 
emasligini tavsiflovchi bir qator sabablar mavjud. Bu innovatsiyalar va unumdorlik oʻrtasidagi oʻzaro aloqaga taʼsir 
koʻrsatuvchi bir nechta omillar, jumladan, korxonalar faoliyat yuritadigan bozor sharoitlari, masalan, investitsiyalar 
uchun toʻsiqlar, uskunalar importidagi toʻsiqlar, malakali ishchi kuchi mavjudligi, xorijiy kompniyalar kirib kelishi 
uchun cheklovlar, intellektual mulkni himoya qilish, mahsulot sifati standartlari va isteʼmolni moliyalashtirish 
imkoniyatlarining mavjudligi bilan bogʻliq. 
37 Jahon bankining COVID-19 Business Pulse soʻrovnomasining birinchi bosqichi maʼlumotlari bu holat 

oʻzgarayotganligini tasdiqlovchi alomatlar mavjudligini koʻrsatadi. O‘zbekiston pandemiyaga javoban raqamli 
platformalarni ishga tushirgan yoki ulardan foydalanishni kengaytirgan korxonalar ulushi bo‘yicha ikkinchi o‘rinni 
egalladi (51,2 foiz, mikrokorxonalardan tashqari). Qarang: COVID-19 Business Pulse soʻrovnomasi monitoring paneli, 
Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2021/01/19/covid-
19-business-pulse-survey-dashboard. 
38 Sirera and Malonini (2017), Oʻsish va innovatsion faoliyat uchun zarur imkoniyatlarning umumiy konseptual tavsifi. 
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moliyaviy hisobotlarini koʻrib chiqish uchun tashqi auditorlarni jalb qilish ehtimoli 2,1 barobar yuqoriroq 
(25-rasm). 

 

25-rasm. Korxonalarning imkoniyatlari, 2019-yil 
 

 
 

Manba: Korxonalar so‘rovnomasi ma’lumotlari asosida Jahon banki tahlili. 

 

72. Xususiy sektor rivojlanishini ragʻbatlantirish siyosati, birinchi navbatda, korxonalarning 
salohiyatini oshirishga emas, balki imtiyozli kreditlar taqdim etish, infratuzilma yaratish va asosiy 
koʻnikmalarni oʻqitishga qaratilgan. Hukumatning xususiy sektorni rivojlantirish bo‘yicha amaldagi 
yondashuvi imtiyozli kreditlash, vaqti-vaqti bilan asosiy biznes yuritish uchun zarur ko‘nikmalarini o‘rgatish 
orqali (asosan yakka tartibdagi) tadbirkorlikni rag‘batlantirishga qaratilgan. Hukumat, shuningdek, kichik 
sanoat zonalari va erkin iqtisodiy zonalar yaratish orqali biznesni, asosan qayta ishlash sanoatida, bazaviy 
infratuzilma bilan taʼminlaydi. Ikkala turdagi dasturlar ham korxonalar duch keladigan cheklovlarni 
bartaraf etishga qaratilgan boʻlsa-da, korxonalar salohiyati va innovatsion faoliyatini kuchaytirishga 
yoʻnaltirilgan tizimli siyosat olib borilmaydi. Dastur monitoringi yaxshi yoʻlga qoʻyilmagan boʻlib, dalillar 
dasturlar oʻrtasida sezilarli oʻxshashlik mavjudligi va ular kutilgan natijalarni bermayotganligini koʻrsatadi. 
Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini imtiyozli kreditlash boʻyicha davlat dasturlari tijoriy kreditlashni siqib 
chiqarmoqda va ularning oʻrnini egallamoqda (Tojibayeva, 2019). 
 
73. Yangidan tashkil etilgan tijoriy jihatdan foyda keltiruvchi korxonalarni qoʻllab-quvvatlash uchun 
davlat dasturlari mavjud emas. O‘zbekiston korxonalarining mehnat unumdorligi ko‘rsatkichlari global 
tendensiyalarni takrorlamoqda: yangi tashkil etilgan, o‘sish salohiyati yuqori bo‘lgan korxonalar 
boshqalariga nisbatan koʻproq yangi ish o‘rinlarini yaratadi. Rasmiy va norasmiy sektorlarda bunday 
turdagi bizneslarni qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan yanada maqsadli siyosatlar korxonalar imkoniyatlarini 
kengaytirishga yordam beradi, buni boshqa mamlakatlar, jumladan, Chili (Programa de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa) va AQSH (Small Business Management) tajribasi tasdiqlaydi (Box 5). 
Hukumat qoʻllab-quvvatlovining maqsadlilik xususiyatini oshirish tijoriy moliyalashtirishning siqib 
chiqarilishi kabi ehtimoliy bozor uzilishlarini bartaraf etishga yordam bergan boʻlar edi.  
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Box 5. Tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlashda davlatning roli 
 
Oʻzbekistonda hukumat xususiy sektor rivojlanishini kuchaytirish orqali ragʻbatlantiruvchi rolini oʻynashi 
mumkin. Global amaliyot shuni koʻrsatadiki, hukumat tuzilmaviy oʻzgarishlar va iqtisodiy diversifikatsiyaga eʼtibor 
qaratish orqali yanada raqobatbardosh xususiy sektor paydo boʻlishini ragʻbatlantirish imkoniyatiga ega. 
O‘zbekiston holatida uchta transformatsion o‘zgarishlar hukumatga yanada samaraliroq rol o‘ynashga yordam 
berishi mumkin: (a) yagona davlat boshqaruvi oʻrniga davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi hamkorlikni kuchaytirish; 
(b) eng muvaffaqiyatli sektorlarni tanlab olish emas, balki xususiy sektorda innovatsiyalarni rag‘batlantirishga 
qaratilgan yanada eksperimental yondashuv; va (c) import oʻrnini bosuvchi mahsulotlarga emas, balki eksportga 
koʻproq eʼtibor berish. Rodrik (2004) iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan subsidiyalashning 10 tamoyilini taklif 
qiladi: 
 
1. Ragʻbatlantirishlar faqatgina yangi mahsulotlar ishlab chiqarish yoki mavjud mahsulotlarni ishlab chiqarishda 

qoʻllaniladigan yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun taqdim etilishini taʼminlash orqali yangi 
ixtisoslashuv yoʻnalishlarini maqsadli belgilash. 

2. Muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikning aniq va kuzatilishi mumkin boʻlgan mezonlarini belgilash, bu 
tajribalar oʻtkazishni ragʻbatlantiradi, shu bilan birga, hukumatga muvaffaqiyatlarni baholash — masalan, 
eksportga yoʻnaltirilganlik darajasining oʻsishi — va muvaffaqiyatsiz tajribalar xarajatlarini cheklash imkonini 
beradi. 

3. Resurslar belgilangan muddat ichida natija bermaydigan faoliyatlarga bogʻlanib qolmasligini taʼminlash uchun 
barcha subsidiyalar cheklangan muddatlarga taqdim etilishini taʼminlash. 

4. Tarmoqlar oʻsishiga halal berayotgan eng ogʻir muammolarni hal etish uchun butun boshli sektorlarga emas, 
balki muayyan faoliyat turlariga eʼtibor qaratish; Rodrik (2004), turizmni rivojlantirish misolida keng koʻlamli 
subsidiyalardan koʻra turli tillardagi taʼlimni yoʻlga qoʻyish afzalroq ekanligini ta’kidlaydi. 

5. Qoʻshimcha investitsiyalarni jalb qilish yoki iqtisodiyotda texnologiyalar va axborotning keng tarqalishini 
qoʻllab-quvvatlovchi “toshib chiqish effekti” va demo effektiga urgʻu berish. 

6. Institutsional afzalliklarga ega boʻlgan sohalar siyosatini ishlab chiqish, masalan, soliq maʼmurchiligi yoki 
davlat taraqqiyot banki yuqori salohiyatga ega boʻlgan taqdirda, zaif institutlar tomonidan boshqariladigan 
keng koʻlamli vositalarni joriy etish oʻrniga, soliq yoki kreditlash vositalaridan foydalanish. 

7. Sanoat siyosatini amalga oshiruvchi institutlar uchun yetarli avtonomiya va mustaqillikni taʼminlovchi, lekin 
kuchli va shaffof maʼmuriy va siyosiy hisobdorlikni yuqori darajada saqlab qoladigan samarali institutsional 
monitoringni taʼminlash. 

8. Hukumat va xususiy biznes oʻrtasida, davlat amaldorlariga biznes muhitini yaxshiroq tushunish imkonini 
beradigan doimiy aloqalar oʻrnatish orqali xususiy sektor bilan mustahkam oʻzaro aloqa kanallarini yoʻlga 
qoʻyish. 

9. Iqtisodiyotda yetarlicha tajriba va kashfiyotlar qilinishi uchun imkoniyat yaratish maqsadida 
muvaffaqiyatsizlik ehtimolini emas, balki xarajatlarini minimallashtirish, shu bilan bir paytdan, tajribaning 
istalgan va muqarrar natijasi boʼlgan muvaffaqiyatsizlikning haddan tashqari qimmatga tushmasligini 
ta’minlash. 

10. ,Iqtisodiy shart-sharoitlar va ehtiyojlar oʻzgarishiga mos ravishda tadqiqot ishlari va innovatsiyalarning 
oʻzgarishi yoki qayta yoʻnaltirilishiga imkon beradigan, siyosatning cheklovchi xususiyatlarini 
minimallashtiradigan, moslashuvchan qoʻllab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish. 

 

 

Qishloq xoʻjaligini rivojlantirishga alohida eʼtibor 
 
74. Bozor mexanizmlariga asoslangan qishloq xo‘jaligi modeliga barqaror o‘tish kelgusida 
O‘zbekiston iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi asosiy kuchga aylanishi mumkin. Davlat boshqaruvidagi 
qishloq xo‘jaligi tizimi O‘zbekistonda sekin kechayotgan tuzilmaviy o‘zgarishlarning asosiy sabablaridan 
biri edi. Mamlakat qishloq xo‘jaligi sohasi ilg‘or tajriba va yer resurslarini yanada samarali taqsimlash 
hisobiga qo‘shilgan qiymat hamda mehnat va boshqa resurslar unumdorligini oshirish uchun ulkan 



 

66 
 

salohiyatga ega. Meva-sabzavotchilik yangi ish o‘rinlari yaratishda keng imkoniyatlar hamda yuqori 
mahsuldorlikka ega boʻlgan soha hisoblanadi. Olinadigan hosil umumiy qiymatining 50 foizi va yalpi 
qishloq xoʻjaligi mahsulotining 40 foizi aynan shu sohada yaratiladi, ayni paytda soha uchun umumiy ekin 
maydonlarining atigi 10 foizi ajratilgan (Jahon banki, 2020b). Mamlakatda davlat nazorati ostida paxta va 
g‘alla yetishtirishga bo‘lgan haddan tashqari e’tiborga barham berish hamda bog‘dorchilik va eksport 
oʻsishi uchun yangi imkoniyatlar yaratishga yoʻnaltirilgan islohotlar boshlandi. Saqlanib qolayotgan 
cheklovlarni bartaraf etishda barqaror davom etilishi qishloq xoʻjaligidan boʻshagan sezilarli hajmdagi 
resurslardan boshqa tarmoqlarda yangi ish oʻrinlari yaratishda foydalanish imkonini berishi mumkin. 
 
75. 2017-yildan keyingi davrda qishloq xo‘jaligi sohasi dinamik salohiyatini yuzaga chiqarishga 
yoʻnaltirilgan bir qator islohotlar boshlandi. Koʻp yillik turg‘un o‘sishdan so‘ng va islohotlarga javoban 
kuchli taklifni aks ettirgan holda, 2019-yilda qishloq xoʻjaligi sohasi 3,1 foizga o‘sdi, qishloq xo‘jaligiga 
ajratilgan yerlar hajmi esa 2,2 foizga kamaydi. 2020-yilda, pandemiyaga qaramay, qishloq xo‘jaligi 
mamlakat iqtisodiy o‘sishining asosiy manbalaridan biri bo‘lib qoldi. 2017-yilda paxta va g‘alla 
yetishtiriladigan ekin maydonlarining bosqichma-bosqich qisqartirilishi bilan boshlangan islohotlar to‘lqini 
2018-yilda bog‘dorchilikka nisbatan deyarli barcha rasmiy eksport cheklovlarini olib tashladi va non 
narxlarini erkinlashtirdi. Paxta va gʻalla yetishtirish uchun ajratilgan ekin maydonlarini yanada qisqartirish 
chora-tadbirlari qabul qilindi. Paxta ishlab chiqarishga ajratilgan deyarli barcha ekin maydonlari paxtani ip 
va gazlama sifatida qayta ishlovchi xususiy toʻqimachilik korxonalariga berildi. 2017-2019-yillarda paxta 
yig‘im-terimida nominal ish haqi stavkalari ikki baravarga oshdi, 300 ming gektarga yaqin paxta va g‘alla 
ekinlari maydonlari yuqori qiymatga ega va kamroq mehnat resurslarini talab qiladigan bog‘dorchilik 
mahsulotlari yetishtirishga o‘tkazildi. 2019-yilda hukumat tomonidan belgilangan va fermerlarga 
to‘lanadigan bug‘doy va paxta narxlari bozor narxlariga moslashtirildi va hukumat qayta ishlangan 
mahsulotlar eksporti foydasiga paxta xomashyosi eksportidan bosqichma-bosqich voz kechish boʻyicha 
qoʻyilgan maqsadlariga yaqinlashdi. 2020-yil mart oyida hukumat oʻtgan davrda mamlakat qishloq xoʻjaligi 
ishlab chiqarish tizimini belgilab bergan ikkita dastak — paxta va gʻallani yetishtirish boʻyicha maqsadli 
koʻrsatkichlarning oʻrnatilishi hamda paxta va gʻallani davlatga majburiy sotish amaliyotiga chek qoʻyish 
toʻgʻrisidagi rejalarini eʼlon qildi. Qat’iy islohotlar hisobiga 2018-yilga kelib bolalar mehnatidan tizimli 
foydalanishga chek qoʻyildi va 2021-yil yanvar oyida Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) O‘zbekistonda 
voyaga yetganlar majburiy mehnatidan tizimli foydalanish to‘liq to‘xtatilganini rasman e’lon qildi, 2017-
yilda mamlakatda majburiy mehnatga 364 mingga yaqin fuqarolar jalb qilingan edi (XMT 2020a, 2021). 
 
76. Meva-sabzavotchilik qishloq xoʻjaligini isloh qilishning dastlabki bosqichlarida markaziy oʻrinni 
egalladi. Uch yildan kamroq vaqt ichida meva va sabzavot mahsulotlari eksporti qariyb ikki baravar 
ko‘payib, 2017-yildagi 570 mln dollardan 2019-yilda 1,2 mlrd dollarga yetdi. 2020-yilda meva-sabzavot 
eksporti 2019-yilga nisbatan 20 foizga kamaydi. Bunga chegaralardagi COVID-19 bilan bogʻliq cheklovlar 
hamda Qozogʻiston va Rossiya kabi anʼanaviy eksport mamlakatlarida isteʼmolchilar xarid qobiliyatining 
pasayishi taʼsir ko'rsatdi. Ushbu pasayishga qaramay, 2020-yilda mamlakatning meva-sabzavot eksporti 
geografiyasi kengayishda davom etdi. 2019-yildan boshlab O‘zbekiston eksport qilgan meva-sabzavot 
mahsulotlari Avstriya, Ozarbayjon, Hindiston, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Malayziya, Turkiya, 
Turkmaniston, Ukraina va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlar — yangi bozorlarga kirib borishni boshladi. 
Meva va sabzavot mahsulotlarini qayta ishlovchi va eksport qiluvchi koʻplab korxonalar ushbu yangi 
bozorlar talablariga javob beradigan sertifikatlarga ega. 
 
77. Qishloq xo‘jaligida resurslardan foydalanish samaradorligini yanada oshirish uchun, haligacha 
saqlanib qolayotgan bozor cheklovlari va institutsional cheklovlarga barham berish talab etiladi. Yer 
islohoti amalga oshirilgunga qadar, yerga boʻlgan huquqning zaifligi va yerni ijaraga olish yoki sotish uchun 
ikkilamchi bozorlarning mavjud emasligi qishloq xoʻjaligida investitsiyalarni cheklovchi va unumdorlikni 
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pasaytiruvchi ulkan toʻsiq hisoblangan. Qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda davlat tizimidan 
voz kechilganidan soʻng, qishloq xo‘jaligini moliyalashtirish tizimida katta bo‘shliq shakllandi, chunki 
O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi butun tarixi davomida hukumat paxta va g‘alla yetishtirishni 
moliyalashtirishda davlat byudjetiga tayanib kelgan. Sohaga egalik huquqi davlatdan xususiy qoʻllarga 
oʻtganidan keyin, endigina vujudga kelayotgan sohasi qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishi bilan bogʻliq yirik 
hajmdagi xarajatlarni moliyalashtirish va xavf-xatarlarga hali tayyor emasdi. Logistika, infratuzilma, 
urug‘lik va oʻgʻitlar sifati, bilim va tadqiqotlarga yetarli miqdorda investitsiyalar yo‘naltirilmaganligi ham 
sohaning ishlab chiqarish salohiyatini yuzaga chiqarishiga to‘sqinlik qilmoqda (Box 6). Raqobatni 
cheklovchi koʻplab qonunchilik hujjatlari, jumladan, endilikda davlat emas, tasdiqlangan klasterlar 
tomonidan ishlab chiqarilgan paxtani sotishdagi monopsoniya cheklovlari saqlanib qolmoqda. 
 

Box 6. Xitoy va Vetnamning qishloq xoʻjaligi transformatsiyasi misolida oltida saboq 
 
Xitoy va Vetnam qishloq xo‘jaligi transformatsiyasidagi, postsovet mamlakatlarida qoʻllanilgan metodlardan 
farq qiluvchi, oʻz tajribasini Oʻzbekistonga taklif etishi mumkin. Postsovet mamlakatlarda oʻtish davrining ilk 
bosqichlaridayoq eski institutlar va mexanizmlardan keskin voz kechilishi koʻp hollarda bank tizimi va davlat 
korxonalarini bir vaqtda isloh qilish zarurligini hisobga olmagan. Xitoy va Vetnamda islohotlar jarayonlari koʻproq 
izchillikda amalga oshirilganligi unumdorlik bilan bogʻliq muammolarni hal etish, tajribalar uchun koʻproq 
imkoniyatlar yaratish va boshqa mamlakatlar misolida yaxshi natijalar bergan yanada maqsadli davlat siyosatini 
amalga oshirish imkonini berdi. Davlat siyosati, meʼyoriy hujjatlar va investitsiyalarni qoʻllab-quvvatlashga doimiy 
tuzatishlar kiritish bilan bir vaqtda, kichik xoʻjaliklarni qiymat zanjirlariga jalb etish boʻyicha olib borilgan izchil 
siyosat agrosanoat va isteʼmolchilarning tez oʻzgaruvchan ehtiyojlariga moslashtirildi. 1990-2000-yillarda Xitoy va 
Vetnamda qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishi hajmi ikki baravarga oshdi, shu bilan bir vaqtda Rossiya va Ukrainada 
esa ishlab chiqarish 50 foizga qisqargandan keyingina qayta tiklandi (B6.1-rasm). Xitoy va Vetnamdagi o‘tish 
davrining muvaffaqiyat omillari O‘zbekiston uchun manfaatli saboq boʻlib xizmat qilishi mumkin. 
 

B6.1-rasm. Bir qator mamlakatlar qishloq xoʻjaligida qoʻshilgan qiymat oʻzgarishlari, 1990–2000-yillar 

 
 
Manba: Butunjahon taraqqiyot koʻrsatkichlari. 
 
Ijara huquqini himoya qilish va yerdan foydalanish huquqini sotish imkoniyati. Xitoy, Oʻzbekiston va Vetnamda 
qishloq xoʻjaligi ekin maydonlaridan foydalanishga yondashuv bir xil: fermerlar davlatga tegishli boʻlgan yerlarni 
ijaraga olishadi. Xitoy va Vetnamda ham mahsulotlarni yetishtirishning maqsadlilik xarakterini nazarda tutuvchi 
tizim amal qiladi (har ikki mamlakatda guruch, Xitoyda bugʻdoy). Ularning ikkalasi ham sugʻorishga qaramligi 
sababli qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarish qarorlarini qabul qilishda faol muvofiqlashtirish tizimlaridan foydalanadi. 
Suv resurslari kichik fermer xo‘jaliklariga tegishli ekin maydonlari joylashgan 100 gektarlik sug‘orish bloklari 
boʻyicha taqsimlanadi. Shunga qaramay, ularning muvaffaqiyati kaliti — bu yerdan foydalanish huquqining 
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himoyalanganligi, yerdan foydalanishning moslashuvchanligi va yer rerurslarining yer ijarasi sxemasi orqali 
samaraliroq foydalanuvchilar oʻrtasida taqsimlanishida bozor kuchlarining roli hisoblanadi. Yerdan 
foydalanuvchilar yerni uzoq muddatga ijaraga oladi, Vetnam misolida — 50 yil, va har ikkala mamlakatda ham 
ishlab chiqarish boʻyicha davlat buyurtmasi tizimi islohotlarning dastlabki yillaridayoq bekor qilingan. Agar ijarachi 
fermerlar ishlab chiqarishning maqsadli koʻrsatkichlarini bajarmasa yoki muayyan miqdordagi hosilni ololsa, 
ulardan yerlarini tortib olish mumkin emas. Xitoydagi guruch yetishtiruvchi fermerlar ushbu ekinni yetishtirishni 
davom ettirgan taqdirda, milliy oziq-ovqat xavfsizligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan, rentabelligi past 
boʻlgan ekin yetishtirayotganligi uchun tovon sifatida davlatdan subsidiyalar oladi. Fermerlar faqatgina atrof-
muhitni ifloslantirgan yoki yerdan foydalanish boʻyicha biror qoidabuzarlikka yoʻl qoʻygan taqdirda oʻz yerlarini 
yoʻqotishlari mumkin. Yer ijarasi, ayniqsa Xitoyda, xo‘jaliklarni birlashtirish va yerlarni samaraliroq 
foydalanuvchilarga o‘tkazishga yordam berdi. Xitoyda ijaraga olingan qishloq xoʻjaligi yerlarining maydoni 1996-
yildagi umumiy qishloq xoʻjaligi maydonining 3 foizini tashkil etgan boʻlsa, 2013-yilga kelib 24 foizgacha oshdi va 
rivojlangan mamlakatlardagi oʻrtacha koʻrsatkichdan — Yaponiyada 30 foiz, Koreyada 45 foiz, Fransiya va 
Germaniyada esa 60 foizdan ortiq — past boʻlishiga qaramay, oʻsishda davom etmoqda. 
 
Qishloq xoʻjaligida oʻtish davrining bosqichma-bosqichligi va keng koʻlamli tuzilmaviy islohotlar. Davlat 
korxonalarini muvaffaqiyatli isloh qilishga erishgan boshqa mamlakatlar kabi, Xitoy va Vetnamdagi qishloq xoʻjaligi 
islohotlari ham zarur institutsional islohotlarni amalga oshirishga imkon yaratish maqsadida bosqichma-bosqich 
amalga oshirildi. Islohotlar avvaliga qishloq joylarda amalga oshirildi, islohotlarning yanada keng koʻlamli 
strategiyalari paydo bo‘lishi bilan esa bosqichma-bosqich va eksperimental tarzda amalga tadbiq qilindi. Tajriba 
loyihalari sinchkovlik bilan baholandi va muvaffaqiyatli boʻlgan taqdirdagina mamlakat miqyosda tadbiq qilindi. 
Bu bir qancha ijobiy natijalarga erishish imkonini berdi: (a) kengroq miqyosda joriy etilishidan avval muvaffaqiyatli 
ekanligini namoyish qilish orqali islohotlarga nisbatan siyosiy qarshilikni chetlab oʻtish; (b) tajriba islohotlari qatʼiy 
cheklangan biznes va tartibga solish muhitida, shuningdek, bozor signallari yaqqol namoyon boʻlmagan 
sharoitlarda sinovdan oʻtkazildi, va (c) tajribalar samarasiz boʻlgan tashabbuslardan voz kechish imkonini berdi, 
chunki buni davlat siyosati notoʻgʻri ekanligini tan olmagan holda, tajribaning muvaffaqiyatsiz chiqqanligi bilan 
izohlash mumkin edi. 
 
Nomarkazlashtirish. Javobgarlikni nomarkazlashtirish va uni mahalliy hokimiyat organlari zimmasiga yuklash 
muvaffaqiyatga erishishning kuchli vositasiga aylandi, shu bilan birga, markaziy strategik siyosat doirasida 
oʻzgarishlarni amalga oshirishda davom etilishini taʼminladi. U har ikki davlatga, qaysidir maʼnoda, islohotlar 
uchun laboratoriya yaratish imkonini berdi. Viloyatlar va mahalliy hokimiyatlarga investitsiyalarni tasdiqlash, 
byudjet resurslarini tasarruf etish va siyosatlarni ishlab chiqish masalasida tobora koʻproq mustaqillik berildi. 
Munitsipalitetlar, tumanlar va viloyatlar muayyan hududlarda islohotlarning turli muqobillarini tajribadan 
oʻtkazishdi, muvaffaqiyatli chiqqan tajribalar esa keyinchalik Xitoy va Vetnam boʻylab jadal ravishda amalga tadbiq 
qilish uchun rasmiy davlat siyosatiga aylantirildi. 
 
Bozordagi nomutanosibliklarni bartaraf etish. 1990-yillar boshida Xitoyda koʻplab qishloq xoʻjaligi 
mahsulotlarining xarid narxlari, yaqinda Oʻzbekistonda boʻlgani kabi, jahon bozori narxlaridan ancha past edi. 
1997-yilga kelib, xarid narxlaridagi nomutanosibliklarning katta qismi bartaraf etildi va siyosatchilar qishloq 
xoʻjaligi unumdorligini sezilarli darajada oshirishga erishish uchun narxlarni ragʻbatlantirish va fermerlarni qoʻllab-
quvvatlashga urgʼu berishdi. Vetnam shunga oʻxshash yondashuvni qoʻlladi, u Xitoy kabi fermerlarga toʻgʻridan-
toʻgʻri subsidiyalar bermagan boʻlsa-da, fermerlarni qoʻllab-quvvatlash uchun davlat xizmatlarini koʻrsatishga 
alohida eʻtibor qaratdi. 
 
Davlat investitsiyalari qishloq xo‘jaligi dasturlarining markaziy elementi hisoblanadi. Xitoy va Vetnam davlat 
infratuzilmasi sifati, ayniqsa, qishloq joylarda irrigatsiya va drenaj tizimini yaxshilashga katta miqdordagi 
mablagʻlarni safarbar qildi. Shuningdek, har ikkala davlat bilimlarni oshirish va innovatsiyalarni ragʻbatlantirish 
tadbirlariga faol investitsiyalar kiritdi, bu esa qishloq xoʻjaligi unumdorligini oshirishda muhim rol oʻynadi. 2017-
yilga kelib Xitoy bu turdagi investitsiyalar hajmini 1996-yilgi koʻrsatkich — qishloq xo‘jaligi YaIMining 0,3 foizidan 
0,5 foizigacha oshirdi. Vetnamda bu koʻrsatkich 2017-yilda 0,3 foizni tashkil etdi. Taqqoslash uchun, 2019-yilda 
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi tadqiqotlari va xizmatlariga davlat investitsiyalari qishloq xoʻjaligi YaIMining atigi 
0,04 foizini tashkil etdi. Xitoy va Vetnamda, kiritilgan investitsiyalar qishloq xo‘jaligini yangi yuqori mahsuldor va 
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ekologik jihatdan mahalliylashtirilgan urug‘lar bilan ta’minladi hamda har ikki mamlakat fermerlariga yil davomida 
bir necha mahsulotlardan hosil yetishtirish uchun cheklangan hajmdagi xo‘jalik aktivlaridan (O‘zbekiston kabi) 
foydalanish imkonini berdi, shu bilan ekin maydonlari qisqartirilgan taqdirda ham, ekin ekilgan maydonlarni 
barqaror saqlab qolishga yordam berdi. 
 
Kichik fermer xoʻjaliklarini agrosanoat ishlab chiqarishi qiymat zanjirlariga jalb qilish. Xitoy va Vetnam qishloq 
xoʻjaligida oʻrtacha ekin maydoni 1 gektardan kam boʻlgan kichik fermer xoʻjaliklari ustunlik qildi. Bu holat koʻp 
sonnli kichik fermer xoʻjaliklari uchun oʻz-oʻzini tashkil etish va vertikal muvofiqlashtirishni qiyinlashtirdi, qishloq 
xoʻjaligini diversifikatsiya qilish va yuqori qiymat yaratish hisobiga erishilishi mumkin boʻlgan afzalliklarni 
kamaytirdi. Ayni paytda, kichik fermer xoʻjaliklari ishlab chiqarish hajmi va bir turdagi mahsulotning ulgurji 
hajmdagi eksportini oshirishga erishgan boʻlsa-da, raqobatbardoshlik oziq-ovqat sifati, xavfsizligi va ekologik 
jihatdan tozaligining yuqori standartlariga bogʻliq boʻlgan yanada serdaromad bozorlarda muvaffaqiyat qozona 
olmadi. So‘nggi yillarda har ikkala davlat ham agrosanoat ishlab chiqarishi qiymat zanjiriga kichik fermerlarni jalb 
etishga e’tiborni kuchaytirdi. Grantlar va kredit liniyalari orqali har ikki davlat fermerlarga ishlab chiqarish 
koʻlamini kengaytirish hisobiga tejamkorlikka erishish va yer uchastkalarini birlashtirish hamda gorizontal (fermer 
xo‘jaliklari kooperativlari) va vertikal (ishlab chiqarish sherikliklari, klasterlar) muvofiqlashtirish orqali tranzaksiya 
xarajatlarini kamaytirishga yordam berdi. 

 
78. Qishloq xo‘jaligi sohasi allaqachon iqlim o‘zgarishi oqibatlaridan aziyat chekmoqda. Kelajakda 
iqlim oʻzgarishlari kuchayadi va eski yondashuvlarni qoʻllash yoʻqotishlarga va imkoniyatlarning boy 
berilishiga olib kelishi mumkin. Qishloq xo‘jaligi siyosatini, iqlim o‘zgarishlariga moslashish va oqibatlarni 
yumshatish bo‘yicha chora-tadbirlarga muvofiq amalga oshirish muhim ahamiyatga ega, ayniqsa, qishloq 
xo‘jaligining qishloq aholisi daromadlarining shakllanishida qanchalik muhim rol oʻynashini hisobga 
olganda. Iqlim oʻzgarishi, shuningdek, yangi imkoniyatlarga yoʻl ochishi ham mumkin. Haroratning 
koʻtarilishi vegetatsiya davrini uzaytirishi mumkin, va yuqori karbonat angidrid konsentratsiyasi ayrim 
hududlarda oʻsimliklarning oʻsishini tezlashtirishi mumkin. 
 
U1 jadvali. Xususiy sektorning kuchli ishtirokini ragʻbatlantirish 

 

1-ustuvor yo‘nalish: Yer, ishchi kuchi va moliyaviy resurslar taqsimotini takomillashtirish 

1.  Yer bozorlarini 
rivojlantirish 

• Yerni ijaraga olish/berish, sotib olish va sotish imkoniyatlarini, kafolatlarini 
taʼminlovchi yerga egalik huquqini mustahkamlash, yerga egalik huquqidan 
moliyalashtirish uchun garov sifatida foydalanishga ruxsat berish 

• Yerdan foydalanish shakllari boʻyicha cheklovlarni liberallashtirish, 
belgilangan turdagi ekinlarni yetishtirishning majburiy talabiga barham 
berish va ruxsat berish tartiblari tufayli yuzaga keladigan 
nomutanosibliklarni minimallashtirish 

• Yer kadastri va yer qiymatini baholash tizimini yangilash (bozor 
maʼlumotlaridan foydalangan holda); samarali yer solig‘i siyosatini yo‘lga 
qo‘yish 

• Shahar va qishloq joylarda barqaror, yashil va arzon urbanizatsiyani maqsad 
qilgan, bozorga yoʻnaltirilgan rejalashtirishni jadallashtirish 

2. Mehnat bozorida 
samaradorlik va 
tenglikni oshirish 

• Ishga joylashish imkoniyatlarini cheklovchi ruxsat berish tartiblari va kasbiy 
litsenziyalashdan foydalanishni minimallashtirish 

• Soliqqa tortish stavkalari va mehnat daromadlaridan ajratmalarning 
progressivligini oshirish 

• Mehnatga haq toʻlashning yagona shkalasidan foydalanishdan bosqichma-
bosqich voz kechib, davlat sektorida ish haqining ish oʻrnining murakkablik 
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darajasi, mehnat bozorida zarur malakalarning mavjudligi va faoliyat 
koʻrsatkichlarini hisobga oluvchi yangi tuzilmasini joriy qilish 

• Davlat boshqaruvidan toʻliq mustaqil kasaba uyushmalari tuzilishi va 
faoliyat koʻrsatishiga ruxsat berish 

3. Chuqurroq va 
samaraliroq kapital 
bozorlarini yaratish 

• Davlat banklarini xususiylashtirish va korporativ tuzilmani qayta qurish 
jarayonini yakunlash 

• Moliyaviy sektorda risklar monitoringi va stress-testing tizimlarini yanada 
rivojlantirish 

• Yirik davlat korxonalarining rejalashtirilgan IPO`lariga ruxsat beruvchi 
qonunchilik va meʼyoriy hujjatlarni qabul qilish 

2-ustuvor yo‘nalish: Raqobatni kuchaytirish 

4. Raqobatni rivojlantirish 
uchun me’yoriy-
huquqiy asosni 
takomillashtirish 

• Hozirda ishlab chiqilayotgan raqobat toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlarini 
tasdiqlash 

• Biznesni litsenziyalash tartiblarini soddalashtirish va cheklovchi meʼyoriy 
hujjatlarni bekor qilish 

• Ulgurji shartnomalar va yetkazib berish boʻyicha uzoq muddatli bitimlarni 
erkinlashtirish 

5. Bozorga kirish va 
savdoni erkinlashtirish 

• Barcha tijorat sektorlarida (masalan, kimyo sanoati, aviatsiya, 
telekommunikatsiya) bozorga kirish va faoliyat yuritish boʻyicha mavjud 
cheklovlarni olib tashlash 

• Barcha savdo cheklovlaridan voz kechish (masalan, tovar-xomashyo birjasi 
orqali majburiy sotish) 

• Tadbirkorlik faoliyatini litsenziyalash talablarini faqat yuqori darajada xavfli 
faoliyat turlari uchun qoldirish 

6. Soliq qonunchiligi 
talablariga rioya etish 
jarayonini yanada 
soddaroq va adolatliroq 
qilish 

• Soliq qonunchiligi talablarini bajarish jarayonini soddalashtirish va 
avtomatlashtirish orqali soliq maʼmurchiligini soddalashtirish 

• Soliq kodeksini ilg‘or xalqaro amaliyotga muvofiq, ayniqsa, investitsiyalarga 
nisbatan, yanada soddalashtirish 

• Samaradorlikni oshirish maqsadida soliq qonunchiligi talablariga (masalan, 
statistik hisobotlarni taqdim etish) rioya etish jarayonini soddalashtirish va 
raqamlashtirish 

3-ustuvor yo‘nalish: Xususiy sektorning tashqi bozorga yoʻnaltirilganlik darajasini oshirish 

7. Global integratsiyani 
qo‘llab-quvvatlovchi 
savdo va investitsion 
siyosatni qabul qilish 

• 3 yillik muddatda JSTga a’zo bo‘lish bo‘yicha sa’y-harakatlarni jadallashtirish 

• Savdodagi tarif va notarif toʻsiqlarni yanada kamaytirish 

• Investitsion huquqiy rejimni soddalashtirish, tartibga solish va 
modernizatsiya qilish, shuningdek, barcha investorlar uchun teng shart-
sharoitlarni kafolatlash 

• Mavjud va yangi investorlar bilan doimiy muloqotni qoʻllab-quvvatlash 

8. Global aloqalarni 
mustahkamlash 

• Rivojlangan mamlakatlar va global miqyosdagi raqobatbardosh korxonalar 
bilan mehnat resurslari almashinuvi va kadrlar tayyorlash boʻyicha 
hamkorlikni rivojlantirish 

• Kichik biznes va fermerlarni global qiymat zanjirlari bilan integratsiya qilish 
uchun xususiy sektor platformalarini, shu jumladan, elektron tijorat 
vositalarini qoʻllash orqali, qoʻllab-quvvatlash 

4-ustuvor yo‘nalish: Xususiy sektorni qoʻllab-quvvatlash xizmatlarini yoʻlga qoʻyish 
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9. Korxonalarning hajman 
kengayishi va mehnat 
unumdorligini oshirish 
uchun yanada samarali 
qoʻllab-quvvatlash 
dasturlarini ishlab 
chiqish 

• Korxonalar salohiyatini, ayniqsa, boshqaruv imkoniyatlari va biznes 
xizmatlarini rivojlantirish borasida, kuchaytirishga qaratilgan dasturlarni 
ishlab chiqish 

• Amaldagi kichik va oʻrta biznesni moliyaviy qoʻllab-quvvatlash dasturlarini 
koʻproq tijoriy yondashuvlar foydasiga birlashtirish va optimallashtirish 

• Moliyaviy ragʻbatlantirish va bozorga asoslanmagan qoʻllab-quvvatlash 
chora-tadbirlari hisobiga yuzaga keladigan xarajatlar va foydalarni tizimli va 
muntazam ravishda baholab borish 

5-ustuvor yo‘nalish: Qishloq xo'jaligi bozorida islohotlarni jadallashtirish 

10. Qishloq xo‘jaligida 
bozorlarning rolini 
oshirish 

• Ekinlarni muayyan ekin maydonlariga joylashtirish boʻyicha barcha 
qoidalarni va oʻsib borayotgan talablarni tugatish 

• Oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash uchun bozorga asoslangan 
yondashuvlarni qabul qilish 

• Qishloq xoʻjaligidagi tarif va notarif toʻsiqlarni bartaraf etish 

• Qishloq xo‘jaligini moliyalashtirishni mahsulot uchun veksellardan 
foydalanish, qisman kredit kafolati sxemalarini takomillashtirish va qishloq 
xo‘jaligi sug‘urtasiga ruxsat berish orqali kengaytirish 

11. Qishloq xoʻjaligi 
bozorlari faoliyatiga 
aralashuv amaliyotidan 
voz kechish 

• Mintaqaviy va mahalliy darajada qishloq xoʻjaligi bozorlari va yerdan 
foydalanish jarayoniga mahalliy hokimliklarning har qanday aralashuvidan 
voz kechish 

12. Bozor munosabatlariga 
asoslangan qishloq 
xoʻjaligi uchun davlat 
xarajatlari va 
investitsiyalarini 
yo‘naltirish 

• Qishloq va suv xo‘jaligi, chorvachilik va biologik xilma-xillik sohalarida 
yagona o‘rta muddatli integratsiyalashgan byudjet tizimini joriy etish 

• Subsidiyalash siyosatidan sugʻorish samaradorligini oshirish (suv va energiya 
resurslarini tejash), biologik xilma-xillikni oshirish va ilmiy faoliyatni qoʻllab-
quvvatlashni investitsiyalash siyosatiga oʻtish orqali davlat xarajatlarini 
muvozanatlashtirish 

• Sanitariya va fitosanitariya talablarini Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti 
xalqaro standartlari darajasida yangilash 

• Qishloq xoʻjaligida bilimlarni oshirish va texnologiyalarni oʻzlashtirish 
maqsadida ilgʻor bilimlarni tarqatishning innovatsion tizimini 
takomillashtirish 
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3-qism. Davlat ragʻbatlantiruvchi kuch sifatida 
 

 
 

Davlatning ishlab chiqaruvchidan bozor jarayonlarini qoʻllab-quvvatlovchi 
koʻmakchiga aylanishini jadallashtirish 
 

Davlat korxonalari sonini qisqartirish va qolgan davlat korxonalarining faoliyat samaradorligini 
oshirish 
 
79. Davlatning iqtisodiyotda ishlab chiqaruvchi sifatidagi hukmron roli, biznes faoliyatini tartibga 
soluvchi huquqiy asoslarning zaifligi, shuningdek, davlat tomonidan tartibga solishdagi 
oʻzboshimchaliklar xususiy sektor rivojlanishiga toʻsqinlik qilmoqda. Mamlakat iqtisodiyotida koʻplab 
tarmoqlarda faoliyat yurituvchi davlat korxonalari ustunlik qiladi. Taxminan 2580 ga yaqin 1-darajali davlat 
korxonalari hissasiga bandlikning taxminan 18 foizi va eksportning 20 foizi toʻgʻri keladi (26-rasm).39 
Mamlakat YaIMining taxminan yarmi davlat korxonalari va davlat sektorida yaratiladi (Holjaker, 2018). 
Davlat korxonalari dividendlar va soliqlar hisobiga davlat byudjetini moliyalashtirishda, shuningdek, 
investitsiya rejalarini bajarish orqali, eski iqtisodiy modelni amalga oshirishda muhim rol o‘ynagan. Davlat 
korxonalari iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida ishlab chiqarish va davlatning sanoat siyosatida 
belgilangan barcha ustuvor vazifalarni amalga oshirish uchun javobgardir. Aksariyat davlat aktivlari 15 ta 
yirik davlat korxonalari ixtiyorida jamlangan bo‘lib, 2019-yilda ularning hajmi YaIMga nisbatan 57 foizni 
tashkil etgan. 
  

 
39 1-darajali davlat korxonalari deganda toʻlaligicha davlatga tegishli boʻlgan davlat korxonalari nazarda tutiladi va 

boshqa davlat korxonalari egalik qiladigan korxonalar hisobga olinmaydi. 

Asosiy xulosalar: 3-qism 
 
Kuchli va raqobatbardosh xususiy sektorni rivojlantirish yanada samarali va masʼuliyatli davlat 
sektorining mavjudligiga bogʻliq. O‘zbekiston fuqarolari, anʼanaga koʻra, kuchli davlat institutlariga 
ishonch bilan qaraydi. Bu hukumatning mamlakat iqtisodiyotining qiyofasini oʻzgartirish, uni fuqarolar 
va korxonalarni qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltirishdagi rolini qayta qurish uchun mustahkam asos 
vazifasini oʻtaydi. Oʻtish davri maʼmuriy va byudjet resurslarini eski iqtisodiy model davrida yetarlicha 
eʼtibor qaratilmagan sohalarni investitsiyalash maqsadida qayta yo‘naltirish uchun eng yaxshi 
imkoniyat hisoblanadi. Biroq, hukumatning mazkur maqsadlarga erishish qobiliyati bir necha 
darajalarda cheklangan. Xususiy sektordagi oʻsish va investitsiyalar murakkab va tarqoq huquqiy asos, 
shuningdek, mamlakat iqtisodiyoti ehtiyojlari bilan hamohang boʻlmagan davlat investitsiyalari 
hisobiga cheklanmoqda. Mazkur muammolar institutsional tarqoqlik, qarorlarning haddan tashqari 
markazlashgan tarzda qabul qilinishi, davlatning hisobdorligi yetarli darajada emasligi va fuqarolarning 
yetarli darajada jalb qilinmaganligi ortidan yanada chuqurlashmoqda. O‘zbekistonning mintaqaviy 
iqtisodiy xilma-xilligi ham mintaqalar o‘zlarining nisbiy afzalliklaridan toʻlaqonli foydalana olishlarini 
ta’minlash uchun xizmatlar ko‘rsatish jarayonini nomarkazlashtirish va jamoatchilik oldidagi 
hisobdorlikni kuchaytirish zaruratidan dalolat beradi. 
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26-rasm. 1-darajali davlat korxonalarining iqtisodiyotda tarmoqlar kesimida taqsimlanishi 
 

 
Manba: Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2020-yilgi maʼlumotlari. 
Izoh: Har bir tarmoqdagi korxonalar soni qavs ichida koʻrsatilgan. 

 
80. Davlat korxonalari aholining katta qismi bandligini taʼminlaydi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot 
banki tahlili shuni koʻrsatadiki, Oʻzbekistonda davlat sektorida bandlikning umumiy bandlikdagi ulushi 
YeMO mintaqasidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biridir (YTTB 2020). Davlat sektorida bandlik darajasi 
yuqori boʻlgan boshqa mamlakatlardan farqli oʻlaroq, Oʻzbekistonda davlat sektorida bandlik davlat 
korxonalari (44 foiz) va davlat sektorining qolgan qismi (56 foiz) oʻrtasida deyarli teng taqsimlangan. 
Taqqoslash uchun, Ozarbayjon va Belarusda davlat sektorida bandlikning katta qismi davlat korxonalari 
hissasiga toʻgʻri keladi. 
 
81. Davlat korxonalari uchun ochiq va kvazi-fiskal subsidiyalar YaIMning taxminan 7 foizini tashkil 
qiladi. Davlat korxonalari uzoq vaqt davomida xarajatlarni qoplash uchun davlat byudjetidan 
moliyalashtirish (koʻpincha imtiyozli foiz stavkalari boʻyicha kreditlar), shuningdek, maʼmuriy tartibga 
solinadigan ishlab chiqarish omillari narxlari shaklida yordam olib kelgan. Davlat korxonalariga beriladigan 
kvazi-fiskal subsidiyalarning yuqori ulushi kommunal xizmatlar (elektr energiyasi, gaz, suv, 
markazlashtirilgan issiqlik taʼminoti) shaklida ijtimoiy soha xizmatlarini koʻrsatish majburiyatlari doirasida 
taqdim etiladi, biroq bunday subsidiyalar aviatsiya, avtomobilsozlik, kimyo sanoati va oʻgʻit ishlab chiqarish 
kabi davlat korxonlari tijoriy tamoyillar asosida faoliyat yurituvchi tarmoqlarda ham mavjud. Kvazi-fiskal 
subsidiyalar byudjetda aniq shaklda aks ettirilmaydi va, hisob-kitoblarga koʻra, YaIMga nisbatan taxminan 
6 foizni tashkil etadi. Davlat korxonalariga ochiq holda taqdim etilgan byudjet subsidiyalari 2020-yilda 
YaIMning taxminan 1 foizini tashkil etdi. Biroq, hatto shunday yirik resurslar ham talab darajasidagi 
investitsiyalarni taʼminlash uchun yetarli boʻlmadi. Kechiktirilgan texnik xizmat ko‘rsatish natijasida yuzaga 
kelgan texnik yo‘qotishlar sezilarli darajada yuqori bo‘lib, tabiiy gaz, issiqlik, suv va elektr energiyasi 
taʼminoti tizimlarida yoʻqotishlarning xalqaro me’yoridan oshib ketgan. Birgina tabiiy gaz taʼminotidagi 
yo‘qotishlar YaIMga nisbatan 1,2 foizni tashkil etadi.40 Ichimlik suvi taʼminoti tizimidagi yoʻqotishlar 
yetkazib beriladigan jami ichimlik suvi hajmning 35 foizini tashkil etadi va kvazi-fiskal taqchillik koʻrinishida 
YaIMga nisbatan taxminan 0,47 foizni tashkil qiladi. Elektr energiyasini uzatish va taqsimlashdagi 
yoʻqotishlar taxminan 20 foizga yetadi, bu kvazi-fiskal taqchilligk koʻrinishida YaIMga nisbatan taxminan 
0,24 foizni tashkil qiladi. Bu texnik yo‘qotishlar O‘zbekistonda qiyosiy olingan mamlakatlardagi 
koʻrsatkichlarga qaraganda yuqoriroq (Tojikistonda YaIMga nisbatan 0,19 foiz; Bolgariyada YaIMga 
nisbatan 0,15 foiz; Ruminiyada YaIMga nisbatan  0,14 foiz; Pokistonda YaIMga nisbatan 0,10 foiz). 

 
40 Ichki xarajatlarni qoplash narxlari paritetiga nisbatan. 
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82. Davlat banklarining operatsiyalari davlat korxonalariga beriladigan kvazi-fiskal subsidiyalar 
bilan chambarchas bogʻliq. Davlat korxonalari OʻRTTJ mablag‘lari va xalqaro moliya institutlarining 
suveren kafolatlangan uzoq muddatli kreditlaridan foydalangan holda davlat banklaridan subsidiyalangan 
kreditlash koʻrinishida kvazi-fiskal subsidiyalar olishda davom etmoqda (2-jadval). OʻRTTJ 2006-yilda 
tashkil etilganidan buyon davlat korxonalariga imtiyozli kreditlar berish orqali sanoat rivojlanishini 
moliyalashtirishda katta rol oʻynadi, lekin bu moliya sektorining samaradorligi va barqarorligi uchun 
qimmatga tushdi. Maqsadli kreditlashning katta qismi, OʻRTTJ aksiyadorlik kapitali manbasi sifatida 
ishtirok etuvchi murakkab qayta kreditlash jarayoni shaklida tashkil etilgan, jalb qilingan resurslar davlat 
banklariga kredit shaklida taqdim etiladi, ular keyinchalik davlat korxonalarini imtiyozli stavkalarda (xorijiy 
yoki milliy valyutada) qayta kreditlashni amalga oshiradi. OʻRTTJ banklarni qayta kapitallashtirdi, davlat 
korxonalariga ajratilgan yirik hajmdagi kreditlarini qayta tuzdi va bu kabi chora-tadbirlar 2017-yildan keyin, 
ayniqsa, kuchaydi. 2019-yil o‘rtalariga kelib OʻRTTJ bank tizimining eng yirik aksiyadori va kreditoriga 
aylandi, banklar orqali imtiyozli kreditlashning qariyb uchdan ikki qismi uning hissasiga to‘g‘ri keldi. 
 
2-jadval. Kvazi-fiskal faoliyat, Oʻzbekiston 
 

Kvazzi-fiskal faoliyat turi 
2017 yilgacha 

qoʻllangan 

Hali ham 

qoʻllanilmoqda 

Kvazi-fiskal zarar yoki 

foyda 

Moliya tizimi 

Subsidiyalangan kreditlash X Ha ↓ Zarar 

Zaxiralarni yaratishning kamaytirilgan 

talablari 
X Yoʻq Zarar 

Kredit chegaralari X Ha ↓ Zarar 

Birja va savdo tizimi 

Bir nechta valyuta kurslari X Yoʻq Foyda 

Import depozitlari X Yoʻq Foyda 

Valyuta kursi kafolatlari X Yoʻq Foyda 

Notarif toʻsiqlar X Ha ↓ Foyda 

Davlat korxonalarining tijoriy faoliyati 

Tijoriy narxlardan kamroq haq olish X Ha ↓ Zarar 

Notijoriy xizmatlar koʻrsatish X Ha ↓ Zarar 

Maxsus narxlash vakolati X Ha ↔ Foyda 

Tijoriy narxlaridan yuqori haq toʻlash X Ha ↑ Zarar 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; Izvorski va boshqalar. 2021-yil. 
Izoh: Koʻrsatkich belgilari faollik 2017-yildan beri pasaygan, oʻzgarmagan yoki oshganini ifodalaydi. 

 
83. Davlat korxonalari hisobdorligining moliyaviy koʻrsatkichlari turlicha. Iqtisodiyotdagi eng yirik 
davlat korxonalarining sof moliyaviy koʻrsatkichlari, COVID-19 pandemiyasi taʼsiriga qaramasdan, 2020-
yilda kamtarona ijobiy boʻldi. Subsidiyalarni hisobga olgan holda, YaIMning qariyb 1,5 foizini tashkil 
etadigan foyda YaIMning taxminan 1,0 foizini tashkil etadigan yoʻqotishlarni qoplaydi, ayni paytda 
aksariyat yoʻqotishlar tabiiy gaz taʼminoti tizimidagi texnik yoʻqotishlar, arzon eksport narxlari va issiq suv 
taʼminoti korxonalari yoʻqotishlari (2020 yilda eng yirik davlat korxonalarning jami moliyaviy 
yoʻqotishlarining taxminan uchdan ikki qismi) bilan bogʻliq. 2020-yilda 4 ta yirik davlat korxonasi 10 ta eng 
daromadli davlat korxonasi qatoriga kirdi: “O‘zbekneftgaz” AJ, “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ, 
“O‘zmetkombinat” AJ va “O‘zavtosanoat” AJ. Shuningdek, uchta yirik davlat korxonasi eng koʻp zarar 
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ko‘rgan davlat korxonalarining 10 taligidan joy oldi: “O‘zTransGaz” AJ, “O‘zbekiston havo yo‘llari” AJ va 
“O‘zbekko‘mir” AJ.41 
 
84. Davlat korxonalarini korporativ boshqarish tizimida jiddiy kamchiliklar mavjud. Aksariyat davlat 
korxonalari buxgalteriya hisobining milliy standartlariga asoslangan moliyaviy hisobotlarni tuzadilar, 
ammo ular davlat korxonalarining moliyaviy holatini toʻgʻri va adolatli baholanishini taʼminlamaydi. Davlat 
korxonalari kengashlari kuzatuvchilari Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) va boshqa 
xalqaro tashkilotlar tomonidan tavsiya etilgan hal qiluvchi vazifalar, masalan, ijrochi direktorlar nomzodini 
taklif etish, tayinlash va ishdan boʻshatish kabilarni amalga oshirish vakolatiga ega emas. Koʻpgina davlat 
korxonalari mustaqil kengash aʼzolarini tayinlashlari shart emas, garchi bu holat 2020-yilda davlat 
korxonalari kengashlaridagi mustaqil direktorlar sonini koʻpaytirishga qaratilgan islohotlar natijasida 
oʻzgargan boʻlsa ham. Hukumat davlat korxonalari kengashlarida sezilarli darajadagi ishtirokini saqlab 
qolmqda. Hukumat vakillari, odatda, davlat xizmatchisining tegishli tarmoq yoki boshqaruvdagi tajribasiga 
koʻra emas, balki egallayotgan lavozimi boʻyicha tayinlanadi, bu rivojlanayotgan ilgʻor amaliyotga va yirik 
davlat korxonalari sektoriga ega boʻlgan boshqa mamlakatlar tajribasiga mos kelmaydi.42 Koʻrsatkichlar 
monitoringini kuchaytirish uchun tizimlar yaratilganligiga qaramay, bu tizimlar hali joriy etilishning 
dastlabki bosqichida va davlat korxonalari faoliyati koʻrsatkichlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar asosan 
moliyaviy hisobotlarni chop etish bilan cheklangan. 
 
85. Hukumat xususiylashtirishning besh yillik rejasini eʼlon qildi, biroq bu rejaga kiritilmagan 
koʻplab davlat korxonalari iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarning aksariyatida xususiy sektor 
tomonidan boshqariladi. Barcha davlat korxonalarini baholash boʻyicha hukumatlararo keng koʻlamli 
muhokamalardan soʻng, hukumat tugatish va kimoshdi savdolari asosidagi xususiylashtirish jarayonlarini 
aralash tarzda amalga oshirish yoʻli bilan, besh yil ichida koʻpchilik kichik va oʻrta davlat korxonalaridagi 
davlat ulushidan voz kechish rejalarini tasdiqladi. Yaqinda, mahalliy kapital bozorlarini rivojlantirish uchun 
(bir vaqtning oʻzida, ishtirok uchun imkoniyatlarni kengaytirish uchun xalqaro qimmatli qogʻozlar 
bozorlarida aksiyalarini joylashtirish) aksiyalarni sotuvga chiqarish orqali aksariyat yirik davlat 
korxonalaridagi ozchilik ulushlarini sotish rejalari tasdiqlandi. Ammo bu rejalar barcha sohalarga taalluqli 
emas. 27-rasmda Oʻzbekistonda davlat ixtiyorida qoldirish taklif etilayotgan 70 ga yaqin oʻrta va yirik 
davlat korxonalarining tarmoq tarkibi bilan Germaniya, Litva, Norvegiya va Shvetsiyada samarali 
boshqaruvni namoyish etgan muvaffaqiyatli davlat korxonalarining tarmoq tarkibi solishtirilgan. Box 7`da 
boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar bilan qiyosiy tahlil keltiriladi. Xususiylashtirishning joriy rejalari 
amalga oshirilgan taqdirda ham, qishloq xoʻjaligi, kimyo sanoati, metallurgiya va mashinasozlik kabi 
xususiy sektor ustunlik qiladigan tarmoqlarda davlat korxonalarining sezilarli darajadagi ishtiroki saqlanib 
qoladi. 
  

 
41 Ushbu natijalar tartibga solinadigan xomashyo narxlari kabi davlat tomonidan taqdim etiladigan bir nechta 

koʻrinishdagi kvazi-fiskal subsidiyalarni oʻz ichiga olmaydi. 
42 Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD 2015) davlat xizmatchilari davlat korxonalarida kuzatuv 

kengashi aʼzosi boʻlish huquqiga ega ekanligiga qaramay, bu huquq odatda davlat majburiyatlarini ijro etish 
yuklatilgan davlat korxonalari uchun qoʻllanilishi kerakligini taklif qiladi. 
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27-rasm. Xususiylashtirish yakunlanganidan keyingi davlat korxonalaring ulushi, Oʻzbekiston va boshqa 
mamlakatlar 

 
 

 
Manba: CFRR 2020; MDH qonunchiligi 2022. 
Izoh: Namuna sifatida keltirilgan mamlakatlar: Germaniya, Litva, Norvegiya, Shvetsiya 
 
Box 7. Boshqa oʻtish davri mamlakatlaridagi xususiylashtirish jarayonlaridan olingan saboqlar 
 
O‘tish davri iqtisodiyotiga ega boʻlgan uchta mamlakat — Polsha, Rossiya Federatsiyasi va Vetnam — O‘zbekiston 
davlat korxonalarini qayta shakllantirish dasturini ishlab chiqishda foydalanishi mumkin boʻlgan muhim 
xulosalarni taklif etishi mumkin. Har uchala davlat ham birinchi navbatda bozorni liberallashtirishga qaratilgan 
islohotlarni, so‘ngra kichik davlat korxonalarini xususiylashtirish bo‘yicha tezkor dasturni amalga oshirishga urg‘u 
berdi, biroq keyingi strategiyalar har bir mamlakat misolida tubdan farq qildi. Rossiyada oʻrta va yirik korxonalarni 
xususiylashtirish oʻtish davrining dastlabki yillarida tez surʼatlar bilan amalga oshirildi, bozor institutlarini 
rivojlantirish va moliya sektoridagi muammolarni hal etishga qaratilgan chuqurroq islohotlar esa keyinroq amalga 
oshirildi. Polsha misolida esa aksincha. U yerda siyosatchilar oʻrta va yirik davlat korxonalari orasida nisbatan sekin 
xususiylashtirish jarayonini amalga oshirishdan oldin bozor va moliya sektoridagi boʻshliqlarni bartaraf etish yoʻlini 
tanladilar. Vetnam oraliq yechimni tanladi. Bozor va moliya sektoridagi boʻshliqlarni bartaraf etish boʻyicha 
kamtarona surʼatlardagi islohotlarni boshlab, shu bilan bir vaqtda, yirik korxonalarni xususiylashtirishga kirishdi. 
(Vetnamda bugungi kunga kelib ham minglab davlat korxonalarini saqlanib qolmoqda) 
 
Sovet davridan keyingi o‘tish davri tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, liberallashtirish siyosati va islohotlarning 
ketma-ketligi to‘g‘risidagi tanlovlar uzoq muddatli o‘sishning hal qiluvchi omillari bo‘lgan. Oʻtish davrining 
dastlabki yillarida har bir mamlakatdagi mavjud shart-sharoitlar oʻsish surʼatlari orasidagi tafovutni belgilab beruvchi 
eng muhim omil boʻlgan (Jahon banki, 2002-yil). Biroq 1995-1999-yillar oraligʻida, mamlakatlar qayta tiklana 
boshlagan vatqga kelib, siyosiy tanlovlarning ta’siri ahamiyatliroq bo‘la boshladi. Oʻtish davri boshlanganidan keyingi 
oʻnyillikda Polshaning real YaIMi qayta tiklandi va oʻzining dastlabki darajasidan 112 foizgacha yetdi. Bu vaqtga kelib, 
Rossiyaning real YaIMi atigi 64 foizgacha qayta tiklandi. Vetnamning bosqichma-bosqich o‘tishi real yoʻqotishlarning 
oldini olishda qoʻl keldi, bu esa islohotlar boshlanganidan keying o‘n yillikda real YaIMni ikki barobarga oshirish 
imkonini berdi. O‘zbekistonning hozirgi islohotlar dasturi koʻproq Vetnamdagi dastlabki vaziyatni esga soladi (garchi 
o‘shandan beri COVID-19 pandemiyasi yangi yirik muammolarni keltirib chiqardi). 
 
Polsha va Rossiya tajribasi shuni koʻrsatadiki, moliya sektorini tayyorlash, bozor institutlaridagi boʻshliqlarni 
bartaraf etish va barqaror makroiqtisodiy muhit shakllanishini kutish keng koʻlamli xususiylashtirishni 
muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim shartidir. Rossiyada meʼyoriy-huquqiy asoslardagi yirik boʻshliqlar 
davlat amaldorlariga shaxsiy manfaatlar yo‘lida qonunchilikni aylanib oʻtish yoʻllarini topish va koʻplab korxonalarni 
qoʻlga kiritish imkonini berdi. Bunday ichki ustunlik Polshadagi xususiylashtirish jarayonida ham muammo 
tugʻdirganligiga qaramay, bozor institutlarini mustahkamlashga qaratilgan dastlabki investitsiyalar, ayniqsa qonun 
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ustuvorligini mustahkamlashga qaratilgan islohotlar kelgusida ichki taʼsirni cheklashda muhim rol oʻynadi. Ikki holat 
oʻrtasidagi yana bir farq — ishchilarning ishtiroki darajasi edi. Polshada xususiylashtirish jarayoni oʻtish davrigacha 
ishchilar kengashlarini shakllantirish va nisbatan kuchli kasaba uyushmalarini jalb etishni nazarda tutdi. Bu tuzilmalar 
xususiylashtirishga qarshilik koʻrsatish va uni kechiktirish uchun aksariyat hollarda hukumat va korxonalar 
rahbariyatidan mustaqil ravishda harakat qildilar. Bu kurash xususiylashtirish jarayonini sekinlashtirdi va rahbariyat 
tarafidan kuchli nazoratni ragʻbatlantirdi. Natijada, ishchilar kengashlari aktivlarning talon-taroj qilinishiga yoʻl 
qoʻymaslik va korxonalarning sotish narxini pasaytirish maqsadida davlat korxonasi faoliyati koʻrsatkichlarini 
yolgʻondan pasaytirib koʻrsatishning oldini olishda muhim rol oʻynadi. Bu insayderlarga korxonslarni haqiqiy 
qiymatdan ancha past narxda sotib olish imkonini berishi mumkin edi. Rossiyada bunday kengashlar mavjud emasdi 
yoki ular bu jarayonlardan chetlashtirildi, bu esa korxonalar rahbariyatlariga hech qanday cheklovlarsiz va qarama-
qarshi kuchlarsiz harakat qilish imkonini yaratdi. Polshada xususiylashtirishning sekinroq surʼati xususiylashtirishning 
sogʻlom makroiqtisodiy muhitda sodir boʻlganligini ham anglatadi, shu bilan birga, Rossiyada tezkor xususiylashtirish 
dasturi jiddiy iqtisodiy inqiroz davriga toʻgʻri keldi, bu esa jarayonlarning ishchilar va jamiyatga taʼsirni kuchaytirdi. 
 
Olingan saboqlar Oʻzbekistonda davlat korxonalarini isloh qilish va xususiylashtirish jarayonining ketma-ketligini 
belgilab olishda hisobga olinishi zarur: 
  
● Birinchi bosqichda, xuddi O‘zbekiston misolidagi singari, bozor islohotlari narxlarni liberallashtirish, ishlab 

chiqarishni nazorat qilish, foiz stavkalari va savdo cheklovlariga urgʻu berishi lozim. Shundan keyin soliqqa tortish 
va davlat tomonidan tartibga solish tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqish, mulk huquqi himoyasining mustahkam 
mexanizmlarini yaratish, moliyaviy va buxgalterlik hisobining shaffof standartlarini joriy etish, shuningdek, 
ro‘yxatdan o‘tishni yengillashtirish, shartnomalar tuzish erkinligi va garov asosida kredit berishga ruxsat berish 
kabi bozorga asoslangan qulay biznes jarayonlarini ta’minlash orqali tadbirkorlik muhiti va bozor shart-
sharoitlarini yaxshilashga yoʻnaltirilgan islohotlar amalga oshirilishi zarur. Samaradorlikni oshirish va kelajakdagi 
bank inqirozlari xavfini minimallashtirish uchun moliya sektorini isloh qilishda asosiy eʼtibor bank nazoratini 
kuchaytirish, maqsadli kreditlashni qisqartirish va bank tizimida davlat nazoratini kamaytirishga qaratilishi kerak. 
Oʻzbekistonda asosan korxonalarning mol-mulki qiymati hisobidagi narxlar boʻyicha amalga oshiriluvchi kichik 
davlat korxonalarini xususiylashtirish dasturi birinchi navbatda maʼmuriy maʼlumotlarning ishonchliligini 
tasdiqlashga eʼtibor qaratishi lozim, shundan keyingina kichik, unchalik muhim boʻlmagan davlat korxonalarini 
xususiylashtirish mumkin boʻladi. 

 
● Ikkinchi bosqichda bozor islohotlari raqobat qonunchiligi va davlat siyosatiga, jumladan, davlat korxonalari va 

xususiy sektor oʻrtasida hamda xususiy sektor turli bozor oʻyinchilari oʻrtasida sogʻlom raqobat tamoyiliga 
qaratilishi kerak. (2-qismda sogʻlom raqobat nuqtai nazaridan muhim oqibatlar yaratuvchi huquqiy cheklovlar 
tavsiflanadi.) Bankrotlik va xorijiy investitsiyalarni tartibga soluvchi qonunchilik sinchiklab koʻrib chiqilishi va 
unga amal qilinishini taʼminlash zarur. Moliyaviy sektorni isloh qilishda asosiy e’tibor banklarni litsenziyalash 
tartiblarini takomillashtirish va kapital bozorini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishga qaratilishi kerak. 
Shuningdek, islohotlar mahalliy kapital bozorlarini tartibga solishni kuchaytirishga yoʻnaltirilishi lozim (masalan, 
qimmatli qogʻozlarga oid qonunchilik va kapital bozori regulyatori salohiyatini oshirish). Ushbu bosqichda kichik 
xususiylashtirishning tugallanishi natijasida boʻshab qolgan maʼmuriy resurslar barcha oʻrta va yirik davlat 
korxonalarida mustaqil tashqi audit oʻtkazish, xususiylashtirish natijasida ishini yoʻqotgan ishchilarni ijtimoiy 
himoya qilish tizimini ishlab chiqish, xususiylashtirish va aktivlarni boshqarish toʻgʻrisidagi qonunchilikni 
modernizatsiya qilish orqali oʻrta va yirik davlat korxonalarini xususiylashtirish jarayoniga safarbar qilishga 
imkon yaratiladi. 

 
● Jarayonning uchinchi bosqichida asosiy eʼtibor oʻrta va yirik davlat korxonalarini xususiylashtirish va davlat 

ixtiyorida qoldirilgan davlat korxonalarida samarali korporativ boshqaruv tamoyillarini chuqurroq joriy etishga 
qaratilishi kerak. 

 
O‘zbekiston davlat korxonalarini isloh qilishda sezilarli yutuqlarga erishdi, biroq e’tibor qaratish lozim boʻlgan 
muhim kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Tadbirkorlik muhitini yaxshilashga qaratilgan islohotlar va mulkiy huquqlar 
himoyasini ta’minlash chora-tadbirlari hali ham jiddiy eʼtibor talab qiladi. 2020-yilda bir necha yuzlab kichik davlat 
korxonalari muvaffaqiyatli xususiylashtirildi. Bu jarayon va uning natijalari xususiylashtirishni qiyinlashtiruvchi 
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potensial xavf va cheklovlarni aniqlash maqsadida puxta o‘rganilishi kerak. Islohotlarning ikkinchi bosqichi ham 
allaqachon boshandi. Biroq, raqobatga oid qonunchilikka qaratilgan islohotlarning sifati hamon xususiy sektor oʻsishi 
hamda xususiylashtirish jarayoniga toʻsqinlik qilmoqda. Nazorat va xavflarni boshqarishga kamroq eʻtibor 
qaratilmoqda, vaholanki, bu kelgusi bir necha yil ichida yirik davlat korxonalarida kamchilikni tashkil etadigan 
aksiyalarni chiqarish rejalaridan koʻrada ustuvorroq ahamiyatga ega edi. Keng koʻlamli xususiylashtirish jarayonlari 
boshlanguniga qadar moliyaviy hisobot standartlarini yangilash ishlarini yakunlash va tashqi audit oʻtkazilishini 
nihoyasiga yetkazish lozim. 
 
Ijtimoiy himoya tizimidagi kamchiliklar xususiylashtirish jarayoniga xavf solishi mumkin. Ishdan boʻshatilgan 
ishchilarni qoʻllab-quvvatlash hozirda ish beruvchilar tomonidan toʻlanadigan qonuniy ishdan boʻshatish nafaqasi 
bilan cheklangan, ayni paytda favqulodda vaziyatlar uchun zaxira sifatida qoʻshimcha davlat mablagʻlari 
ajratilmoqda. Sobiq Ittifoqning boshqa mamlakatlarida o‘tgan xususiylashtirish dasturlarida bunday tizimlar turli 
natijalarga olib kelgan. Shuningdek, ishdan boʻshatilgan ishchilarni iqtisodiyotning yangi shart-sharoitlariga 
moslangunlariga qadar yetarli vaqt va resurslar bilan taʼminlashi mumkin boʻlgan ishsizlik sugʻurtasini joriy etishga 
qaratilgan chora-tadbirlar sekin ilgarilamoqda. Ishsizlikdan himoya qilish siyosati qonunan mavjud boʻlsa-da, amalda 
mustahkam qoʻllab-quvvatlashni taʼminlash va mablagʻlarni tejashga yoʻl qoʻyilmasligi uchun uni yangilash va kuchli 
siyosiy iroda zarur. 
 
Oshkoralik va davlatning jamoatchilik oldidagi hisobdorligini kuchaytirish eng muhim ahamiyatga ega. Nodavlat 
ommaviy axborot vositalari, mustaqil kasaba uyushmalari va ishchilar kengashlari kabi fuqarolik jamiyati institutlari 
faoliyati ogʻir tartibga solish muhiti vositasida cheklanmoqda. Oʻzbekistonda ishchilarning manfaatlarini ifoda 
etuvchi mustaqil tashkilotlarning yo‘qligi aktivlarning shaxsiy manfaatlarga ega bo‘lgan ichki kuchlar tomonidan 
egallab olinishi xavfini oshiradi. 2016-yildan keingi davrda matbuot erkinligi bilan bogʻliq vaziyat sezilarli 
yaxshilangan bo‘lsa-da, O‘zbekistonda ommaviy axborot vositalari hali ham qatʼiy tartibga solinmoqda va jamoat 
davlatni javobgarlikka tortish borasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda.a Bu cheklovlarni imkon qadar tezroq olib 
tashlash samarali xususiylashtirish jarayonini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. 
 
Manba: Izvorski va boshqalar tadqiqoti uchun toʻplangan maʼlumotlar asosida. 2021-yil. 
a. “O‘zbekiston: Jahon matbuot erkinligi indeksi 2021” (monitoring paneli), “Chegara bilmas muxbirlar”, Parij, 
https://rsf.org/en/uzbekistan. 

 
86. Oʻzbekiston davlat korxonalari toʻgʻrisidagi rasmiy maʼlumotlar jamoatchilik uchun ochiq emas 
va toʻliq hisoblanmaydi. Umumiy moliyaviy maʼlumotlar va davlat korxonalarining iqtisodiyotga qoʻshgan 
hissasi kabi maʼlumotlar cheklangan. Davlat korxonalari faoliyati to‘g‘risidagi batafsil ma’lumotlar, 
jumladan, daromadlar, soliqlar va dividendlar to‘lovlari, shuningdek, davlat korxonalari faoliyati 
koʻrsatkichlarining yanada batafsil tahlili omma uchun ochiq emas. Korxonalar toʻgʻrisidagi sifatliroq 
maʼlumotlar davlat korxonalari faoliyati koʻrsatkichlarini tahlil qilish imkonini beradi va davlat 
korxonalarining mamlakat iqtisodiyotiga qoʻshayotgan hissasini aniqroq baholashni osonlashtiradi. 
 

Qonunchilik va meʼyoriy-huquqiy asosni mustahkamlash 
 
87. Faoliyat yuritishning nisbatan zaif standartlari hamda oʻzboshimcha va shaffof boʻlmagan 
tartibga solish vakolatlari Oʻzbekistondagi ishbilarmonlik muhitining kamchiligi hisoblanadi. 
O‘zbekiston davlat, biznes va fuqarolar xatti-harakatlari ustidan qonun ustuvorligi to‘g‘risidagi umumiy 
tasavvurlar bo‘yicha mintaqadagi qoʻshni mamlakatlardan sezilarli ortda qolmoqda. So‘nggi yillarda 
qonunchilik asoslarini takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlarga qaramay, O‘zbekistonda 
mulk huquqlari himoyasi bilan bogʻliq vaziyat qoʻshni davlatlardagiga qaraganda yomonroq. Misol uchun, 
Oʻzbekistonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar kamida 13 ta turli me’yoriy-huquqiy hujjatlar bilan 
tartibga solinadi (AQSh Davlat departamenti 2020b). Alohida olingan investorlar uchun maxsus 
investitsion rejimni shakllantirish imkonining mavjudligi adolatsiz oʻyin qoidalarini yaratadi. Davlat 
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korxonalari yer, infratuzilma, kredit resurslari, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, shartnomalar va, 
yaqin vaqtgacha, xorijiy valyutadan imtiyozli foydalanish imkoniyatiga ega edi. Tadbirkorlik uchun huquqiy 
muhitning sifati korxonalarga investitsiya kiritish va tashkiliy qarorlar qabul qilishda hal qiluvchi 
ahamiyatga ega boʻlgan bir qator jihatlarda qiyosiy olingan mamlakatlar guruhi yetakchilaridan orqada 
(28-rasm). Maslahatlashuvlar chog‘ida manfaatdor tomonlar bir necha bor O‘zbekistonda 
koʻrsatkichlarning o‘lchangan qiymatlari bilan ular oʻzlarining huquqiy muammolarini hal etishda duch 
kelgan — amalda kuzatilayotgan vaziyat oʻrtasida sezilarli farq borligini ta’kidladilar. 
 
88. Qonunchilikning tarqoqligi investorlarning yo‘qotilishiga olib keladi va korrupsiya xavfini 
oshiradi. O‘zbekiston qonunchiligi va meʼyoriy-huquqiy asoslari juda tarqoq. Ular prezident farmonlari va 
qarorlari, qonunlar, Vazirlar Mahkamasi va vazirlik darajasidagi qarorlar va vazirliklar tomonidan 
chiqariladigan buyruqlardan iborat. Korxonalar ularga rioya qilishga majbur ekanligiga qaramay, ushbu 
hujjatlarning aksariyati maʼmuriy kechikishlar yoki maʼlumotni chop etmaslik toʻgʻrisidagi qarorlar tufayli 
ommaga ochiq emas. Bundan tashqari, turli manbalardan olingan ushbu huquqiy-meʻyoriy hujjatlarning 
har biri koʻp sonli boshqa hujjatlar bilan bogʻliq boʻlib, asosiy qonun hujjatlariga oʻzgartirishlar kiritilgan 
taqdirda, Adliya vazirligi qonunosti hujjatlarni diqqat bilan va muntazam ravishda koʻrib chiqishiga toʻgʻri 
keladi. Bu jarayon korxonalar uchun qonun hujjatlari talablariga rioya qilishni sezilarli darajada 
murakkablashtiradi. Bu, shuningdek, qonunchilikda huquqiy va meʼyoriy boʻshliqlar hosil bo‘lishi va bu 
bo‘shliqlarning shaxsiy manfaatlar yo‘lida ishlatilishi xavfini oshiradi. 

 
3-rasm. Qulay ishbilarmonlik muhiti, tanlangan koʻrsatkichlar, Oʻzbekiston va boshqa mamlakatlar 
 
a. Mulk huquqlarining taʼminlanishiga berilgan baho b. Toʻlovga layoqatsizlikning hal etilishiga 

berilgan baho 
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c. Shartnomani bajarishga berilgan baho   d. Minoritar aktsiyadorlarni himoya qilishga 

berilgan baho 
 

 

 
Manbalar: BEE (Biznesni rag‘batlantiruvchi muhit) (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 

https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment; Iqtisodiy erkinlik indeksi (monitoring 
paneli), Heritage Foundation, Vashington, Kolumbiya okrugi, http://www.heritage.org/index/. 

 
89. Qonun ustuvorligini baholash natijalari mamlakatda nazorat va muvozanat, shaffoflik va ijro 
tizimida kamchiliklar mavjud ekanligini koʻrsatadi (29-rasm). O‘zbekiston World Justice loyihasining 
Qonun ustuvorligi indeksida 128 davlat orasida 92-o‘rinni egallaydi va YeMO mintaqasida eng past 
ko‘rsatkichlardan biriga ega43. Soʻnggi yillarda meʼyoriy hujjatlar talablariga rioya qilish, fuqarolik va jinoiy 
ishlar bo‘yicha odil sudlov kabi sohalarda koʻrsatkichlar yaxshilangan boʻlsa-da, boshqa koʻrsatkichlarda 
rivojlanish sezilarli darajada sekinlik bilan kechmoqda. Ushbu koʻrsatkichlar va subfaktorlar quyidagilarni 
oʻz ichiga oladi: 
 
● Hukumat vakolatlari bilan bogʻliq cheklovlar — qonun chiqaruvchi va sud hokimiyatida ijro 

hokimiyati ustidan nazorat va muvozanatni saqlash uchun yetarli vakolatlarning mavjud emasligi 
hukumat vakolatlari bilan bogʻliq koʻrsatkichlarni zaiflashtiradi 

● Hukumatning ochiqligi — mazkur koʻrsatkich fuqarolik jamiyatining cheklangan ishtiroki, axborotning 
yetarli darajada shaffof emasligi va axborotni olish huquqining yetarlicha taʼminlamaganligi tufayli 
pasaygan 

● Asosiy huquqlar — bu koʻrsatkich yig‘ilishlar va uyushmalar erkinligini kafolatlovchi yetarlicha himoya 
vositalarining yo‘qligi tufayli zaiflashgan 

● Huquqlarni qoʻllash amaliyoti — mazkur koʻrsatkich so‘nggi yillarda oʻsgan bo‘lsa-da, ma’muriy 
ishlarni yuritishda protsessual meʼyorlarga yetarli darajada amal qilinmaganligi va hukumat 
tomonidan tegishli qonuniy jarayon yoki kompensatsiyalarsiz ekspropriatsiyaning amalga oshirilishi 
tufayli cheklanib qolmoqda 

● Fuqarolik va jinoiy ishlar boʻyicha odil sudlov — ushbu koʻrsatkich hukumatning notoʻgʻri taʼsiri 
tufayli zaiflashgan 

  

 
43 WJP Qonun ustuvorligi indeksi (monitoring paneli), World Justice loyihasi, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020. 
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29-rasm. Butunjahon samarali boshqaruv koʻrsatkichlari: Qonun ustuvorligi 

 
Manba: WGI (Butunjahon samarali boshqaruv ko'rsatkichlari) (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, 
Kolumbiya okrugi, http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home. 

 
90. Tartibga solish yuki va yuqori soliq stavkalari xususiy sektor faoliyatiga toʻsqinlik qilmoqda. 
Islohotlarni amalga oshirishdagi sezilarli muvaffaqiyatlarga qaramay, tartibga solish bilan bogʻliq 
muammolar korxonalar tomonidan qayd etilgan eng jiddiy biznes cheklovlaridan biri bo‘lib qolmoqda. 
Jahon bankining 2019-yilgi Korxonalar so‘rovnomasida O‘zbekistondagi rasmiy xususiy korxonalarning 23 
foizi yuqori soliq stavkalarini tadbirkorlikdagi eng katta to‘siq sifatida qayd etgan. Soliq maʼmurchiligi 
hamda tartibga soluvchi litsenziyalash va ruxsat berish tartib-qoidalari eng asosiy cheklovlarning dastkabki 
10 taligidan joy olgan. Norasmiy sektor amaliyoti xususiy sektor rivojlanishiga halal beruvchi ikkinchi eng 
asosiy toʻsiq sifatida qayd etilgan. Ko‘p sonli adabiyotlarning tasdiqlashicha, norasmiy sektor bilan 
raqobatga kirishish rasmiy korxonalar bozordagi ulushining qisqarishi va mehnat unumdorligining 
pasayishiga olib keladi, bu rasmiy korxonalarning qonunchilik talablariga rioya qilish uchun qoʻshimcha 
xarajatlar qilishi bilan izohlanadi (30-rasm). Bu qonunga qatʼiy rioya qiluvchi, eng past mehnat 
unumdorligiga ega rasmiy korxonalarni bozorni tark etishga majbur qilishi mumkin. 
 
30-rasm. Qonunga rioya qiluvchi rasmiy xususiy korxonalar va roʻyxatdan oʻtmagan yoki norasmiy 
korxonalar oʻrtasidagi raqobat, 2019-yil 

 
Manba: Korxonalar so‘rovnomasi maʼlumotlari asosida Jahon banki tahlili. 
 

91. Alohida olingan investitsiyalarga ruxsat beruvchi maxsus qarorlar teng huquqlilik tamoyillari 
uchun eng katta tahdidlardan biridir. Meʼyoriy-huquqiy asoslarni qoʻllashda, davlat organlariga istisnolar 
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taqdim qilishga imkon beruvchi tarqoqlik va oʻzboshimchaliklar tufayli investorlar, ayniqsa xorijiy 
investorlar, odatda soliq yoki tartibga solish imtiyozlarini kafolatlaydigan maxsus qarorlar chiqarish 
yuzasidan murojaat qiladilar. Batafsil maʼlumotlar mavjud boʻlmasa-da, bu kabi maxsus kafolatlar 
hukumatning hisob-kitoblariga taʼsir qiluvchi eng katta omillardan biri boʻlib, 2019-yilda iqtisodiyotda soliq 
imtiyozlarining turli shakllari tufayli YaIMning taxminan 6 foizi yoʻqotilgan. Aksariyat hollarda, bu kabi 
qarorlar nashr etilmaydi, bu ularning qoʻllanish doirasini toʻliq tushunishni qiyinlashtiradi va yangi 
investorlar va bozor ishtirokchilari uchun tijorat xavflarini baholashni juda murakkablashtiradi. 
Imtiyozlarni taqdim etishning shaffof mezonlari va tartiblarining yoʻqligi ham kuchli siyosiy aloqalarning 
mavjudligi sababli korrupsiya xavfi va aktivlarning shaxsiy manfaatlar yoʻlida qoʻlga kiritilishi ehtimolini 
oshiradi. Ushbu xavotirlar manfaatdor tomonlar bilan doimiy ravishda oʻtkazilgan suhbatlar va  
maslahatlashuvlar chogʻida bir necha marta tilga olingan. Bozorning barcha ishtirokchilariga birdek 
taalluqli bo‘lgan aniq va yagona qonunchilik tizimi ishbilarmonlik muhitini yaxshilashning eng muhim va 
dolzarb ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. 
 
92. To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni (TTXI) jalb qilish va saqlab qolishning jahon tajribasi 
shuni ko‘rsatadiki, shaffoflik, adolatli raqobat va siyosiy barqarorlik imtiyozlar va hatto infratuzilmadan 
ham muhimroq hisoblanadi. 2013-yilda Ko‘p tomonlama investitsiyalarni kafolatlash xalqaro 
assotsiatsiyasi va The Economist tahliliy byurosi tomonidan global investorlar orasida o‘tkazilgan keng 
ko‘lamli so‘rov natijalariga ko‘ra, iqtisodiy barqarorlik va siyosiy to‘siqlarning olib tashlanishi investorlar 
uchun infratuzilma sifati va rag‘batlardan ko‘ra muhimroq (MIGA 2014). Tadqiqot, shuningdek, global 
bozorlarga integratsiyaning kuchayishi natijasida mahalliy bozorlarning katta-kichikligi investorlar uchun 
o‘z ahamiyatini yo‘qotishini ko‘rsatadi. Boshqa davlatlarda o‘tkazilgan tadqiqotlar mazkur xulosalarni 
tasdiqlaydi va investor ishbilarmonlik muhiti va iqtisodiy shart-sharoitlar, inson kapitali, shuningdek, ichki 
va tashqi bozorlarga kirish imkoniyatining mavjudligi nuqtai nazaridan uning talablariga javob beruvchi 
ikkita muqobil variantdan birini tanlashiga to‘g‘ri kelgan taqdirdagina imtiyozlar muhim omilga aylanishi 
mumkinligini koʻrsatadi.  
 

Davlat investitsiyalarining natijadorligini oshirish 
 
93. 2009-2019-yillarda davlat investitsiyalari iqtisodiyotga kiritilgan jami investitsiyalar hajmining 
qariyb uchdan bir qismini tashkil etdi. 1995-2016-yillar oraligʻida iqtisodiyotga kiritilgan jami 
investitsiyalar hajmi YaIMning o‘rtacha 20 foizini tashkil etgan va keying yillarda, 2017-yilda islohotlar 
boshlanganidan soʻng, investitsiyalar hajmida keskin o‘sish kuzatildi. O‘zbekistonning aholi jon boshiga 
davlat kapital qoʻyilmalari koʻrsatkichi MDH davlatlari orasida eng yomon koʻrsatkichlardan biri 
hisoblanadi. Shunga qaramay, bu davrda davlat investitsiyalari mamlakatning iqtisodiy oʻsishi va sanoatni 
diversifikatsiya qilishda muhim rol oʻynadi, shuningdek, oʻtish davrida mamlakat oldida turgan koʻplab 
muammolarni hal qilishga hissa qoʻshdi. 
 
94. OʻzRTTJ davlat investitsiyalarini moliyalashtirishda muhim rol oʻynadi. Asosan oltin eksportidan 
olinadigan foyda hisobiga moliyalashtiriladigan OʻzRTTJ davlat tomonidan taklif etilgan va tasdiqlangan 
investitsiya loyihalarini amalga oshiruvchi korxonalarga (asosan davlat korxonalari) tijorat banklari orqali 
strategik kreditlar taqdim etadi. Soʻnggi yillarda OʻzRTTJ tomonidan moliyalashtirishning kichikroq ulushi 
tadbirkorlarni qoʻllab-quvvatlash va uy-joy olishga koʻmaklashish maqsadlariga yoʻnaltirildi. Ortiqcha 
tushumlar mamlakatning valyuta zaxiralarini toʻldirish imkonini beradi va 2020-yil yakuniga ko‘ra ularning 
hajmi mamlakatning jami strategik zaxiralari hajmining qariyb 30 foizini tashkil etdi. 
 
95. Davlat investitsiyalari tizimidagi kamchiliklar 2017-yildan keyingi davrda mamlakatdagi barcha 
kapital qoʻyilmalarining samaradorligini cheklab kelmoqda. Jami davlat investitsiyalari hajmi 2016-yilda 
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YaIMning 8 foizini tashkil etgan boʻlsa, 2019-yilga kelib qariyb 13 foiziga ko‘paydi. Davlat 
investitsiyalarining salmoqli qismi tashqi qarzlar hisobidan amalqa oshirilgan turli loyihalar orqali 
moliyalashtirildi. Xarajatlarning bunday oʻsishi YaIM oʻsishining kapital zichligi koeffitsientining keskin 
oʻsishi bilan yonma-yon kechdi. Kapital zichligi koeffitsienti qoʻshimcha investitsiyalarning iqtisodiy 
oʻsishga taʼsir chegarasini baholaydi. O‘zbekistonda bu ko‘rsatkich 2004-2016-yillarda o‘rtacha 3,3 ni 
tashkil etgan. 2017-2019-yillar oralig‘ida ko‘rsatkichning o‘rtacha qiymati ikki baravardan ziyodga oshib, 
7,0 ga yetdi (31-rasm). Bunday keskin oʻsish mamlakat iqtisodiyoti endilikda investitsiyalar hisobiga YaIM 
oʻsishini jadallashtirish hamda bandlikni oshirishga samarali yoʻl bilan erisha olmasligidan dalolat beradi. 
 
31-rasm. Davlat qarzi va YaIM oʻsishining kapital zichligi 
 

 
 
Manba: Jahon bankining rasmiy statistik ma’lumotlarga asoslangan hisob-kitoblari; DSA (Qarz barqarorligi tahlili) 
(monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/programs/debt-
toolkit/dsa. 
 

96. Davlat investitsiyalarini boshqarish tarqoq va muvofiqlashtirilmagan. So‘nggi o‘n yil ichida 
hukumatning Markazlashtirilgan investitsiyalar dasturi orqali davlat investitsiyalarini moliyalashtirish bir 
nechta manbalar, jumladan, davlat byudjeti, OʻzRTTJ, davlat maqsadli jamg‘armalari, shuningdek, 
rivojlanish bo‘yicha hamkorlar va xorijiy kreditorlar hisobidan amalga oshirildi (Izvorski va boshq. 2019). 
Ushbu mablag'lar investitsiya dasturini amalga oshirishga masʼul boʻlgan byudjet tashkilotlari, davlat 
korxonalari va ayrim xususiy korxonalarga taqdim etildi. Davlat moliyasi qonunchiligida investitsiyalarni 
yanada nomarkazlashtirishga ruxsat etilgan; buning uchun investitsiyalarni oʻzaro hamkorlikda amalga 
oshirishni nazarda tutuvchi qoʻshma biznes kelishuvlarining murakkab mexanizmlari belgilangan boʻlib, 
uning yordamida xususiy va xorijiy investorlar davlat korxonalarini moliyalashtiradilar. Yaqinda qabul 
qilingan davlat-xususiy sheriklik toʻgʻrisidagi meʼyoriy-huquqiy hujjatlar davlat investitsiyalarining yangi 
kanalini yaratdi va bugungi kunga kelib shakllangan loyihalar portfeli YaIMga nisbatan taxminan 16 foizni 
tashkil etmoqda. Investitsiyalarni boshqarish moliyalashtirish manbalariga koʻra bir-biridan farq qiluvchi 
koʻp sonli yondashuvlarni qoʻllagan holda amalga oshiriladi (32-rasm). Davlat byudjetidan 
moliyalashtriladigan investitsiyalar byudjet jarayonining bir qismi sifatida Iqtisodiy taraqqiyot va 
kambag‘allikni qisqartirish vazirligi tomonidan boshqariladi, OʻzRTTJ mablagʻlaridan moliyalashtiriladigan 
loyihalar va davlat-xususiy sherikligi doirasidagi loyihalari uchun esa investitsiya loyihalarini baholash va 
tanlash jarayonlari butunlay boshqacha tarzda amalga oshiriladi (XVJ 2020). 
 

https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa
https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa
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97. Sanoat siyosati maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan davlat investitsiyalariga ustuvorlik 
berilganligi sababli inson kapitali va muhim qulay iqtisodiy infratuzilmaga investitsiyalar hajmi 
cheklandi. Oʻtgan davrdagi davlat investitsion xarajatlari tarkibi toʻgʻrisida batafsil maʼlumot mavjud 
boʻlmasa-da, aksariyat davlat investitsiyalari hukumatning sanoat siyosatidagi strategik maqsadlarini 
moliyalashtirgan, deyish mumkin. Sanoat siyosatiga jiddiy eʼtibor boshqa ustuvor yoʻnalishlar, jumladan,  
taʼlim, sogʻliqni saqlash va boshqa sifatsiz davlat xizmatlari uchun ajratiladigan resurslar hajmining 
qisqarishiga olib kelgan. Natijada davlat xizmatlarini ko‘rsatishda katta bo‘shliqlar paydo bo‘lmoqda. Yangi 
loyihalarga ustuvorlik berilishi mavjud aktivlarning saqlash xarajatlari evaziga taʼminlandi va bu, o'z 
navbatida, energetika va transport kabi muhim tarmoqlarda infratuzilmaning yomonlashishiga olib keldi.  

 
32-rasm. Davlat investitsiyalarini boshqarish jarayonlarini baholash, Oʻzbekiston va boshqa 
mamlakatlar  
 

 
 
Manba: Xalqaro valyuta fondi, 2020-yil. 

 
98. Davlat moliyasini boshqarish yaxshilandi, biroq davlat investitsiyalari aniq tizimining mavjud 
emasligi mablagʻlarni samarasiz sarf qilish va loyihalar sifatining pasayishiga olib keladi. 2017-yildan 
keyingi davrda davlat moliyasini boshqarish samaradorligi va shaffofligini oshirishga qaratilgan qator 
islohotlar amalga oshirildi. Byudjetdan tashqari xarajatlarning davlat byudjetiga birlashtirilishi byudjet 
qamrovini kengaytirdi, yangi byudjet jarayonlari esa parlament nazoratini kuchaytirdi. Gʻaznachilik 
operatsiyalari va qarz majburiyatlarini boshqarishni takomillashtirish natijasida pul mablagʻlari va davlat 
qarzlarini boshqarish sifati yaxshilandi. Biroq, hali ham davlat investitsiyalarini boshqarishda, loyihalarni 
saralash va tanlash boʻyicha yoʻl-yoʻriq koʻrsatadigan tizimli yondashuv mavjud emas, natijada aksariyat 
loyihalarni iqtisodiy asosga ega boʻlmagan mulohazalarga koʻra tanlash imkoni tugʻiladi. Davlat 
investitsiyalari joriy xarajatlarni nazorat qiluvchi doimiy byudjet jarayonilaridan butunlay ajratilgan va 
investitsiya loyihalari xarajatlarini baholashda, investitsiya loyihalari doirasida foydalanishda boʻlgan 
aktivlarga texnik xizmat koʻrsatish joriy xarajatlari va ularni yangilariga almashtirish xarajatlarini hisobga 
olish talab qilinadi. Buning oʻrniga, ijrochi agentliklar ushbu mablagʻlarni keyingi byudjet jarayonlarida 
talab qilib olishiga toʻgʻri keladi. Investitsiya loyihalari korrupsiya va moliyaviy suiisteʼmol qilinishga 
moyilligi nuqtai nazaridan davlat xarajatlarining eng zaif shakllaridan biridir. Loyihalarning yirik portfeli 
shakllanayotgan davlat-xususiy sherikligi kabi yangi yoʻnalishlarda ham davlat aktivlarining davlat 
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amaldorlari tomonidan shaxsiy manfaatlar yoʻlida tortib olinishi xavfi mavjud. Bu muammolarni hal etish 
davlat investitsiyalarining tez o‘zgarib borayotgan iqtisodiyot ehtiyojlariga mos kelishini ta’minlashda 
muhim ahamiyat kasb etadi. 
 

Infratuzilmadagi kamchiliklarni bartaraf etish 
 
99. Yuqori sifatli jismoniy va raqamli infratuzilmaning mavjudligi, ayniqsa, xususiy sektor geografik 
cheklovlarni yengib o’ta olishida muhim o’rin tutadi. So’nggi yillarda infratuzilmadagi to’siqlar 
mamlakatning iqtisodiy ko’rsatkichlariga tobora ko’proq putur yetkazmoqda. Eskirayotgan energetika va 
transport infratuzilmasi ishlab chiqarishning sezilarli darajada yomonlashishiga olib keladi va 
eksportyorlarning xarajatlarini oshiradi. Raqamli infratuzilmaga investitsiya kiritilishining sekin surʼatlari 
O‘zbekistonning rivojlanmagan va tarixan e’tibordan chetda qolgan xizmat ko‘rsatish sohasi salohiyatini 
cheklaydi. Turli soʻrovnomalarda mazkur muammolar doimiy ravishda xususiy sektor faoliyatiga halal 
beruvchi eng katta toʻsiqlar qatorida tilga olinadi. Bu toʻsiqlarning olib tashlanishi xususiy sektor 
samaradorligini oshirishi, shu bilan bir qatorda, eskirgan texnologiyalarni atrof-muhitga taʼsiri nuqtai 
nazaridan nisbatan toza, samaraliroq va barqaror infratuzilma bilan almashtirish imkoniyatlarini ochishi 
mumkin. 
 

Energetika 
 
100. Biznes uchun ishonchli energiya taʼminoti zarur, bu vazifani hal etish esa hukumat olib 
borayotgan islohotlarning eng ustuvor yoʻnalishlaridan biridir. Jahon banki (2018a) maʼlumotlariga koʻra, 
elektr energiyasi, tabiiy gaz, yoqilgʻi va suvning uzluksiz yetkazib berilishini taʼminlash kichik va oʻrta 
korxonalar rahbariyatining asosiy ustuvor vazifasi boʻlib qolmoqda. Ishlab chiqarish korxonalari 2017- va 
2018-yillarda yil davomida 24-29 kun bir soatdan ortiq vaqt davom etgan elektr taʼminoti uzilishlari sodir 
boʻlganligi haqida xabar berishgan. Natijada, kommunal xizmatlar, jumladan, elektr, gaz va suv 
ta’minotidagi uzilishlar tufayli yirik korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish potensial hajmining 24 foizi va 
kichik korxonalarda 38 foiziga baholangan mahsulot yoʻqotilgan. Qish oylarida uy xoʻjaliklari va jamoat 
infratuzilmalari, jumladan, maktablarda gaz taʼminoti tez-tez uzilib qoladi. Ushbu muammolarni hisobga 
olgan holda, 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasi doirasida energetika sohasini isloh 
qilish eng ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Eski iqtisodiy model davrida investitsiyalash 
nuqtai nazaridan koʻp yillik eʼtiborsizlikdan so'ng, 2017-yildan keyingi davrda davlat investitsiyalarining 
eng katta qismi energetika sektoriga yoʻnaltirildi.44- 
 
101. Iqtisodiyot oʻsib borishiga mos ravishda elektr energiyasiga boʻlgan talab barqaror oʻsib borishi 
kutilmoqda. 2018-yilda umumiy elektr energiyasi isteʼmoli hajmi 63 teravatt/soatga yetdi va 2030-
yilgacha boʻlgan davrda elektr energiyasiga boʻlgan talab yiliga taxminan 4 foizga oʻsib borishi kutilmoqda 
(33-rasm). Elektr energiyasining asosiy qismini sanoat (41 foiz), ikkinchi oʻrinda — turar-joy (24 foiz) 
hamda qishloq xo‘jaligi (21 foiz) va savdo sohasi (11 foiz) iste’mol qiladi. 
 

 
44 XEA (2021); Moliya vazirligining davlat byudjet va davlat qarzi toʻgʻrisidagi maʼlumotlariga asoslangan Jahon 

banki hisob-kitoblari.  
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33-rasm. Oʻzbekistonda elektr energiyasiga boʻlgan talabning oʻsishi prognozi 

 
Manba: Jahon banki 2019b. 

 
102. Sovet davridan saqlanib qolgan infratuzilma va zaif institutsional salohiyat energetika 
sektorining mavjud talabni ishonchli qondirish imkoniyatlarini cheklagan. Mavjud gaz bilan ishlaydigan 
issiqlik elektr stansiyalarining oʻrtacha vaznli issiqlik samaradorligi 33 foizni tashkil etadi, bu odatda 53-56 
foiz samaradorlikka erishadigan yangi agregatlarga nisbatan past. Yetkazish va tarqatishdagi yoʻqotishlar 
sotuvlarning taxminan 25 foizini va ishlab chiqarilgan energiya umumiy hajmining 20 foizini tashkil qiladi. 
Elektr uzilishlarining soni va davomiyligi YeMO mintaqaviy standartlariga qaraganda yuqori. Tizimdagi yirik 
yoʻqotishlar elektroenergiya yetkazib berish infratuzilmasining eskirganligi va qayta taʼmirlashga 
muhtojligidan dalolat beradi. Elektr uzatish va yetkazib berish liniyalarining oʻrtacha yoshi 30 yil. Eskirgan 
elektr uzatish infratuzilmasi qayta tiklanadigan energetika boʻyicha yirik loyihalarni ishlab chiqishga ham 
toʻsqinlik qiladi.45 
 
103. Elektroenergiya, issiq suv va kommunal isitish xizmatlari tabiiy gazga tayanadi, bu esa raqobat 
bosimlari hamda ichki ehtiyojlar va eksport imkoniyatlari oʻrtasida ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. 
O‘zbekistonda umumiy birlamchi energiya ta’minotining 86 foizi tabiiy gaz hissasiga toʻgʻri keladi. 
O‘zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish ham cheklangan. Umumiy 
oʻrnatilgan quvvatning 80 foizdan ortigʻini tabiiy gazga asoslangan ishlab chiqarish tashkil etadi, ikkinchi 
oʻrinda gidroenergetika (10 foizdan ortiq) va undan keyin koʻmir (5 foiz) turadi. Gaz ta’minoti 
samaradorligini oshirish, energiya majmuasini diversifikatsiya qilish va barqaror kam uglerodli rivojlanishni 
taʼminlash sohaning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan hisoblanadi. 
 
104. Uzoq yillar davomida energiya tariflari xarajatlarni qoplamagan, natijada tarmoqni barqaror 
moliyalashtirish bilan bogʻliq jiddiy muammolar yuzaga keldi. Barcha kommunal xizmatlar (elektr 
energiyasi, gaz, issiq va sovuq suv, kanalizatsiya xizmatlari) uchun ulgurji va chakana savdo tariflari 
tannarxidan past darajada belgilangan. Bu korxonalar va uy xoʻjaliklari uchun davlat subsidiyalarining 
asosiy kanali boʻlib xizmat qilgan. 2017-yildan boshlab tariflarning bosqichma-bosqich oshirilishi ayrim 
korxonalarni amalda joriy xarajatlarni qoplash darajasiga yaqinlashtirgan bo‘lsa-da, ular hali ham kapital 

 
45 Hukumat energetika strategiyasida 2030-yilga kelib 8000 megavattgacha yangi quyosh va shamol energiyasini 

tarmoqqa ulashni rejalashtirilmoqda. 
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xarajatlarni moliyalashtirish uchun yetarli emas va ko‘p hollarda tabiiy gazning sun’iy ravishda 
pasaytirilgan narxlari bilan bog‘liq. Mahalliy gaz tariflari joriy eksport narxlarining qariyb yarmi miqdorida 
belgilanadi. Gaz tariflarini eksport narxlari darajasigacha koʻtarish boshqa kommunal xizmatlarning 
xarajatlarini qoplashga katta taʻsir koʻrsatadi. 2017-2019-yillarda amalga oshirilgan tariflar bilan bogʻliq 
tuzatishlar yuqori inflyatsiyaning asosiy omili boʻlib, mablagʻlarni tejashning qat’iy choralari va ijtimoiy 
yordam toʻlovlari miqdori bilan bogʻliq tuzatishlarni amalga oshirishni talab qildi.46 Eski iqtisodiy 
modelning past tariflar koʻrinishidagi merosi tarmoqdagi davlat korxonalarining moliyaviy holatiga 
nisbatan past yigʻim stavkalari, 2017-yilda valyuta kursining qayta baholanishidan keyin oshgan qarzdorlik 
hamda yuqori texnik va tijoriy yoʻqotishlar kabi boshqa iqtisodiy qiyinchiliklarning ta’sirini kuchaytirdi. 
 
105. Energetika sektorining moliyaviy ahvoli yomonlashmoqda. 2018-yil boshida oʻtkazilgan tashkiliy 
qayta qurishgacha boʻlgan davrda, sobiq davlatga qarashli vertikal integratsiyalashgan elektroenergetika 
korxonasi bo‘lgan “O‘zbekenergo” moliyaviy jihatdan barqaror emas edi. Uzluksiz naqd pul taqchilligiga 
sohadagi yuqori texnik va tijoriy yo‘qotishlar, 2017-yilgacha nisbatan past bo‘lgan yig‘im stavkalari (hisob-
kitob qilingan tushumning 83 foizdan 93 foizigacha), 2017-yil sentabrdagi valyuta devalvatsiyasidan keyin 
xorijiy valyutadagi qarz miqdorining oshishi, shuningdek, tannarxdan past darajada oʻrnatilgan tariflar 
sabab bo‘lgan. Sektorning moliyaviy ahvoli COVID-19 pandemiyasi tufayli yanada yomonlashdi, natijada 
byudjetdan moliyaviy yordamni talab qildi.47 
 
106. Xususiy sektorni energetika sohasiga jalb qilish ulkan imkoniyatlarni taqdim etadi, biroq xususiy 
sektor qiziqish bildirishi uchun biznes muhitini yaxshilash va kam taʼminlangan aholi qatlamlarini 
himoya qilishga qaratilgan keng koʻlamli islohotlar talab etiladi. Investorlarning qayta tiklanadigan 
energiya manbalarini rivojlantirish va gaz bilan ishlaydigan elektr stansiyalarini modernizatsiya qilish 
loyihalariga yuqori darajada bildirganligidan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekistonning energetika sohasiga 
mahalliy va xorijiy xususiy sektorda katta qiziqish mavjud. Biroq, bu qiziqishni real investitsiyalarga 
aylantirish uchun tarmoqdagi past tariflar, tarmoq infratuzilmasiga kirish huquqlari masalasidagi 
noaniqliklar, eskirgan texnologiyalar hamda samarali tartibga solinadigan chakana va ulgurji energiya 
bozorining mavjud emasligi kabi bir qator toʻsiqlarni olib tashlash talab qilinadi. Shuningdek, aholining 
ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini tariflarning keskin o‘zgarishidan himoya qilish, davlat investitsiyalari 
va davlat-xususiy sherikligining fiskal risklarini boshqarish, yuqori sifatli va shaffof ishbilarmonlik muhitini 
ta’minlashga qaratilgan kompleks islohotlar o‘tkazish talab etiladi. 
 

Jismoniy va raqamli aloqa 
 
107. Transport sohasidagi kamchiliklar xususiy sektorda O‘zbekistonning dengizga chiqish yo‘llaridan 
mahrum geografik joylashuvidan kelib chiqadigan o‘sish muammolarini yanada chuqurlashtirmoqda.48 
Iqtisodiyotning infratuzilma sifati va chegara xarajatlariga nisbatan sezgirligiga qaramay, O‘zbekiston 
Markaziy Osiyo mintaqasida eng yuqori transport xarajatlariga ega. Yuk tashishning oʻrtacha narxi 
taxminan 1,75 AQSh dollarini (yuk mashinasi uchun xarajatlar, 1 kilometrga) tashkil etadi, bu 
Qozogʻistondagiga qaraganda 32 foizga va Qirgʻizistondagiga nisbatan 23 foizga yuqori. Tovarlarni tashish 

 
46 2020-2021- yillarda COVID-19 pandemiyasi tufayli tariflar muzlatildi va 2022-yil boshida qayta tiklanishi 

kutilmoqda. 
47 2018-yilda “O‘zbekenergo”ning bo‘linishi natijasida tashkil etilgan turli energetika korxonalariga 2020-yilda 

davlat byudjetidan qariyb 100 mln AQSh dollari ajratilgan. 
48  Mamlakatning dengizga chiqish imkoniyati yoʻq va ayni paytda boshqa dengizga chiqish imkoniyatiga ega 

boʻlmagan mamlakatlar bilan oʻralgan. Oʻzbekiston oʻz tovarlari bilan dengizga chiqishi uchun, kamida ikkita 
mamlakat chegarasini kesib oʻtishiga toʻgʻri keladi.  
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uchun zarur boʻlgan ixtisoslashtirilgan harakatlanuvchi tarkib va boshqa jihozlar ham sifat, ham 
rejalashtirish nuqtai nazaridan ishonchli emas. Kichikroq qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilari temir yoʻl 
vagonlari toʻlishini kutish kerakligi sababli kichik miqdordagi mahsulotlarni tashishda koʻpincha 
kechikishlarga duch kelishadi, bu esa hosilni yoʻqotish riskini oshiradi. Qozog‘iston va Rossiyaga jo‘natilgan 
tez buziladigan mahsulotlar tranzitida 7 foizlik yo‘qotishlar odatiy hol hisoblanadi, bu mazkur hisobot 
uchun manfaatdor tomonlar bilan o‘tkazilgan maslahatlashuvlar chog‘ida meva-sabzavot yetishtirish 
sohasi eksportyorlari tomonidan qayta-qayta tasdiqlangan. Qoʻshni davlatlar va xalqaro iqtisodiy oʻsish 
markazlari bilan transport aloqasining cheklanganligi meva-sabzavot yetishtirish va agrobiznes, 
hunarmandchilik va togʻ-kon sanoati kabi asosiy tarmoqlarda ish oʻrinlari yaratish va savdoning oʻsishiga 
toʻsqinlik qilmoqda. Eksport faoliyatining deyarli barcha shakllariga taʼsir etuvchi omil bo‘lgan transport 
infratuzilmasidagi kamchiliklar koʻplab tarmoqlarning oʻsishi va rivojlanishiga tahdid solmoqda. 
 
108. Oʻzbekistonga havo yoʻllari orqali kirish 2018-2019-yillarda yaxshilangan boʻlsa-da, mintaqadagi 
boshqa davlatlar darajasida rivojlanmagan, bu esa turizm va yuqori sifatli meva-sabzavot mahsulotlari 
savdosining oʻsishini cheklamoqda. 2010–2017-yillar oraligʻida O‘zbekistonga xalqaro havo transporti 
orqali tranzitlar qo‘shni Qirg‘iziston (12 foiz) va Qozog‘iston (9 foiz) bilan solishtirganda, Markaziy Osiyo 
mintaqasidagi eng past o‘sish sur’atlaridan (4,7 foiz) birini qayd etdi. Biroq, 2018-2019-yillarda viza 
talablarini yumshatish bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlardan so‘ng O‘zbekistonning aviatsiya sektori 
keskin oʻsish davrini boshdan kechirdi. Mazkur oʻsish 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi boshlanishi bilan 
keskin toʻxtab qoldi va milliy aviakompaniya yoʻqotishlar koʻlami boʻyicha barcha davlat korxonalari 
orasida ikkinchi oʻrinni egalladi. Mavjud salmoqli salohiyatiga qaramay, aviatsiya sektori xalqaro siyosat 
rejimining yetarlicha rivojlanmaganligi (masalan, havo aloqasi shartnomalari), nomutanosib ravishda 
milliy aviakompaniyaga qulaylik yaratuvchi qonunchilik asoslari va raqobatga qarshi subsidiyalar tufayli 
past darajadagi raqobat bilan cheklangan. Aeroportlar samarasiz boshqaruv va aviatsiya bilan bogʻliq 
boʻlmagan daromadlarning nisbatan past darajasidan aziyat chekmoqda. Hozirda ko‘plab mamlakatlarda 
viza talablarining yumshatilganligi tufayli, aviatsiya sohasida raqobatning mavjud emasligi O‘zbekistonda 
COVID-19 pandemiyasidan keyingi turizm rivojlanishiga katta to‘siq bo‘lishi mumkin. 
 
109. Texnik xizmat ko‘rsatishning yetarli darajada emasligi, harakatlanuvchi tarkibning 
eskirayotgani, davlat investitsiyalari va davlat byudjetini rejalashtirish bilan bogʻliq kamchiliklar tufayli 
O‘zbekistonning muhim avtomobil yoʻlllari tarmogʻi va temir yo‘l transportining sifati pasayib 
ketmoqda. Ichki yoʻlovchi va qisqa masofalarga yuk tashishning 88 foizi, xalqaro yuk tashishning qariyb 10 
foizi avtomobil yoʻllari hissasiga toʻgʻri keladi. Soʻnggi yigirma yil ichida avtomobil yoʻllari tarmog'ining 
qamrovi ortgan boʻlsa-da, katta hajmdagi oxiriga yetkazilmagan taʼmirlash ishlari toʻplanib qolgan. 
Yo‘llardagi harakat xavfsizligi ham katta muammo hisoblanadi — yoʻl harakati xavfsizligi bilan bogʻliq o‘lim 
darajasi Yevropadagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan sakkiz baravar yuqori, MDHda esa ikkinchi eng yuqori 
koʻrsatkich. Oʻzbekiston temir yoʻl tarmogʻi esa aksincha, keng va nisbatan yangi boʻlib, mintaqadagi eng 
yaxshi elektrlashtirish koʻrsatkichlaridan biriga ega. O‘zbekiston temir yo‘l tarmog‘ining qariyb yarmi 
xalqaro temir yo‘l koridorlariga ulangan, xalqaro yuk tashishning 75 foizi temir yo‘l orqali amalga oshiriladi, 
chunki chegarani kesib o‘tishda temir yo‘l transporti avtomobilga qaraganda samaraliroqdir. Ammo 
eskirgan harakat tarkibi yoʻlda sezilarli kechikishlar va yoʻqotishlarni keltirib chiqaradi, bu esa temir yoʻl 
transportida yuk tashish hajmining barqaror pasayishiga olib keladi. Mavjud harakat tarkibining qariyb 90 
foizi keyingi 10 yil ichida yangilanishini talab qiladi. Sektordagi boshqa cheklovlar qatoriga asosiy davlat 
korxonasi — “Oʻzbekiston temir yoʻllari” orqali vertikal integratsiyalashuv natijasida yuzaga kelgan tarkibiy 
kamchiliklar hamda mintaqaviy savdo hamkorlari bilan muvofiqlashtirilgan hisob-kitob va hujjatlashtirish 
tizimining mavjud emasligi kiradi (OTB, 2021). 
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110. Bojxona tartib-qoidalarini takomillashtirishga qaratilgan islohotlarga qaramay, chegara 
punktlarini kesib oʻtish bilan bogʻliq samarasizlik va logistika infratuzilmasining yetarlicha 
rivojlanmaganligi rasmiylashtirish muddatlarini uzaytiradi. Ombor, asbob-uskunalarni saqlash va 
boshqaruv xarajatlarining yuqoriligi tufayli fermerlar hamda kichik va oʻrta biznes uchun transport 
xarajatlari ishlab chiqarish xarajatlarining taxminan 200 foizini tashkil qiladi. Bojxona byurokratiyasi va 
xalqaro yuk tashish bilan bogʻliq qiyinchiliklar 2018-yilda O‘zbekistonning logistika tizimidagi eng zaif 
jihatlardan biri deb baholangan (34-rasm). Ushbu MTD ni tayyorlash jarayonida manfaatdor tomonlar 
bilan oʻtkazilgan maslahatlashuvlar chog‘ida O‘zbekistonning boshqa davlatlarnikidan sezilarli darajada 
yomonroq bo‘lgan logistik ko‘rsatkichlari — bojxonadagi byurokratiya va chegaralardagi kechikishlarning 
saqlanib qolayotganligi eksportyorlar va logistika operatorlari tomonidan eng asosiy muammolar qatorida 
tilga olingan. 
 
34-rasm. Jahon bankining logistika samaradorligi indeksi, O‘zbekiston va boshqa mamlakatlar, 2018-yil 

 
Manba: LPI (Logistika samaradorligi indeksi) (monitoring paneli), Jahon baki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
http://lpi.worldbank.org/. 

 
111. Shaxsiy avtomobillar sonining tez oʻsishi aholi salomatligi, mehnat unumdorligi va iqtisodiy 
oʻsishga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi yoʻllardagi tirbandlik va ifloslantiruvchi moddalarning mahalliy 
ajralishi darajasini oshirdi. Infratuzilma va jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishi 
avtomobilizatsiyalashtirish va shaharlar aholisining oʻsishi bilan mutanosib tezlikda amalga oshmadi. 
Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan shaharga qatnaydigan yo‘lovchilar hissasiga mamlakatdagi yengil 
avtomobillarning 26 foizi to‘g‘ri keladi. Hisob-kitoblarga koʻra, ifloslantiruvchi moddalar mahalliy 
ajralishining qariyb 65 foizi transport hissasiga to‘g‘ri keladi. Bu koʻrsatkich xavfsiz darajadan barqaror 
yuqorilab bormoqda, xususan, bugungi kunda Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti belgilagan (JSST 2021) 
kunlik yoʻl qoʻyilishi mumkin boʻlgan chegaraning oʻrtacha 414 foizini tashkil qiladi. Sektor siyosati jamoat 
transporti tizimini sezilarli darajada yaxshilamasdan turib, yoʻllarning oʻtkazuvchanligini oshirishga 
qaratilgan, biroq xalqaro tajribalar shuni koʻrsatadiki, bu, katta ehtimol bilan, tirbandliklarning oshishiga 
olib keladi. 
 
112. O‘zbekiston raqamli aloqa masalasida qiyosiy olingan mamlakatlardan ancha ortda qolmoqda, 
shuningdek, raqamli xizmatlardan foydalanishda gender farqlari ham qoʻshni davlatlar 
koʻrsatkichlaridan yuqori. Soʻnggi oʻn yillikda raqamli infratuzilmaga katta miqdorda investitsiyalar 
kiritilganiga qaramay, Oʻzbekistonda statsionar va keng tarmoqli uyali aloqadan foydalanish mos ravishda 
har 100 kishiga 14 foiz va 66 foizni tashkil etdi, bu oʻxshash mamlakatlar koʻrsatkichlaridan ancha past (35-
rasm). O‘zbekiston 4G qamrovi bo‘yicha mintaqada eng quyi o‘rinni egallaydi. Shuningdek, Oʻzbekistonda 
qiyosiy olingan mamlakatlardagiga nisbatan keskinroq gender tafovutlari mavjud. Masalan, Oʻzbekistonda 
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erkaklarning 77 foizi uyali aloqa telefoniga ega boʻlsa, ayollarning atigi 62 foizi uyali aloqa telefoniga ega.49 
Taqqoslash uchun, Qozog‘istonda uyali telefonlarga ega boʻlgan erkaklar va ayollarning ulushi deyarli bir 
xil (erkaklarning 91 foizi va ayollarning 90 foizi)50. O‘zbekistonning qo‘shnilar va global internet markazlari 
bilan tashqi aloqasi yetarli darajada emas. O‘zbekistonda internet tezligi, keng polosali aloqa va 
foydalanuvchilar uchun tariflardagi kamchiliklar mahalliy foydalanuvchilarga salbiy ta’sir ko‘rsatishda 
davom etmoqda va ko‘plab tarmoqlarda iqtisodiy o‘sishni cheklab qo‘ymoqda. 
 
35-rasm Raqamli aloqa va foydalanish imkoniyati koʻrsatkichlari 

 
Manba: Statistika (monitoring paneli), Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi, Jeneva, https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  

 
113. Davlat mulkining ustunligi va telekommunikatsiya sohasiga kirishdagi cheklovlar 
O‘zbekistonning raqamli transformatsiyasiga to‘sqinlik qilmoqda. O‘zbekistondagi beshta uyali aloqa 
operatoridan to‘rttasi davlatga tegishli.51 “O‘zbektelekom” davlat statsionar aloqa operatori ham 
statsionar, ham mobil aloqa chakana va ulgurji bozorda ustunlik qiladi. Xususiy sektor kompaniyalari uy 
xo‘jaliklariga, asosan, shahar joylarda keng polosali “oxirgi milga ulanish” xizmatlarni taqdim etsa-da, bu 
kompaniyalar “O‘zbektelekom”ning ulgurji va shlyuz infratuzilmasidan foydalanishlari talab etiladi, shu 
bilan birga “O‘zbektelekom”ning uy xo‘jaliklariga ko‘rsatadigan chakana xizmatlari bilan raqobat 
qilishlariga toʻgʻri keladi. Energetika va transport kabi boshqa infratuzilma tarmoqlarida bo‘lgani kabi, 
“O‘zbektelekom”ning vertikal integratsiyasi hamda sohadagi tartibga solish va siyosatning 
kompaniyalarga sezilarli taʼsiri narxlarning oshishi, innovatsiyalarning cheklanishi, xizmatlar xilma-
xilligining qisqarishi va xizmat ko‘rsatish sifatining pasayishiga olib keldi. Jahon banki tomonidan 2019-yil 
dekabr oyida O‘zbekiston operatorlari bozoridagi ulushlardan kelib chiqib hisoblangan mobil aloqa bozori 
uchun Herfindal-Hirshman indeksi taxminan 0,27 ni tashkil etdi. Indeks qiymati 0,15 dan past boʻlgan 
bozor odatda raqobatbardosh deb hisoblanadi, 0,15 dan 0,25 gacha indeks qiymatiga ega boʻlgan bozor 
oʻrtacha konsentratsiyaga ega bozorni va 0,25 yoki undan yuqori indeks qiymati yuqori 
konsentratsiyalangan bozorni ifodalaydi. 

 
49 2019-yil maʼlumotlari, Statistika (monitoring paneli), Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi, Jeneva, 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. 
50 2020-yil maʼlumotlari, Statistika (monitoring paneli), Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi, Jeneva, 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. 
51 Bu holat yaqin orada Rossiyaning USM Telecom Group (Megafon brendi egasi) ishtirokidagi qoʻshma korxona 

tashkil etilishi orqali UCell`ni qisman xususiylashtirish (davlat ulushlarining 51 foizi) yakunlanishi munosabati bilan 
oʻzgarishi kutilmoqda. 
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114. Monopoliya cheklovlari hamda tarmoqning eskirgan huquqiy va institutsional asoslari davlat 
nazoratini kuchaytiradi, investitsiyalarni cheklaydi va narxlar oʻsishiga olib keladi. Tarmoqda narxlarni 
pasaytirish va raqobatni kuchaytirish yoʻlida hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlgan islohot sifatida koʻrib 
chiqilgan, Xalqaro telekommunikatsiya shlyuzlariga kirishni liberallashtirish boʻyicha eʼlon qilingan 
majburiyatlar hali amalga oshirilmadi va bozorda faoliyat olib boruvchi xususiy sektor vakillari, qonunga 
muvofiq, xalqaro telekommunikatsiya shlyuzlariga kirishda “Oʻzbektelekom” xizmatlaridan foydalanishlari 
shart. Bu talab yaqinda UCell`dagi davlat ulushini qo‘lga kiritgan xususiy sektor litsenziati uchun 
yumshatildi, shuningdek, qo‘shimcha imtiyozlar taqdim etildi (masalan, davlatga UCell xizmatlarini 
to‘g‘ridan-to‘g‘ri xarid qilish imkonini beruvchi soliq imtiyozlari va davlat xaridlari bo‘yicha imtiyozlar), bu, 
o‘z navbatida, xususiy uyali aloqa operatorlari orasida notenglikni keltirib chiqardi. Axborot texnologiyalari 
va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tarmoqni tartibga solish, davlat siyosatini ishlab chiqish va 
“O‘zbektelekom” aksiyadorlik jamiyati kuzatuv kengashini nazorat qilish uchun masʼul organ hisoblanadi. 
Sohani tartibga soluvchi me’yoriy-huquqiy asos sezilarli darajada eskirgan. Asosiy qonunlar va meʼyoriy 
hujjatlar 1992-2000-yillar oralig'ida ishlab chiqilgan va oʻsha paytdan beri deyarli o‘zgartirish kiritilmagan. 
Sezilarli byurokratik kechikishlar, rozilik va ruxsatnoma olishning murakkab tartib-qoidalari hamda og‘ir 
texnik sharoitlar xususiy sektorga yangi telekommunikatsiya infratuzilmasini qurishda jiddiy toʻsqinlik 
qiladi va soliq qonunchiligi tuzilmasi xususiy telekommunikatsiya operatorlarining o‘sishini 
ragʻbatlantirmaydi. 2018-yilda telekommunikatsiya sohasini tartibga soluvchi mustaqil organ tashkil 
etilgan, biroq mazkur organ samarali faoliyat yuritishi uchun qoʻshimcha vakolatlar va institutsional 
qoʻllab-quvvatlashlar talab etiladi. 
 

Davlat sektorining hisobdorligini oshirish va davlat sektori koʻrsatkichlarini 
yaxshilash 
 
115. Oʻzbekiston davlatning jamoatchilik oldidagi hisobdorligi va unga boʻlgan ishonch darajasi 
koʻrsatkichlarida boshqa oʻtish iqtisodiyotiga ega mamlakatlardan ortda qolmoqda. Soʻnggi yillarda 
davlat boshqaruvida amalga oshirilgan islohotlar moliyaviy shaffoflik, korrupsiyani kamaytirish, 
fuqarolarning faolligini rag‘batlantirish, ommaviy axborot vositalari erkinligini oshirish, sud va huquqni 
muhofaza qilish xizmatlarini takomillashtirish, saylanadigan organlarning nazorat vakolatlarini 
kuchaytirishga qaratildi. Manfaatdor tomonlar bilan oʻtkazilgan maslahatlashuvlar shuni tasdiqlaydiki, bu 
yoʻnalishlarda sezilarli natijalarga erishildi, biroq dastlabki holat juda ogʻir edi va bu boradagi ishlar hali 
oxiriga yetkazilmagan (Box 8). Boshqa muhim sohalarda, jumladan, fuqarolik jamiyati mustaqil 
guruhlarining faoliyatiga aralashmaslik borasidagi yaxshilanishlar va mahalliy hokimiyat organlarining 
masʼuliyatini kuchaytirishga qaratilgan islohotlar yanada sekinroq kechmoqda. 
 

Box 8. Mahalliy hokimiyat organlarining jamoatchilik oldidagi mas’uliyatning ahamiyati  
 
Davlat institutlariga ishonchni oshirish va samarali davlat boshqaruvini taʼminlash uchun davlat organlari 
mas’uliyatini kuchaytirish talab qilinadi. Davlat boshqaruvi va hisobdorligi ikkita alohida tushunchani ifodalaydi, 
biroq ular koʻp jihatdan oʻzaro bogʻliq (B8.1-rasm). Har ikkalasi ham aynan bir xil natija olishga qaratilgan: samarali, 
shaffof va ishonchli davlat xizmatlarini rivojlantirish. O‘zbekistonning islohot dasturi bu ikki jihatning har biri muhim 
ekanligini e’tirof etadi, biroq ko‘plab imkoniyatlar hali ham foydalanilmaganligicha qolmoqda. Eng muhimi, ikkalasini 
ham jamiyat darajasida mustahkamlash imkoniyatining mavjudligi. O‘zbekistonning yuqori darajada markazlashgan 
ma’muriy modeli mahalliy amaldorlarni mahalliy ehtiyojlar va fuqarolarning fikr-mulohazalariga javob berishga 
rag‘batlantirmaydi. 2017-yildan keyin oʻzaro aloqa kanallari kengayganligiga qaramay, mahalliy hokimiyatlarning roli 
va mahalliy aholi ehtiyojlari oʻrtasida samarali aloqani yoʻlga qoʻyish Toshkentdan tashqarida va boshqa shaharlarda 
ham islohotlarni amalga oshirish sifatini yaxshilashga imkon yaratishi mumkin. Shuningdek, ushbu ehtiyojlarga 
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munosib javob qaytarish uchun mahalliy hokimiyat organlarining moliyaviy mustaqilligini oshirish muhim ahamiyatga 
ega. Fuqarolar ishtirokini kengaytirish va davlat mutasaddilarining faoliyatini baholashda fuqarolarning fikr-
mulohazalarini inobatga olish koʻrsatkichlarni yaxshilash va islohotlarni keng jamoatchilik tomonidan qo‘llab-
quvvatlanishiga erishishda vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin. 
 

B8.1-rasm. Davlat boshqaruvi va hisobdorlik tizimlari 

 
Manba: OAG 2019. 

 
116. 2025-yilga borib hokimiyatning shaxsiy manfaatlar yoʻlida egallab olinishi xavfi eng yuqori 
darajaga chiqishi mumkin. Postsovet mamlakatlari, jumladan, Rossiya va Ukraina o‘tish davri tajribalari 
shuni ko‘rsatadiki, hokimiyatning egallab olinishi va oligarxlarning paydo bo‘lishi aksariyat hollarda 
islohotlar jarayonining ikki muhim bosqichida sodir bo‘lgan: (a) davlat nazoratini va davlatning yerga 
egaligini qisqartirish va (b) davlat korxonalarini xususiylashtirish. Bu bosqcihlarning har ikkisi hukumat 
tomonidan belgilab olingan eng muhim ustuvor yoʻnalishlar hisoblanadi va mazkur MTD xulosalariga koʻra, 
kelgusi besh yilga moʻljallangan. Postsovet hududidagi o‘tish davridan olingan saboqlar shuni ko‘rsatadiki, 
odatda ikki turdagi shaxsiy manfaatlar mavjud: xususiylashtirish natijasida vujudga kelgan yangi resurslar 
ustidan nazoratni qoʻlga olish istagi (yutuqqa jarayonga dastlabki yoki oraliq bosqichlarda qoʻshilganlar 
ega chiqadi) va ayni paytda manfaatli pozitsiyani egallab turgan va islohotlar jarayonini to‘xtatib 
qoʻyishdan manfaatdor boʻlgan shaxslar (Hellman 1998; Kryuger 1993). Maslahatlashuvlar davomida 
manfaatdor tomonlarning barcha guruhlari tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar shuni koʻrsatadiki, 
Oʻzbekistonda har ikkala xavf darajasi yuqori hisoblanadi hamda yer va davlat korxonalarini 
xususiylashtirish jarayonlari bilan bogʻliq jiddiy xavotirlar mavjud. 
 
117. Maxsus, shaffof boʻlmagan imtiyozlar taqdim etish hokimiyatni egallashning eng muhim 
kanallaridan biridir. Postsovet hududidagi boshda mamlakatlarda boʻlgani kabi, Oʻzbekistonda ham 
yaxshi aloqalarga ega boʻlgan biznes vakillari anʼanaviy tarzda soliq va bojxona imtiyozlari, resurslardan 
imtiyozli foydalanish va hatto potentsial raqobatchilarning bozorga kirishiga ochiqdan-ochiq cheklovlar 
oʻrnatishni nazarda tutuvchi prezident, Vazirlar Mahkamasi yoki vazirlar qarorlari orqali oʻzlari uchun 
alohida tartiblar yuzasidan muzokara qilish imkoniyatiga ega boʻlgan. Mazkur imtiyozlarning ayrimlari 
toʻgʻrisidagi maʼlumotlar hukumat nashrlarida eʼlon qilinishigiga qaramay, ushbu MTDni tayyorlash 
jarayonida maslahatlashuvlarda ishtirok etgan xususiy sektor manfaatdor tomonlari koʻplab kelishuvlar, 
ayniqsa moliyaviy imtiyozlar bilan bogʻliq kelishuvlar yashirin tarzda tuzilishini va hech qachon eʼlon 
qilinmasligini, bu esa yangi ishga tushayotgan korxonalari uchun bozordagi raqobatchilari ega boʻlgan 
imtiyozlarning real koʻlamidan xabardor boʻlishda qiyinchilik tugʻdirishini taʼkidladilar. Shu bilan birga, 
manfaatdor tomonlarning qayd etishicha, imtiyozlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar oshkora boʻlishi va farmon 
shaklida eʼlon qilinishi haqidagi qonun talabi anʼanaviy tarzda yuqori darajada kuchli qoʻllab-quvvatlanadi. 
Ushbu kelishuvlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarning toʻliq oshkor etilishi hukumatning imkoniyatlari 
darajasidagi muhim islohotdir. 
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118. Davlat xaridlari sohasidagi islohotlar jadal surʼatlar bilan ilgariladi, biroq muhim muammolar 
hamon saqlanib qolmoqda. 2020-yilda YaIMning 29 foizidan ortigʻi davlat xaridlariga yoʻnaltirildi, bu 
YaIMning taxminan 12 foizini tashkil etuvchi OECD oʻrtacha koʻrsatkichidan ancha yuqori. Oxirgi yillarda 
davlat xaridlari tizimini xalqaro andozalar darajasida takomillashtirish borasida salmoqli ishlar amalga 
oshirildi. Davlat xaridlari to‘g‘risidagi yangi qonun hujjatlari (2021-yil iyul oyida qabul qilingan) ilg‘or 
xalqaro amaliyotga muvofiq yanada mustahkam huquqiy asosni ta’minlaydi hamda O‘zbekiston 
Respublikasining davlat xaridlari bo‘yicha vakolatli organi — Moliya vazirligining Davlat xaridlari 
boshqarmasi zimmasiga tartibga solish va hisobdorlik boʻyicha yuqori talablarni yuklaydi. Yangi qonun 
davlat xaridlarini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish uchun mustahkam asos vazifasini oʻtaydi. Biroq, 
koʻplab muammolar haligacha saqlanib qolmoqda va davlat xaridlari korrupsiya xavf yuqori boʻlgan soha 
boʻlib qolmoqda (OECD, 2019). Asosiy muammolar axborotning, ayniqsa, xaridlar ishtirokchilarining 
yakuniy manfaatdor egalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarning, shaffofligi va oshkoraligini oshirish, davlat 
korxonalari va boshqa strategik davlat byudjeti tashkilotlari tomonidan xaridlar amaliyoti hamda 
muqobilsiz asosda to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar tuzish imkonini beruvchi imtiyozlar ustidan nazoratni 
kuchaytirish zarurati kiradi. 
 
119. Hisobdorlik tizimini isloh qilish boshlang‘ich bosqichda bo‘lib, qonunchilik talablariga rioya 
qilinishi ustidan nazoratni kuchaytirishni talab etadi. 2017-yil yanvar oyida hukumatning ochiqligini 
oshirish va davlat xizmatidagi korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlarni 
amalga oshirdi. mazkur chora-tadbirlarni amalga oshirishdagi sezilarli siljishlarga qaramay, meʼyoriy-
huquqiy asosdagi boʻshliqlar va hokimiyatning egallab olinishi xavfi saqlanib qolmoqda. Masalan, davlat 
xizmatidagi manfaatlar to‘qnashuvi keng tarqalgan, vaholanki, bunday holatlar qonun bilan taqiqlangan 
(Freedom House 2020).52 Xususiylashtirish hamda davlat mulki va aktivlarini boshqarish toʻgʻrisidagi 
eskirgan qonun hujjatlari hozirda qayta koʻrib chiqilmoqda, biroq oʻrta istiqbolda hokimiyatning egallab 
olinishi toʻliq qonuniy shaklda amalga oshirilishi xavfi mavjud. Jinoiy daromadlarni qonuniylashtirishning 
oldini olish bo‘yicha O‘zbekiston qonunchiligi YeMO davlatlari orasida eng kam rivojlanganlar qatoriga 
kiradi, shuningdek, bu borada Oʻzbekiston jahon miqyosidagi eng yomon koʻrsatkichga ega boʻlgan uchta 
mamlakatdan biri hisoblanadi (36-rasm). Boshqa oʻtish iqtisodiyotiga ega boʻlgan davlatlar tajribalaridan 
olingan saboqlar ijroni taʼminlash va kuchli sud hokimiyatining mavjudligi naqadar muhim ekanligidan 
dalolat beradi. 
  

 
52  Qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda, biroq u parlamentga 2022-yilda taqdim etilishi kutilmoqda. 
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36-rasm. Butunjahon davlat boshqaruvi samaradorligi koʻrsatkichlari: Korrupsiyaga qarshi kurash 

 
Manba: WGI (Butunjahon davlat boshqaruvi samaradorligi ko‘rsatkichlari) (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home.World Governance Indicators. 

 

Box 9. O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash 
 
O‘zbekistonda korrupsiya darajasi toʻgʻrisidagi fikrlar bu muammo chuqur ildiz otganidan dalolat beradi. 2017-yil 
boshida “Ijtimoy fikr” jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi tomonidan o‘tkazilgan keng koʻlamli jamoatchilik 
so‘rovida respondentlarning 58 foizdan ortig‘i jamiyatda korrupsiya mavjudligini tan olgan (Xidirov 2017). Eng ko‘p 
korrupsiyalashgan sohalari sifatida sogʻliqni saqlash (37,6 foiz) va taʼlim (31,4 foiz) sohalari qayd etildi. So‘rov, 
shuningdek, huquq-tartibot, sud tizimi, ijtimoiy ta’minot tizimi, banklar, soliq organlari, bojxona organlari va 
hokimliklarda ham korrupsiyaning keng tarqalganini koʻrsatdi. Korrupsiyaning asosiy omillari sifatida eng koʻp davlat 
xizmatida ish haqi darajasining pastligi hamda huquqbuzarlar va huquqni muhofaza qilish organlari oʻrtasidagi yaqin 
aloqalar tilga olingan. Respondentlarning 90 foizdan ortigʻi korrupsiyani kamaytirishga qaratilgan saʼy-harakatlarni 
qoʻllab-quvvatlagan. 
 
Korrupsiyani qisqartirish maʼmuriy islohotlar kun tartibidagi ustuvor yoʻnalish hisoblanadi. Davlat xizmatidagi 
korrupsiya bilan bogʻliq boʻlgan propiska tizimi kabi byurokratiyani kamaytirish va cheklovchi ijtimoiy nazoratni olib 
tashlashning ijobiy taʼsiri bilan bir qatorda, hukumat korrupsiyaga qarshi kurash boʻyicha maxsus agentlik ham tashkil 
etdi. 2020-yil iyun oyida bevosita prezidentga boʻysunuvchi va parlamentga hisobot beruvchi Korrupsiyaga qarshi 
kurash komissiyasi tuzildi. Yangi komissiyaga davlat organlaridagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimlarini 
boshqarish va davlat xaridlari faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurashni nazorat qilish vazifasi yuklatildi. 2021-yil aprel 
oyida komissiya 2020-yildagi korrupsiya bilan bog‘liq jinoyatlar bo‘yicha ma’lumotlarni tahlil qiluvchi birinchi 
hisobotini e’lon qildi. Ushbu tahlilga ko‘ra, 2300 ga yaqin ayblanuvchilar bilan bog‘liq 1500 ga yaqin korrupsiya ishi 
sudga yuborilgan. 
 
Davlat xaridlari va byudjet ijrosi korrupsiyaning yirik yashirin manbalari hisoblanadi. Iqtisodiy hamkorlik va 
taraqqiyot tashkilotining O‘zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurash tizimini monitoring toʻgʻrisidagi hisobotiga 
ko‘ra (OECD 2019), davlat xaridlari korrupsiya xavfi yuqori bo‘lgan soha hisoblanadi. Hisobotda qayd etilishicha, 
davlat xaridlari bo‘yicha bitimlarning 30 foizdan ortig‘i to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar tuzish yo‘li bilan amalga 
oshirilgan, shartnomalarning 57 foizi esa tanlovlar natijalariga koʻra, biroq shaffof bo‘lmagan yakuniy tanlab olish 
tartibi asosida tuziladi. Moliya vazirligi va Korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi davlat moliyaviy mablag‘larini 
noqonuniy o‘zlashtirish holatlari ustidan monitoring va tergovni yaxshilash maqsadida bir qancha islohotlarni amalga 
oshirdi. Vazirlik yaqinda byudjetdan tashqari jamg‘armalar faoliyatini yuritish huquqiga ega bo‘lgan barcha davlat 
organlari, shu jumladan OʻzRTTJ ham har chorakda o‘z veb-saytlari va ochiq ma’lumotlar portallarida barcha 
daromadlar va xarajatlarni taqdim etishi va e’lon qilinishini talab qiluvchi nizomlar chiqardi. 
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Jamiyat hukumatning korrupsiyaga qarshi saʼy-harakatlariga ijobiy munosabatda bildiradi, lekin islohotlar 
endigina boshlangan vaqtda qoʻllab-quvvatlashlar bu darajada yuqori emasdi. 2018-yildan beri hukumatning 
korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi saʼy-harakatlari toʻgʻrisida jamoatchilik fikri ijobiy edi. L2CU soʻrovida 
qatnashgan respondentlarning 85 foizdan ortigʻi hukumat korrupsiyaga qarshi kurashda yaxshi yoki juda yaxshi 
ishlayapti, degan fikrni bildirgan (B8.1-rasm).a Biroq, bunday respondentlarning ulushi asta-sekin kamayib bormoqda 
va 2018-yil bilan taqqoslaganda, korrupsiyaga qarshi kurash harakatlaridan noroziligini maʼlum qilgan fuqarolarning 
ulushi ortgan. Xalqaro hamjamiyatning O‘zbekistondagi korrupsiyaga oid tasavvurlari ham o‘zgarmoqda, 
Transparency International korrupsiyani qabul qilish indeksi va Butunjahon boshqaruv samaradorligi ko‘rsatkichlari 
korrupsiyani nazorat qilish indeksi kabi kompozit korrupsiya indekslarida kichik, ammo sezilarli o‘sish kuzatilmoqda.b 
 
Maslahatlashuvlar chogʻida manfaatdor tomonlar ham joriy saʼy-harakatlarni qoʻllab-quvvatladilar, ammo amalga 
oshirish jarayoni butun mamlakat va davlat sektori institutlari boʻylab notekis ekanligini taʼkidladilar. Soʻnggi 
yillarda korrupsiya qisqargani, ammo, qurilish sohasi va yer ajratishda hali ham muammoli masala boʻlib qolayotgani 
va, ayniqsa, qishloq joylarda va Toshkentdan tashqarida nisbatan koʻproq uchrayotganligi toʻgʻrisida kuchli 
konsensus mavjud edi. Xususiy sektor korxonalari, shuningdek, huquqni muhofaza qilish organlari bilan yaqin 
aloqalarga ega boʻlgan hamda soliq va bojxona toʻlovlarini toʻlashdan qochish imkoniga ega boʻlgan yashirin 
iqtisodiyot vakillari bilan raqobatlashish qobiliyati tobora pasayib borayotganligidan jiddiy xavotir bildirishgan. 
Shuningdek, ular davlat xaridlari jarayonlarining adolatli o‘tishi va davlat xaridlari, jumladan, kompaniyalarning 
benefitsiarlari toʻgʻrisidagi shaffof ma’lumotlarning yo‘qligi yuzasidan oʻz xavotirlarini bildirishgan. 
 
B9.1-rasm. Hukumat korrupsiyaga qarshi qanchalik darajada yaxshi kurashmoqda?  

 

 
Manba: Jahon banki hisob-kitoblari; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) maʼlumotlari (monitoring paneli), Jahon 
banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 
 
a. Qarang: L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 
b. CPI (Corruption Perceptions Index) (monitoring paneli), Transparency International, London, 
http://www.transparency.org/research/cpi/overview; BBK (Butunjahon boshqaruv samaradorligi ko‘rsatkichlari) 
(monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home. 
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37-rasm. Jinoiy yoʻ bilan qoʻlga kiritilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi Bazel indeksi, 2020-yil 

 
Manba: Jinoiy yoʻl bilan qoʻlga kiritilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi Bazel indeksi, Bazel samarali boshqaruv 
instituti, Bazel, Shveytsariya, https://index.baselgovernance.org/. 
Izoh: Pastroq ball jinoiy yoʻl bilan qoʻlga kiritilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kuchliroq kurash tizimini aks 
ettiradi. Ozarbayjon, Qozog‘iston va O‘zbekiston hali qayta ko‘rib chiqilgan metodologiya bo‘yicha baholanmagan, 
bu esa yangi usul yordamida baholangan boshqa mamlakatlar bilan taqqoslashning aniqli kdarajasini pasaytiradi. 

 

Davlat moliyasi va qarorlar qabul qilish jarayonini nomarkazlashtirish 
 
120. O‘zbekistonda davlat moliyasining markazlashtirilganligi davlat xarajatlarini mahalliy ustuvor 
yoʻnalishlarga muvofiqlashtirish imkoniyatlari va rag‘batlarini pasaytiradi. Gruziya, Qirgʻiziston, Polsha 
va Ukraina kabi oʻtish iqtisodiyotiga ega boʻlgan boshqa mamlakatlar tomonidan maqsadli ravishda olib 
borilayotgan keng koʻlamli fiskal nomarkazlashtirish harakatlaridan farqli oʻlaroq, mamlakatning submilliy 
moliya tizimi sovet davridan beri deyarli oʻzgarmadi. Amaldagi tizimda hudud uchun rejalashtirish va 
byudjetlashtirishga oid qarorlarning aksariyati Moliya vazirligi boshchiligidagi markaziy davlat organlari 
tomonidan qabul qilinadi. Yaqin vaqtgacha hududiy xarajatlar bo‘yicha hisobotlar va nazorat ham 
markazlashtirilgan edi, biroq 2019-yilda bu vazifalarning mahalliy saylanadigan hududiy organlarga 
o‘tkazilishi munosabati bilan bu holat o‘zgardi. Soliqqa tortish yoki mablagʻlarni mustaqil tarzda sarflash 
imkoniyatiga deyarli ega boʻlmagan mahalliy hokimiyat organlari mahalliy muammolarni hal qilish  
yetarlicha imkoniyatga ega emaslar. 
 
121. O‘zbekistondagi submilliy davlat institutlari davlat byudjetning yarmidan ko‘pini amalga 
oshiradi, biroq avtonomiyaga ega emas. yoki o‘z ixtiyoriga koʻra hrakat qilolmaydi. Hukumat tuzilmasi 
maʼmuriy dekontsentratsiyani nazarda tutadi. Submilliy hokimiyat organlari hududlarda markaziy 
hukumat agenti rolini oʻynaydi. Joylarda aholi oldidagi hisobdorlikni oshirish boʻyicha amalga oshirilgan 
islohotlarga qaramay, submilliy hukumat mutasaddilari haligacha markaziy hukumatga qatʼiy 
boʻysunadi.53 Submilliy hokimiyat organlari 2013–2019-yillarda byudjet xarajatlarining qariyb 56 foizini 
amalga oshirdi, bu butunjahon oʻrtacha koʻrsatkichi — 25 foizdan yuqori. Ushbu xarajatlarning katta qismi 
davlat sektori, sogʻliqni saqlash va asosiy davlat xizmatlari sohasida mehnatga haq toʻlash bilan bogʻliq 
xarajatlar hissasiga toʻgʻri keldi (38-rasm). Kapital loyihalarni amalga oshirish uchun submilliy 
xarajatlarning atigi 7 foizi sarf qilingan. Aksincha, Oʻzbekiston submilliy hokimiyat organlarining oʻzlari 
ishlab topgan daromadlari umumiy daromadlar ulushi sifatida MDH mamlakatlaridagi eng past 
koʻrsatkichlar qatoriga kiradi va 2018-yil holatiga taxminan 8 foizga baholangan, taqqoslash uchun, 
Qozogʻistonda bu koʻrsatkich 20 foizdan, Rossiyada esa 30 foizdan oshadi. 
 

 
53  2019-yilda O‘zbekistonning barcha viloyat va tumanlarida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ovoz berish yo‘li bilan saylanadigan 

hamda viloyatlar hokimliklari faoliyatini nazorat qilish vakolatiga ega bo‘lgan mahalliy davlat hokimiyati organlari 
tashkil etildi. Biroq, hokimlar, mahalliy davlat hokimiyati organlarining rahbarlari rasmiy ravishda prezidentga 
hisobot beradilar, prezident ham hokimlarni parlament tavsiyasiga koʻra tayinlaydi. 
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38-rasm. Dekonsentratsiyalangan submilliy xarajatlar, funksiyalar va xarajatlar turlari kesimida 
 
a. Funksiyalar boʻyicha       b. Xarajatlar turi bo'yicha 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; Izvorski va boshqalar. 2019. 
 
122. Mablagʻlarni submilliy darajada samarali sarflash oldindan aytib boʻlmaydigan oʻtkazmalar va 
markaziy idoralar vakolatlarining bir-biriga oxshashligi tufayli yanada cheklanadi. Mahalliy daromadlarni 
shakllantirishda mustaqillik hamda markaziy hukumat va mahalliy hokimiyat organlari oʻrtasidagi 
funksional va maʼmuriy mas’uliyatni belgilovchi qonunchilik asosi mavjud boʻlmagan sharoitda, submilliy 
hokimiyat organlariga oʻtkazmalar tizimli boʻlmagan shaklda amalga oshiriladi. Submilliy hokimiyat 
organlariga ajratiladigan byudjet mablagʻlarini oldindan aytib boʻlmasligi bilan birga, bu yondashuv fiskal 
konsolidatsiya davrida mintaqaviy xarajatlar ustuvorliklarini qisqartiradi va siyosiy aralashuv yoki 
oʻzlashtirish xavfini oshiradi. Mablagʻlarni yigʻish va xarajatlar boʻyicha majburiyatlar oʻrtasidagi 
cheklangan bogʻliqlik mahalliy xizmatlar sifatiga ham salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. 
 
123. Nomarkazlashtirish mamlakat hududlarida davlat xizmatlari sifatidagi tafovutlarni 
kamaytirishga yordam berishi mumkin. Yuqori darajadagi markazlashtirish mahalliy davlat xizmatlarini 
koʻrsatish bilan bogʻliq uchta toʻsiqni keltirib chiqaradi. Birinchidan, koʻpchilik tarmoq vazirliklari mustaqil 
xizmatlar koʻrsatadigan va byudjetlarni toʻgʻridan-toʻgʻri boshqaradigan tumanlar miqyosida yetarli 
vakolatlarning mavjud emasligi joylarda rejalashtirish va qaror qabul qilish jarayonlariga toʻsqinlik qiladi. 
Ikki tomonlama boʻysunish tizimining mavjudligi bu vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Shunday qilib, 
tuman hokimlari ham viloyat hokimligi, ham vazirliklarning hududiy boʻlinmalariga boʻysunadi, bu esa bir-
biriga zid koʻrsatmalarni keltirib chiqarishi va hokimlarning mahalliy aholi ehtiyojlariga boʻlgan 
munosabatini susaytirishi mumkin. Ikkinchidan, funksional topshiriqlar va maʼmuriy javobgarlikning 
hokimiyatning turli darajalari oʻrtasidagi taqsimoti qonun bilan tartibga solinmaydi. Binobarin, turli 
darajadagi hokimiyat organlari (tuman va shahar, viloyat va respublika) koʻpincha xizmatlar koʻrsatish 
(masalan, maktablarni boshqarish) boʻyicha noaniq yoki bir-biriga oʻxshash vakolatlarga ega boʻlib, bu, oʻz 
navbatida, hisobdorlikni cheklaydi. Uchinchidan, hukumatlararo moliyaviy o‘tkazmalarda yuqori 
darajadagi ixtiyoriylik submilliy darajada davlat moliyasini samarali va shaffof boshqarishga tahdid soladi 
(Jahon banki 2019a). Bundan tashqari, fuqarolar hokimiyat organlarini majburiyatlarni bajarish sifatining 
pastligi uchun javobgarlikka tortishlari mumkin boʻlgan rasmiy kanallarning soni kam. Shuningdek, 
xizmatlar ko‘rsatish dasturlari samaradorligini baholashda fuqarolarning fikr-mulohazalarini hisobga 
olishning rasmiy tartiblari mavjud emas. 
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124. Qarorlar qabul qilishni nomarkazlashtirish va kengroq fiskal avtonomiya islohotlarni amalga 
oshirish sifatini yaxshilashda yordam berishi mumkin. O‘tish iqtisodiyotiga ega boshqa mamlakatlar 
tajribasi shuni tasdiqlaydiki, joylarda fuqarolar ishtirokini kengaytirishga qaratilgan nomarkazlashtirish 
davlat xizmatlarini ko‘rsatishni kuchaytirish, davlat mas’uliyatini oshirish va islohotlarning jamoatchilik 
tomonidan muntazam qo‘llab-quvvatlanishida muhim rol o‘ynashi mumkin (Jahon banki 2017a). 
Manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashuvlar chogʻida davlat hamda nodavlat tuzilmalar vakillari 
markazlashtirish islohotlarni amalga oshirishda bir nechta afzalliklar beradi, degan fikrga keldi, xususan, 
hokimiyat organlari muvaffaqiyatli dasturlarni butun mamlakat boʻylab jadal tadbiq etish (masalan, 
yagona ijtimoiy reestrni mamlakat miqyosida joriy etish) imkoniyatiga ega boʻladi. Biroq, 2017–2021-
yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasiga kiritilgan islohotlar ko‘lamini inobatga olinsa, xarajatlar va 
masʼuliyatni yanada nomarkazlashtirish islohotlarni amalga oshirishni yaxshilash imkonini berishi 
toʻgʻrisida ham konsensus mavjud edi. 

 

Davlat sektorida fuqarolarning markaziy rolini kuchaytirish 
 
125. Istiqbolli tashabbuslarga qaramay, davlat sektorining shaxslar ehtiyojlariga javob berish 
qobiliyatini oshirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. 2017-yildan boshlab aholi va davlat mutasaddilari 
o‘rtasidagi aloqani kuchaytirish, shikoyat va murojaatlarni ko‘rib chiqish mexanizmlarini yaratish 
maqsadida ko‘plab islohotlarga qoʻl urildi. Jumladan, davlat mansabdor shaxslarining virtual qabulxonalari 
ochilishi, meʼyoriy hujjatlarni muhokama qilish va aholining fikr-mulohazalarini oʻrganish uchun onlayn-
platforma tashkil etilishi, shuningdek, aholining byudjetdan xabardorligini oshirish va mahalliy 
byudjetlarni shakllantirish jarayonlariga fuqarolarni jalb qilishga qaratilgan chora-tadbirlar shular 
jumlasidandir. Ushbu chora-tadbirlar eski yondashuvlardan voz kechishda muhim qadam hisoblanadi va 
2017–2021 yillarga moʻljallangan strategiya doirasida hukumatning fuqarolar oldidagi javobgarligini 
oshirishga qaratilgan saʼy-harakatlarning bir qismi boʻlib xizmat qiladi. Biroq, davlat masʼuliyatini oshirish 
va fuqarolarning ishtirokini kuchaytirishda haligacha koʻplab foydalanilmagan imkoniyatlar saqlanib 
qolmoqda. Oʻtish davrini boshdan kechirgan eng muvaffaqiyatli mamlakatlar fuqarolar bilan aloqaning 
biryoqlama kanallaridan voz kechib, fuqarolarni jalb qilishning yanada harakatchan jarayonlariga 
oʻtishgan. Biroq, O‘zbekistonda fuqarolarning faolligi va joylarda qaror qabul qilish jarayonlaridagi 
ishtirokini ragʻbatlantirish borasidagi islohotlar samaradorligi mahalliy institutlarning islohotlarni tegishli 
darajada amalga oshirish imkoniyatlarining yetarli emasligi sabab cheklanib qolmoqda. 
 
126. Fuqarolarning samarali ishtiroki davlat institutlari tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar 
muvaffaqiyatini taʼminlashi mumkin. Mahalla qoʻmitalari (mahalliy oʻzini-oʻzi boshqarish organlari) kabi 
jamiyat institutlari byudjetning ustuvor yoʻnalishlarini aniqlash va rejalashtirishda fuqarolar ishtirokini 
taʼminlash ishlarini kuchaytirishi mumkin. 2017-yildan keyingi davrda davlat byudjeti muhokamasi 
boʻyicha milliy miqyosdagi maslahatlashuvlar sezilarli darajada yaxshilangan boʻlsa-da, na hukumat, na 
parlament tomonidan qishloq aholisi, ayollar, nogironligi bor shaxslar yoki yoshlar kabi “orqa fonda” qolib 
ketayotgan guruhlarning fikr-mulohazalarini qabul qilish choralari koʻrib chiqilmadi. Ushbu guruhlarni 
maslahatlashuv jarayonlariga jalb etish boʻyicha maqsadli chora-tadbirlar mahalliy davlat xarajatlarining 
ayrim jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini talab qiluvchi mahalliy darajadagi meʼyoriy hujjatlarda ham 
mavjud emas. 
 
127. Institutsional kamchiliklar fuqarolarni jalb qilish jarayonlari samaradorligi va aholining tabiiy 
ofatlar qarshisida chidamliligini pasaytiradi. Aksariyat mahalla qoʻmitasi xodimlari haligacha aholi bilan 
ishlash koʻnikmalari, murojaat qilish jarayonini tashkil etish va kasbiy meʼyorlar (masalan, maxfiylik va 
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shaxsiy maʻlumotlarni oshkor qilmaslik) borasida kasbiy ta’lim olmagan. Xodimlarning bunday kasbiy 
ta’limga ega emasligi bu institutlarning himoyaga muhtoj aholi qatlami bilan samarali ishlash qobiliyatini 
nomutanosib ravishda pasaytirishi mumkin. Fuqarolarning yetarli darajada jalb qilinmasligi aholining 
tabiiy ofatlarga chidamliligini pasaytiradi. Mahalla miqyosida institutsional salohiyatdagi yirik boʻshliqlar 
va xodimlarni kasbga tayyorlash bilan bogʻliq jiddiy kamchiliklari O‘zbekistonning tabiiy ofatlarga birinchi 
javob choralarini ko‘rishi kerak bo‘lgan fuqarolik mudofaasi infratuzilmasini zaiflashtiradi. 
 
128. Ogʻir tartibga solish tizimi davlat sektori faoliyati koʻrsatkichlarini yaxshilashda muhim 
yordamchi vazifasini bajarishi mumkin boʻlgan fuqarolik jamiyati shakllanishiga jiddiy toʻsqinlik 
qilmoqda. Postsovet hududidagi muvaffaqiyatli mamlakatlar tajribasidan olingan saboqlar shuni 
koʻrsatadiki, islohotlar natijalarini yaxshilash nuqtai nazaridan fuqarolik jamiyati muhim ahamiyat kasb 
etadi. Nodavlat notijorat tashkilotlar va kasaba uyushmalari kabi mustahkam fuqarolik jamiyati institutlari 
joylarda islohotlarning samarali amalga oshirilishini taʼminlashi, davlat amaldorlarining hisobdorligini 
oshirishi va ularning xatti-harakatlari ustidan nazoratini kuchaytirishi, shuningdek, islohotlarning natijalari 
barchani qamrab olish xususiyatiga ega boʻlishini taʼminalshi mumkin. Biroq, Oʻzbekistonda fuqarolik 
jamiyatining shakllanishi amaldagi huquqiy-meʼyoriy tizim vositasida jiddiy cheklab qoʻyilgan. Masalan, 
nodavlat notijorat tashkilotlarini ro‘yxatga olish jarayoni va faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik 
xalqaro standartlarga mos kelmaydigan haddan tashqari cheklovchi qonunchilik hujjatlarini oʻz ichiga oladi 
(Yusupov va Isakov, 2020). Oʻzbekistonda 9200 ga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari roʻyxatdan oʻtgan 
boʻlsa-da, maʼlumotlarga koʻra, ularning aksariyati faoliyat koʻrsatmayotgan yoki yuqori ixtisoslashgan 
faoliyatga yoʻnaltirilgan kvazi-davlat tuzilmalari hisoblanadi. O‘zbekistonda ro‘yxatdan o‘tish va faoliyat 
yuritish istagida bo‘lgan mustaqil nodavlat notijorat tashkilotlari ko‘pincha ularga ro‘yxatdan o‘tish 
imkonini bermaydigan byurokratik to‘siqlarga duch kelishadi (BMT, 2021). Ushbu tashkilotlar rasmiy 
roʻyxatdan oʻtmagan holda mahalliy va xorijiy donorlardan grant ololmaydilar. Xodimlar va boshqa 
shaxslarga mustaqil kasaba uyushmalarini tuzish yoki ularga qoʻshilish imkonini beruvchi qonun 
hujjatlarining mavjudligiga qaramasdan, mustaqil kasaba uyushmalarini roʻyxatdan oʻtkazish ham koʻp 
sonli byurokratik tartib-taomillarga asoslangan jarayonlarning oʻtkazilishini talab qiladi.54 Natijada, 
O‘zbekistonda mustaqil ravishda faoliyat yuritayotgan taniqli kasaba uyushmalari yo‘q (AQSh Davlat 
departamenti, 2020a). Hozirgi vaqtda ushbu institutlar faoliyatini jiddiy cheklovchi eskirgan qonun 
hujjatlarini qayta koʻrib chiqish jarayoni davom etayotgan boʻlsa-da, ushbu islohotlarni jadallashtirish 
Oʻzbekiston islohotlarning navbatdagi bosqichida duch kelishi mumkin boʻlgan oʻtish davri potensial 
xavflarini yumshatishga qaratilgan saʼy-harakatlarni qoʻllab-quvvatlashi mumkin. 
 
129. Matbuot erkinligini kengaytirish va axborotga boʻlgan huquqlarni mutahkamlashga qaratilgan 
qonun va meʼyoriy hujjatlar davlat masʼuliyatining yanada yuqori darajaga koʻtarilishini taʼminlashi 
uchun takomillashtirishga muhtoj. Hukumat va manfaatdor tomonlar matbuot erkinligini kengaytirish va 
ilgari taqiqlangan bir qancha xalqaro ommaviy axborot vositalarining materiallarini chop etishga qoʻyilgan 
cheklovlarni olib tashlashga muvaffaqiyat boʻldi. Tadqiqot-tekshiruvlar olib borish huquqi va erkinligining 
kengayishi hukumatning hisobdorligini oshirishga yordam bera boshladi. Ommaviy axborot vositalarida 
davlat amaldorlari tomonidan qonunbuzarlik holatlari muntazam ravishda yoritilmoqda. Mahalliy va 
xorijiy manbalarga nisbatan, oʻtgan davrda amal qilgan, tanqidiy materiallarga qarshi qatʼiy senzura deyarli 
olib tashlandi. Bunday muvaffaqiyatlarga qaramay, O‘zbekiston 2021-yilgi butunjahon matbuot erkinligi 
indeksida 180 mamlakat ichida 156-o‘rinni egalladi va bu mamlakatda matbuot erkinligi hali ham qattiq 
nazorat qilinayotganligidan dalolat beradi.55 NNTlar bilan bogʻliq vaziyatda kuzatilgani kabi, mavjud jiddiy 

 
54 Kasaba uyushmalari toʻgʻrisidagi qonun, 2019-yil, dekabr. 
55 2021-yilgi Butunjahon matbuot erkinligi indeksi (monitoring paneli), “Chegara bilmas muxbirlar”, Parij, 

https://rsf.org/en/ranking/2021. 
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byurokratik toʻsiqlar mediatashkilotlarning roʻyxatdan oʻtish va faoliyat yuritish imkoniyatlarini cheklaydi. 
Jurnalistik faoliyat, ommaviy axborot vositalarining faoliyati, shuningdek, tuhmat va haqorat uchun 
javobgarlikni tartibga soluvchi qonunchilik talablarining murakkabligi, shu bilan birga, qaror qabul qilish 
jarayonida oʻzboshimchalik va noxolislikka yoʻl qoʻyib beruvchi shaffof boʻlmagan rasmiy akkreditatsiya 
rejimi erkin va mustaqil matbuot faoliyati uchun toʻsqinlik qiladi (BMT, 2021). Fuqarolarning axborot olish 
huquqini kafolatlovchi bir qancha qonunlar qabul qilinganiga qaramay, ushbu qonunlarni amalga 
oshirishda oldinga siljish kuzatilmayapti. Rasmiy maʼlumotlardan foydalanish imkoniyatining kafolati ham 
jismoniy shaxslar, ham ommaviy axborot vositalari uchun jiddiy muammo boʻlib qolmoqda, bu esa oʻtish 
jarayonida oshkoralik va davlatning jamoatchilik oldidagi hisobdorligini oshirishga toʻsqinlik qilmoqda. 
 

Davlat siyosatini ishlab chiqish jarayonlarini takomillashtirish 
 
130. Davlat sektori institutlari faoliyatini o‘zaro muvofiqlashtirish borasida amalga oshirilgan 
islohotlarga qaramay, O‘zbekistonda davlat institutlari tarqoq. Mamlakatda hukumatning asosiy 
vazifalari bilan bogʻliq davlat siyosatlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun masʼul boʻlgan 50 dan 
ortiq davlat institutlari mavjud. Bundan tashqari, ayrim davlat korxonalari, masalan, kimyo sanoatida, 
ishlab chiqarish va sektor darajasida davlat siyosatini ishlab chiqishga masʼul davlat organi sifatida ikki 
karra rol oʻynaydi. Koʻpgina hollarda davlat organlarining rollari bir-biriga oʻxshash, ular hisob beradigan 
idoralar esa boshqa-boshqa ekanligi kuzatiladi. Shuningdek, davlat investitsiyalarini boshqarish kabi 
sohalarda tarmoqi ichida kuzatiladigan turli masalalar boʻyicha javobgarlikning tarqoqligi holatlariga 
koʻplab misollar mavjud. Taʼlim va malaka oshirish sohasida tarqoqlik va takrorlanishlarning yuqori 
darajasi ijobiy natijalarni kamaytiradi, chunki maktab taʼlimi, oliy taʼlim, taʼlim sifati va test sinovlari, 
malaka va mehnat bozorini rivojlantirish uchun turli davlat institutlari javobgar (Jahon banki, 2018c). 
Barcha darajadagi hokimiyat organlarida va tarmoqlar ichida kuzatilayotgan bu kabi tarqoqlik davlat 
siyosatini ishlab chiqish bilan bogʻliq xarajatlarning oshishiga olib keladi va shusiz ham og‘ir yuklama bilan 
ishlayotgan maʼmuriy apparatni zaiflashtiradi. 
 
131. Davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlarini aniqlash jarayonini takomillashtirish, institutlar 
faoliyati va monitoring jarayonlarini muvofiqlashtirish hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan 
islohotlar dasturining natijalarini mustahkamlashga yordam beradi. 2017-yildan boshlab hukumat 
tomonidan 2017–2021-yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasini amalga oshirish boʻyicha qariyb 
23000 huquqiy-me’yoriy hujjatlar chiqarildi.56 Davlat siyosatini idoralararo muvofiqlashtirishni 
taʼminlovchi bir nechta rasmiy jarayonlar mavjudligiga qaramay, bu jarayonlar siyosatni ishlab chiqish 
bosqichida idoralararo muvofiqlashtirishni ragʻbatlantirishdan koʻra, siyosatni tasdiqlash jarayoni oxiridagi 
maslahatlashuvlar bilan cheklangan.57 Transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirgan mamlakatlar, 
shu jumladan, YeMO mintaqasidagi bir qator mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, davlat siyosatini 
rejalashtirishdan tortib amalga oshirish va baholash jarayonigacha bo‘lgan barcha bosqichlarida 
idoralararo muvofiqlashtirishni rag‘batlantiradigan rasmiy mexanizmlar islohotlar sifatini oshirish, 
shuningdek, islohotlarni hukumat belgilagan ustuvor yo‘nalishlar bilan uyg‘unlashtirishga yordam beradi. 
Bunday mexanizmlar, xususan, islohotlar boʻyicha kengashlar yoki kotibiyatlar, islohotlarning ustuvor 
yoʻnalishlari va ularning ketma-ketligini aniqlab olish jarayonlarini kuchaytirishi, islohotlarga 

 
56LexUZ (Oʻzbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi) (monitoring paneli), “Adolat” 

huquqiy axborot milliy markazi, Adliya vazirligi, Toshkent, Oʻzbekiston, https://www.lex.uz/en/. 
57Masalan, Vazirlar Mahkamasining qarorlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlash yoki parlament yoki 

Prezident Administratsiyasiga kiritish uchun taqdim etilgan deyarli barcha asosiy me’yoriy-huquqiy hujjatlar 
Vazirlar Mahkamasi tomonidan ko‘rib chiqilgunga qadar keng ommaga yetkazilishi va tegishli soha vazirliklari va 
markaziy organlari tomonidan ko‘rib chiqilishi va tasdiqlanishi shart. 
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yoʻnaltiriladigan xarajatlar va erishiladigan yutuqlarni tasdiqlovchi maʼlumotlar va dalillar mavjudligini 
taʼminlashi hamda siyosiy natijalarni monitoring qilish va baholash jarayonlarini takomillashtirishga 
yordam berishi mumkin. Ayrim mamlakatlarda, masalan, Buyuk Britaniyada, bunday mexanizmlar, 
shuningdek, faktlarga asoslangan holda siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonini qoʻllab-quvvatlaydi, shu 
bilan birga, qaysi variant eng samarali ekanligini aniqlab olish uchun tajribalar oʻtkazish imkonini beradi 
(Arizti va boshq., 2020). 
 
132. Milliy statistika tizimini kuchaytirish islohotlar milliy dasturini samarali amalga oshirishning eng 

muhim talabi hisoblanadi. Mamlakat hukumati taraqqiyotning strategik ustuvor yoʻnalishlarini ishlab 

chiqish, amalga oshirish va monitoring qilishda halal beruvchi, statistika tizimidagi jiddiy boʻshliqlar bilan 

bogʻliq qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Davlat statistika qoʻmitasida maʼlumotlarni toʻplash va hisobot 

berishning takomillashtirilgan tizimi mavjud boʻlsa-da, foydalanilayotgan koʻplab usullar, taʼriflar va 

yondashuvlar eskirgan, koʻp mehnat talab qiladi va xalqaro andozalar talablariga mos kelmaydi. 

Mustaqillikka erishilganidan beri aholi ro‘yxatga olinmagan, bu esa turli statistik koʻrsatkichlar sifatiga 

taʼsir qilmoqda. Milliy statistika organlarining xalqaro miqyosdagi hamkorlik va oʻzaro aloqalari 2017-yilga 

qadar keskin cheklangan, milliy statistikani yuritishda, shu jumladan, milliy hisoblardagi maʻlumotlarni 

yigʻish va YaIMni hisoblashda, koʻplab nostandart va taqqoslanishi mumkin boʻlmagan yondashuvlar 

qoʻllanilgan. Misol uchun, koʻp hollarda hokimiyat va jamoatchilik ixtiyorida mavjud boʻlgan maʼlumotlar 

hajmi iqtisodiyotning koʻrsatkichlarni yoki aholining ijtimoiy holatini baholash uchun yetarli emas. Davlat 

statistika qoʻmitasi oʻzining xalqaro reytingini jadal surʼatlarda yaxshilab kelayotganligiga qaramay, 

xalqaro andozalar nuqtai nazaridan hali ham kamtarona natijalarni qayd etmoqda, xususan, 2019-yilda 

tashkilot statistika organlari salohiyati koʻrsatkichi boʻyicha 64,4 ball va statistika sifati koʻrsatkichi 

boʻyicha 54.9 balga baholangan.58 Jahon bankining texnik koʻmagi va statistik organlar salohiyatini 

oshirishni qoʻllab-quvvatlash boʻyicha Jahon bankining Trast jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan Davlat 

statistika qo‘mitasi tomonidan “Statistika tizimini rivojlantirishning milliy strategiyasi” ishlab chiqildi va 

2020-yilda qabul qilindi. Strategiyada kadrlar salohiyatini oshirish va texnologik resurslarni rivojlantirish, 

boshqaruvning ilg‘or tajribalarini joriy etish va xalqaro statistik andozalarga tayanish orqali statistika 

tizimining institutsional va tashkiliy asoslarini mustahkamlash bo‘yicha chora-tadbirlar taklif etilgan. 

Ushbu tadbirlar milliy statistika tizimi va Davlat statistika qo‘mitasi faoliyatining samaradorligi va imidjini 

oshirishga qaratilgan. 

 

U2 jadvali. Davlatning rag‘batlantiruvchi rolini takomillashtirishga qaratilgan davlat siyosatining 

ustuvor yoʻnalishlari 

1-ustuvor yo‘nalish: Davlatning ishlab chiqaruvchidan bozor jarayonlarini rag‘batlaniruvchi  
institutga aylanish jarayonini tezlashtirish 

1. Davlat korxonalari 
sonini qisqartirish va 
samaradorligini oshirish 

• Yangi qonunchilik va qonunosti hujjatlarini qabul qilish orqali 
xususiylashtirish va davlat korxonalarida korporativ boshqaruvni tartibga 
soluvchi qonunchilik asoslarini modernizatsiya qilish 

• Moliyaviy intizomni oshirish va raqobat betarafligini mustahkamlash 
maqsadida davlat korxonalariga ochiq byudjet toʻlovlari orqali qat’iy 
byudjet cheklovlarini joriy etish,  

• Kichik va oʻrta davlat korxonalarini xususiylashtirishni yanada jadallashtirish 

 
58 Qarang: SPI (Statistika sifati indeksi) (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 

https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators. 
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• Adolatli narx belgilash va yirikroq davlat korxonalarini shaffof tarzda davlat 
tasarrufidan chiqarish maqsadida xususiylashtirishdan oldingi jarayonlarni 
sifatli tashkil etish 

2. Huquqiy va meʼyoriy 
asoslarni 
takomillashtirish 

• Mulk huquqi va toʻlovga layoqatsizlik toʻgʻrisidagi qonunchilik asoslarida 
mavjud kamchiliklarni bartaraf etish 

• Barcha tarmoqlarda bozorning barcha ishtirokchilariga taalluqli yagona 
tartibga solish rejimiga oʻtish orqali har bir investor uchun alohida qarorlar 
chiqarish amaliyotiga chek qoʻyish 

• Davlat institutlarining vakolatlari va majburiyatlarini aniqlashtirish orqali 
tarqoqlikni qisqartirish 

3. Davlat 
investitsiyalarining 
natijadorligini oshirish 

• Barcha ichki va tashqaridan moliyalashtiriladigan davlat investitsiyalari 
hamda kapital qoʻyilmalarini konsolidatsiyalangan byudjetda toʻliq aks 
etadigan yagona, koʻp yillik davlat investitsiyalari dasturiga birlashtirish 

• Davlat investitsiyalari loyihalarini saralash (dastlabki baholash), ularni 
ishlab chiqish, tanlash, amalga oshirish hamda loyihalarni yakunlanganidan 
ikki yil oʻtib va foydalanishga topshirilganidan keyin qayta baholashning 
standart mezonlarini belgilash 

• Yangi davlat investitsiyalari va modernizatsiya loyihalarining iqtisodiy 
jihatdan maqsadliligining (foyda va xarajatlar) tizimli tahlilini o‘tkazish 

2-ustuvor yo‘nalish: Infratuzilmadagi kamchiliklarni bartaraf etish 

4. Aloqa tizimini 
kuchaytirish ishlariga 
xususiy sektorni jalb 
etish 

• Telekommunikatsiya, aviatsiya va kimyoviy tarmoqlarni sohadagi davlat 
korxonalari ustidan nazorat qilishda qoʻllaniladigan raqobat betarafligini 
taʼminlashning mustahkam qoidalarini tasdiqlash orqali erkinlashtirish 

• “Ochiq osmon” siyosatini liberallashtirish jarayonini tezlashtirish 

5. Infratuzilmani 
rejalashtirish va 
yaratish jarayonlarini 
takomillashtirish 

• Eskirgan jamoat infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan davlat 
investitsiyalariga ustuvor ahamiyat berish 

• Aktivlarga texnik xizmat koʻrsatish va ularni almashtirish xarajatlarini 
davlat byudjet bilan integratsiyalash 

• Uzoq istiqbolda xarajatlarni qoplash maqsadida energiya tariflarini 
bosqichma-bosqich oshirish, shu bilan bir vaqtda, kambagʻal va 
himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini himoya qilish 

6. Meʼyoriy-huquqiy 
asosni mustahkamlash 

• Samarali qonunosti hujjatlar va meʼyoriy asoslarni joriy etish orqali 
davlat korxonalari va davlat infratuzilmasini boshqarishni 
kuchaytirish 

• Infratuzilma sohalari va tabiiy monopoliyalar faoliyat olib 
borayotgan mustaqil tartibga soluvchi organlar vakolatlarini 
kengaytirish 

3-ustuvor yo‘nalish: Davlat organlari hisobdorligini oshirish va davlat sektori koʻrsatkichlarini 
yaxshilash 
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7. Korrupsiyani 
kamaytirish 

• Ichki ishlar organlari, inspektsiyalar, soliq, chegara va bojxona organlari 
kabi korrupsiyaning yuqori xavfi mavjud boʻlgan davlat muassasalari uchun 
korrupsiyaga qarshi murosasizlik strategiyasini amalga oshirish 

• Keyingi Qoʻshma baholash amalga oshirilguniga qadar jinoiy yoʻl bilan 
qoʻlga kiritilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi FATF andozalarining 
toʻliq amalga oshirilishi taʼminlashga qaratilgan chora-tadbirlarni 
jadallashtirish 

• Qonunbuzarlik toʻgʻrisida xabar qilgan davlat xizmatchilarini ishonchli 
himoya qilish tadbirlarini nazarda tutuvchi davlat xizmatining Axloq 
kodeksini ishlab chiqish 

8. Davlat funktsiyalarini 
nomarkazlashtirish 

• Markaziy davlat organlaridan mahalliy davlat hokimiyati organlariga 
daromad o‘tkazmalar hajmini belgilashning oldindan bilish mumkin 
boʻlgan, uzoq yillik va qoidalarga asoslangan tizimni yaratish 

• Mahalliy hokimiyat organlariga umummilliy cheklovlar doirasida mahalliy 
darajada soliqqa tortish, undirish va ulardan foydalanishga ruxsat berish 

• Mahalliy hokimiyat organlari faoliyati sifatining baholash mezonlarini 
mahalliy parlament oldidagi hisobdorligi koʻrsatkichlari va fuqarolarning 
qayta aloqa mexanizmlari bilan bogʻlash 

9. Davlat organlari 
hisobdorligini oshirish 

• Nodavlat notijorat tashkilotlarini faoliyatini tashkil etish va amalga 
oshirishni tartibga soluvchi meʼyoriy hujjatlarni to‘liq liberallashtirish 

• Fuqarolar va jamoatchilik tomonidan davlat dasturlari monitoringini 
kuchaytirish uchun hukumat va nodavlat notijorat tashkilotlari hamkorligini 
kuchaytirish 

• Jurnalistlar va ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga aralashuvlarga 
chek qoʻyish uchun ommaviy axborot vositalari erkinligini kengaytirish, 
qonunchilikni liberallashtirish, tuhmat uchun qatʼiy javobgarlik choralarini 
olib tashlash 

• Fuqarolarning axborot olish huquqlarini kafolatlovchi qonun hujjatlarini 
modernizatsiya qilish va to‘liq joriy etish 

• Har qanday sotilgan va xarid qilingan davlat aktivlari uchun barcha 
shartnomalar va yakuniy benefistiarlartoʻgʻrisidagi maʼlumotlarni e’lon 
qilish 

• Hukumat faoliyatining xavf darajasi yuqori boʻlgan barcha sohalarida, 
xususan, davlat xaridlari, ijtimoiy himoya nafaqalarini toʻlash va birlamchi 
davlat xizmatlarini ko‘rsatuvchi tashkilotlarda shikoyatlarni ko‘rib 
chiqishning samarali tizimini yaratish 

10. Davlat siyosatini ishlab 
chiqish jarayonlarini 
takomillashtirish 

• Davla siyosati ustuvor yoʻnalishlarini yanada puxta ishlab chiqilgan 
rejalashtirish va tanlov jarayonlarini belgilash 

• Fuqarolarni islohotlardan xabardor qilish va ularning fikr-mulohazalarini 
eshitishning aniq strategiyasini ishlab chiqish 

• Davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishda aniq qoidalarga 
asoslangan qaror qabul qilish jarayonlari va dalillar bazasidan tizimli 
foydalanish 

• Statistika tizimini rivojlantirish milliy strategiyasini toʻliq amalga oshirish 
(jumladan, aholini roʻyxatga olish, milliy hisoblarni modernizatsiya qilish, 
soʻrovlar oʻtkazish va maʼmuriy maʼlumotlar tizimlarini yuritish va 
boshqalar) 

• Idoralararo muvofiqlashtirishni yaxshilash uchun davlat institutsional 
vakolatlari, rollari, masʼuliyati va hisobdorligini qayta koʻrib chiqish va 
optimallashtirish 
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4-qism. Odamlarga investitsiya qilish 
 

 
 
133. Ta’lim tizimidagi kamchiliklar O‘zbekistonning salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishiga to‘sqinlik 
qilmoqda. Aksariyat muvaffaqiyatli rivojlanayotgan mamlakatlardan farqli o‘laroq, O‘zbekiston oliy ta’lim 
tizimi mustaqillikka erishgandan so‘ng ancha tor va yopiq bo‘ldi. Oliy o‘quv yurtlarining qamrov darajasi 
1989-yildagi 17 foizdan 2018-yilga kelib 10 foizga tushdi, 2021-yilgi islohotlar dasturi doirasida esa mazkur 
koʻrsatkich yana oshib, 16 foizga yetdi. Biroq, oliy oʻquv yurtlarning qamrov darajasi ko‘rsatkichi hali ham 
mintaqadagi eng past koʻrsatkichlardan biridir. Maktabgacha taʻlim ham ustuvor hisoblanmagan. 2017-
yilda 3-7 yoshdagi bolalarning atigi 29 foizi maktabgacha ta’lim bilan qamrab olingan, taqqoslash uchun, 
Qozog‘istonda bu ko‘rsatkich 60 foiz va Rossiyada 85 foizni tashkil etgan. Boshlangʻich va oʻrta taʼlim bepul 
va undan foydalanish imkoniyati hamma uchun teng taʼminlanganligiga qaramay, hukumat ularning 
sifatini oshirish borasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu holat ayniqsa, poytaxt Toshkentda jamlangan 
eng sifatli maktablar (asosan, rus tilida oʻqitiladigan) koʻrsatkichlari bilan solishtirganda ortda qolayotgan 
qishloq maktablarida yaqqol namoyon boʻladi. 
 
134. Mustaqillikka erishgandan soʻng aholi salomatligi koʻrsatkichlari yaxshilandi, biroq mintaqadagi 
eng yaxshi natijalarga erishgan mamlakatlar va sogʻliqni saqlash tizimlari bilan solishtirganda sezilarli 
boʻshliqlar saqlanib qolmoqda. Qamrov darajasi nisbatan yuqori boʻlishiga qaramay, Oʻzbekiston sogʻliqni 

Asosiy xulosalar 
 
Mamlakatda koʻp sonli yuqori sifatli ish o‘rinlari yaratish taraqqiyot maqsadlariga erishishning eng istiqbolli 
yo‘li bo‘lib qolmoqda. Jahon banki tomonidan oʻtkazilgan birinchi MTD (2016 yil, i) “O‘zbekistonning o‘sib 
borayotgan aholisi uchun unumdorligi yuqori samarali va yuqori haq toʻlanadigan ish o‘rinlarini yaratish” 
iqtisodiy o‘sishning jadal surʼatlarini ta’minlash va aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega 
ekanliginim koʻrsatgan edi. Biroq, soʻnggi yillarda hukumat tomonidan amalga oshirilgan sezilarli islohotlarga 
qaramasdan, bandlik oʻsishining past surʼatlari va mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan tuzilmaviy 
oʻzgarishlarni amalga oshirishning sekin kechishi iqtisodiy oʻsishga toʻsqinlik qildi. Ishchi kuchida ishtirok etish 
darajasi past;  darajasi yuqori; yangi ish oʻrinlarining aksariyati hali ham norasmiy sektorda yaratilmoqda; 
mehnatga layoqatli aholining katta qismi esa iqtisodiy nofaol hisoblanadi. Umuman olganda, 2017-yilda milliy 
daromad tarkibida mehnat ulushi atigi 41 foizini tashkil etdi, bu YeMO mintaqasidagi o‘rtacha koʻrsatkich — 55 
foizdan ancha past va soʻnggi yillarda mazkur koʻrsatkich yanada pasaygan bo‘lishi mumkin. 2019-yilda (ya’ni, 
COVID-19 pandemiyasi boshlangunicha boʻlgan davrda) O‘zbekistonda ishchi kuchida ishtirok etish darajasi 
qiyosiy olingan mamlakatlar koʻrsatkichlariga qaraganda ancha past, ishsizlik darajasi esa ancha yuqori edi.1 
 
O‘zbekistonning uzoq muddatli taraqqiyoti aholi barcha qatlamlarining farovonligi, bilimlari va 
imkoniyatlarining faol o‘sishiga bog‘liq. Bu esa ishga joylashish uchun qoʻshimcha imkoniyatlarni yaratish 
hamda aholiga yuqori sifatli ta’lim va samarali sog‘liqni saqlash xizmatlarini taklif etish, shuningdek, kuchli 
ijtimoiy himoya qilish orqali odamlarga investitsiya kiritishni talab qiladi. O‘zbekistonda farovonlik darajasi oshib, 
mamlakat iqtisodiyoti murakkablashib borar ekan, o‘sishni ta’minlash va rag‘batlantirishda mamlakat o‘z inson 
kapitaliga — fuqarolarning butun umri davomida to‘plagan bilimlari, ko‘nikmalari va salomatlik darajasiga 
yanada ko‘proq tayanadi (box 10). Bugun O‘zbekistonda tug‘ilgan bola o‘z potensial inson kapitalining bor-yoʻgʻi 
62 foizini yuzaga chiqarish imkoniyatiga ega. Bu aholi jon boshiga daromad darajasi oʻxshash boʻlgan boshqa 
mamlakatlar koʻrsatkichiga mos keladi, biroq YeMO mintaqasi oʻrtacha koʻrsatkichiga nisbatan past. Tafovutni 
bartaraf etish uchun mavjud potensialni oshirish hamda amaldagi oʻsishni jamiyatning eng kambagʻal va 
eʼtibordan chetda qoldirilgan aʼzolari oʻrtasida adolatli taqsimlangan daromadlar oʻsishiga aylantirishga eʼtibor 
qaratish orqali aholining iqtisodiy jarayonlardagi ishtirokini kuchaytirish talab etiladi. Ish oʻrinlari yaratish 
masalasidagi mavjud muammolarni hal qilishda oʻsib borayotgan xususiy sektor muhim rol oʻynashi mumkin. 
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saqlash tizimi bemorlar tomonidan xarajatlarning yuqori darajasi, xizmatlar sifatining pastligi va katta 
hududiy tafovutlardan aziyat chekmoqda. O‘zbekistonda daromadlar darajasi hali ham mintaqadagi eng 
muvaffaqiyatli mamlakatlar bilan solishtirganda ancha past, biroq sog‘liqni saqlash sohasidagi natijalar 
nuqtai nazaridan mazkur muvaffaqiyatliroq mamlakatlar sog‘liqni saqlash sohasidagi kuchli davlat siyosati 
va inklyuziv iqtisodiy o‘sishni taʼminlash orqali nimalarga erishish mumkinligi borasida namuna bo‘lib 
xizmat qilishi mumkin. 2018-yilda O‘zbekistonda 5 yoshgacha bo‘lgan bolalarning 8,7 foizida toʻyib 
ovqatlanmaslik oqibatida rivojlanishda kechikish kuzatilgan (UNICEF, 2019). 1990-2018-yillar oraligʻida 
oʻrtacha umr koʻrish davomiyligining besh yildan koʻproqqa uzayishi sezilarli muvaffaqiyat hisoblanadi, 
biroq mamlakat hali ham Estoniya (8,7 yilga uzayish) kabi eng yaxshi natijalarga erishgan rivojlanayotgan 
mamlakatlardan va Turkiya (13,1 yilga uzayish) kabi mintaqadagi boshqa mamlakatlardan ortda 
qolmoqda. O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limi darajasi 1990-yilda har 1000 tirik tug‘ilgan chaqaloqqa 
nisbatan qariyb 31 tani tashkil etgan boʻlsa, 2018-yilda 10 tagacha kamaygan va bu ulkan oʻzgarish 
hisoblanadi. Biroq mazkur oʻrtacha koʻrsatkich ham Estoniyadagi koʻrsatkichdan 15,0 barobar, Polshadagi 
koʻrsatkichdan 3,5 baravar va Turkiyadagi koʻrsatkichdan ikki baravar yuqori. Ushbu kamchiliklar inklyuziv 
oʻsishni taʼminlash va turmush darajasini yanada yaxshilashga shoshilinch zarurat mavjudligidan dalolat 
beradi. 
 
135. Davlat xizmatlaridan foydalanishdan chetlashtirish siyosatiga tuzatish kiritish va himoyaga 
muhtoj aholi qatlamlarini himoya qilish yanada inklyuziv oʻsishni taʼminlashda favqulodda muhim 
ahamiyatga ega. Mamlakatda amal qiluvchi, mehnat bozoridagi aralashishlar va aks taʼsir qiluvchi chora-
tadbirlariga asoslangan siyosat inklyuziv oʻsishga erishish yoʻlidagi amaldagi saʼy-harakatlarga putur 
yetkazmoqda, ijtimoiy xavfsizlik tizimi va asosiy davlat xizmatlaridagi yetishmovchiliklar aholining 
himoyaga muhtoj qatlamlari istiqbollarini cheklaydi. Davlat xizmatlaridan foydalanishdan chetlashtirish 
natijasidagi xatolar muhtojlarning katta qismi ijtimoiy himoya tizimi bilan qamrab olinishiga toʻsqinlik 
qiladi, shu bilan birga, bandlik dasturlari ishsizlik va oʻtish davridagi islohotlar tufayli ish oʻrnini yoʻqotish 
xavfi bilan bogʻliq muammolarni hal qilish uchun yetarli darajada sifatli emas. Mamlakat yoshlar orasidagi 
ishsizlikning yuqori darajasi, iqtisodiyot va jamiyat hayotida ulkan gender tafovutlari hamda nogironligi 
bor shaxslarning inklyuziyasi jamiyatga integratsiyasi cheklanganligidan aziyat chekmoqda. Bu 
muammolar hal qilinmagan taqdirda, hukumat va manfaatdor tomonlarning oʻz iqtisodiy maqsadlari va 
yanada raqobatbardosh bozor iqtisodiyoti taklif etadigan imkoniyatlarini amalga oshirishlariga toʻsqinlik 
qiladi. Bundan tashqari, O‘zbekistonda ishchilarga ko‘proq iqtisodiy erkinlik berish, ijtimoiy himoya tizimini 
modernizatsiya qilish va imkoniyatlar tengligiga investitsiya kiritish uchun zarur resurslar yetarli darajada 
mavjud. 
 
136. Mustahkam ijtimoiy xavfsizlik tizimini yaratish va kambagʻal aholi ehtiyojlariga eʼtibor qaratish 
oʻtish davrining muvaffaqiyatini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oʻtish davrini boshdan 
kechirgan boshqa davlatlar tajribalaridan olingan saboqlar shuni koʻrsatadiki, hatto eng samarali islohotlar 
ham muayyan aholi qatlamiga yetkazilgan zarar, adolatsizlik va norozilik hissi bilan bogʻliq qarshiliklarga 
duch kelishi mumkin. Oʻtish davri adolatsiz yoki ijtimoiy norozilik manbai boʻlmasligida mustahkam 
ijtimoiy himoya tizimi bilan taʼminlangan sogʻlom va inklyuziv mehnat bozori asosiy rol oʻynaydi. 
Imkoniyatlardan foydalanishda tenglikni kuchaytirish eng muvaffaqiyatli mamlakatlarda islohotlarning 
eng ogʻir bosqichlarida aholining qoʻllab-quvvatlashini saqlab qolishga yordam berdi (Oʻsish va taraqqiyot 
komissiyasi, 2008). Muammolarni tan olish va muhtojlarga eʼtibor qaratish oʻtish davrining keyingi 
bosqichida muhim ahamiyatga ega. 
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Inson kapitalini kuchaytirish 

 

Ta’lim 
 
137. O‘zbekiston ta’lim tizimidagi eng dolzarb muammolar maktabgacha ta’lim va oliy ta’lim 
xizmatlaridan foydalanish imkoniyati, boshlang‘ich va o‘rta ta’lim sifati bilan bog‘liq. L2CU soʻrovida 
qatnashgan respondentlarning oʻrtacha yarmidan koʻpi oʻz farzandlariga qanday qilib yaxshi taʻlim berish 
borasida xavotirda ekanliklarini bildirishgan (39-rasm). O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim 
muassasalaridagi qamrov darajasi yaqin vaqtgacha mintaqadagi barcha mamlakatlardan orqada edi. 
Taʼlim olish imkoniyatining cheklanganligi kambag‘allik darajasi yuqori va aholi oʻsish sur’ati tez boʻlgan 
hududlarda nisbatan koʻproq tarqalgan. 2021-yilda oliy o‘quv yurtlarining qamrov darajasi oshib, 16 foizni 
tashkil etdi va mazkur koʻrsatkich boʻyicha O‘zbekiston o‘zi mansub boʻlgan daromad guruhida dunyodagi 
eng past ko‘rsatkichga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. So‘nggi islohotlarga qaramay, Oʻzbekistonda 
oliy ta’lim tizimining qamrov darajasi YeMO mintaqasidagi eng past koʻrsatkich bo‘lib turibdi.59 
O‘zbekistonda oliy ta’lim olish imkoniyati hamda boshlang‘ich va o‘rta ta’lim sifati hududlar oʻrtasidagi 
nomutanosiblikning yaqqol misolidir. Toshkent shahri taʻlim sifati va taʼlim olish imkoniyatining 
eksklyuzivligi nuqtai nazaridan alohida o‘rinda. Ushbu holat imkoniyatlar tengsizligini kuchaytiradi: L2CU 
so‘rovnomasi hisob-kitoblariga ko‘ra, oliy ma’lumotga ega odamlarning mehnat bozorida ishtirok etish 
ehtimoli to‘liq o‘rta ma’lumotga ega bo‘lmaganlarga qaraganda besh barobar yuqori, ishga qabul qilinish 
ehtimoli esa o‘rta ma’lumotlilarga qaraganda uch barobar yuqori. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish 
hukumat va manfaatdor tomonlar mamlakatning inson kapitalini kuchaytirish va o‘tish davri taqdim 
etadigan afzalliklardan samarali foydalanish uchun amalga oshirishi mumkin bo‘lgan eng dolzarb 
vazifalardan biridir. 
  

 
59 Qarang: “Barqaror rivojlanish maqsadlari toʻgʻrisidagi ma’lumotlar: O‘zbekiston”, Statistika instituti, UNESCO, 

Monreal, http://uis.unesco.org/en/country/uz 

Box 10. Muvaffaqiyatli oʻtish mamlakatlarida inson kapitali 
 
Inson kapitaliga investitsiyalar sezilarli va barqaror iqtisodiy oʻsishga erishgan mamlakatlar oʻtish davrida eng 
muhim rol oʻynagan. Eng muvaffaqiyatli “Osiyo yoʻlbarslari” va Estoniya, Polsha va Vetnam kabi jadal surʼatlarda 
rivojlanayotgan oʻtish davri mamlakatlari taʻlim sifatini oshirishni ustuvor vazifa deb belgilagan va ularning har biri 
talabalar bilimini baholashning qiyosiy testlarida barqaror ravishda yuqori natijalarni qayd etgan. Jadal 
rivojlanayotgan o‘tish davri mamlakatlarida oliy ta’lim tizimining qamrov darajasi jadal sur’atlar bilan 
kengaymoqda va inson kapitalining rivojlanishiga hissa qo‘shmoqda. Polshada oliy taʼlim tizimining qamrov 
darajasi 1989-yilda 20 foizdan pastroqni tashkil etgan boʻlsa, 2018-yilga kelib 69 foizga koʻtarildi, bu jadal 
rivojlanayotgan oʻtish davri iqtisodiyotining oʻziga xos namunasi hisoblanadi. Oʻtish davrini eng muvaffaqiyatli 
boshdan kechirgan mamlakatlar bolalar orasida toʻyib ovqatlanmaslik holatlariga deyarli butunlay barham berdi 
hamda aholi uchun toza ichimlik suvi va yaxshilangan sanitariya sharoitlaridan foydalanish imkoniyatini toʻliq 
taʼminladi. Muvaffaqiyatli oʻtish davridagi mamlakatlarda sogʻliqni saqlash xizmatlari sifatining yaxshilanishi oʻlim 
koʻrsatkichlarining, ayniqsa, chaqaloqlar va onalar oʻlimining, keskin kamayishiga va sogʻlom hayot kechirish 
davomiyligining uzayishiga olib keldi. 

http://uis.unesco.org/en/country/uz
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39-rasm. Shu fikrga qo‘shilasizmi: Farzandlarimning taʼlim olishi meni qattiq xavotirga soladi 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon 

banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu.  
 
138. So‘nggi islohotlar ta’lim tizimidagi eng asosiy kamchiliklarni bartaraf etishga qaratildi. 2017-
yildan boshlab hukumat tomonidan 45 ta yangi oliy ta’lim muassasasini tashkil etildi va ular zimmasiga 
2030-yilgacha oliy ta’lim muassasalarining qamrov darajasini 50 foizgacha oshirish majburiyati yuklandi. 
Amaldagi davlat siyosatida koʻzda tutilgan oliy taʼlim bilan qamrov darajasini jadal kengaytirish sharoitida 
oliy taʻlim sifatini saqlab qolish va oʻquv dasturlarini mehnat bozori talabiga moslashtirish muhim 
ahamiyatga ega. 2020/21 oʻquv yilida 6 yoshli bolalarni maktabgacha taʼlim muassasalariga qamrab olish 
majburiy etib belgilandi va 3-6 yoshli bolalarni qamrab olish darajasi 2015-yildagi 20 foizdan 2021-yilda 
67,2 foizgacha koʻtarildi. Ilgari rasmiy maktabgacha taʼlim muassasalari soni eng kam boʻlgan qishloq 
joylarida maktabgacha ta’lim qamrovining kengayishi, ayniqsa, sezilarli boʻldi (40-rasm). O‘rta ta’lim 
islohotlari, garchi unchalik ulkan bo‘lmasa-da, asosan o‘qitish sharoiti va usullarini yaxshilash orqali sifatni 
oshirishga qaratildi. 
 
40-rasm. Maktabgacha ta’lim muassasalari qamrovi, jinslar kesimida, O‘zbekiston, 2007-2019-yillar, 
1000 nafar 

 
Manba: Davlat statistika qoʻmitasi. 

 
139. Oliy taʼlim tizimidagi sezilarli gender nomutanosibligi qisqarib borayotganligiga qaramay, 
Oʻzbekistonda imkoniyatlar tengsizligining sabablaridan biri boʻlib qolmoqda. O‘zbekistonda oliy ta’lim 
muassasalarida tahsil olayotgan har 100 erkakka atigi 84 nafar ayol to‘g‘ri keladi, ilmiy tadqiqotlardagi 
ishtiroki boʻyicha esa — har 100 ta erkakka 63 nafar ayol. Talaba qizlarning aksariyat qismi sogʻliqni saqlash 
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va pedagogika kabi anʻanaviy ravishda “ayollarning kasbi” deb hisoblanuvchi mutaxassisliklar boʻyicha 
tahsil olishadi, ayni paytda erkak talabalar transport va aloqa, qishloq xoʻjaligi va sanoat sohalarida taʼlim 
oladi (41-rasm). 2019-yilda fan, texnologiya, muhandislik va matematika yo‘nalishidagi bitiruvchilarning 
atigi 21 foizini ayollar tashkil etgan. Biroq so‘nggi o‘n yil ichida oliy taʼlim tizimi qamrov darajasining o‘sishi 
ayollar orasida erkaklar orasida kuzatilganiga qaraganda sezilarliroq bo‘ldi va ayollarning ulushi 2010-
yildagi 39 foizdan 2020-yilda qariyb 46 foizgacha ko‘tarildi. Bu davrda Qoraqalpog‘istondan tashqari 
barcha viloyatlarda ayollarni oliy taʼlim bilan qamrab olish erkaklarga nisbatan tezroq o‘sdi. 
 
41-rasm. Oliy taʼlim muassasalari bitiruvchilari orasida ayollarning ulushi, yoʻnalishlar kesimida, 2018-
yil 

 
Manba: Ma’lumotlar banki: Gender statistikasi, Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
https://databank.worldbank.org/source/gender-statistics. 
Izoh: STEM = science (fan), technology (texnologiya), engineering (muhandislik), mathematics (matematika). 

 
140. O‘zbekistonda boshlang‘ich va o‘rta ta’lim tizimini takomillashtirish investitsiyalarni amalga 
oshirishda “aqlli” yondashuvni talab qiladi. 2019-yilda O‘zbekistonda ta’limga davlat xarajatlari YaIMning 
4,6 foizini tashkil etdi, bu o‘rtacha daromadli mamlakatlar quyi guruhi o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori. Bu 
mablag‘larning 75 foizi faqat o‘rta ta’limga ajratildi. Biroq oʻzbekistonlik oʻquvchilar 18 yoshga toʻlgunga 
qadar 12 yillik ta’limni tamomlashlari kerak boʻlsa-da, taʼlim sifati hisobiga ular faqatgina 9 yillik taʼlim 
ekvivaletidagi bilimlarga ega boʻladilar. Fundamental bilimlarni yaxshilash, jumladan, kognitiv koʻnikmalar 
(matematika va oʻqish kabi) va hayotiy muhim koʻnikmalarni (chet tillari va raqamli koʻnikmalar kabi) 
rivojlantirish mamlakatning oʻtish davrida muhim rol oʻynaydi. Ushbu koʻnikmalar va bilimlar yanada 
raqobatbardosh mehnat bozorida ishga joylashish hamda hayotning kelgusi bosqcihlarida murakkabroq 
va yuqori darajadagi koʻnikmalarni egallashda uchun muhim omil hisoblanadi. Bilimga asoslangan 
iqtisodiyotda jamoada ishlash, muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va tadbirkorlik kabi ijtimoiy-
emotsional va “soft-skills” ish beruvchilarning yuqori talabini qondirish uchun ishchilarning 
moslashuvchanligini taʼminlashning asosiy omilidir. Boshlangʻich va oʻrta taʼlim tizimida gender tengsizligi 
va nogironlik bilan bogʻliq uncha sezilarli boʻlmagan, ammo muhim kamchiliklarni bartaraf etishi zarur. 
2019-yilda maktabda taʼlim olmayotgan bola va o‘smirlar soni 47000 nafarni tashkil etgan boʻlib, ularning 
uchdan ikki qismi — bolalar, o‘smirlarning 90 foizdan ortig‘i esa qizlardir.60 2019-yilda maktabga 
qatnamayotgan bolalarning ulushi maktab yoshidagilarning umumiy soniga nisbatan 2 foizdan kamroqni 
tashkil etgan boʻlsa, nogironligi bo‘lgan bolalar uchun mos koʻrsatkich 22 foizdan ziyodni tashkil etgan. 

 
60 Qarang: Ta’lim (ma’lumotlar bazasi), Statistika instituti, UNES, Monreal, http://data.uis.unesco.org/. 

http://data.uis.unesco.org/
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Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish va haqiqatda toʻliq qamrovga erishish uchun qoʻshimcha 
ixtisoslashtirilgan yordam talab etiladi. 
 
141. Agar rasmiylar pandemiya davrida taʼlimda yuzaga kelgan boʻshliqni bartaraf etish choralarini 
koʻrmasa, COVID-19 yiliga, 2011-yilgi xarid qobiliyati pariteti boʻyicha, 425 mln AQSh dollarigacha 
iqtisodiy yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin. Jahon banki tomonidan o‘tkazilgan maktablar yopilishining 
oqibatlarini modellashtirish natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda COVID-19 pandemiyasi ko‘plab 
o‘quvchilar savodxonligi darajasining minimal darajadan pasayib ketishiga olib kelgan (Azevedo va boshq., 
2020). O‘zbekistonda bilim olish darajasi pandemiyaning birinchi yilida bir oʻquv yilida olinadigan odatiy 
bilimlar darajasining taxminan 28 foiziga kamaygani taxmin qilinmoqda. Agar har bir yillik taʼlim 
daromadni oʻrtacha 8,0 foizga oshirishidan kelib chiqqan holda hisoblansa, yoʻqotilgan bilimlar va oʻquv 
yillarining qisqarishi kutilayotgan daromadni taxminan 3,5 foizga qisqartiradi. 
 

Davlat sogʻliqni saqlash tizimi 
 
142. Aholi salomatligining mustahkamligi mamlakatning iqtisodiy salohiyatini belgilovchi omildir. 
Koʻplab adabiyotlar aholi salomatligi va inklyuziv iqtisodiy oʻsish oʻrtasida kuchli oʻzaro bogʻliqlik 
mavjudligini koʻrsatadi. Salomatlik mehnat unumdorligi, oʻqish va demografik tendentsiyalarga bevosita 
taʼsir qiladi, bu esa mamlakatning ishchi kuchi salohiyati va inson kapitali darajasini belgilaydi. Oʻz 
navbatida, iqtisodiy oʻsish daromadlar miqdori va oʻsishini belgilaydi, ana shu daromadlar hisobiga 
odamlarning asosiy ehtiyojlari qondiriladi va oziq-ovqat, sanitariya, dori-darmon va sifatli tibbiy xizmat 
borasidagi farovonlikligi taʼminlanadi. Shu nuqtai nazardan salomatlik va farovonlikni taʼminlash (barqaror 
rivojlanishning uchinchi maqsadi) odatda, Oʻzbekistonda boʻlgani kabi, milliy rivojlanish strategiyalarining 
markaziy elementi hisoblanadi. Shuningdek, aholi orasidan oʻtkazilgann soʻrovlar shuni koʻrsatadiki 
sogʻliqni saqlashga ajratiladigan xarajatlar ustuvor yoʻnalishlar roʻyxatida ikkinchi oʻrinda turadi, aholining 
60 foizdan ortigʻi uni birinchi yoki ikkinchi darajali eng muhim ustuvor yoʻnalish sifatida qayd etadi.61 
 
143. So‘nggi 20 yil ichida sog‘liqni saqlash sohasining ko‘plab ko‘rsatkichlari yaxshilangan bo‘lsa-da, 
O‘zbekiston aholi jon boshiga daromadlar darajasiga koʻra o‘zi bilan bir guruhga mansub boʻlgan eng 
muvaffaqiyatli o‘tish davri mamlakatlaridan orqada qolmoqda. 2010-2019-yillarda O‘zbekistonda 
o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 2,1 yilga uzaydi (42-rasm). 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasida toʻyib 
ovqatlanmaslik tufayli o‘sishning sekinlashishi koʻrsatkichi 2000-yilda 29,5 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2017-
yilda mazkur koʻrsatkich 8,7 foizgacha kamaydi (UNICEF, 2019; Butunjahon taraqqiyot ko‘rsatkichlari). 
2009-2020-yillar oralig‘ida onalar o‘limi qariyb 39 foizga, chaqaloqlar o‘limi esa qariyb 20 foizga kamaydi. 
Aholini immunizatsiya qilish kampaniyalari poliomielit (2002-yilda tasdiqlangan) hamda qizamiq va 
qizilchani (2017-yilda) yengib oʻtishda yordam berdil. Bu yutuqlar e’tiborga molik bo‘lsa-da, O‘zbekiston 
hali ham sog‘liqni saqlashning umumiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha YeMO mintaqasining deyarli barcha 
davlatlaridan ortda qolmoqda. Oʻrtacha umr koʻrish davomiyligi mintaqaviy oʻrtacha koʻrsatkichdan 4 
yildan ziyodga qisqa; onalar oʻlimi xavfi mintaqaviy oʻrtacha koʻrsatkichdan ikki baravar yuqori; 
shuningdek, toʻyib ovqatlanmaslik sabab bolalarning yetarlicha rivojlanmasligi koʻrsatkichi boʻyicha aholi 
jon boshiga daromadiga koʻra oʻzi bilan bir guruhga mansub mamlakatlarning aksariyati hamda 
mintaqadagi mamlakatlar koʻrsatkichlaridan yuqori (masalan, 2020-yilda Polshada 2,3 foizni tashkil 
etgan). Tibbiy yordamdan yetarli darajada foydalanmaslik va uning sifatsizligi oldini olish mumkin bo‘lgan 
o‘limlar darajasining yuqoriligiga olib keladi, bu kabi oʻlim holatlari 2018-yilda 42000 kishining hayotiga 
zomin boʻlgan va o‘sha yili qayd etilgan barcha oʻlimlarning toʻrtdan bir qismini tashkil etgan. Oldini olish 

 
61 2016 LiTS (“Oʻtish davridagi hayot” soʻronomasi) (monitoring paneli), Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, 

London, http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/lits.html. 
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mumkin boʻlgan oʻlim holatlarining 58 foiziga sifatsiz tibbiy yordam sabab boʻladi, qolgan qismi 
xizmatlardan yetarlicha foydalanmaslik bilan bogʻliq. Shunday qilib, O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash 
sohasida sezilarli yutuqlarga erishilayotgan bo‘lsa-da, katta bo‘shliqlar saqlanib qolmoqda.  
 
42-rasm. Onalar va chaqaloqlar o‘limi hamda tug‘ilish vaqtida kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi, 
O‘zbekiston, 2009–2020-yillar 
 

a. 1000 ta tirik tugʻilgan chaqaloqqa toʻgʻri keladigan b. Tug‘ilish vaqtida kutilayotgan umr ko‘rish 
oʻlim holatlari      davomiyligi 

 
Manba: Davlat statistika qoʻmitasi. 

 
144. O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimi bemorlar zimmasiga katta xarajatlarni yuklaydi. 2000-2018-
yillarda O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash sohasi jami xarajatlari, jumladan davlat xarajatlari va xususiy 
xarajatlar, yalpi ichki mahsulotning 5,3 foizini tashkil etgan holda oʻzgarishsiz qoldi. Bu aholi jon boshiga 
daromadlar darajasiga koʻra o‘rta daromadli mamlakatlar quyi guruhi o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori 
hamda YeMO mintaqasidagi aksariyat mamlakatlar koʻrsatkichlariga mos keladi. Biroq 2018-yilda sogʻliqni 
saqlash sohasiga davlat byudjetidan ajratilgan xarajatlar YaIMning atigi 2 foizini tashkil etganligi sababli, 
bemorlar tomonidan qilingan xususiy xarajatlarning umumiy sogʻliqni saqlash xarajatlaridagi ulushi 60 
foizidan ziyodga yetdi. Bemorlar zimmasiga yuklatilgan yuqori xarajatlar tibbiy xizmatlardan foydalanish 
imkoniyatini cheklashi mumkin va shu bilan bir vaqtda asosiy tibbiy xizmatlarning qamrov darajasini ham 
cheklaydi. Xuddi shuningdek, 2018-yilda umumiy sog‘liqni saqlash xarajatlarida birlamchi tibbiy yordam 
xarajatlarining ulushi atigi 26 foizni tashkil etdi, taqqoslash uchun, mazkur koʻrsatkich quyi daromadli 
mamlakatlar hamda o‘rta daromadli mamlakatlar quyi guruhida odatda 33 foizni tashkil etadi. 
Shuningdek, 2018-yilda sogʻliqni saqlash sohasiga davlat byudjetidan ajratilgan umumiy xarajatlar 
Estoniyada YaIMning 4,9 foizini, Ukrainada 3,7 foizini va Vetnamda 2,7 foizini tashkil etdi. O‘zbekistonda 
so‘nggi yigirma yil ichida sog‘liqni saqlash sohasiga davlat xarajatlari ikki baravarga ortgan boʻlsa 
(inflyatsiyani hisobga olgan holda), Polsha va Vetnamda bu ko‘rsatkich mos ravishda ikki barobar va 10 
barobarga ko‘paygan. 
 
145. Aholi orasida oʻtkazilgan soʻrovnomalar shuni tasdiqlaydiki, tibbiy xizmatlarning yuqori narxi 
sogʻliqni saqlash xizmatidan foydalanishdagi eng keng tarqalgan toʻsiq va, ayniqsa, kambagʻal aholi 
qatlami uchun muammoli. 2019-yilgi uy xoʻjaliklari byudjeti soʻrovnomasiga koʻra, fuqarolarning 
taxminan 8 foizi kasal boʻlgan vaqtida tibbiy xizmatlardan foydalana olmaydi. Ushbu odamlarning 
taxminan 46 foizi zarur paytda mutaxassisga murojaat qilish oʻrniga oʻzlarini oʻzlari davolashganini maʼlum 
qilishgan. Dori-darmon va tibbiy xizmatlar qiymati uy xoʻjaliklari byudjetining katta qismini tashkil qilishi 
mumkin, davlat sogʻliqni saqlash xizmatlarining qamrovi yetarli darajada emasligidan, ayniqsa, daromad 
darajasi past boʻlgan aholi aziyat chekadi. 2019-yil maʼlumotlariga koʻra, kambagʻal fuqarolar moddiy 
jihatdan taʼminlanganlarga qaraganda 50 foiz koʻproq holatda zarur tibbiy yordamdan foydalana 
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olmasliklarini maʼlum qilishgan, bundan tashqari, ular 40 foiz koʻproq hollarda tibbiy xizmatdan 
foydalanishda asosiy cheklovchi omil sifatida xizmat koʻrsatish narxlarini koʻrsatishgan. Davlat 
xizmatlarining asosiy paketi salomatlik bilan bogʻliq jiddiy muammolarining oldini olishi va sogʻliqni saqlash 
tizimiga qaramlik darajasini pasaytirishga yordam berishi mumkin boʻlgan, qon bosimi dorilari kabi yuqori 
ambulator bemorlar uchun dori-darmonlar xarajatlarini qoplamaydi. Shuningdek, mazkur paket 
kasalxonada tibbiy xizmat koʻrsatish arajatlarini oʻz ichiga olmaydi. 
 
146. O‘zbekiston tibbiy xizmat sifati va undan foydalanish imkoniyati bilan bogʻliq jiddiy 
muammolarga duch kelmoqda, mavjud muammolar hudud va tibbiy xizmat turiga qarab farq qiladi. 
Shahar joylarda 2019-yilgi uy xoʻjaliklari byudjeti soʻrovnomasida qatnashgan respondentlarning katta 
qismi kutish vaqti davomiyligi, mutaxassislar va dori-darmon yetishmasligi kabi muammolar mavjudligini 
qayd etishgan. Shaharlik respondentlarning 11,0 foizdan ortigʻi ushbu muammolarni sogʻliqni saqlash 
xizmatlaridan foydalana olmasliklarining asosiy sababi sifatida koʻrsatishgan, qishloq joylarda bu sababni 
keltirgan respondentlar 2,7 foizni tashkil etgan. Qishloq joylarda oilaviy tibbiy xizmatdan foydalanishda 
ham katta tafovutlar mavjud. Shaharlardan farqli oʻlaroq, barcha qishloq mahallalari ham yaqinroq 
masofada murojaat qilish mumkin boʻlgan kasalxonalar va boshqa tibbiy muassasalarga ega emas. Juda 
chekka hududlarda dorixonalar tarmoqlaridan bevosita foydalanish imkoniyati kam. Buning oʻrnini 
qoplash uchun qishloq joylariga koʻproq oilaviy poliklinikalar xizmat korsatadi, ular shaharlarda kamroq 
uchraydi. Biroq, oilaviy poliklinikalarning zichligi kambagʻal mahallalarda ancha past, oʻrtacha daromadli 
qishloq mahallalarida esa nisbatan yuqori (43-rasm). 
 
43-rasm. Oilaviy poliklinikalar, shahar va qishloq joylari kesimida, Oʻzbekiston 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; mahalla pasporti ma’lumotlari; Seitz va boshqalar, 2020. 
 
147. COVID-19 pandemiyasi tibbiy xizmatning koʻplab kamchiliklarini yuzaga chiqardi va mustahkam 
sogʻliqni saqlash tizimining qanchalik muhim ekanligini koʻrsatdi. 2020-yilning may oyidan iyunigacha 
L2CU so‘rovnomasida qatnashgan uy xo‘jaliklarining har oy o‘rtacha hisobda qariyb 8 foizi davolanishga 
muhtojligi haqida xabar bergan va ularning taxminan 16 foizi muolaja olish imkoni boʻlmaganini maʼlum 
qilgan. Biroq, pandemiyaning oxirgi oylarida tibbiy xizmatdan foydalanish va undan qoniqish sezilarli 
darajada yaxshilandi. Tibbiy xizmat sifati va kafolatidan qoniqmaslik darajasi 2020-yil iyulida 23 foizni 
tashkil etgan boʻlsa, 2021-yil yanvariga kelib 5 foizdan pastroqqacha kamaydi hamda dori-darmonlarni 
olishning kechikishini qayd etgan respondentlar ulushi 2020-yil iyulidagi 5 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2021-
yil yanvariga kelib 2 foizdan kamroqni tashkil etdi. Xuddi shu davrda birlamchi tibbiy yordam shifokorlari 
qabuliga yozilishdagi kechikishlar 2 foizdan arzimas darajagacha kamaydi va 2020-yil noyabriga kelib, hech 
bir ishtirokchi oiladagi farzandlarini emlashda kechikishlar boʻlgani haqida xabar bermadi. Biroq, 
pandemiya davridagi sogʻliqni saqlash choralarining yaxshilanishi tibbiy xizmatlar narxlari bilan bogʻliq 
muammoni hal qilmadi. 2020-yil oxirida, L2CU soʻrovnomasida qatnashgan uy xoʻjaliklarining 18 foizdan 
ortigʻi tibbiy xizmat narxining qimmatligi sababli davolanishga intilmayotganliklarini maʻlum qilishdi, bu 
mazkur koʻrsatkichning pandemiya davrida oʻzgarishsiz qolganidan dalolat beradi. Sogʻliqni saqlash 
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tizimini safarbarlikning yuqori darajasida ushlab turish ham tizimning bor quvvatini sinovdan oʻtkazdi. Sifat 
va kafolatdan qoniqish darajasi yaxshilangan boʻlsa-da, sogʻliqni saqlash sohasini mahalliy darajadagi jiddiy 
muammolardan biri sifatida qayd etgan mahalla raislari ulushi 2020-yil avgustidagi 21 foizdan 2021-yil 
boshiga kelib 39 foizdan oshdi. 
 
148. Sogʻliqni saqlash sohasidagi eskirgan boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish uchun uni 
modernizatsiya qilish zarur. Sogʻliqni saqlash tizimini moliyalashtirish va tashkil etish eskirgan sovet 
modeli, Semashko tizimiga asoslanadi, bunda resurs va xodimlarni rejalashtirish markazlashgan, sogʻliqni 
saqlash muassasalari davlat mulki hisoblanadi, mablagʻlar xarajatlarga koʻra taqsimlanadi, xizmat 
koʻrsatuvchi va sotib oluvchi bir-biridan aniq farqlanmagan boʻladi. Xususiy sektor foydalanish 
imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o‘ynashi mumkin, soʻnggi yillarda gemodializ va diagnostika 
tizimiga investitsiya kiritishni rag‘batlantirish imkonini beruvchi davlat-xususiy sherikligini tartibga 
soluvchi me’yoriy-huquqiy asoslarning muvaffaqiyatli takomillashtirilganligi shundan dalolat beradi. Biroq, 
xususiy sektor ishtirokini tartibga soluvchi meʼyoriy hujjatlar ham eskirgan va ularni modernizatsiya qilish 
zarur. Qonunchilikdagi kamchiliklar samarali tartibga solinadigan xususiy sektorning paydo boʻlishiga ikki 
jihatdan toʻsqinlik qiladi: (a) xususiy sektorning norasmiy yoki tartibga solinmagan ishtiroki tibbiy xizmat 
koʻrsatish sifatini xavf ostiga qoʻyishi mumkin va (b) keraksiz yoki raqobatga qarshi qoidalar xususiy 
sektorni siqib chiqarishi va samaradorlikni pasaytirishi mumkin. Davlat sektorida sog‘liqni saqlash 
muassasalariga sarflanadigan xarajatlarda asosiy o‘rinni doimiy xarajatlar (ish haqi va kommunal to‘lovlar) 
egallab, xizmatlar ko‘rsatish, jumladan, davolash, tibbiy jihozlar va sarf qilinadigan materiallarga kamroq 
mablag‘ ajratiladi. Sogʻliqni saqlash tizimi, shuningdek, maʼlumotlar va monitoring infratuzilmasining 
cheklanganligi hamda keng qamrovli rivojlanish va axborot strategiyasi yetishmasligidan aziyat 
chekmoqda. 
 
149. Aholi salomatligini saqlash faqatgina tibbiy xizmatlardan iborat emasligini unutmaslik lozim. 
O‘zbekistonda sog‘liqni saqlashning ko‘plab ijtimoiy omillari tibbiyot tizimining sifati va undan foydalanish 
imkoniyati kabi muhim ahamiyatga ega. 2016-yilda mamlakatdagi o‘lim holatlarining 79 foizi saraton, 
yurak-qon tomir kasalliklari, diabet va surunkali respirator kasalliklar kabi yuqumli bo‘lmagan kasalliklar 
hissasiga to‘g‘ri keldi. Buning katta qismi turmush tarzi tanlovlari va ular bilan bogʻliq xavflar, jumladan, 
tamaki isteʼmoli, spirtli ichimliklarni me’yorida isteʼmol qilmaslik, notoʻgʻri ovqatlanish va jismoniy 
harakatsizlikdan kelib chiqadi. Bunday muammolarga samarali javob qaytarish faqat qisman tibbiy 
xarakterga ega boʻlib, mamlakatda aholi salomatligini saqlash maqsadlariga erishishda toʻgʻri ovqatlanish, 
sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish, salomatlik uchun zararli boʻlgan mahsulotlarga (tamaki, shakar, 
alkogol va boshqalar) yuqori soliqlarni oʻrnatish kabi qoʻshimcha chora-tadbirlarning ahamiyati ortib 
boradi. Xuddi shuningdek, YeMO mintaqasining boshqa mamlakatlarida erishilgan o‘rtacha umr ko‘rish 
davomiyligi va oziqlanish andozalari bilan tenglikka erishish uchun salomatlikka uzoq muddatda bevosita 
va jiddiy salbiy ta’sir qiladigan mamlakatda mavjud muammolar — kambag‘allik, oziq-ovqat xavfsizligi, 
toza ichimlik suvi va sanitariya xizmatlaridan foydalanish bilan bogʻliq muammolarni hal qilish talab etiladi. 
 

Bazaviy kommunal va davlat xizmatlari 
 

150. O‘zbekistonda so‘nggi yigirma yil ichida yashash sharoitlari izchil yaxshilandi, biroq shahar va 
qishloqlar oʻrtasidagi sezilarli farq, shuningdek, hududlar o‘rtasidagi tengsizlik hali ham aqlanib 
qolmoqda. 2019-yilda oʻtkazilgan uy xoʻjaliklari byudjetlari soʻrovnomasi maʼlumotlariga koʻra, 
Oʻzbekistonda jami uy xoʻjaliklarining qariyb 63 foizi markazlashgan ichimlik suvidan, 68 foiz aholi esa 
markazlashgan kanalizatsiyadan, shu jumladan, kambagʻal aholining yarmidan koʻpi ularning har ikkisidan 
foydalanish imkoniyatiga ega boʻlgan. Elektr energiyasidan foydalanish imkoniyatiga esa aholining deyarli 
100 foizi ega. Shunga qaramay, birgina ichimlik suvi va kanalizatsiya bilan yetarlicha taʼminlanmaganlik 
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O‘zbekistonga har yili 635 mln AQSh dollari (yoki YaIMning 1,3 foizi) miqdorida zarar keltiradi. Bu 
muammolar, asosan, mamlakatning qishloq joylarida jamlangan. Uy xoʻjaliklari byudjeti soʻovnomalari 
natijalariga koʻra, 2019-yilda shahar joylardagi uy xoʻjaliklarining 82 foizi ichimlik suvi bilan taʼminlangan 
boʻlsa, qishloq joylarda bu koʻrsatkich 44 foiz hamda Buxoro va Samarqand viloyatlarida atigi 38 foizga 
yetdi. 2018-yilda Jahon banki soʻrovnomasida ishtirok etgan qishloq joylardagi uy xoʻjaliklarining atigi 22 
foizi ichimlik suvi bilan taʼminlanganlik darajasini “yaxshi” deb baholagan, shahar joylardagi uy xoʻjaliklari 
orasida bu koʻrsatkich 58 foizni tashkil etgan (44-rasm). Shahar joylardagi uy xoʻjaliklarining 55 foizdan 
ortigʻi tabiiy gaz yetkazish xizmati yaxshi holatda ekanligini maʻlum qilgan boʻlsa, bu koʻrsatkich qishloq 
joylarda atigi 19 foizni tashkil etgan. Xuddi shu kabi, joylarda infratuzilma bilan bogʻliq dolzarb ustuvor 
vazifalarni hal etish zarurati borasidagi fikrlarda ham xuddi shunday aniq tafovut mavjud; qishloq joylarda 
qator shart-sharoitlar, jumladan, gaz taʼminoti, ichimlik suvi taʼminoti, yo‘llarni asfaltlash, istirohat bog‘lari 
va irrigatsiya tizimlarini yaxshilash zarurligi, shaharlar bilan solishtirganda, koʻproq qayd etilgan. Samarali 
tartibga solinadigan xususiy sektor investitsiya imkoniyatlari muhim davlat xizmatlarining qamrov darajasi 
va foydalanish imkoniyatini tezroq kengaytirishga yordam berishi mumkin. 
 
44-rasm. Xizmat ko‘rsatish sifati bo‘yicha respondentlarning fikri, shahar va qishloqlar kesimida, 
O‘zbekiston, 2018-yil 
 

a. Xizmat ko‘rsatish sifati yaxshi   b. Zudlik bilan yaxshilash kerak 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 

 
151. Mavjud infratuzilmani, jumladan, suv, kanalizatsiya, gaz va elektr ta’minotini qo‘llab-quvvatlash 
katta muammo hisoblanadi. O‘zbekistonda asosiy xizmatlar va kommunal infratuzilma asosan Sovet 
Ittifoqi davrida qurilgan. Ushbu mahalliy tizimlarning koʻpchiligi xizmat muddatini oʻtab boʻlgan va keng 
qamrovli taʼmirlash va yangilanishga muhtoj. Davlat xarajatlari aktivlarni almashtirish, texnik xizmat 
koʻrsatish va tizimni kengaytirish ehtiyojlarini qondirolmayapti. Tizimdagi kutilmagan uzilishlar butun 
mamlakat boʻylab keng tarqalgan va jiddiy muammo hisoblanadi (45-rasm). Jamoat isitish tizimlari 
koʻpincha ishlamay qoladi, shuningdek, tez-tez uchraydigan hodisalardan yana biri elektr ta’minotidagi 
uzilishlar hisoblanadi. Aksariyat suv taʼminoti tizimlari kuniga 12 soatdan kamroq vaqt davomida ishlaydi, 
qoʻshimcha ravishda kutilmagan uzilishlar ham sodir boʻlishi mumkin boʻlib, bunday uzilishlar chastotasi 
tarmoq islohotlari boshlanganidan beri kamaydi. Toshkent va boshqa yirik shaharlarda suv sifati milliy 
andozalarga javob bersa, ko‘pgina tumanlardagi aholi yashash punktlarida (ayniqsa, Qoraqalpog‘iston 
Respublikasida) 30 foizgacha suv namunalari talablarga javob bermaydi. Barcha turdagi xizmat ko‘rsatish 
uzilishlari, ayniqsa, qishloq joylarda, tumanlardagi aholi yashash punktlarida va shahar atrofidagi 
hududlarda keg tarqalgan. Iqtisodiy oqibatlarga qoʻshimcha ravishda, soʻnggi paytlarda, ayniqsa, iqtisodiy 
rivojlanishning kengayishi, ijtimoiy-iqtisodiy kutilmalarning oʻsishi, fuqarolar ishtirokining kuchayishi va 
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davlat xizmatlari sifatini yaxshilash talablari fonida davlat xizmatlaridan foydalanishdagi tengsizlik va sifat 
koʻrsatkichlari Oʻzbekistonda ijtimoiy keskinlik va norozilikning tez-tez uchraydigan sababiga aylanib 
bormoqda. 
 
45-rasm. Xizmat koʻrsatishdagi oʻchishlar va uzilishlar, shahar va qishloqlar kesimida, Oʻzbekiston, 2018-
2021-yillar 
 

a. Isitish tizimidagi uzilishlar b. Bir kunda elektr ta’minoti uzilishi davomiyligi 
 

 
c. Bir oy davomida suv taʼminotidagi kutilmagan uzilishlar 

 
 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 

 
152. Kanalizatsiya xizmatlari shaharlardan tashqarida rivojlanmagan, mavjud tizimlar esa eskirgan. 
Oʻzbekistonda kanalizatsiya infratuzilmasi 1970-1980-yillarda shaharlarda qurilgan va oʻsha vaqtdan beri 
zarur darajada e’tibor berilmagan, hozirgi kunga kelib esa infratuzilma yomon ahvolda va yomonlashishda 
davom etmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 2016-yilda aholining taxminan 12 foizi (3,7 million kishi) 
markazlashtirilgan kanalizatsiya tizimiga ulangan boʻlsa, 2010-yilda bu koʻrsatkich 17 foizni tashkil etgan. 
Ulanishlarning asosiy qismi Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga toʻgʻri keladi. Boshqa hududlarda 
aholining o‘rtacha 5 foizi markazlashgan kanalizatsiya tizimiga ulangan. Oqava suvlarni tozalash inshootlari 
ham juda eskirgan yoki koʻp hollarda ishlamaydi, bu esa yer usti suv resurslarining ifloslanishiga olib keladi. 
Qishloq sanitariyasi holati asosan uy xoʻjaliklari va mahallalar ixtiyorida qoldirilgan. Qishloq joylaridagi 

https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu
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aksariyat uy xoʻjaliklari oʻzlari tomonidan qurilgan sanitariya inshootlariga, yaʼni hojatxonalardagi 
handaqlar yoki yopiq hammomlari boʻlgan uy xoʻjaliklarida axlatni yigʼish uchun septik tanklarga tayanadi. 
 
153. Davlat tomonidan tartibga solinadigan kommunal xizmatlar tariflari resurslardan adolatli va 
samarali foydalanish, shuningdek, xizmatlar sifatini oshirishda xususiy sektor investitsiyalari jalb qilish 
bilan bogʻliq qiyinchiliklar tugʻdiradi. O‘zbekiston hukumati 2017-yildan beri kommunal xizmatlar 
tariflarini isloh qilish masalasini yuqori ustuvor vazifa sifatida belgilab kelmoqda. Biroq, kommunal 
xizmatlar, jumladan, elektr energiyasi, tabiiy gaz, issiqlik, suv ta’minoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun 
tartibga solinadigan tariflar mahalliy va xorijiy investorlarning ushbu xizmatlarga jiddiy qiziqishiga 
qaramay, xususiy sektor investorlari uchun alohida qiyinchilik tug‘dirmoqda. Tariflar odatda xarajatlarning 
qoplanishi uchun talab qilinadigan miqdordan past darajada oʻrnatilganligi yoki aynan shu resursning 
(gazning) eksport narxlaridan ancha past boʻlganligi sababli, narxlarni past darajada ushlab turish uchun 
katta miqdordagi fiskal subsidiyalar (bilvosita yoki bevosita) talab qilinadi. Tariflarning pastligi xizmat 
koʻrsatish uchun mavjud resurslarni va xizmatlarni yaxshilashga qaratilgan investitsiyalarni qisqartiradi, bu 
esa tegishli tarmoqlar surunkali ravishda moliyalashtirilmay qolishiga olib keladi. Kommunal xizmatlar 
isteʼmoli ortib borayotgani sayin, joriy tizimlar ham davlat resurslarining regressiv taqsimlanishiga olib 
keladi. Masalan, subsidiyalangan elektr energiyasi tariflari qiymatining qariyb 70 foizi aholining eng boy 
60 foizi tomonidan isteʼmol qilinadi (Jahon banki, 2018b). Biroq, samarasiz boʻlishiga qaramay, 
subsidiyalangan kommunal xizmatlar xizmat haqining past narxlari evaziga foydalanuvchilarga sezilarli 
foyda keltiradi. Tariflarni kambagʻal aholi uchun potensial oqibatlarni yumshatish choralarisiz oshirish ham 
kambagʻallik darajasini oshirishi mumkin, chunki kambagʻal aholi oʻz byudjetining katta qismini tariflarga 
sarflaydi. L2CU soʻrovnomasi natijalari shuni ko'rsatadiki, kommunal xizmatlar tariflarini liberallashtirish 
qarorining oʻzi, agar bu kambagʻallarga tovon pullarisiz amalga oshirilsa, maqbul chora hisoblanmaydi. 
Ijtimoiy jihatlar va samarasiz kommunal subsidiyalarning fiskal yukini muvozanatga keltirish kelgusi 
yillarda islohotlar jarayonida duch kelinadigan asosiy qiyinchiliklardan biri boʻlishi kutilmoqda. 
 

Hech kimni eʼtibordan chetda qoldirmaslik 
 
154. O‘zbekistonning iqtisodiy o‘sishi inklyuziv xarakterga ega boʻlishini ta’minlash muhtoj aholi 
qatlamlarini aniq belgilash, imkoniyatlarga to‘siqlarni qisqartirish va manzilli yordam ko‘rsatishni talab 
qiladi. Ayniqsa, mamlakat iqtisodiy tuzilmasini tubdan isloh qilish sharoitida siyosatchilar barcha odamlar 
o‘zining asosiy ehtiyojlarini qondira olish, sifatli davlat xizmatlaridan foydalanish va yaxshi ish o‘rinlariga 
joylashish imkoniyatiga ega bo‘lishini ta’minlashda faol bo‘lishi lozim. Mavjud ijtimoiy himoya tizimida 
inklyuziv oʻsishni ragʻbatlantirishning turli koʻrinishdagi chora-tadbirlari nazarda tutilgan. Ammo ularning 
baʼzilari samaradorlikni taʼminlash uchun sezilarli kuchaytirishni talab qiladi, boshqalaridan esa kam 
foydalaniladi yoki eʼtiborga olinmaydi. Inklyuziv oʻsishga toʻsqinlik qiladigan siyosatlarni bekor qilishga 
qaratilgan islohotlar zarur. 
 

Mehnat bozorida inklyuziv siyosat 
 
155. Hukumat va manfaatdor tomonlarning inklyuziv bandlikni yaratish uchun harakatlari 
mamlakatdagi oʻtish jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Ish bilan bandlik va ish haqining sekin 
oʻsishi Oʻzbekistonda kambagʻallikni qisqartirish va oʻrta sinf kengayishining surʼatlarini uzoq vaqt 
davomida cheklab kelgan. Islohotlarning eng istiqbolli yoʻnalishlarining aksariyati xususiy sektorni cheklab 
turadigan bozor uzilishlarini, masalan, ogʻir tartibga solish yuklari, ishlab chiqarish jarayonlariga davlat 
aralashuvi va yuqori soliq stavkalarini kamaytirishni oʻz ichiga oladi. Ammo inklyuziv mehnat bozorini joriy 
etishda davlatning faol roli bundan kam emas. Ayollar, yoshlar, nogironligi bor shaxslar, uzoq vaqtdan beri 
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ishsiz yurgan fuqarolar va aholining boshqa yordamga muhtoj guruhlari koʻpincha mehnat bozorida ishga 
joylashish jarayonidagi “navbatlarning” oxirgi oʻrinlarida turishadi. Mamlakatdagi o‘tishning navbatdagi 
bosqichida mehnat bozorini tartibga solish sifati, ijtimoiy himoya siyosatining samaradorligi va mehnat 
resurslarini faollashtirish bilan birgalikda islohotlar barcha odamlarga manfaatli bo‘lishini ta’minlashda 
muhim ahamiyat kasb etadi. 
 
156. Mavsumiy xalqaro migratsiya kambag‘allikni sezilarli darajada qisqartirishga yordam beradi va 
uning afzalliklaridan yanada faolroq foydalanish lozim. Emigratsiya O‘zbekistondagi ko‘plab uy xo‘jaliklari 
uchun kambag‘allik va qiyinchiliklardan qutilishning jozibali yo‘lidir (2-xarita). Aholining eng kambag'al 
beshdan bir qismi uchun yaqin qarindoshlari tomonidan pul oʻtkazmalari umumiy daromadning oʻrtacha 
11 foizini tashkil qiladi. Jahon bankining tadqiqotlariga koʻra, ish joyini yoʻqotish, ish topishdagi 
qiyinchiliklar va yuqori mahalliy ishsizlik kabi omillar migratsiyaning asosiy sabablari sirasiga kiradi (Seitz 
2019a). Natijada, pul oʻtkazmalarining kambag‘allikni qisqartirishdagi roli kuchayadi. Agar pul o‘tkazmalari 
daromadi bo‘lmasa, O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi 2018-yilda 9,5 foizdan 16,8 foizgacha yoki hozirgi 
barcha migrantlar mahalliy o‘rtacha ish haqi darajasida ish topgan taqdirda ham taxminan 12,2 foizgacha 
ko‘tarilar edi. Ammo soʻnggi yillarda amalga oshirilgan migratsiyani tartibga solish chora-tadbirlari xususiy 
sektor operatorlarining rolini sezilarli darajada kamaytirdi, garchi kam sonli migrantlar davlat 
markazlaridan foydalansa ham. Xalqaro migratsiya taqdim etgan imkoniyatlardan faol foydalangan 
Indoneziya va Filippin kabi davlatlar xalqaro mehnat muhojirlarini qo‘llab-quvvatlash salohiyatini 
oshirishga e’tibor qaratdi. Bunday dasturlarga koʻpincha intensiv til kurslari va talab qilinadigan 
koʻnikmalarni oʻrgatish; ish topishda yordam berish; migrantlarning yuridik huquqlari va odam savdosiga 
qarshi kurash boʻyicha treninglar; oilani qoʻllab-quvvatlash dasturlari; sayohat, patent va roʻyxatdan oʻtish 
talablarini soddalashtirish uchun siyosat islohotlari kiradi. O‘zbekistondagi yana bir ustuvor masala — 
xorijdagi migrantlar o‘rtasida qabul qiluvchi davlatning pensiya badallarini tan olish mexanizmlarini 
rasmiylashtirishdir. 
 
2-xarita. Eng kamida bitta aʼzosi emigratsiya qilgan uy xoʻjaliklarining ulushi, 2018-yil 

 
Manba: L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) maʼlumotlariga asoslangan (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu.  

 
157. Mehnat bozorida oliy maʼlumotga ega boʻlgan kadrlar yetishmovchiligi kuzatiladi. 
O‘zbekistonda oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilari soni nihoyatda kam hisoblanadi. Biroq, oliy maʼlumotli 
odamlarning ish haqi va bandlik darajasi oʻrta ma’lumot yoki kasb-hunar koʻnikmalariga ega boʻlganlarga 

https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu


 

117 
 

qaraganda sezilarli darajada yuqori. 2017/18 o‘quv yilida oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilarining 94 foizi 
o‘qishni tamomlaganidan so‘ng olti oy ichida ishga joylashgan. Oʻrta yoki kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari 
uchun oʻsha yil holatiga mos maʼlumotlar mavjud boʻlmasa-da, 2013-yilda Jahon banki tomonidan 
oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatadiki, ularning ish bilan bandlik darajasi 57 foizni tashkil etgan boʻlsa, oliy 
taʼlim bitiruvchilari uchun bu koʻrsatkich 77 foizga teng boʻlgan (Ajvad va boshq., 2014). 2014-yilgi hisob-
kitoblar shuni koʻrsatadiki, oliy oʻquv yurtlari bitiruvchilarining mehnatiga oʻrta yoki kasb-hunar taʼlimi 
bitiruvchilari bilan solishtirganda 55 foizga yuqoriroq haq toʻlanadi. Xususiy sektor korxonalari oʻrtasida 
malakali ishchi kuchi (ishchilar, muhandislar va menejerlar) yetishmasligi soʻrovnomalar va manfaatdor 
tomonlar bilan maslahatlashuvlarda aniqlangan eng asosiy muammolardan biridir (Jahon banki, 2018a). 
 
158. Yoshlarning aksariyati mehnat bozoriga kirishda yoki ta’limni davom ettirishda qiyinchiliklarga 
duch kelishadi. Yoshlar orasida ishsizlik darajasi yuqori, ish oʻrnining kafolatlanganligi, ijtimoiy sug‘urta, 
himoya va ish haqi boʻyicha koʻrsatkichlar esa yanda yomonroq. 16-24 yoshdagilarning 24,0 foizi hamda 
16-29 yoshdagilarning 26,4 foizini ta’lim olmayotgan, ishlamaydigan yoki qo‘shimcha malaka olmayotgan 
yoshlar tashkil etadi. Yosh ayollar orasida bu ko‘rsatkich 38,2 foizga teng, yosh erkaklarga nisbatan to‘rt 
barobar ko‘proq. Ro‘zg‘or tebratish uchun yoshlar unumdorligi past, maoshi kam bo‘lgan ishlar bilan 
shug‘ullanishga majbur; sifat tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, eng kam ish haqidan pastroq miqdorda ish 
haqi olish yoshlar orasida keng tarqalgan (Gardiner va Goedhuys, 2020). Ishlashni xohlamaydiganlarning 
aholining umumiy sonidagi ulushi ham noodatiy darajada yuqori boʻlib, 20-24 yoshdagilar orasida 10,0 
foizni tashkil etadi (Yevropa Ittifoqida oʻrtacha 2,7 foiz bilan taqqoslaganda). Pandemiya davrida ishsiz 
yoshlar ulushi, ayniqsa, o‘zini o‘zi band qilganlar orasida sezilarli darajada oshdi. Bu muammolar 
O‘zbekistonning demografik dividendlardan mahrum bo‘lish xavfi borligini ko‘rsatadi. YeMO 
mintaqasidagi eng yosh mamlakatlardan biri sifatida O‘zbekistondagi mehnatga layoqatli aholining o‘sib 
borayotgani kambag‘allikni qisqartirish va umumiy farovonlikni oshirish uchun muhim imkoniyatdir. 
Ammo bu imkoniyatdan foydalanish uchun yanada yaxshi haq toʻlanadigan bandlik imkoniyatlarini 
yaratish lozim. 
 
159. Mamlakat bandlikdagi keng tarqalgan gender nomutanosibligi bilan kurashmoqda, bu qisman 
jamiyatdagi meʼyorlar va kamsitishlardan kelib chiqadi. Ayollar oʻrtasida ishchi kuchidagi ishtirok 
erkaklarnikiga nisbatan 28 foiz punktga past, bu yuqori daromadli mamlakatlardagi oʻrtacha tafovutdan 
deyarli ikki baravar koʻp (15 foiz punkt) hamda Rossiya (10 foiz punkti) va qoʻshni Qozogʻiston (12 foiz) 
kabi taqqoslanadigan mamlakatlardagidan ancha yuqori.62 Ayollar, ayniqsa, yosh ayollar, ishsiz qolishlari 
yoki mehnat resurslari tarkibini butunlay tark etishlari ehtimoli yuqori (46-rasm). Nima uchun ish 
qidirmayotganligi haqida so‘ralganda, ayollarning 43 foizi uydagi majburiyatlarini tilga oladi, erkaklar 
orasida esa bu ko‘rsatkich atigi 7 foizni tashkil qiladi.63 O‘zbekistonda amal qiladigan gender meʼyorlari 
ko‘pincha ayollardan bolalarga g‘amxo‘rlik qilish va suv tashish, ovqat pishirish, uyni tozalash, 
bog‘dorchilik va qaramog‘idagilarga g‘amxo‘rlik qilish kabi ko‘p vaqt talab qiladigan uy yumushlari uchun 
mas’uliyatni olishlarini talab qiladi.64 Ammo ayollarning ishchi kuchida ishtirok etish darajasi past boʻlishiga 
qaramay, L2CU respondentlari oʻrtacha hisobda ayollar oʻrtasidagi ish oʻrinlarining yetishmovchiligi 
erkaklar oʻrtasidagi ish oʻrinlarining yetishmovchiligi kabi jiddiy muammo ekanligini qayd etishgan. Ushbu 
tafovut qisman ishga yollash toʻgʻrisidagi qarorlarda genderga asoslangan kamsitilishga bogʻliq boʻlib, bu, 

 
62 Oʻrtacha qiymatlar L2CU soʻrovnomasi natijalari va uy xoʻjaliklari byudjeti soʻrovnomasi maʼlumotlariga mos keladi. 
63 2018-yil sentyabr oyi uchun L2CU soʻrovnomasi bazaviy maʼlumotlariga asoslangan. 
64 O‘zbekistonda ayollarning deyarli 100 foizi va erkaklarning 90 foizi, eri ishlamagan taqdirda ham, ayol uy 

yumushlari bilan shug‘ullanishi kerak, deb hisoblaydi. Qarang: 2016 LiTS (“Oʻtish davridagi hayot” soʻrovnomasi) 
(monitoring paneli), Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki, London, http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-
research-and-data/data/lits.html. 
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oʻz navbatida, sezilarli iqtisodiy oqibatlarga ega boʻlgan keng tarqalgan hodisa hisoblanadi. 2020-yilgi 
auditorlik tadqiqoti shuni koʻrsatdiki, ayollar ustunlik qiladigan kasblarda ayollarning arizalariga 
erkaklarnikiga qaraganda 185 foizga koʻproq ijobiy javob qaytariladi va erkaklar ustunlik qiladigan 
kasblarda erkaklarning arizalariga ayollarga qaraganda 79 foiz koʻproq ijobiy javob beriladi (Murodova va 
Seitz, 2021). Bunday kuchli gender tafovutlari mehnat bozorini gender boʻyicha segmentatsiya qilinishiga 
olib keladi. 2019-yilda taʼlim (76 foiz ayollar) va sogʻliqni saqlash (77 foiz ayollar) kabi ijtimoiy sohalardagi 
ishchi kuchining katta qismini ayollar tashkil etdi. Ayni paytda, qurilish (94 foiz erkaklar), transport va 
saqlash (93 foiz erkaklar), axborot va kommunikatsiyalar (68 foiz), moliya va sugʻurta faoliyati (65 foiz) kabi 
oʻrtachadan yuqori ish haqi toʻlanadigan texnik sohalarda ishchi kuchining salmoqli qismini erkaklar tashkil 
etdi. 2019-yilda taklif qilingan Mehnat kodeksi islohotlari iqtisodiyotning subtarmoqlarida ayollarning 
ishtirokini cheklovchi uzilishlarni bartaraf etishni koʻzlagan. 
 
46-rasm. Ayollar va erkaklar uchun mehnat bozori muammolari 
 

a. Ishsizlik, 2018-yil     b. Ish oʻrinlarining mavjudligi 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 

 
160. Ishsizlikka qarshi kurash boʻyicha asosiy dasturlar, koʻplab bir-biriga oʻxshash va bir-birini 
takrorlovchi mehnat bozori dasturlari mavjudligiga qaramay, faqat cheklangan qamrovni taʼminlaydi. 
Hozirgi kunda Oʻzbekistonda mehnat bozori boʻyicha eng yirik dasturlar bandlikka koʻmaklashish 
markazlari orqali taqdim etiladigan jamoat ishlari dasturlari va yangi oʻquv markazlari tarmogʻi orqali 
taqdim etiladigan oʻqitish dasturlari hisoblanadi. Ishsizlik boʻyicha nafaqa toʻlovi roʻyxatga olingan 
ishsizlarning atigi 1 foizini qamrab oladi va ishini yoʻqotgan taqdirda ishchilarni qoʻllab-quvvatlash uchun 
asosiy ishsizlik sugʻurtasi tizimi mavjud emas. Daromad soligʻi va ish haqi fondiga toʻlanadigan soliqlar tekis 
shkalada boʻlib, yuqori daromadga ega boʻlganlar daromadi past boʻlganlar bilan bilan bir xil soliq 
majburiyatiga egadirlar, bu esa norasmiy faoliyatni ragʻbatlantiradi va tengsizlik oshishiga hissa qoʻshadi. 
2019-yilda hukumat to‘rtta yangi turdagi subsidiyalarni joriy etish orqali mehnat bozori dasturlarini 
kengaytirdi. Yangi tadbirkorlarni, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha joriy 
qilingan bir martalik, alohida moliyalashtiriladigan dasturlar shular jumlasidandir. Ushbu yangi dasturlar 
Prezident Administratsiyasi, Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish bo‘yicha respublika komissiyasi, Mahalla 
va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi hamda Moliya vazirligi kabi turli muassasalar tomonidan amalga 
oshirildi. 
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161. Ishsizlik sugʻurtasi tizimining mavjud emasligi dinamikani pasaytiradi va ish oʻrnini yoʻqotishdan 
himoyani cheklaydi. Anʼanaviy jamgʻarib boriladigan ishsizlik sugʻurtasi tizimining mavjud emasligi 
iqtisodiyotda ishsizlik darajasi yuqori boʻlgan va oʻtish davri bilan bogʻliq qiyinchiliklar sharoitida ayniqsa 
muammoli. Bunday sxemaning mavjud emasligi sharoitida, ishsizlik nafaqalari, ishlamayotgan va ish 
qidirayotgan har bir kishi uni talab qilib olishi mumkin ekanligiga qaramay, bir stavka boʻyicha taqsimlanadi 
va benefitsiarlar ishsizlik davrida har qanday moddiy yordamni kamdan-kam hollarda oladi. Mehnat 
kodeksiga muvofiq, agar xodim ishdan chetlashtirilgan yoki boʻshatilgan boʻlsa, ish beruvchilar har ikki 
yillik ish staji uchun bir oylik ishdan boʻshatish nafaqasini toʻlashlari shart. Bu ishini yoʻqotgan rasmiy 
ishchilarni moliyaviy qoʻllab-quvvatlashning asosiy manbai hisoblanadi. Mehnat shartnomalarini bekor 
qilish boʻyicha nisbatan keng cheklovlarga qoʻshimcha ravishda, ishchilarni ijtimoiy himoya qilishning 
nisbatan yuqori yuki ish beruvchilarga yuklangan, bu esa rasman ishga yollashga toʻsqinlik qilishi mumkin. 
Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan ishsizlik nafaqasi dasturi mavjud boʻlsa-da, uning qamrovi minimal 
darajada. 2019-yil dekabr oyida ro‘yxatga olingan taxminan 1,33 million ishsizning 57,8 ming nafari (4,4 
foizga yaqin) ishsizlik nafaqasi bilan ta’minlangan. Buning oʻrniga, hukumat ish topish xizmatlari, jamoat 
ishlari va qayta tayyorlash kabi moddiy yordamlarni nazarda tutmaydigan dasturlarga tayanadi. 
 
162. Islohotlarni amalga oshirishda yuzaga keladigan bandlik muammolarini hal qilish uchun yanada 
kuchliroq mehnat bozori dasturlari zarur. Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirishga qaratilgan 
boʻlajak islohotlar, ayniqsa, davlat korxonalarining xususiylashtirilishi hisobiga vaqtincha ishsizlikning 
oshishiga olib kelishi mumkin. Ishchilarning tegishli tarzda qoʻllab-quvvatlanishlari va tezda mehnatga 
qayta integratsiyalashuvini taʼminlash uchun moslashuvchan mehnat bozori dasturlari zarur. Taklif 
qilinayotgan va talab qilinayotgan koʻnikmalar oʻrtasidagi nomuvofiqlik ham ortishi mumkin, chunki davlat 
korxonalaridan ishdan boʻshatilgan ishchilar zamonaviy iqtisodiyot talab qiladigan koʻnikmalarga ega 
boʻlmasligi mumkin. Iqtisodiyotning jadal modernizatsiyasi va ochilishi nafaqat mamlakat ichida, balki 
xorijda ham raqobatbardosh bo‘lgan zamonaviy ko‘nikma va malakalarni talab qiladi. Mehnatga boʻlgan 
talabi va taklif oʻrtasida muvozanatga erishishda yordam zarur boʻladi, yaʻni talab tomonidan qoʻllab-
quvvatlash nofaol va faol mehnat bozori dasturlarini toʻldirishi lozim. 
 
163. Ishchilar daromadiga soliqlarga tuzatishlar kiritish bandlikni ragʻbatlantirishi va norasmiy 
bandlik omillarini kamaytirishi mumkin. O‘zbekistondagi rasmiy past daromadli va yuqori daromadli 
ishchilar o‘z daromadlarining bir xil ulushini soliq sifatida to‘laydilar. 2020-yilda yangi Soliq kodeksining 
joriy etilishi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ining yagona stavkasini 12 foiz miqdorida 
belgilagan avvalgi islohotlarni mustahkamladi va ish beruvchilar tomonidan xodimlar uchun to‘lanadigan 
qat’iy belgilangan ijtimoiy to‘lovlarni byudjet tashkilotlari uchun 25 foiz va koʻpgina boshqa tashkilotlar 
uchun 12 foiz miqdorida belgiladi. Daromad soligʻi va ish haqi fondidan ijtimoiy ajratmalar tuzilmasi 
maʼmuriy murakkablikni kamaytiradi. Biroq, past daromadli odamlar yuqori daromadlilarga qaraganda 
koʻproq byudjet cheklovlariga ega boʻlganligi sababli, past daromadlilar oʻrtasida nisbiy soliq yuki koʻproq. 
Past daromadli odamlar soliq toʻlashdan qochish va rasmiy bandlikka oʻtishning nisbatan yuqori xarajatlari 
oʻrtasida qat’iy tanlovga duch kelishadi va joriy soliq tuzilmasi daromadlar tengsizligini oshiradi va rasmiy 
bandlikni ragʻbatlantirmaydi. Buning salbiy oqibatlaridan xavotirda boʻlgan hukumatlar tomonidan koʻp 
hollarda qoʻllaniladigan muqobil usullardan biri — daromad soligʻi va ish haqi fondidan ajratiladigan 
badallarni ular daromad bilan bir vaqtda oʻsib borishini taʼminlaydigan koʻrinishda tuzish, masalan, eng 
kam ish haqiga past daromad stavkalar boʻladi va yuqori daromadlar boʻyicha stavkalar bosqichma-
bosqich oshirib boriladi. 
 
164. Professional litsenziyalash va ruxsat olish jarayonining murakkabligi iqtisodiy oʻsishning 
inklyuzivligini cheklaydi. Korxonalar va tarmoqlar oʻrtasida ishchi kuchining mobilligi Oʻzbekistonda 
litsenziyalash va sertifikatlashtirish boʻyicha murakkab talablar bilan cheklangan. Hukumat tomonidan 
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homiylik qilinadigan mahalliy iqtisodiy faoliyatning diversifikatsiya qilinishini ragʻbatlantirish dasturlari 
litsenziyalash yukini kamaytirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirdi. Soʻnggi yillarda faoliyatga oid 
litsenziyalashning ayrim talablari (masalan, audiovizual mahsulotlarni ishlab chiqarish, koʻchmas mulk va 
elektron jihozlar ijarasi uchun litsenziyalar) yumshatilgan, biroq ulardan ayrimlari saqlanib qolgan va 
mehnat bozori samaradorligiga toʻsqinlik qilmoqda. Mehnat bozoriga kirish uchun litsenziyalash va 
sertifikatlash kabi zarurat boʻlmagan toʻsiqlarni bartaraf etish, inklyuzivlik va samaradorlikni, ayniqsa, 
xizmat koʻrsatish sohasida, oshirishi mumkin. Minimal taʼlim, litsenziyalash va sertifikatlash talablari 
koʻpincha aholi salomatligi va xavfsizligini ta’minlash uchun zarurdir. Biroq, bunday tartiblar, agar ular 
ishchilarning mobilligiga toʻsqinlik qilsa va raqobatga qarshi maqsadlarda foydalanilsa, qimmatga tushadi. 
Qonunchilik talablariga rioya qilish koʻpincha yuqori xarajat, jumladan, oliy maʼlumot yoki maxsus taʼlimni 
talab qilishi sababli, ogʻir tartibga solish yuklari koʻpincha kambagʻal odamlarni va mehnat bozorida 
noqulay vaziyatdagi shaxslar zimmasiga tushadi. Oʻzbekistonning mehnat bozori ushbu sohada qatʼiy 
tartibga solingan. Bunda roʻyxati keltirilgan kasblarning 70 foizi uchun oliy maʼlumot talab qilinadigan 
klassifikatorlarning murakkab tizimi mavjud.65  Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti va boshqalar 
ishga yollashdagi toʻsiqlar olib tashlanganida inklyuzivlik oʻsishi va korxonalarda mehnat unumdorligi 
sezilarli darajada yaxshilanishiga oid dalillarni keltiradi (Bambalaite, Nicoletti, va von Rüden, 2020). 
Yurisdiktsiyalararo taqqoslashlarga asoslangan global hisob-kitoblar shuni koʻrsatadiki, mehnat bozoriga 
kirish qoidalarini yumshatish mehnat unumdorligini oʻrtacha 2,5 foiz punktga oshirishi mumkin; ishchi 
kuchini qayta taqsimlashni yaxshilash esa eng samarali korxonalarda bandlikni 10 foizgacha oshirishi 
mumkin. 
 
165. Ishchi kuchini qoʻllab-quvvatlash kengaytirish va kam daromadli aholiga yordam koʻrsatish 
dasturlari bilan muvofiqlashtirish ham ishsizlikni qisqartirishga yordam berishi mumkin. Bozor 
iqtisodiyotiga o‘tish ischilar koʻnikmalariga boʻlgan e’tiborning kuchayishiga olib kelmoqda. Mamlakatda 
bandlikka ko‘maklashish markazlarining keng tarmog‘idan foydalanish orqali malaka oshirishga ko‘proq 
e’tibor qaratish iqtisodiyotning inklyuziv transformatsiyasi va ishchi kuchi raqobatbardoshligining oshishi 
uchun muhim ahamiyatga ega. O‘tish davrini eng muvaffaqiyatli amalga oshirgan mamlakatlari inson 
kapitalini rivojlantirish dasturlarini ish beruvchilar ehtiyojlariga mos ravishda amalga oshirish maqsadida 
o‘quv dasturlari va o‘qitish tashabbuslarini ishlab chiqishda muvofiqlashtirishni kuchaytirish va xususiy 
sektorni ko‘proq jalb etishni rag‘batlantirdi. Mehnat bozori dasturlari va quyi daromadli aholini qoʻllab-
quvvatlovchi boshqa sexmalar oʻrtasidagi muvofiqlashtirish mexanizmlari ham muhim ahamiyatga ega. 
Mavjud mexanizmlar shaffof emas, lekin, shu bilan birga, koʻpincha bittadan ortiq qoʻllab-quvvatlash 
dasturida ishtirok etishni istisno qilishga harakat qiladi. Natijada esa, ishsizlar koʻpincha dasturlardan 
foydalanish imkoniyatini yoʻqotish yoki kerakli yordamdan mahrum boʻlish xavfi ostida qoladi. Ijtimoiy 
himoya tizimining boshqa elementlarida boʻlgani kabi, Oʻzbekistonda bir dasturdagi ishtirokdan chiqish va 
boshqa dasturga oʻtish tarqoq, kambagʻallarga ijtimoiy yordamlar hamda ishga joylashish, kadrlar 
tayyorlash, iqtisodiy rivojlanish va moliya sohalaridagi boshqa ijtimoiy himoya dasturlari uchun masʼul 
idoralar oʻrtasida gorizontal muvofiqlashtirish past darajada. 
 

Kuchli ijtimoiy himoya tizimi va ehtiyojlarni aniqlash 
 
166. Yaqin vaqtgacha O‘zbekiston hukumati mamlakatda kambag‘allik mavjudligini rasman tan 
olmagan. 2021-yilgacha O‘zbekistonda davlat idoralari tomonidan monitoring qilingan farovonlik darajasi 

 
65 2020-yilda Prezident Administratsiyasi xotin-qizlar va yoshlar bandligini ta’minlashga alohida ko‘maklashish 

maqsadida oliy ta’limga qo‘yiladigan talablarni kamaytirish bo‘yicha ko‘rsatma berdi. Bundan tashqari, prezidentning 
2021-yil yanvardagi qarorida kasbiy litsenziyalarning 266 turidan 70 tasi va 140 turdagi ruxsatnomalarning 35 tasini 
soddalashtirish yoki bekor qilish nazarda tutilgan edi. 
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pasayishining yagona koʻrsatkichi kam taʼminlanganlik maqomi bo‘lib, u kishi boshiga 2100 kilokaloriya 
meʼyoriga asoslangan oziq-ovqat isteʼmoli bilan bog‘liq edi. Inson ehtiyojlarining bunday taʼrifi daromad 
darajasi oʻxshash boʻlgan mamlakatlarga nisbatan juda ekstremal edi. Amalda, bu koʻrsatkich faqat vaqti-
vaqti bilan eʼlon qilingan va ijtimoiy siyosatga faol tadbiq etilmagan. Shu bilan birga, minimal maqbul 
turmush darajasining huquqiy tushunchasi boshqa koʻrsatkich — yashash minimumiga asoslanar edi. 
Ammo mamlakatda bu tushunchaga aniq ta’rif berilmagan edi va past daromad koʻrsatkichi kabi, hech 
qachon ijtimoiy transfer dasturlari doirasida amalda qoʻllanilmagan. 
 
167. 2020-yil yanvar oyida hukumat kambagʻallikka ta’rif berish, aniqlash va qisqartirish boʻyicha 
rejalarini eʼlon qildi. Ushbu eʼlondan soʻng Iqtisodiyot vazirligi mazkur vazifani bajarish uchun qayta 
tashkil etilib, Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligiga aylantirildi. 2020-yilning keyingi 
oylarida baholashning asosiy ehtiyojlarni qondirish qiymati yondashuvidan kelib chiqqan holda oyiga kishi 
boshiga 440000 soʻm miqdorida yangi vaqtinchalik milliy kambagʻallik chegarasini belgilash uchun 
soʻrovnoma boshlandi. Rasmiylar 2022-yil boshidan boshlab kambagʻallik darajasining yangilangan hisob-
kitoblarini e’lon qilish hamda kambag‘allarga foyda keltiradigan va inklyuziv o‘sishni rag‘batlantiradigan 
siyosatni ishlab chiqish majburiyatini oldi. Biroq, asosiy hayotiy ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli 
mablagʻga ega boʻlmagan odamlarning sonini va xususiyatlarini aniqlash tizimlari hali dastlabki bosqichda. 
 
168. Yuqorida tavsiflangan mehnat bozori dasturlariga qoʻshimcha ravishda, nisbatan yaxshiroq 
ishlab chiqilgan ijtimoiy himoya tizimi transferlar tadqim etishga tayanadi. Soliqlar hisobidan 
moliyalashtiriladigan va sugʻurtaga asoslangan moddiy yordamlar kombinatsiyasi Oʻzbekiston ijtimoiy 
himoya tizimining asosini tashkil etadi. Bu cheklangan darajadagi ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish va yaqinda 
ishlab chiqilgan faol mehnat bozori dasturlari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Tizimga ijtimoiy sugʻurta 
(toʻlov asosida), ijtimoiy yordam (toʻlovsiz), ishsizlik nafaqalari, bir qancha faol mehnat bozori dasturlari 
va ijtimoiy ta minot xizmatlari kiradi. Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, ijtimoiy to‘lovlarning 82,6 
foizi pensiyalar, 13,3 foizi ijtimoiy nafaqalar, 4,1 foizi stipendiyalar hissasiga to‘g‘ri keladi. Ijtimoiy sugʻurta 
dasturlari hozirgacha eng koʻp qamrovga ega, xususan, jamgʻariladigan pensiyalar, ijtimoiy yordam 
dasturlari (transfertlar) esa kambagʻallarga yordam berishning asosiy vositalaridir. Hozirda ushbu 
dasturlar qayta koʻrib chiqilmoqda. Transfer summalari kambagʻallik chegarasiga mos ravishda uchun 
oshirildi, tizim esa raqamlashtirildi. L2CU tadqiqoti natijalari shuni koʻrsatadiki, ijtimoiy transferlar 
(nafaqalar va ijtimoiy yordam kabi) aholining himoyaga muhtoj qatlamlariga nomutanosib ravishda taʼsir 
koʻrsatadigan daromadlar oʻzgarishini barqarorlashtirishda muhim rol oʻynagan. 
 
169. Hukumat kambagʻallar va kam taʼminlangan uy xoʻjaliklari uchun mintaqadagi boshqa 
davlatlarga qaraganda kamroq mablagʻ ajratadi. O‘zbekistonda 2017-yilda ijtimoiy yordamga 
yoʻnaltiriladigan xarajatlar YaIMning taxminan 0,76 foizini tashkil etdi, bu YeMO mintaqasidagi eng past 
ko‘rsatkichlardan biridir (47-rasm). Maqsadli ijtimoiy yordam dasturlari kambagʻallikni sezilarli darajada 
qisqartirishga yordam beradi. Ammo 2018-yildagi so‘nggi baholashga koʻra, ular kambagʻal oilalarning 
yarmidan ko‘pini inobatga olmagan va ular hali ham cheklangan moliyalashtirishdan aziyat chekmoqda. 
Ijtimoiy yordam doirasida eng muhim dasturlar daromadlari milliy kambagʻallik chegarasidan past boʻlgan 
kam taʼminlangan uy xoʻjaliklariga beriladigan moddiy yordamlar hisoblanadi. 2000-yillar davomida 
ijtimoiy yordam oluvchi kam taʼminlangan uy xoʻjaliklari soni kamayib bordi va 2017-yilga kelib 
benefetsiarlar soni 2013-yilga nisbatan deyarli ikki baravar kamaydi. Keyin bu koʻrsatkich asta-sekin 
oʻsishni boshladi va COVID-19 pandemiyasi sharoitida — 2020-yilda keskin koʻtarilib, ijtimoiy himoyaga 
muhtoj kam taʼminlangan uy xoʻjaliklari soni 1,2 millionga yetdi. Ijtimoiy yordam olish shartlari va 
maqsadlilikdagi xatolar kambagʻal uy xoʻjaliklarining tegishli imtiyozlar va yordamlardan mahrum 
boʻlishiga olib keladi. Biroq, shunga qaramay, minimal ijtimoiy transfertlar miqdori 2010-yildan boshlab 
2019-yilda qadar barqaror ravishda oʻsib boruvchi trayektoriyani namoyish etdi va shu yilga kelib 
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barqarorlashdi (Jahon banki, 2019c). Torroq doiradagi ehtiyojmand aholi uchun nafaqalar hajmining 
oshirilishi ijtimoiy dasturlardan foyda koʻrayotgan va dasturga kiritilmagan uy xoʻjaliklarining moliyaviy 
farovonligida katta nomutanosibliklarga olib keldi. 2018-yilda kambagʻal aholining qariyb 63 foizi kam 
taʼminlanganlik uchun ajratiladigan ijtimiy yordamlar bilan qamrab olmagan, ammo qoʻllab-
quvvatlanadigan kambagʻallar orasida, taxminan yarmi tez orada kambagʻallik chegarasidan chiqib 
ketishga muvaffaq boʻlgan.66 
 
47-rasm. Ijtimoiy yordamga yillik xarajatlar, YaIMga nisbatan foiz hisobida, 2017-yil 

 
Manba: 2017-yil uchun ASPIRE ma’lumotlari (Ijtimoiy himoya barqarorligi va adolatliligi koʻrsatkichlari atlasi) 
(monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, http://datatopics.worldbank.org/aspire/. 

 
170. Ijtimoiy yordam koʻrsatish bir nechta markazlarda jamlangan. Jizzax va Qoraqalpogʻistondagi 
mahallalarda oʻrtacha hisobda boshqa viloyatlardagi mahallalarga qaraganda koʻproq nafaqa oluvchilar 
bor (3-xarita). Mahalliy hokimiyat organlarining maʼlumotlariga koʻra, ikkala hudud ham bir qator ijtimoiy 
nafaqalar, jumladan, boquvchisini yoʻqotganlik uchun nafaqa, boshqa ijtimoiy yordamdan mahrum 
boʻlganlik uchun nafaqa, ijtimoiy yordamga umumiy ehtiyoj va ijtimoiy yordamga boʻlgan ehtiyojning 
qondirilmaganligi boʻyicha oʻrtacha koʻrsatkichdan yuqori. Bundan farqli ravishda, Navoiy viloyatida 
ijtimoiy yordam koʻrsatish darajasi nisbatan past, ammo mahallalar pasportlashtirish hujjatlariga koʻra, 
qondirilmagan ehtiyojlar darajasi nisbatan yuqori (Seitz et al., 2020). Koʻrib chiqilgan barcha mahallalar 
koʻrsatkichlari orasida Jizzax, Qoraqalpogʻiston va kamroq darajada Qashqadaryodagi mahallalarda bir-
biri bilan kesishadigan koʻp muhtojlik holatlari mavjud. Taqqoslash uchun, Toshkent shahrida ijtimoiy 
yordam olishi mumkin boʻlgan yoki oluvchi aholi soni nisbatan kamroq, bu ham oʻrtacha aholi jon boshiga 
toʻgʻri keladigan isteʼmol va daromadlar boʻyicha hisob-kitoblarga mos keladi. Aksincha, Toshkent 
viloyatidagi mahallalarda esa boquvchisini yo‘qotganlik bo‘yicha nafaqa oluvchilar ko‘proq, ammo boshqa 
turdagi nafaqalar bo‘yicha Toshkent shahri bilan bir xil past darajada. Ushbu masaladagi barcha 
koʻrsatkichlar boʻyicha Toshkent shahri va uning atrofidagi mahallalarning ijtimoiy yordam olish yoki 
ularga muhtoj boʻlish ehtimoli sezilarli darajada kamroq, Buxoro va Fargʻona viloyatlaridagi mahallalar 
keyingi oʻrinlarda. 
  

 
66Oʻrta daromadli mamlakatlar quyi guruhida kambagʻallik chegarasi kishi boshiga kunlik 3,20 dollarni tashkil etadi. 
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3-xarita. Ijtimoiy himoyaga muhtojlik va ijtimoiy yordam koʻrsatilganligi indeksi 

 
Manba: Jahon banki hisob-kitoblari. 

 
171. Keksalarni jamg‘arib boriladigan pensiyalar bilan qamrab olish darajasi pasaydi, ijtimoiy 
pensiyalar qamrovi cheklangan. O‘zbekistonda pensiyalar eng muhim daromad manbalari orasida 
ikkinchi o‘rinda turadi (mehnat daromadidan keyin). Ular barcha transfertlarning qariyb 83 foizini va uy 
xoʻjaliklari daromadlarining 16-18 foizini tashkil qiladi. Jami pensiya daromadlarining daromadlarni 
taqsimlashga qo‘shadigan hissasi nisbatan o‘zgarmas bo‘lsa-da, O‘zbekistonda pensiya mablag‘lari 
jismoniy shaxsning ish stajiga bog‘liq. Norasmiy bandlikning keng koʻlamliligi, qishloq xoʻjaligi 
daromadlarining keng tarqalganligi, haq toʻlanadigan ish oʻrinlarining tor doirasi va aholi daromadlarining 
past darajasi kambagʻallik yoqasida turgan keksalar sonining koʻpayishiga va ularning pensiya taʼminoti 
tizimidan chetda qolishiga olib keldi. Ijtimoiy pensiyalar qamrovi, yaʼni ish stajiga ega boʻlmagan va 
jamgʻarib boriladigan pensiya olish uchun badallar toʻlamagan shaxslarga beriladigan nafaqalar qamrovi 
torligicha qolmoqda. Ijtimoiy pensiya olish huquqiga faqat moddiy taʻminlashga qodir oila aʼzolari 
boʻlmagan shaxslar ega. Shunga qaramay, pensiya tizimining tuzilishi maʼlum bir progressiv qayta 
taqsimlanishga olib keladi. 2019-yilda O‘zbekistonning eng farovon hududi bo‘lmish Toshkent shahridagi 
pensiyalarning 98 foizdan ortig‘i rasmiy ishchilar to‘lashi shart bo‘lgan byudjetdan tashqari pensiya 
jamg‘armasi hisobidan to‘landi. Aksincha, mamlakatda kambag‘allik darajasi eng yuqori bo‘lgan 
Qoraqalpog‘iston va Surxondaryo viloyatida pensiyalarning mos ravishda 61,5 va 74,2 foizi bevosita 
byudjet hisobidan to‘langan.67 
 
172. Rasmiy va norasmiy ijtimoiy qoʻllab-quvvatlashning har ikkisi barqarorlikning muhim manbalari 
hisoblanadi, lekin ayollar boshchiligidagi oilalar kabi himoyaga muhtoj aholi guruhlarida koʻpincha 
bundan foydalanish imkoniyati kamroq. Mahalla qoʻmitalari kabi mahalliy boshqaruv tizimlari butun 
Oʻzbekistonda keng tarqalgan boʻlib, fuqarolar muammolarni hal qilish, jamoat boyliklaridan foydalanish 
va inqirozlardan tiklanish uchun koʻpincha ushbu mahalliy institutlarga tayanadi. Biroq, soʻrovnoma 
maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, ayollar boshchiligidagi uy xoʻjaliklari asosiy ehtiyojlarini qondirishda 
mahalliy ijtimoiy kapitaldan erkaklar boshchiligidagi uy xoʻjaliklari bilan bir xil darajada foydalanmaydi. 
Ushbu toifadagi uy xoʻjaliklarining jamiyatning boshqa aʼzolari bilan aloqasini yaxshilash va moliyaviy, 
ijtimoiy va boshqa resurslardan foydalanish imkoniyatini oshirishga qaratilgan tadbirlar uy xoʻjaliklarining 
barqarorligini oshirishga yordam beradi. Bu mahalliy fuqarolar yigʻinlari aʼzolaridan tushuntirish ishlarini 

 
67 2019-yilda byudjetdan tashqari pensiya jamgʻarmasi yopildi, pensiya toʻlovlari umumiy byudjetga kiritildi. Pensiya 

islohoti jarayonining bir qismi sifatida majburiy badallar sezilarli darajada qisqartirildi. 
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olib borish va jamoat aʼzolarini yigʻilishlar va tadbirlarda, masalan, byudjet tuzishda ishtirok etish yoki 
qishloqlarda infratuzilmaga kerak boʻlgan investitsiyalar toʻgʻrisida hukumatni xabardor qilish uchun 
birgalikda rejalashtirish, birlashtirish uchun koʻproq saʼy-harakatlarni talab qilishi mumkin. 
 
173. Amalga oshirilayotgan islohotlar yanada keng qamrovli va yanada yuqori sifatli xizmatlar 
koʻrsatuvchi sodda va samaraliroq ijtimoiy yordam tizimini yaratishga qaratilgan. 2020-yilda kam 
taʼminlangan oilalarga nafaqa to‘lash jarayonlarini soddalashtirish, shaffoflik va hisobdorlikni oshirish 
maqsadida mamlakat bo‘ylab Yagona elektron reyestr axborot tizimi joriy etildi. Hozirda dastur uchta 
turdagi nafaqalardan iborat: bolali oilalar uchun bolalar nafaqasi (2 yoshgacha), 2 yoshdan 14 yoshgacha 
bo‘lgan bolali oilalar uchun bolalar nafaqasi va kam ta’minlangan oilalarga beriladigan nafaqa. Nafaqa 
oluvchilar oldinroq mahallalar tomonidan o‘tkazilgan daromadlar testiga asoslanib aniqlanadi. 2020-yil 
dekabr oyidan boshlab nafaqa olish uchun ariza topshirish, tanlash va benefitsiarlarga toʻlab berish 
jarayonlari Moliya vazirligi huzuridagi Pensiya jamg‘armasi tomonidan yuritiladigan yagona reyestr orqali 
boshqariladi. Yagona reyestrning joriy etilishi dasturning yetkazib berish zanjirining roʻyxatga olish, 
muvofiqlik va toʻlov kabi baʼzi jihatlarini soddalashtirdi va avtomatlashtirdi. 
 
174. Qariyalar, bevalar va nogironligi bor shaxslar uchun kafolatlangan va davlat tomonidan 
moliyalashtiriladigan universal pensiyalar qashshoqlikning oldini olish uchun kuchli vositadir. Bunday 
pensiyalar daromad yoki toʻlangan badallarga bogʻliq emas, lekin odatda mamlakatda yashash muddatiga 
va boshqa daromad manbalarining mavjudligiga bogʻliq. Skandinaviya mamlakatlarida bunday pensiyalar 
alohida toʻlovni ham oʻz ichiga oladi va yashash muddati, oilaviy ahvoli, mehnat pensiyalari yoki boshqa 
daromadlarni hisobga oladi.68 O‘zbekistonda birdamlik tizimining tuzilmaviy islohoti universal davlat 
pensiyasini joriy etish yoki pensiya sug‘urtasi formulasiga bazaviy qismni qo‘shish orqali ish staji 
bo‘lmaganlar uchun mavjud ijtimoiy nafaqalar o‘rnini bosishi, shuningdek, soliq islohotidan keyin vujudga 
kelgan pensiya jamg‘armasi taqchilligi muammosini hal qilishi mumkin. 

 
175. Pensiya tizimlari bandlikni rasmiylashtirishni rag'batlantirishi mumkin. Koʻpgina Yevropa 
mamlakatlarida ish beruvchilarni raqobatbardoshligi pasaygan odamlarni, masalan, mehnat bozoriga 
birinchi marta kirgan yoki uzoq tanaffusdan keyin qaytib kelgan odamlarni yollashga undash uchun badal 
subsidiyalari qoʻllaniladi. O‘zbekistonda bunday subsidiyalarni berish, masalan, ish tajribasiga ega 
bo‘lmagan oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilari uchun koʻrib chiqilishi mumkin. Hindistonning badallarni 
subsidiyalash tajribasi ham yaxshi xulosalar berishi mumkin. Hindistonda pensiya tizimiga yangi 
ishtirokchilarni jalb qilish uchun ish beruvchilarni hech boʻlmasa kichik maosh evaziga ishchilarni yollashga 
undash uchun davriy kampaniyalar oʻtkaziladi. Hukumat soʻnggi uch yil ichida ishga qabul qilingan, ilgari 
hech qanday pensiya dasturida ishtirok etmagan va ish haqi belgilangan chegaradan past boʻlgan ishchilar 
uchun ish beruvchi to‘laydigan badalni qoplash uchun subsidiya beradi (SSA, 2018). 

 
176. Ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash va aholining kam taʻminlangan qatlamlari ehtiyojlariga 
eʼtibor qaratish Oʻzbekistonda hozirda mavjud va oʻtish jarayonida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan 
muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Oʻtish davrini boshdan kechirgan boshqa davlatlar 
tajribalaridan olingan saboqlar shuni koʻrsatadiki, hatto eng samarali islohotlar ham muayyan aholi 
qatlamiga yetkazilgan zarar, adolatsizlik va norozilik hissi bilan bogʻliq qarshiliklarga duch kelishi mumkin. 
Oʻtish davri adolatsiz yoki ijtimoiy norozilik manbai boʻlmasligida sogʻlom va inklyuziv mehnat bozori bilan 
bir qatorda, ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash uchun erta investitsiya kiritish asosiy rol oʻynaydi. 

 
68 Qarang: MISSOC (Ijtimoiy himoya boʻyicha umumiy axborot tizimi) (monitoring paneli), Yevropa Komissiyasi, 

Lyuksemburg Ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqot instituti, Esch-sur-Alzette, Lyuksemburg, https://www.missoc.org/missoc-
database/comparative-tables/. 
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Oʻzbekiston hukumati yaqinda kambagʻallikning yangi chegarasini belgilash orqali inklyuziv oʻsish boʻyicha 
oʻz majburiyatlarini mustahkamladi. Ushbu chegara nafaqalarni kalibrovka qilish, nomoliyaviy ijtimoiy 
qoʻllab-quvvatlashni rivojlantirish va ijtimoiy himoyaga eng koʻp muhtoj boʻlganlarga manzilli yordam 
koʻrsatish uchun maqsadli vosita sifatida ishlab chiqilgan. Mamlakat hukumati mutasaddilari asosiy 
ehtiyojlarni qondirish uchun yetarli mablagʻga ega boʻlmagan odamlarning soni va xususiyatlarini doimiy 
ravishda aniqlab borishlari juda muhim. Shuningdek, hukumat kambagʻallar ehtiyojlariga yoʻnaltirilgan 
siyosiy islohotlarni amalga oshirishi lozim. Yangi tizim islohotlarning kam taʼminlangan aholi qatlamlari 
farovonligiga taʼsirini hisobga olib, shuningdek, kambagʻallikni qisqartirish imkonini beruvchi yangi ish 
oʻrinlari yaratilishini ragʻbatlantirgan holda, ijtimoiy qoʻllab-quvvatlashni toʻgʻridan-toʻgʻri taqsimlashga 
yoʻnaltirilsa, eng samarali boʻladi. 
 

Imkoniyatlar tengsizligini bartaraf etish 
 
177. Xizmatlar va imkoniyatlardan foydalanishda gender nomutanosibliklari keng tarqalgan. 
Oʻzbekistonda ayollar va erkaklar oʻrtasida taʼlim darajasi, salomatlik, iqtisodiy imkoniyatlar, ovoz berish 
va vakillik huquqi nuqtai nazaridan yirik tafovut mavjud. O‘zbekistonning gender rivojlanishi indeksi ilk bor 
2013-yilda hisoblangan. Oʻshandan beri ayollar faqat oʻrtacha umr koʻrish boʻyicha erkaklardan yuqoriroq 
koʻrsatkichni qayd etishdi. Ayollarning ishchi kuchida ishtirok etish darajasi erkaklarnikiga nisbatan ancha 
past darajada saqlanib qolgan, 2018-yilda bu farq taxminan 28 foiz punktni tashkil qilgan. 2017-yilda bosh 
vazir o‘rinbosari raislik qiladigan O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi “aholini ish bilan ta’minlash, yangi ish 
o‘rinlari yaratish, biznes va tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish”ni kichik va yirik shaharlardagi xotin-
qizlar o‘rtasidagi asosiy muammolar hamda “ijtimoiy va kommunal infratuzilma, oilaviy va uy 
tadbirkorligini rivojlantirish”ni qishloq ayollari o‘rtasidagi asosiy masalalar sifatida belgiladi (OTB, 2018, 2). 
 
178. Gender tengligini kafolatlovchi va gender asosidagi zoʻravonlikni qisqartiradigan soʻnggi 
qonunlar gender tengsizligini bartaraf etish yoʻlidagi birinchi muhim qadamdir. 2019-yil sentabr oyida 
kuchga kirgan gender tengligi to‘g‘risidagi qonun ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlarni, ishga 
joylashishda jins bo‘yicha kamsitishlarga yo‘l qo‘ymaslik, davlat xizmatlaridan teng foydalanish, davlat va 
jamiyat ishlarida teng ishtirok etishni kafolatlaydi. Ayollarni zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risidagi 
qonun ichki ishlar organlariga gender asosidagi zo‘ravonlik haqida shikoyat qilish uchun huquqiy asosni 
yaratib, jabrlanuvchilarni tizimli ravishda himoya qilishga yo‘l ochadi.69 Ilgari, jinoyat qonunchiligida 
ayollarga nisbatan zo‘ravonlik noqonuniy hisoblangan bo‘lsa-da, gender asosidagi zo‘ravonlik holatlarini 
ro‘yxatga olish bo‘yicha aniq qoidalar, shuningdek, gender asosidagi zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan ayollarni 
qo‘llab-quvvatlash va himoya qilish bo‘yicha tavsiya etilgan aniq choralar mavjud emas edi. Yangi 
qonunning qabul qilinishi gender asosidagi zoʻravonlikni jinoiy huquqbuzarlikning alohida turi sifatida 
belgilab beradi va bu kabi holatlarni roʻyxatga olish, koʻrib chiqish va ijro etish uchun alohida talablarni 
belgilaydi. 
 
179. Muhim qarorlar qabul qilinadigan yuqori darajadagi rahbarlik lavozimlarida ayollarning soni 
juda kam. 2020-yil holatiga ko‘ra, siyosiy partiyalar nomzodlari ro‘yxatining 30 foizini ayollar tashkil etishi 
shart bo‘lgan kvota mavjudligiga qaramay, parlamentdagi ayollar jami a’zolarning 29 foizini tashkil etgan. 
2020-yilda sudyalarning atigi 12,4 foizini ayollar tashkil etdi (48-rasm). 14 ta hududdagi hokimlarning 
hammasi erkaklardan iborat edi. 2019-yilning may oyida mamlakat bo‘yicha mahalla raislarining 12,3 
foizini ayollar tashkil etgan. Erkaklar ham, ayollar ham davlat va xususiy sektorda gender muvozanatini 
taʼminlash uchun kvotani qattiq qoʻllab-quvvatlaydi. L2CU so‘rovnomasi maʼlumotlariga ko‘ra, 

 
69 Oʻzbekistonda gender asosidagi zoʻravonlik holatlari haqida maʼlumotlar yoʻq, biroq Markaziy Osiyoning boshqa 

mamlakatlari boʻyicha maʼlumotlar uning keng tarqalganligini koʻrsatadi. 
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respondentlarning 87 foizdan ortig‘i xususiy sektor va davlat xizmatida, shuningdek, saylangan davlat 
xizmatchilari o‘rtasida gender muvozanatini ta’minlash uchun kvotalar joriy etilishini qo‘llab-quvvatlaydi. 

 
48-rasm. Mintaqalardagi sudyalar, jinslar kesimida, 2020-yil, yanvar 

 
Manba: Davlat statistika qo‘mitasi, 2020-yil. 

 
180. O‘zbekiston ayollarning tadbirkorlik faoliyatidagi ishtiroki hamda biznes boshqaruvida yuqori 
darajali lavozimlarni egallaganligi bo‘yicha ortda qolmoqda. 2019-yilda yirik kompaniyalarning atigi 3 
foizida yuqori boshqaruv lavozimlarida ayollar bor edi, kichik korxonalarda esa bu ko‘rsatkich atigi 15 
foizga teng edi. Korxonalarning bor-yoʻgʻi toʻrtdan bir qismiga ayollar egalik qilgan, bu YeMO mintaqasi 
hamda oʻrta daromadli mamlakatlar quyi guruhi oʻrtacha koʻrsatkichidan mos ravishda 6 va 11 foiz 
punktga pastroqdir. Oʻrta va yirik korxonalarda ayollarning mulkchilikdagi ishtiroki ham past darajada 
(mos ravishda 29 va 27 foiz) (49-rasm). Korxonalar egalari orasida xotin-qizlar ulushining eng yuqori 
koʻrsatkichi Toshkent shahri (2018-yilda jami tadbirkorlik subyektlarining 36 foizi) va Surxondaryo 
viloyatida (33 foiz), eng past darajsi esa Xorazm va Qoraqalpog‘iston Respublikasida (11 foizga yaqin) qayd 
etilgan. Davlat statistika qoʻmitasi maʼlumotlariga koʻra, 2018-yilda mamlakat boʻyicha korxonalarning 
21,9 foizi ayollarga tegishli bo‘lgan. 2019-yilda rahbar lavozimlarining atigi 12 foizini ayollar egallagan, bu 
2013-yilga nisbatan 2,5 foiz punktga hamda YeMO mintaqasining o‘rtacha ko‘rsatkichidan 5,8 foiz punktga 
past. 
 
49-rasm. Korxonalar egalari orasida xotin-qizlarning ulushi 
a. O‘zbekiston va tanlangan mamlakatlar guruhlari b. Korxona hajmi kesimida 

 
Manba: Korxonalar so‘rovnomalari ma’lumotlari (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 

https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys. 
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181. Ayollar boshchiligidagi uy xoʻjaliklari nomutanosib ravishda kambagʻalroq hisoblanadi. L2CU 
soʻrovnomasi maʼlumotlari shuni koʻrsatdiki, uy xoʻjaliklarining 20 foizini ayollar boshqaradi. Bu 
ayollarning to‘rtdan uch qismi bevalar, uchdan bir qismi esa 70 va undan katta yoshdagi ayollar edi. 
Bunday uy xoʻjaliklarining aksariyati kommunal xizmatlar va asosiy ehtiyojlarni (oziq-ovqat, transport, 
dori-darmon va boshqalar) qondirish uchun moddiy imkoniyatga ega emasligini maʼlum qilgan. Bu uy 
xoʻjaliklarining oʻrtacha oylik daromadi erkaklar boshchiligidagi uy xoʻjaliklarinikiga qaraganda taxminan 
300000 soʻmga kamroq, bu qisman ish bilan band boʻlgan oila aʼzolarining va daromad manbalarining 
kamligi bilan bogʻliq. Ayollar boshchiligidagi uy xoʻjaliklari daromadlarning oʻzgarishi va iqtisodiy zarbalar 
sharoitida yanada himoyaga muhtoj boʻlgan. 
 

182. Nogironligi bor shaxslar katta qiyinchiliklarga duch kelishmoqda, ammo islohotlar inklyuziv 
davlat siyosatini kuchaytirdi. O‘zbekiston 2021-yilda BMTning Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi 
konvensiyasini ratifikatsiya qildi, bu esa inklyuzivlik darajasini yanada yaxshilash yo‘lidagi muhim qadam 
bo‘ldi.70 Konventsiyani toʻliq amalga oshirish oson vazifa emas. Nogironligi boʻlgan shaxslar orasida 
yaqindagina oʻtkazilgan soʻrov natijalariga koʻra, respondentlarning 60 foizdan kamroq qismi asosiy davlat 
xizmatlaridan foydalanishni oson deb baholagan. 71 Nogironligi boʻlgan shaxslarning atigi 84 foizi taʻlim 
xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega ekanligini ma’lum qilgan, taqqoslash uchun, nogironligi 
boʻlmagan shaxslarda bu koʻrsatkich 99 foizni tashkil etadi (BMT DESA, 2019). Nogironligi boʻlgan 
shaxslarning bor-yoʻgʻi 51 foizi oʻrta kasb-hunar taʼlimi xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega 
ekanligini bildirgan, nogironligi boʻlmagan shaxslarda bu koʻrsakich 97 foizga teng. Hukumat nogironligi 
bor shaxslarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rdi — prezident farmoni, nogiron bolalarni 
ta’limga jalb qilishni rag‘batlantirish to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari, 2020-yilda qabul qilingan 
“Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi qonun shular jumlasidan. Yangi Mehnat kodeksi 
loyihasida bandlikni rag‘batlantirish va imkoniyatlar tengligini kengaytirishga qaratilgan ulkan kvotalar 
ham koʻrib chiqilmoqda. 
 
183. Mamlakatda nogironlikni baholashning eskirgan tizimi saqlanib qolgan. 2019-yilda aholining 
qariyb 2,1 foizi nogironlar sifatida ro‘yxatga olingan. Bu boshqa MDH mamlakatlari koʻrsatkichlariga 
qaraganda ancha kichik. Bu nomuvofiqlik eskirgan hisobot tizimlari bilan bogʻliq boʻlishi ehtimoli yuqori. 
Rasmiylar nogironlik statistikasi boʻyicha Vashington guruhining standart savollariga asoslangan 
soʻrovnomalar bilan tasdiqlangan yangilangan koʻrsatkichlarni amalga tadbiq qilish orqali statistik 
kamchiliklarni bartaraf etish niyatida (50-rasm). L2CU soʻrovnomasi orqali toʻplangan maʼlumotlar shuni 
koʻrsatadiki, aholining taxminan 14 foizi koʻpincha yengil boʻlsa ham, nogironlikning qandaydir shakli bilan 
hayot kechiradi. Natijalar nogironlik holati va yosh xavfi oʻrtasida oʻzaro kesishuvlar mavjudligini 
koʻrsatadi. 
  

 
70 Ratifikatsiya parlamentning quyi palatasi tomonidan tasdiqlangan. 2022-yil boshlanishi holatiga, tez orada Senat 
tomonidan ratifikatsiya qilinishi va Prezident tomonidan imzolanishi kutilayotgan edi. 
71 BMT tashabbusi bilan “Bilimlar, munosabat va amaliyotlar” boʻyicha milliy vakillik soʻrovnomasi oʻtkazilgan (BMT 

DESA, 2019). U 4831 uy xo'jaliklarini qamrab olgan (n = 3049 nogironligi bor a’zosi boʻlgan uy xoʻjaliklari; n = 1782 
nogiron a’zosi boʻlmagan uy xoʻjaliklari). 
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50-rasm. Nogironlik boʻyicha Vashington guruhining savollarini qoʻllash natijalari 
 

a. Yosh boʻyicha     b. Nogironlik boʻyicha 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu; WG (Nogironlik 
statistikasi Vashington guruhi) (vebsayt), VG, Hyattsville, MD, https://www.washingtongroup-disability.com/. 

 
184. Nogironligi bor shaxslar uy-joy, bandlik va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish masalalarida jiddiy 
muammolarga duch kelishadi (BMT DESA, 2019). Xizmatlar va obyektlardan foydalanish imkoniyati 
qonunchilik bilan tartibga solinsa-da, nogironligi bor shaxslarning qariyb 40 foizi foydalanish imkoniyati 
bilan bogʻliq qiyinchiliklar mavjudligini maʼlum qilishgan. Qonunchilikka muvofiq barcha darajadagi 
nogironligi bor shaxslar uchun sogʻliqni saqlash xizmatlari bepul qilib belgilanganligiga qaramay, ularning 
25 foizi zarur tibbiy yordam olishda qiyinchiliklarga duch kelishini qayd etgan, nogironligi boʻlmaganlarda 
bu koʻrsatkich atigi 10 foizni tashkil etadi (BMT DESA ,2019). Shuningdek, nogironligi boʻlgan shaxslarning 
mutaxassis tavsiya qilgan dori-darmonlardan foydalana olmasligi ehtimoli nogironligi boʻlmagan 
shaxslarga qaraganda uch baravar yuqori. 
 

Uy-joy va yashash narxi 
 
185. Propiska tartibini isloh qilish orqali eski iqtisodiy modelning eng repressiv siyosatlaridan biriga 
barham berildi, ammo uning merosidan xalos boʻlish uchun koʻproq vaqt kerak boʻladi. Oʻtgan davrda 
O‘zbekiston fuqarolarining mamlakat ichkarisida bir joydan ikkinchi joyga koʻchish imkoniyati cheklangan 
edi. Doimiy propiskaga ega bo‘lmagan jismoniy shaxslarning viloyat yoki Toshkent shahrida uy-joy yoki 
boshqa ko‘chmas mulk sotib olishi qonunga xilof edi, shuningdek, ular ishga ham joylasha olishmas edilar. 
Propiska tizimi sababli bugungi kunda ishchilar yashaydigan joy va iqtisodiy oʻsish eng tez surʼatda 
kuzatilayotgan hudud oʻrtasida katta tafovutlar vujudga keldi. Tizim qoidalari, ayniqsa, mamlakatda eng 
yuqori oʻrtacha ish haqi va eng yuqori bandlik koʻrsatkichlariga ega boʻlgan Toshkent shahri va Toshkent 
viloyatida kengroq tadbiq etildi, bu esa pirovardida Oʻzbekistonda aholi ichki migratsiyasining sezilarli 
darajada past boʻlishiga olib keldi (51-rasm). 2017-yilda islohotlar boshlanganidan keyin propiska tizimi 
tugatilib, avvalgi iqtisodiy modeldan qolgan, aholi oʻrtasida eng maqbul emas deb hisoblangan ijtimoiy 
siyosatdan voz kechildi.72 

 
72 2020-yilda hukumat propiska tizimini rasman bekor qildi. Uning oʻrniga samaraliroq va qulay boʻlgan yashash joyi 

boʻyicha roʻyxatga olish tizimi joriy qilindi. Yangi rezidentlar vaqtinchalik roʻyxatdan oʻtishda davom etayotgan 
Toshkent shahridan tashqari, endi mamlakat ichida doimiy koʻchirish boʻyicha cheklovlar yoʻq. Eski propiska rejimida 
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51-rasm. Besh yillik ichki migratsiya koʻrsatkichlari 

 
Manbalar: Bell va Charlz-Edvards, 2013; L2CU (O‘zbekiston fuqarolarini tinglab) (monitoring paneli), Jahon banki, 
Vashington, Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/l2cu. 
 

186. Propiskaning merosidan xalos boʻlish mushkul vazifa. Propiska rejimi davrida ichki migratsiya 
darajasi pastligi sababli, ichki migrantlar uchun yopiq boʻlgan shaharlarda infratuzilma va uy-joylarni 
sezilarli darajada kengaytirish zarurati mavjud emasdi. Uy-joylar qurilishining sekin oʻsishi shahar joylarda 
uy-joy narxining yuqori boʻlishiga olib keldi, bu esa mamlakat ichida ishchi kuchining erkin harakatlanishini 
keskin cheklab qoʻydi.73 Yaqinda oʻtkazilgan tahlil shuni koʻrsatadiki, 2018-yilda shahar uy-joylari narxlari 
yashash narxining mamlakatdagi oʻrtacha koʻrsatkichning 550 foizigacha oʻsishiga sabab boʻldi; bunga 
deyarli hech bir qishloq aholisining qurbi yetmaydi. Shu sababli, O‘zbekiston iqtisodiy va demografik 
tendentsiyalari urbanizatsiyaga bosim o‘tkazayotgan boshqa mamlakatlar bilan o‘xshash ko‘plab 
muammolarga duch keladi. 2018-yilda O‘zbekistonda mavjud turar-joy obyektlari soni uy xo‘jaliklariga 
qaraganda bir oz kamroq edi (har 1000 uy xo‘jaligiga 943 ta turar-joy). Biroq, yetishmovchiliklar faqat bir 
nechta hududlarda jamlangan. Bu, ayniqsa, har 1000 ta uy xo‘jaligiga 862 ta turar-joy to‘g‘ri kelgan 
Toshkent shahrida ko‘proq kuzatildi. Andijon shahrida yashash narxi, uy-joy xususiyatlariga 
moslashtirilgandan keyingi hisob-kitoblarga koʻra, mamlakat boʻyicha oʻrtacha koʻrsatkichning 181 foizini 
tashkil etdi; Samarqandda – 226 foiz; Toshkent shahrida esa 550 foizni tashkil etadi. Huquqiy va boshqa 
cheklovlar mavjud boʻlmagan holatda, uy-joy narxining bunday katta nomutanosibligi talab eng koʻp 
bo‘lgan hududlarda yangi qurilishlarni ragʻbatlantirardi. Uzoq muddatli istiqbolda ushbu qoʻshimcha uy-
joylar uy-joy narxining pasayishiga olib kelishi kutilmoqda, bu esa uy-joyni koʻproq sonli odamlar uchun 
nisbatan arzonroq qiladi. 

 
187. Biroq, Toshkent shahri hamda Andijon va Samarqand viloyatlarida uy-joy qurilishi surʼati 
respublika oʻrtacha koʻrsatkichidan past yoki salgina yuqori xolos. 2018-2021-yillarda L2CU 
respondentlarining taxminan 80 foizi shahar uy-joy qurilishi surʼatlarini oshirishni maqsadga muvofiq deb 
hisoblagan. Uy-joyga talab yuqori boʻlgan hududlarda taklifning cheklanganligi narxlarning oʻsishiga olib 
keldi (52- va 53-rasmlar). Aksariyat mamlakatlarda moliyaviy imkoniyatlar va uy-joy narxlarining 
qimmatligi bilan bogʻliq muammolar mavjud boʻlgan hududlarda taklifning cheklanganligi, asosan, 
bozorga qoʻshilishi mumkin boʻlgan uy-joylar soni va turini cheklaydigan qonunchilik cheklovlari bilan 
bogʻliq. Bunday cheklovlar aksariyat hollarda mahalliy xususiyatga ega boʻlib, ular hududlarga ajratish va 

 
olishning deyarli imkoni boʻlmagan, Toshkentda yashash uchun ruxsatnoma olish endi protsessual rasmiyatchilikka 
aylanib, odamlarning Toshkent shahrida harakatlanishi va doimiy koʻchishida majburiy cheklovni oʻrnatmaydi. 
73 Shahar uylari narxining qimmatligi L2CU so'rovnomasidagi respondentlar tomonidan bildirilgan eng muhim 

cheklovlardan biridir. 
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yerdan foydalanish cheklovlari, mulk va ijara huquqini mustahkamlash bilan bogʻliq choralar, qurilish 
meʼyorlari va qoidalari, turar-joy birligiga minimal hajm boʻyicha cheklashlar va qurilishni moliyalashtirish 
uchun garov sifatida yerdan foydalanishga ruxsat berilmaganligini oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, ichki 
migratsiya yoʻlidagi toʻsiqlarni olib tashlash bilan bir qatorda, shaharlarda yerdan foydalanishni 
rejalashtirish islohotlari, shahar yer bozorlarini rivojlantirish va fiskal nomarkazlashtirishga xizmat qilishi 
lozim, shuningdek, mahalliy infratuzilma va xizmatlarning oʻsishi bilan bogʻliq muammolarni hal etishda 
mahalliy hokimiyat organlariga yordam berishi zarur — bularning barchasi oʻsib borayotgan shahar 
aholisini joylashtirishda muhim ahamiyatga ega. 
 

52-rasm. Yashash narxi mintaqalar kesimida  
100 foiz = respublika boʻyicha oʻrtacha koʻrsatkich 

53-rasm. Turar-joy kengayishining oʻrtacha 
surʼati, 2015-2019-yillar 
kvadrat metrlarda 

 

 
Manba: Seitz, 2020. Manba: Seitz, 2020. 

 
188. O‘zbekistonda turar-joy ijarasi bozorining hajman kichikligi turar-joydan foydalanish potensial 
imkoniyatini cheklaydi. Talab yuqori boʻlgan hududlarda inklyuziv oʻsish uy-joy ijarasi bozorini, ayniqsa, 
kam taʼminlangan shaxslarni arzon uy-joy bilan taʼminlashga yoʻnaltirilgan bozorni kengaytirishni talab 
qiladi. Amaldagi uy-joy qonunchiligi davlat tomonidan taqdim etiladigan uy-joyning har qanday 
benefitsiari yordam soʻrab murojaat qilgan hududida doimiy roʻyxatdan oʻtgan boʻlishini talab qiladi. Bu 
holat kam taʼminlangan fuqarolarning mobilligini cheklaydi, chunki ular imtiyozlardan foydalanish uchun 
bir joyda qolishlari lozim. Uy-joy bilan qoʻllab-quvvatlashning keng tarqalgan muqobil shakli — bu tegishli 
yurisdiktsiyaning istalgan joyida xususiy ijaraga beriladigan uy-joyga almashtirish mumkin boʻlgan 
vaucherlardir. Oilalarga xususiy bozorda o‘zlari tanlagan kvartirani ijaraga olish imkonini beruvchi dasturga 
o‘rnatilgan mobillik ijarachilarga ehtimoliy daromadlari yuqori bo‘lgan joylarga ko‘chib o‘tish imkonini 
beradi. Retsipientlar oʻzlariga tegishli boʻlgan uy-joy imtiyozlarini saqlab qolgan holda boshqa joyga 
koʻchishlari mumkin boʻladi. Ijara bozorining rivojlanishiga muvozanatsiz soliq rejimi toʻsqinlik qilmoqda. 
Oʻzbekistonda yer va uy-joydan foydalanish hamda ulardan olingan daromadlar odatda soliqqa 
tortilmaydi, bu esa ijarachilarni mulkdorlarga nisbatan jiddiy moliyaviy qiyin ahvolga solib qoʻyadi. Ijaraga 
beriladigan uy-joy bozorining yashab turishini taʼminlash uchun ijaraga beriladigan obyektlarga boshqa 
mulklarga qaraganda yuqoriroq soliq yuki oʻrnatilmasligi kerak. 
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U3 jadvali. Odamlarga investitsiya kiritish bilan bogʻliq davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlari 

1-ustuvor yo‘nalish: Inson kapitalini kuchaytirish 

13. Ta’lim sifati bilan bogʻliq 
kamchiliklarni bartaraf 
etish 

• Oʻqituvchilarning kasbiy rivojlanishi va murabbiylik faoliyatini qoʻllab-
quvvatlash uchun taʼlim natijalarini puxta oʻrganish va pedagoglar faoliyati 
sifatini tahlil qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish 

• COVID-19 pandemiyasi tufayli maktablar faoliyati grafiklaridagi 
oʻzgarishlardan aziyat chekkan oʻquvchilarga yordam berish maqsadida 
“Catch-up” oʻquv dasturlarini amalga oshirish 

• Raqamli koʻnikmalar, STEM-mutaxassisliklar, muammolarni hal qilish, 
tadbirkorlik koʻnikmalari va ijtimoiy-emotsional intellektga oid oʻquv 
dasturlarini modernizatsiya qilish 

• Himoyaga muhtoj aholi qatlamiga mansub talabalarga yordam berish 
maqsadida talabalarni qoʻllab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish 

• Respublikadagi oʻrtacha koʻrsatkichlarga yetib olishi uchun past koʻrsatkichli 
maktablarni qoʻllab-quvvatlash 

• Xolis va dalillarga asoslangan akkreditatsiya jarayonini amalga oshirish 
orqali xususiy sektorning taʼlim sohasida ishtirok etishiga adolatli 
munosabatni yaratish 

14. Maktabgacha ta’lim va 
oliy ta’lim olish 
imkoniyatlarini 
yaxshilash 

• Qishloq aholisi va kam ta’minlangan oilalarga e’tibor qaratgan holda 
bolalarni erta rivojlantirishning sifatli dasturlaridan foydalanish 
imkoniyatlarini kengaytirish 

• Oʻxshash davlatlar bilan tafovutlarni bartaraf etish uchun oliy taʼlim olish 
imkoniyatini kengaytirish 

• Kam taʼminlangan va vakillari kam boʻlgan aholi qatlamlari uchun oliy taʼlim 
olishni imtiyozli qoʻllab-quvvatlashni joriy qilish 

• Oliy ta’lim dasturlarida, ayniqsa STEM, biznes boshqaruvi va huquq kabi 
sohalarda gender tafovutlarini tezda bartarif etishni ragʻbatlantirish 

15. Sogʻliqni saqlash 
tizimining 
koʻrsatkichlarini 
yaxshilash va 
hamyonbopligini oshirish 

• Sogʻliqni saqlash xizmatlarining hamyonbopligi bilan bogʻliq muammolarni 
hal qilish maqsadida asosiy sogʻliqni saqlash xizmatlari asosiy majmuasini, 
shu jumladan, ambulatory bemorlar uchun ikkinchi darajali tibbiy yordam 
va dori-darmonlarni yangilash 

• Sogʻliqni saqlash sohasidagi meʼyoriy andozalar va oʻquv dasturlarini 
xalqaro ilgʻor amaliyotga muvofiq modernizatsiya qilish 

• Kasalxonalarni optimallashtirish va eskirgan infratuzilmani yangilash uchun 
davlat va xususiy sektor ishtirokini oʻz ichiga olgan sogʻliqni saqlash 
infratuzilmasiga investitsiya strategiyasini ishlab chiqish 

• Sogʻliqni saqlash sohasida natijaga asoslangan moliyalashtirishga oʻtish 
jarayonlarini boshlash hamda axborot va moliyalashtirish tizimlarini qayta 
koʻrib chiqish orqali raqamli rivojlantirishni yaxshilash 

• Mamlakat miqyosida onalar va chaqaloqlar o‘limini kamaytirish umummilliy 
strategiyasini amalga oshirish, bolalar va kam ta’minlangan aholi orasida 
toʻyib ovqatlanmaslik holatlariga barham berish 

16. Suv taʼminoti va 
kanalizatsiya xizmatlarini 
yaxshilash 

• Suv va kanalizatsiya inshootlarini kengaytirish, ayniqsa, kambag‘al va chekka 
hududlarda 

• Ishlab chiqarish quvvatlarini, uzatish va taqsimlash infratuzilmasining suv 
hisoblagichlar bilan qamrov darajasini kengaytirish 

• Xarajatlarni toʻliq qoplashga qaratilgan uzoq muddatli suv va kanalizatsiya 
tariflarini tuzatish rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish 
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• Suv va kanalizatsiya xizmatlarini koʻrsatishda xususiy sektorning kengroq 
ishtirokini taʼminlash uchun meʼyoriy-huquqiy asoslarni isloh qilish 

• Ichimlik suvi va kanalizatsiya infratuzilmasini samarali (va yetarlicha 
moliyalashtirilgan) texnik xizmat ko‘rsatish strategiyasi bilan ta’minlab, 
modernizatsiya qilish 

2-ustuvor yo‘nalish: Hech kimni eʼtibordan chetda qoldirmaslik 

17. Kambagʻallikni oʻlchash 
jarayonlari hamda 
tegishli siyosatlarni 
takomillashtirish va 
maqsadlilikni oshirish 

• Kambagʻallikni qisqartirish milliy strategiyasini amalga oshirish va ushbu 
jarayonda erishilgan natijalarni koʻrsatish uchun muntazam ravishda 
kambagʻallik koʻrsatkichlari statistikasini eʼlon qilib borish. 

• Kambagʻal va himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga taʼsir koʻrsatadigan 
ijtimoiy himoya, soliqqa tortish, davlat xarajatlari va bandlik siyosatlarini 
doimiy ravishda koʻrib chiqish va moslashtirib borish 

• Fuqarolar va fuqarolik jamiyatini kambagʻallikni qisqartirish boʻyicha 
tadbirlarga jalb qilish. Kambagʻallik, uning omillari va siyosiy yechimlar 
boʻyicha tahliliy va ilmiy salohiyatni oshirish 

• Kambagʻallarga, ayniqsa uy-joy, oziq-ovqat va sogʻliqni saqlash bilan bog'liq 
nomutanosib taʼsir koʻrsatadigan taʼminot zanjiri muammolarini kamaytirish 

18. Inklyuzivlikni 
ragʻbatlantiruvchi 
mehnat bozori siyosati 

• Ishsizlikdan to‘liq sug‘urta tizimini ishlab chiqish va joriy etish 

• Faol mehnat bozori siyosatini modernizatsiya qilish va barcha huquqqa ega 
boʻlgan ish izlovchilarning roʻyxatga olinishi, qoʻllab-quvvatlash va 
imtiyozlarga ega boʻlishlarini taʼminlash 

• Mehnat kodeksining kamsitilishga yoʻl qoʻymaslik tamoyillarini toʻliq amalga 
oshirish 

19. Ijtimoiy himoya 
tarmoqlarining 
qamrovini va xolisligini 
oshirish 

• Aholini ijtimoiy himoya qilishning milliy strategiyasini amalga oshirish orqali 
ijtimoiy yordam qamrovini kengaytirish va xolisligini oshirish 

• Qamrov darajasi, yetarliligi va fiskal barqarorlikni oshirish maqsadida 
pensiya tizimini qayta isloh qilish 

• Asosiy ijtimoiy sugʻurta tizimi qamrovini kengaytirish va uni norasmiy 
iqtisodiyotda ishlaydigan ishchilar uchun keng targʻib qilish 

• Soha islohotlari va turar-joy ijarasi bozorini isloh qilish bilan bogʻliq holda 
kam ta’minlangan aholi uchun bozorga yo‘naltirilgan uy-joy dasturini ishlab 
chiqish 
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5-qism. Atrof-muhitga nisbatan yanada ehtiyotkor va yanada barqaror 

kelajak 
Asosiy xulosalar: 

 
O‘zbekistonning ekologik jihatdan beqaror amaliyoti, nazorat qilinmagan taqdirda, mamlakatning ijtimoiy va 
iqtisodiy kelajagini xavf ostiga qo‘yishi mumkin. O‘zbekiston suv resurslari va tabiiy gazga eng koʻp qaram bo‘lgan 
davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakat iqlim oʻzgarishiga nihoyatda taʼsirchan. Shunga qaramay, mamlakat dunyoda 
suv va energiyadan eng samarasiz va beqaror foydalanadigan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Oʻzbekistonda 
suvdan foydalanish koʻrsatkichlari mazkur qayta tiklanadigan resurs umumiy hajmidan 90 foizga koʻp boʻlib, bunga 
sabab, birinchi navbatda, qishloq xoʻjaligida suv resurslarining davlat tomonidan samarasiz taqsimlanishi 
hisoblanadi. 2016-yilda oxirgi hisob-kitoblarni oʻtkazish vaqtida, keng tarqalgan yer degradatsiyasi YaIMning 4 
foiziga teng yoʻqotishlarga olib kelganligi aniqlangan. O‘zgaruvchan iqlim sharoitida tabiiy resurslarni samarasiz 
boshqarish muammosini hal etmaslik mamlakat qishloq xo‘jaligi sektori — qishloq aholisi (mamlakatdagi 
kambagʻallarning qariyb 80 foizi) uchun juda ham muhim ahamiyatga ega boʻlgan sektor uchun jiddiy xavf 
tug‘diradi.  
 
Issiqxona gazlarining atmosferaga chiqarilishi boʻyicha dunyoda beshinchi oʻrinda turuvchi Oʻzbekiston iqlim 
boʻyicha chora-tadbirlar foydasiga tez oʻzgarib borayotgan global iqlim siyosati bilan bogʻliq xavflarga ham duch 
kelmoqda. Mamlakatda zararli moddalar emissiyasi intensivligi Markaziy Osiyoda mintaqasidagi qoʻshni 
mamlakatlar koʻrsatkichlariga qaraganda ikki baravar va YeMO mintaqasidagi oʻrtacha koʻrsatkichdan 18 baravar 
yuqori. Qisqa muddatda Yevropa Ittifoqi va, ehtimol, yuqori daromadli mamlakatlarning kengroq koalitsiyasi 
uglerod chegarasi soliqlarini ishlab chiqar ekan, Oʻzbekiston ishlab chiqarishi asosiy eksport bozorlarida toʻsiqlarga 
duch kelishi mumkin. Uzoq muddatli istiqbolda dunyo mamlakatlari past uglerodli ishlab chiqarishga oʻtishi asosiy 
eksport tovarlari narxini pasaytirishi mumkin, bu esa muammoli aktivlar va boshqa omillar hisobiga muhim 
moliyaviy oqibatlarga olib keladi. 
 
O‘zbekiston iqtisodiy o‘tishni “yashil o‘tish” tamoyillari asosida amalga oshirishga qaror qildi. 2019-yilda 
hukumat tabiiy va energiya resurslaridan barqaror va samarali foydalanish, ifloslanish, iqlim va atrof-muhitga 
taʼsirlarini minimallashtirish, tabiiy ofatlar va iqlim oʻzgarishiga chidamlilikni kuchaytirishni nazarda tutuvchi oʻsish 
modeliga amal qilish majburiyatini oldi. Bu barqarorlik, chidamlilik va inklyuzivlikni yaxshilash bilan birga oʻsish va 
ish oʻrinlarini taʼminlash uchun mamlakatning tabiiy kapitalidan foydalanishga yordam berishi mumkin. Bu 
yoʻnalishda ilk qadamlar allaqachon qoʻyildi. Masalan, qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish strategiyasi qishloq 
xo‘jaligini diversifikatsiya qilishni rag‘batlantirish, iqlim o‘zgarishiga moslashish va ta’sirlarni yumshatish hamda 
irrigatsiyani modernizatsiya qilishga ko‘proq sarmoya kiritish, yerga egalik huquqi kafolatlarini mustahkamlash 
bo‘yicha chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi yashil oʻtish 
kun tartibini ilgari surishda yetakchilik qilmoqda. 2021-yilda vazirlik yashil o‘sish siyosati bo‘yicha qator 
muhokamalarni boshladi, tashkilot tarkibida yashil o‘sishni rejalashtirish bo‘limini tashkil etdi va yashil 
iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi loyihasini tayyorlashga kirishdi. Xususiy sektorning yashil biznesga (tabiiy 
resurslarga asoslangan korxonalar, tabiiy va ekoturizm va boshqalar) diversifikatsiya qilishdagi ishtiroki 
O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonini tezlashtirish uchun nisbatan foydalanilmagan imkoniyatdir. 
 
O‘zbekiston bir qator tabiiy ofatlarga moyil. Hisob-kitoblarga koʻra, zilzilalar va toshqinlar har yili oʻrtacha 1,4 
million odamga zarar yetkazadi va qariyb 3 mlrd AQSh dollari miqdorida yoʻqotishlarga olib keladi (Jahon banki va 
UNDRR, 2016). Iqlim oʻzgarishi mamlakatda boshqa tabiiy ofatlar, ayniqsa, qurgʻoqchilik, suv toshqinlari va 
koʻchkilar xavfini oshirishi kutilmoqda. O‘zbekistonda yana bir kuchli zilzila sodir boʻlishi YaIMning 30 foiziga mos 
ekvivalentdagi taʼsirga ega boʻlishi mumkin. Juda yuqori seysmik xavf ostida boʻlgan hududlar O‘zbekiston 
hududining bor-yoʻgʻi 15 foizdan kamroq qismini tashkil etsa-da, xavf mamlakat aholisining yarmidan ko‘pi 
istiqomat qiladigan va YaIMning 65 foizi yaratiladigan Buxoro va Toshkent viloyatlarida to‘plangan. Toshkent 
shahri zilzila xavfi va seysmik xavfga duchor boʻlgan aholi ulushi boʻyicha Markaziy Osiyo va Kavkazdagi toʻqqizta 
shahar orasida birinchi oʻrinda turadi. 1966-yilgi Toshkent zilzilasi deyarli butun shaharni tekislab, 10 mlrd AQSH 
dollaridan ortiq (inflyatsiyani hisobga olgan holda) yoʻqotishlarga olib kelgan edi. 
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Resurslarni yanada samaraliroq boshqarish 
 
189. O‘zbekiston tabiiy resurslarga boy, ayni paytda ularga nihoyatda qaram. Mamlakat energiya va 
mineral resurslar, jumladan, tabiiy gaz, oltin, mis, uran va koʻmir zaxiralariga boy boʻlgan birinchi 30 talik 
davlatlar qatoriga kiradi. U quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarining salmoqli 
potensialiga ega bo‘lib, bu mamlakatning energiyaga bo‘lgan o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga 
xizmat qilishi va energetika nuqtai nazaridan toza va samarali boʻlgan iqtisodiy modelga o‘tish imkonini 
berishi mumkin. 2018-yilgi hisob-kitoblar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston tabiiy resurslarining qiymati aholi 
jon boshiga 5045 dollarni tashkil etib, mazkur koʻrsatkich boʻyicha Markaziy Osiyo mintaqasida 
Qozog‘istondan keyin ikkinchi o‘rinda turadi va aholi jon boshiga daromadlariga koʻra o‘rta daromadli 
mamlakatlar quyi guruhi oʻrtacha ko‘rsatkichidan sezilarli darajada yuqori (2018-yil narxlarida). 
Oʻzbekiston mamlakatda iqtisodiy oʻsish va daromadlarni taʼminlab beradigan tabiiy resurslarga sezilarli 
darajada qaram. Tabiiy resurslar hisobiga olinadigan renta aholi jon boshiga daromadlariga koʻra o‘rta 
daromadli mamlakatlar quyi guruhi oʻrtacha ko‘rsatkichidan toʻrt baravar, YeMO mintaqasidagi oʻrtacha 
koʻrsatkichdan 75 foizga yuqori. 2019-yilda eksportning deyarli to‘rtdan uch qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri tabiiy 
resurslar hissasiga to‘g‘ri keldi, shundan 46 foizi — foydali qazilmalar (asosan oltin), 18 foizi — tabiiy gaz, 
9 foizi — qishloq xo‘jaligi xomashyosi. Eksportning qolgan qismi, asosan, xomashyo (masalan, oziq-ovqat 
ishlab chiqarish) va energiyani ko‘p talab qiluvchi sanoat tarmoqlariga to‘g‘ri keladi. Tabiiy resurslar davlat 
daromadlariga ham sezilarli hissa qo‘shadi; gaz va foydali qazilmalar savdosidan olinadigan daromadlar, 
hisob-kitoblarga koʻra, davlat byudjetining qariyb 15 foizini tashkil. Davlat tomonidan boshqariladigan 
qishloq xoʻjaligidan olinadigan daromadlar ham sezilarli qiymatni tashkil etadi.74 
 
54-rasm. Suv unumdorligi va energiya intensivligi koʻrsatkichlari 
 

a. Suv resurslari unumdorligi    b. Energiya intensivligi 
AQSH dollari YaIM/ m3 chuchuk suv  Megajoul/AQSH dollari 2011-yil xarid qobiliyati pariteti 

boʻyicha YaIM 
 

 
Manba: Butunjahon taraqqiyot koʻrsatkichlari 

 
190. Tabiiy resurslar qishloq joylarida uy xoʻjaliklarining daromad manbai sifatida hal qiluvchi 
ahamiyatga ega. O‘zbekiston tabiiy kapitalining katta qismi qazib olinadigan yoqilg‘i va foydali qazilmalar 
koʻrinishida ekanligiga qaramay, mamlakat ekin maydonlari va yaylovlarga ham boy hisoblanadi. Bu boylik 
mamlakat aholisining eng kambagʻal qatlami istiqomat qiladigan qishloq joylardagi uy xoʻjaliklarini qoʻllab-
quvvatlashda muhim rol oʻynaydi. Oʻzbekistonda jami bandlikning 27 foizi qishloq xo‘jaligi hissasiga toʻgʻri 
keladi va bu sohada mehnat qiladigan kambagʻal aholining ulushi boshqa sohalarga qaraganda kattaroq. 

 
74 USITC Dataweb maʼlumotlari (monitoring paneli), AQSH Xalqaro savdo komissiyasi, Vashington, Kolumbiya okrugi, 

https://dataweb.usitc.gov/. 
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Biroq Oʻzbekistonda aholi jon boshiga qayta tiklanadigan energiya manbalari qiymati oʻzaro oʻxshash 
daromadlar darajasi va geografik xususiyatlarga ega boʻlgan koʻplab mamlakatlarga qaraganda pastroq. 
Xususan, iqlim oʻzgarishi va tabiiy ofatlarga chidamlilikni oshirish hamda ekin maydonlari qiymatini saqlab 
qolishda muhim ahamiyatga ega boʻlgan oʻrmonlar va qoʻriqlanadigan yerlarning qiymati Oʻzbekistondagi 
tabiiy kapitalning atigi 4 foizini tashkil qiladi. 
 
191. Tabiiy resurslar O‘zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishiga qaramay, ularni 
boshqarish va ulardan foydalanish samarali tarzda amalga oshirilmaydi. Inflyatsiyani hisobga olgan 
holda qilingan hisob-kitoblar shuni koʻrsatadiki, 2010-2018-yillar oralig‘ida O‘zbekistonda tabiiy kapital 
qiymati 13 foizga pasaydi (55-rasm). Bu qisman energiya va foydali qazilmalar narxlarining 
o‘zgaruvchanligi bilan bog‘liq bo‘lsa-da, tabiiy kapital qiymati pasayishining asosiy omillaridan biri — bu 
ekin maydonlari va yaylovlarda hosildorlikning past darajasi saqlanib qolganligidir. Bu davrda tabiiy 
kapitalning qayta tiklanadigan manbalari qiymati 7 foizga kamaydi va Oʻzbekiston dunyo boʻyicha suv 
resurslarini eng samarasiz sarf qiluvchi mamlakatlar qatoriga kirdi.75 Qishloq xoʻjaligida foydalaniladigan 
yerlarning unumdorligi aholi jon boshiga daromadiga koʻra oʻrta daromadli mamlakatlar quyi guruhi 
oʻrtacha koʻrsatkichidan sezilarli darajada past.76 Soʻnggi hisob-kitoblarga koʻra, energiyadan foydalanish 
va atrof-muhit degradatsiyasi, Oʻzbekistonda sof milliy jamgʻarmalar muvofiqlashtirilgan hajmi 2012-
yildan beri manfiy koʻrsatkichga ega boʻlib kelayotganidan dalolat beradi (56-rasm). Bundan tashqari, 
Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi mamlakatlar bilan taqqoslashlar shuni koʻrsatadiki, Oʻzbekiston moddiy, 
energiya va suv resurslaridan foydalanish samaradorligi koʻrsatkichlari boʻyicha orqada qolmoqda.77 
 

55-rasm. Aholi jon boshiga tabiiy kapital, asosiy 
manbalar kesimida 

56-rasm. Tabiiy resurslarning oʻrtacha yillik sof 
qisqarishi, yalpi milliy daromaddagi ulushi, oʻnyilliklar 
boʻyicha 

  

 
75 Umumiy suv iste’molining (m3) qayta tiklanadigan manbalar hajmiga nisbatini oʻlchash asosida aniqlangan. 
76 Yalpi ishlab chiqarish qiymati qishloq xoʻjaligi yerlarining umumiy ulushi sifatida. 
77O‘zbekiston koʻrsatkichlari Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi o‘rtacha ko‘rsatkich bilan taqqoslansa, mamlakat 

mineral resurslar (4,42 kg/AQSH dollari — mamlakatda 2010-yilgi YaIM boʻyicha, 2,04 kg/AQSH dollari —  2010-yil 
mintaqaviy YaIM ko‘rsatkichi boʻyicha, 2016-yil ma’lumoti); energiya resurslari ( 238,69 koe/ming AQSH dollari 
mamlakat YaIMi mintaqaviy 133,63 koe/ming AQSH dollari ko‘rsatkichiga nisbatan, 2015 yil ma’lumoti); va suv 
resurslari (2,131 m3/AQSH dollari mintaqaviy 0,118 m3/AQSH dollari ko‘rsatkichiga nisbatan, so‘nggi ma’lumot). 
Qarang: Resurs samaradorligi (Helpdesk), Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy 
va ijtimoiy komissiyasi, Bangkok, https://sdghelpdesk.unescap.org/knowledge-hub/thematic-area/resource-
efficiency. 
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Manba: Butunjahon rivojlanish ko‘rsatkichlari. Manba: Butunjahon rivojlanish ko‘rsatkichlari.  

 
192. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi suv isteʼmoli nuqtai nazaridan dunyodagi eng samarasizlaridan biri 
hisoblanadi va mamlakatdagi chuchuk suvning deyarli 90 foizini ishlatadi. Oʻzbekistonda qishloq xoʻjaligi 
ishlab chiqarishining qariyb 80 foizi irrigatsiyaga bogʻliq. Oʻrtacha suv unumdorligi koʻrsatkichi boʻyicha 
Oʻzbekiston 1 m3 suvdan bor-yoʻgʻi 0,6 AQSH dollari ekvivalentida qiymat yaratadigan eng quyi 20 ta davlat 
qatoriga kiradi, jahon boʻyicha esa har m3 uchun oʻrtacha 15 AQSH dollari (taxminan 250 barobar koʻp) 
to‘g‘ri keladi.78 Mamlakatda suv resurslari cheklanganligiga qaramay, O‘zbekistonda suvdan 
foydalanishning samarasiz amaliyoti nihoyatda beqaror hisoblanadi. Mintaqadagi qayta tiklanadigan 
chuchuk suv resurslarining atigi 22 foizi mamlakat hududida joylashgan va aholi jon boshiga suvning 
mavjudligi mintaqaviy oʻrtacha koʻrsatkichning 57 foizini tashkil qiladi. Oʻzbekistondagi suvning 80 foizdan 
ortigʻi daryoning yuqori oqimidagi mamlakatlardan keladi va mamlakat suvni taqsimlash toʻgʻrisidagi 
mintaqaviy kelishuvlarga taʼsir etuvchi gidrologiya va suv resurslaridagi oʻzgarishlar, shuningdek, iqlimning 
prognoz qilinayotgan oʻzgarishlari oldida ojiz. O‘zbekiston 2040-yilga borib suv tanqisligidan eng ko‘p jabr 
ko‘radigan 33 davlatdan biriga aylanishi taxmin qilinmoqda. 
 
193. Prognozlar noaniq bo‘lsa-da, O‘zbekistonda 2090-yillarga kelib surunkali meteorologik 
qurg‘oqchilik kuzatilishi kutilmoqda. Oʻrtacha yillik yogʻingarchilik miqdori soʻnggi oʻn yilliklarda statistik 
jihatdan muhim oʻzgarishlarni namoyon qilmadi (Hu va boshq., 2019). Iqlimni prognoz qilishning individual 
modellari yillik yogʻingarchilikning 30 foizga qisqarish va 20 foizga oʻsish oraligʻida boʻlishini qayd 
etmoqda. Biroq, global tendensiyalar shuni koʻrsatadiki, kunlik ekstremal yogʻingarchilik hodisalari 
intensivligi harorat koʻtarilishi bilan ortadi va eng ekstremal besh kunlik yogʻingarchilik paytida jami 
yogʻingarchilik miqdori biroz yuqori boʻlishi mumkin ( 0 foizdan 20 foizgacha, atmosferaga chiqindilar 
ajralishining qanday oʻzgarishiga bogʻliq) (Vestra va boshq., 2014). Kontsentratsiya oʻzgarishi 
reprezentativ tendentsiyalari 8.5 stsenariysi rivojlangan taqdirda, 2090 yilga borib 87% yilda kuchli 
meteorologik qurgʻoqchiliklar sodir boʻlishi mumkin va xavf darajasi Oʻzbekiston gʻarbida nisbatan yuqori 
boʻladi. Iqlim oʻzgarishi 2040-2050-yillarga kelib Amudaryo va Sirdaryo boʻylab haroratning oshishi va 
muzliklarning tezroq erishi tufayli jiddiy suv tanqisligiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, 
2050-yillarga kelib Tojikistonning togʻli hududlarida haroratning 2,2 °C va 3,1 °C ga koʻtarilishi muzlik 
massasini bugungi kunga nisbatan 36-45 foizga kamaytirishi mumkin. Muzliklar kamayishi bilan daryo 
oqimining mavsumiy yoʻnalishlari oʻzgarishi va eng yuqori oqimning yozdan bahorga siljishi kutilmoqda 
(USAID, 2018). Haddan tashqari issiqlik va qurgʻoqchilik, suv toshqini, koʻchki va yongʻinga olib keladigan 
iqlim oʻzgarishi energiya ishlab chiqarish salohiyatiga sezilarli ta'sir koʻrsatishi mumkin. Iqlimning isishi qor 
qoplamining qisqarishiga va bugʻlanishning kuchayishiga olib kelgan, mamlakatda suv va energiya, 
ayniqsa, gidroenegertika resurslari tanqisligi kuzatilmoqda. 
 
194. Yerning degradatsiyasi qishloq aholisi va milliy iqtisodiyot xarajatlarining oʻsishiga olib keladi. 
O‘zbekistonda ekotizim unumdorligi o‘nlab yillar davomida pasayib borgan. Yaylovlardan intensiv tarzda 
foydalanish, beqaror qishloq xoʻjaligi amaliyotlari, suv resurslarini notoʻgʻri boshqarish va oʻrmon 
zonalarining tanazzulga uchrashi tufayli tuproqning degradatsiyasi kuchaygan. 2001-2009-yillar davomida 
yerdan foydalanish va yer qoplamining oʻzgarishi ekotizim xizmatlarida 0,85 mlrd AQSh dollari miqdorida 
yoʻqotishga olib keldi (2009-yilgi YaIM hajmiga nisbatan 3 foiz) (Mirzaboev va boshq., 2016). 2016-yilda 
faqatgina yerning degradatsiyasi bilan bogʻliq xarajatlar YaIMning 4 foizini tashkil etdi va harakatsizlik 
qiymati harakat qiymatidan besh baravar koʻp boʻldi, yaʼni yerning degradatsiyasi yerni faol ravishda 
ishlatilishi natijasida emas, balki yerning himoya qilinmaganligi tufayli yuzaga keldi (Kvillerou va boshq., 

 
78 AQUASTAT (Suv va qishloq xoʻjaligi boʻyicha umumjahon axborot tizimi) (onitoring paneli), BMTning Oziq-ovqat 

va qishloq xoʻjaligi tashkiloti, Rim, https://www.fao.org/aquastat/en/. 
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2016). Tuproqning sho‘rlanishi sug‘oriladigan yerlarning 50 foizdan ortig‘iga, yer osti suvlarining sayozligi 
sug‘oriladigan yerlarning 24 foiziga ta’sir ko‘rsatadi.79 Bu hosildorlikka taʼsir qiladi va ekotizimlarning 
yomonlashishiga olib keladi. Taxminan 300 ming gektar sugʻoriladigan yerlar shoʻrlanish natijasida tashlab 
ketilgan. 
 
195. Qishloq xoʻjaligi yalpi mahsulotining qariyb yarmi chorvachilik tarmogʻida ishlab chiqariladi, 
biroq bu sohaning kelajagi barqaror boʻlmagan amaliyotlar va yem-xashak taʼminotidagi tanqisliklar 
tufayli xavf ostidadir. Chorvachilik tarmogʻidagi oʻsish fermer xoʻjaliklarida mahsuldorlikning oshishi 
hisobiga emas, balki koʻp jihatdan minglab mayda fermer xoʻjaliklari va qishloq uy xoʻjaliklari oʻrtasida 
tarqalib ketgan chorva mollari sonining juda tarqoq tarzda va tez oʻsishi hisobiga yuz berdi. Chorvachilik 
sohasidagi bunday oʻsish surʼati katta ekologik izni va ozuqaga bo'lgan talabni oshirdi. Chorvachilik birligiga 
toʻgʻri keladigan yem-xashak maydonining xalqaro normalari ozuqa yoki yaylov yetishtirish uchun 
sugʻoriladigan yerlarning 1,0 gektarini va lalmi yerlarning 2,5 gektarini tashkil etadi. Qozog‘istonda har bir 
buqa-buzoqni boqish uchun 5 gektar yaylov yeri to‘g‘ri keladi. O‘zbekistonda yem-xashak maydoni 2015-
yildagi 0,022 gektardan 2018-yilda 0,015 gektarga kamaydi. Ham yirik, ham kichik fermer xo‘jaliklarida 
hayvonlarning mahsuldorligi past, hayvonlarni parvarish qilish asoslari bo‘yicha keng tarqalgan 
kamchiliklar mavjud. Hayvonlar salomatligi va veterinariya xizmatlariga investitsiyalar kam boʻlib, bu inson 
salomatligi va oziq-ovqat xavfsizligi uchun xavf tugʻdiradi. Davlat qishloq xoʻjaligi tizimi ham chorvachilik 
mahsuldorligini pasaytiradi. Shunday qilib, bugʻdoy yetishtirishning majburiy cheklovlari bugʻdoy ishlab 
chiqarishdan unumdorroq va toʻyimli boʻlgan makkajoʻxori ozuqasini yetishtirishga oʻtishni 
murakkablashtirdi. 
 
196. Sug'orish samaradorligi past. Davlat irrigatsiya tashkilotlari mustaqillikka erishgandan so‘ng hech 
qanday oʻzgarishni boshdan kechirmadi, ammo moliyalashtirishning qisqarishi, xodimlarning qarishi va 
texnik imkoniyatlarining yomonlashuvi tufayli ularning salohiyati pasayib ketdi. Yakka tartibdagi fermerlar 
suvdan foydalanuvchilar uyushmalari orqali fermer xo‘jaliklari va dala sug‘orish ishlari uchun mas’uliyatni 
o‘z yelkalariga olmoqda. Ammo ularga yetarlicha tayyorgarlik va texnik yordam berilmagani uchun 
unumdorlik ko‘rsatkichlari turlicha. Ko‘pgina sug‘orish tizimlari eskirib qolganligi, xo‘jalik ichidagi va 
xo‘jalikdan tashqari infratuzilmaning noto‘g‘ri boshqarilayotganligi tufayli fermerlarga yetarli darajada va 
o‘z vaqtida sug‘orish suvi yetkazib bera olmaydi, buning natijasida hosildorlik va ishlab chiqarish hajmi 
qisqargan (Box 11). Sugʻorish sohasiga investitsiyalar va xizmatlar koʻrsatishni moliyalashtirishning mavjud 
modellari davlat tomonidan amalga oshirilib, katta miqdorda subsidiyalarga tayanadi. Bu fiskal 
cheklovlarga, salbiy ragʻbatlantirishga va yetarli darajada moliyalashtirilmaslikka olib keladi. Suv tariflari 
xarajatlarni qoplash darajasidan ancha past boʻlib, resurslardan samarasiz foydalanishga, texnik xizmat 
koʻrsatishning kechiktirilishiga va investitsiyalarning yetishmovchiligiga sabab boʻladi. 
 

Box 11. Suv infratuzilmasi xavfsizligi 

Toʻgʻonlar suv resurslariga boʻlgan ortib borayotgan talablarni qondirish, oziq-ovqat, energiya va suv toshqinlarini 
nazorat qilish uchun zarur boʻlgan suv boshqaruvi infratuzilmasining muhim qismidir. 2020-yil may oyida 
O‘zbekistondagi Sardoba to‘g‘oni ishdan chiqdi va Qozog‘iston va O‘zbekistondagi 100 mingga yaqin aholiga zarar 
yetkazdi. Sardoba nisbatan yangi toʻgʻon boʻlganini inobatga olsak, bu gidrotexnik inshootlarning xavfsizligi va 
barqaror ishlashiga oid tashvishlarning ortishiga sabab boʻldi. Mintaqadagi koʻplab toʻgʻonlar bir davlat tomonidan 
boshqariladi va foydalaniladi, biroq bir qancha mamlakatlar manfaatiga xizmat qiladi (suv taʼminoti, 
gidroenergetika, suv toshqini oqibatlarini yumshatish va boshqalar). Bu, ayniqsa, Markaziy Osiyodagi 
transchegaraviy daryolarga taalluqli bo‘lib, ular mintaqa mamlakatlari o‘rtasida konstruktiv hamkorlikni, texnik 

 
79 Sayoz yer osti suvlari odatda yer yuzasidan ikki metr chuqurlikda joylashgan. 
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jihatlarga, xususan, erta ogohlantirish bo‘yicha o‘zaro manfaatli tartib-taomillarni ishlab chiqish, favqulodda 
vaziyatlarda birgalikda harakat qilish va qayta tiklash kabi ustuvor yoʻnalishlarni talab qiladi. 

 
197. Orol dengizi zamonamizning eng katta ekologik muammolaridan biridir. Bir paytlar dunyodagi 
toʻrtinchi yirik koʻl boʻlgan hamda baliqchilik va turizm orqali asosiy daromad manbai boʻlgan bu koʻl 1960-
yillardan beri paxtani sugʻorish uchun haddan tashqari koʻp suv ishlatish maqsadida Sirdaryo va Amudaryo 
daryolarining oqimi yoʻnalishini oʻzgartirgan loyihalar tufayli qurib bormoqda80. Orol dengizi hududi 
hozirda asl hajmining atigi 10 foizigacha qisqargan (NASA Yer observatoriyasi, 2012). Bu Qozogʻiston va 
Oʻzbekistondagi millionlab odamlarning hayoti va farovonligiga taʼsir etuvchi murakkab ekologik, iqlimiy, 
ijtimoiy-iqtisodiy va demografik muammolarni keltirib chiqardi. Taxminan 40000-60000 baliqchilar 
tirikchilik manbaidan ayrildi. Sobiq dengiz tubi, hozirda asosan choʻl, 50000 kvadrat kilometrdan ortiq 
maydonni egallaydi. Oʻzbekiston hududidagi Janubiy Orol dengizi tez-tez chang boʻronlari manbai boʻlib, 
har yili taxminan 15-75 million tonna tuz va changni olib keladi (UNECE, 2020) (Box 12). Butun Markaziy 
Osiyo mintaqasida anemiya, astma va sil bilan kasallanish darajasi yuqori. 

 
80 Koʻl qisqarishining asosiy omili (80 foizdan ortigʻi) Sirdaryo va Amydaryo havzalari suvining sugʻorish maqsadlarida 
burib yuborilishidir. 
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Box 12. Janubiy Orol dengizini tiklash 
 
1950—1960-yillarda Amudaryo va Sirdaryodan Orol dengiziga suv oqimining kamayishi dengiz tubi hududining tez 
surʼatlar bilan qisqarishiga va choʻlga aylanishiga olib keldi. Markaziy Osiyo dengiz tubining degradatsiyasi va 
choʻllanish jarayonlarini yanada kuchaytirgan yuqori tuz konsentratsiyasiga ega boʻlgan qum va chang boʻronlari 
uchun global qaynoq nuqtaga aylandi. Bu O‘zbekistonning Janubiy Orolbo‘yi bilan chegaradosh Qoraqalpog‘iston 
va Xorazm kabi sobiq dengiz sohilidagi istiqomat qilgan aholining turmushi va salomatligiga ta’sir ko‘rsatdi. Ochiq 
dengiz tubidan tuproq zarralari shamol orqali yuzlab kilometrlarga tarqaladi hamda nafas olish va yurak-qon tomir 
kasalliklari tufayli umr koʻrish davomiyligini sezilarli darajada qisqarishi mumkin. 2001-yilda mintaqada qum va 
chang boʻronlari natijasidagi iqtisodiy yoʻqotishlar yiliga 145 mln AQSh dollarini tashkil qildi. 
 
Ushbu muammolarni hal qilish uchun 2005-yilda Qorako‘l toʻgʻoni qurildi. Bu dengizni Sirdaryodan suv oladigan 
Shimoliy Orol dengiziga va Amudaryodan suv oladigan Janubiy Orol dengiziga (Sharqiy va G‘arbiy Orol dengizi va 
delta ko‘llarini o‘z ichiga oladi) ajratdi. To‘g‘on qurilishi Shimoliy Orol dengizini jonlantirdi. Dengiz sathi koʻtarildi; 
shoʻrlanish darajasi pasaydi; va sugʻoriladigan dehqonchilik, baliqchilik va sanoat kabi ishlab chiqarish 
maqsadlarida suv bilan taʼminlanish darajasi keskin yaxshilandi. 
 
Janubiy Orol dengizida, ayniqsa, gʻarbiy tomonda qayta tiklash imkoniyatlarini aniqlash uchun qoʻshimcha 
gidrologik tadqiqotlar talab etiladi. Sharqiy Orol dengizi va uning delta koʻllarini suv resurslarini saqlash va 
boshqarishni yaxshilash orqali qisman tiklash mumkin. Gʻarbiy Orol dengizining qisman tiklanishi dengiz tubining 
yuqori darajadagi degradatsiyasi, tuproqning eskirganligi va bugʻlanishning yuqori darajasi tufayli murakkabroq 
boʻlib, uni qayta tiklash Shimoliy Orol dengiziga qaraganda ancha murakkab va qimmatga tushadi. Biroq, Sharqiy 
va G‘arbiy Orol dengizlari va delta ko‘llari uchun tejamkor moslashish chora-tadbirlari mavjud sug‘orish va drenaj 
tizimlarini modernizatsiya qilish va fermer xo‘jaliklarida yuqori samarali sug‘orish texnologiyalarini kengaytirish, 
masalan, tomchilatib sug‘orish; ochiq suv havzalarini tiklash va suvni boshqarish tizimlarini qurish; tanqis sug‘orish 
uslubini qo‘llash; suv huquqlarini olish uchun evapotranspiratsiya yondashuvlarini ilgari surish; va pul ajratmalarini 
oʻz ichiga olishi mumkin. Evapotranspiratsiyani masofadan zondlash suvning haqiqiy isteʼmol qiymatiga qaratilgan 
va suvdan yanada samarali foydalanishni, qaytib keladigan oqimlarni koʻpaytirishni va suvni tejovchi 
texnologiyalarni qoʻllashni ragʻbatlantiradi. Bu qishloq xoʻjaligi va shaharlardagi suv resurslari tizimining 
barqarorligini yaxshilashga yordam berishi mumkin (masalan, Xitoy Jahon banki tomonidan qoʻllab-
quvvatlanadigan loyihalar orqali milliy miqyosda ushbu yondashuvni qoʻllagan). 
 
Suv resurslarini boshqarish imkoniyatlari aniqlangandan soʻng, tuproqni saqlash va landshaftni tiklash choralarini 
joriy etish mumkin. Simulyatsiyalar orqali eroziya va choʻkindi suspenziyasini kamaytirish uchun oʻsimliklar 
(butalar va daraxtlar) va oʻtlarni ekishning afzalliklarini aniqlangan. Masalan, Qoraqalpogʻiston 20 yillik istiqbolda 
landshaftni tiklash boʻyicha saʼy-harakatlar orqali 618 mln dollardan 1,03 mlrd dollargacha baholangan foyda olishi 
mumkin, bu yiliga oʻrtacha 44 mln AQSh dollari yoki hudud YaIMining 2,1 foiziga teng. Ushbu foydaning qariyb 83 
foizi O‘zbekistondagi Orolqum cho‘lini tiklash hisobiga to‘planadi. Qum va chang boʻronining barcha zararlari yoki 
qayta tiklash boʻyicha barcha imtiyozlarni hisobga olmaydigan konservativ tarzda hisoblangan xarajat-foyda 
nisbati 1,5 ni tashkil qiladi. Bu zarar koʻrgan hududlarda oʻrmonlar yaratish boʻyicha tadbirlarning maqsadga 
muvofiqligi va asoslanganligini anglatadi. Bunday chora-tadbirlar O‘zbekistonning milliy belgilangan maqsadlariga 
hissa qo‘shishi va BMTning Ekotizimlarni tiklash o‘n yilligi va Bonn chaqiruvi doirasida 10 yil davomida 500000 
gektar degradatsiyaga uchragan va daraxtlardan mahrum landshaftlarni tiklash bo‘yicha majburiyatini bajarishiga 
yordam berishi mumkin, bunday maqsadli koʻrsatkichga 2020-yilda erishilgan. 

 

198. Oʻzbekistonning past oʻrmon qoplamini yaxshilash ekologik foydaga olib kelishi va qishloqlar 
turmushini qoʻllab-quvvatlashi mumkin. Oʻzbekiston 2020-yil holatiga oʻrmon yerlarining atigi 8,6 foizini 
tashkil etgan nisbatan past oʻrmon qoplamiga ega boʻlsa-da, bu koʻrsatkich oʻsib bormoqda. 81Oʻrmonlar 

 
81 Eng yirik oʻrmon maydonlari (3 million gektardan ortiq) sovuq choʻl hududlarida joylashgan boʻlib, asosan oʻrmon 

xususiyatlariga ega past saksovul oʻrmonlaridan iborat. Togʻ osti va togʻ oʻrmonlari 300 ming gektardan ortiq oʻrmon 
maydonini tashkil etadi va keng bargli daraxtlar (masalan, pista, yongʻoq) va archa (archa) oʻrmonlarini oʻz ichiga 
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biologik xilma-xillik uchun tabiiy muhit va suvni tartibga solish, uglerod sekvestratsiyasi va ijtimoiy va 
iqlimga chidamlilik kabi muhim ekologik imtiyozlarni keltirib chiqaradi. Oʻzbekistondagi deyarli barcha 
oʻrmonlar mahalliy aholini koʻpincha barqaror boʻlmagan ravishda oʻtin bilan taʼminlaydi. Yer resurslarini 
qayta tiklash va ulardan barqaror foydalanish mamlakatda cho‘llanish va yerlarning degradatsiyasiga 
qarshi kurashishga hamda kamida 50 foiz aholining turmush sharoitini yaxshilashga yordam beradi. 
Barqaror landshaftni qayta tiklashga sarflangan har bir dollar 30 yil davomida toʻrt dollar daromad 
keltirishi mumkin (Mirzaboyev va boshq., 2016; Kvillerou va boshq., 2016). Landshaftlar, shuningdek, 
karbonsizlantirish borasidagi saʼy-harakatlarni qoʻllab-quvvatlash salohiyatiga ega va ikki tomonlama 
gʻalaba qozonish imkoniyatini yaratishi mumkin. 
 
199. Oʻzbekistonda resurslardan samarali foydalanish boʻyicha milliy strategiya mavjud boʻlmasa-
da, 2021-yilda BMTning iqlim oʻzgarishi boʻyicha konferensiyasida oʻtkazilgan yigʻilishlar chogʻida 
mamlakat iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashish boʻyicha muhim majburiyatlarni oʻz zimmasiga oldi. 
Oʻzbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilishga yoʻnaltirilgan xarajatlar miqdori nihoyatda past bo‘lib, 
2012-2019-yillar davomida davlat xarajatlarining o‘rtacha 0,06 foizini tashkil etgan (byudjetdan tashqari 
mablag‘lar bundan mustasno). Maʼmuriy jarimalar ham past boʼlib, noqonuniy faoliyatning iqtisodiy zarari 
odatda jarima miqdoridan koʻproq boʻladi. O‘zbekiston, jumladan, 2021-yilda Iqlim bo‘yicha Parij 
kelishuvlari doirasidagi milliy belgilangan maqsadlarni qayta ko‘rib chiqish orqali o‘z maqsadlarini 
oshirishga kirishgan. Yangilangan maqsadlar 2030-yilga borib YaIM birligiga atmosferaga chiqindi 
ajralishini 2010-yilga nisbatan 35 foizga qisqartirish majburiyatini oladi. Garchi bu milliy belgilangan 
maqsadlar boʻyicha dastlabki majburiyatdagi 10 foizlik majburiyatga nisbatan katta oʻsishni bildirsa-da, 
yangilangan maqsad, mamlakatning yuqori bazaviy uglerod intensivligi koʻrsatkichini hisobga olgan holda, 
nisbatan kamtarona hisoblanadi. Shuningdek, BMTning konferensiyasida Oʻzbekiston “Oʻrmon va yerdan 
foydalanish deklaratsiyasi”ni imzoladi, bu deklaratsiya orqali 130 ta davlat 2030-yilgacha oʻrmonlarning 
yoʻqolishini va yer degradatsiyasini toʻxtatish va ortga qaytarish boʻyicha birgalikda ishlash majburiyatini 
olgan. 
 

Karbonsizlantirish 
 
200. O‘zbekiston issiqxona gazlari emissiyasi bo‘yicha dunyoda beshinchi o‘rinda turadi.82 Oxirgi 
yigirma yil ichida qisqarganligiga qaramay, Oʻzbekistonning emissiya intensivligi koʻrsatkichi Markaziy 
Osiyodagi qoʻshni davlatlarnikiga qaraganda ikki baravar va YeMO mintaqasidagi oʻrtacha koʻrsatkichga 
nisbatan 18 baravar yuqori (56-rasm, a paneli). Oʻzbekistonning issiqxona gazlari emissiyalarida umumiy 
emissiyaning 79 foizini tashkil qiluvchi energetika sektori ustunlik qiladi (57-rasm, panel c). 
Oʻzbekistonning qishloq xoʻjaligi sohasi emissiyalari ulushi minaqaviy ulushga qaraganda ancha yuqori 
(mos ravishda 15 foiz va 9 foiz), 2018 yilda CO2 emissiyasining 84 foizini ichak fermentatsiyasi va goʻngdan 
foydalanish tashkil etdi. Energetika tarmogʻida mamlakatda ishlab chiqarilgan tabiiy gaz ustunlik qiladi, u 
umumiy energiya taʼminotining 82 foizini va ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 87 foizini 
taʼminlaydi.83 Ichki iste’mol uchun tabiiy gaz O‘zbekistonning mintaqaviy gaz eksporti stavkasining 50 foizi 
miqdorida subsidiyalanadi. Shu bilan birga, energetika sektori elektr energiyasini ishlab chiqarish 
quvvatlarini modernizatsiya qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, neft-gaz 

 
oladi. Mamlakatning yirik daryolari boʻylab 95 ming gektarga yaqin sohilboʻyi oʻrmonlari (yoki toʻqay oʻrmonlari) 
mavjud. 
82 Yerdan foydalanish va oʻrmon xoʻjaligidagi oʻzgartirishlar bundan mustasno; Markaziy Afrika Respublikasi, Chad, 

Afgʻoniston va Mali issiqxona gazlari intensivligi yuqori boʻlgan iqtisodiyotlar hisoblanadi. 
83 2018-yil ma'lumotlari, Maʼlumotlar va statistika (monitoring paneli), Xalqaro energetika agentligi, Parij, 

https://www.iea.org/data-and-statistics. 
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sohasida sizib chiqish va mash’alli yoqishni bartaraf etish hamda elektr uzatish yo‘qotishlarini kamaytirish 
uchun iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish choralarini belgilab oldi. 
 
201. Atmosferaga nazorat qilinmaydigan chiqindilar boʻyicha Oʻzbekistonning ulushi dunyodagi eng 
yuqori koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi. Nazorat qilinmaydigan chiqindilar 1990-yildagi 25 foizdan 2017-
yilda 36 foizgacha oʻsdi va mintaqadagi oʻrtacha koʻrsatkichdan uch baravar yuqori.84 Infratuzilma sifati va 
boshqaruvini yaxshilash, ayniqsa, gazni saqlashda, nazorat qilinmaydigan chiqindilarni kamaytirish uchun 
muhim ahamiyatga ega boʻladi. Shuningdek, gazning mash’al qilib yoqilishi ham hal qilinadi. O‘zbekiston 
dunyoning eng kuchli 35 ta mash’al qilib yondiruvchi davlatlar qatoriga kiradi. Jahon banki tomonidan 
boshqariladigan Global gazni mash’al qilib yoqishni qisqartirish hamkorligidan soʻnggi sunʼiy yoʻldosh 
orqali amalga oshirilgan hisob-kitoblariga koʻra, 2019-yilda taxminan 600 million kub metr gaz isrof 
qilingan85. Bu yiliga 1,5 million tonna karbonat angidrid ekvivalentiga teng. O‘zbekiston gazni mash’al qilib 
yoqib qo‘yish intensivligi bo‘yicha dunyoda eng yuqori ko‘rsatkichlardan biriga ega: qazib olingan neftning 
har barreliga 40 m3 ga yaqin gaz yoqiladi, bu esa gazni yoqib yuborish intensivligining o‘rtacha jahon 
darajasidan 10 baravar yuqordir. 
 
57-rasm. Issiqxona gazlari emissiyasi, Oʻzbekiston, 2017-yil 
 

a. Issiqxona gazlari shlab chiqarishning intensivligi b. Issiqxona gazlari emissiyasi tendensiyalari 

  

 

  

 
84Climate Watch (monitoring paneli), Jahon resurslari instituti, Vashington, Kolumbiya okrugi, 

https://www.climatewatchdata.org/. 
85 GGFR (Global Gas Flaring Reduction Partnership) (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya 
okrugi, https://www.worldbank.org/en/programs/gasflaringreduction. 
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c. Umumiy issiqxona gazlari emissiyasi manbai d. Energetika sektorida issiqxona gazlari 
emissiyasi 

 

 

Manba: Climate Watch maʼlumotlariga asoslangan tahlil (monitoring paneli), Jahon resurslari instituti, Vashington, 
Kolunbiya okrugi, https://www.climatewatchdata.org/ . 

 
202. Xalqaro iqlim siyosati va isteʻmolchilarning xohish-istaklaridagi oʻzgarishlar Oʻzbekistonning 
tabiiy gaziga boʻlgan talabni kamaytirishi mumkin. Tabiiy gaz eksportidan tushadigan tushumlarning 
kamayishi xalqaro valyuta oqimiga sezilarli taʻsir koʻrsatadi. Eksportning 2,5 mlrd AQSH dollaridan ortig‘i 
tabiiy gaz hissasiga to‘g‘ri keladi, bu umumiy eksportning qariyb 17,5 foizini tashkil qiladi (58-rasm). Bu, 
shuningdek, davlat daromadlarida ham aks etadi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, neft, gaz va tog‘-kon sanoati 
hissasi birgalikda davlat byudjeti daromadlarining 15 foizga yaqinini tashkil etadi.86 Jahon bozoridagi 
talabning pasayishi, shuningdek, muhim aktivlarni yoʻqotish xavfini tugʻdiradi. Oʻzbekistonda tabiiy gaz 
aktivlarining qiymati yillik YaIMning 80 foizini tashkil qiladi (2018-yilgi hajm, AQSh dollarida).87 Hukumat 
tabiiy gaz resurslarining kamayishi va gazga haddan tashqari qaramlik tufayli barqaror energetikaga oʻtish 
va karbonsizlantirish yoʻllarini qidirmoqda. Ehtiyoj bosimini pasaytirish va energiya uchun gaz sarfini 
ratsionalizatsiya qilish maqsadida eski gaz ishlab chiqarish bloklari yangi kombinatsiyalangan gaz 
turbinalari bilan almashtirilmoqda. Yangi gaz konlarini qidirish va qazib olish va tarmoqni modernizatsiya 
qilish uchun kapital investitsiyalarining yetarli emasligi gaz taʼminoti bilan boʻliq muammolarini keltirib 
chiqarmoqda. 
  

 
86 ITA (Xalqaro savdo maʼmuriyati) maʼlumotlari  (veb-sayt), AQSh Savdo vazirligi, Vashington, Kolumbiya okrugi, 

https://www.trade.gov/. 
87 CWON (Mamlakatlar boyligining oʻzgarishi) maʼlumotlari (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, 

Kolumbiya okrugi, https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations/data; WDI (Butunjahon 
taraqqiyot koʻrsatkichlari) (monitoring paneli), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/. 
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58-rasm. Eksport va uglerod chegarasi soliqlarining potentsial taʼsiri 

 
Manbalar: Jahon banki hisob-kitoblari; WITS (Umumjahon integratsiya qilingan savdo yechimi) ma’lumoti 
(maʼlumotlar bazasi), Jahon banki, Vashington, Kolumbiya okrugi, http://wits.worldbank.org/WITS/. 
Izoh: Toʻq rang bilan ajratilgan sektorlar energiya talab qiladigan tarmoqlar boʻlib, uglerod chegarasi soliqlariga 
tortilishi mumkin. 
 

203. Tabiiy gaz va boshqa qazib olinadigan yoqilgʻidan foydalanish darajasini kamaytirishda qayta 
tiklanadigan energiya manbalari ulkan salohiyatga ega. O‘zbekistonda, gidroenergetikani hisobga 
olmaganda, qayta tiklanadigan manbalar hali keng miqyosda qo‘llanilmaydi. 2020-yil aprel oyida hukumat 
2020-2030 yillarga moʻljallangan ishlab chiqarishni kengaytirish rejasini tasdiqladi, u mos ravishda 5000 
MVt va 3000 MVt quyosh va shamol energiyasini ishlab chiqish, elektr energiyasi ishlab chiqarish 
quvvatlari tuzilmasida quyosh va shamol ulushini mos ravishda 0,2 foizdan 25,0 foizga oshirishni oʻz ichiga 
oladi. Shuningdek, 2019-2030-yillarda tabiiy gaz va ko‘mirga asoslangan ishlab chiqarish quvvatlarining 
ulushini mos ravishda 76 foizdan 9 foizga va 46 foizdan va 5 foizga kamaytirish rejalashtirilgan (59-rasm). 
Qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishni bunday keng miqyosda qoʻllash qazib olinadigan yoqilgʻi 
ustunlik qiladigan energiya tuzilmasini diversifikatsiya qilishi va gaz ishlab chiqarishni yengillashtirish 
orqali resurslarni optimallashtirishga erishishga yordam berishi mumkin. Yoqilgʻining boshqa shakliga 
oʻtish va ishlab chiqarish quvvatlarining samaradorligini oshirish 2020-2030-yillarda CO2 emissiyasini 
samarasiz gaz va koʻmir ustunlik qiladigan “odatdagidek biznes yuritish” amaliyotidagi koʻrsatkichga 
nisbatan taxminan 14 million tonnaga kamaytiradi. Qayta tiklanadigan energetika sohasida bunday katta 
maqsadni amalga oshirish kapitalni tezda safarbar qilish uchun kuchli yordamni talab qiladi. Bunda xususiy 
sektor qayta tiklanadigan energiyaning yangi bozorlarini qoʻllab-quvvatlash va yashil moliyaviy yechimlar 
asosidagi iqlim oʻzgarishiga qarshi kurasha oladigan yangi texnologiyalarni oʻzlashtirishga koʻmaklashishda 
hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. Muvaffaqiyatli oʻtish quvvatning tarmoq integratsiyasini, davlat 
muassasalarining xarid salohiyatini kuchaytirishni va xususiy sektorning kengroq ishtiroki uchun 
tranzaksiya darajasida hukumatning qoʻllab-quvvatlanishini talab qiladi. Qayta tiklanadigan energiya 
manbalarini rivojlantirish uchun institutsional asoslarning nomutanosibligi, raqobatbardosh energiya 
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manbalarining subsidiyalangan narxlari va tarqoq “O‘zbekenergo” kompaniyalarining moliyaviy zaifligi 
kabi muammolarni ham hal etish zarur. 
 
59-rasm. 2030-yilgacha elektr energiyasi ishlab chiqarishni kengaytirish rejasi 
 

a. Energetika quvvatlarida ulushlar, foizda  b. Energiya sektori potentsial CO2 emissiyasi 

 

 

Manba: Elektr energiya ishlab chiqarishni kengaytirish boʻyicha davlat rejasi asosida Jahon banki hisob-
kitoblari. 

 
204. Iqlim oʻzgarishi tahdidiga qarshi kurashish uchun tizimli asos hali yaratilmagan. Ayni paytda 
2019-yil oktabr oyida qabul qilingan 2019–2030-yillarga mo‘ljallangan Yashil iqtisodiyotga o‘tish 
strategiyasi hukumatning Parij kelishuvi doirasidagi majburiyatlarini amalga oshirishga qaratilgan 
markaziy dasturiy hujjat hisoblanadi. Yangi strategiya ishlab chiqilmoqda, ammo u hali tasdiqlanmagan. 
Integratsiyalashgan qonunchilik va siyosiy baza, shuningdek, muvofiqlashtirish mexanizmining mavjud 
emasligi ham O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash bo‘yicha hukumatning siyosat yuritish 
harakatlarini cheklovchi asosiy institutsional to‘siqlardandir (Box 13). Issiqxona gazlari inventarlarining 
muntazam hisobi yuritilmasligi va hisobotining mavjud emasligi ham oqibatlarni yumshatish siyosatini 
ishlab chiqishga toʻsqinlik qiladi. Inventarizatsiya boʻyicha eng soʻnggi hisobot 2016-yilda BMTning Iqlim 
oʻzgarishi boʻyicha hadli konvensiyasiga taqdim etilgan va u faqat 2012-yilgacha boʻlgan maʼlumotlarni oʻz 
ichiga olgan. BMTning Iqlim oʻzgarishi boʻyicha hadli konvensiyasining talabi hisoblangan hukumatning 
muntazam inventarizatsiyadan oʻtkazish salohiyatini oshirish va unda barcha gazlar, jumladan, oltingugurt 
geksaflorid, perftoruglerodlar va chiqindilarni yoqish bilan bogʻliq emissiyalar hisobini yuritish iqlim 
oʻzgarishiga samarali javob berishga yordam beradi. 
 

Box 13: Atmosfera ifloslanishi va iqlim oʻzgarishini hal qilishga kompleks yondashuv 
 
Atmosfera havosining ifloslanishi, iqlim oʻzgarishi singari, global siyosat kun tartibidagi muhim elementga aylandi. 
Soʻnggi paytlarda mazkur muammolarni hal etish ishlarida siljishlar kuzatildi, endilikda bu muammolarni ikkita 
alohida ekologik muammolar sifatida emas, birgalikda koʻrib chiqishga qaror qilindi. Harakatlar ketma-ketligini 
toʻgʻri tanlash va oʻzaro kelishuvlara orqali bir vaqtning oʻzida bir nechta muammoni hal qilish uchun cheklangan 
resurslar va/yoki institutsional va texnik imkoniyatlarga ega boʻlmagan rivojlanayotgan mamlakatlarda yaxshi 
natijalarga erishish qiyin. Qazib olinadigan yoqilgʻilardan bosqichma-bosqich voz kechish uzoq muddatli istiqbolda 
havo ifloslanishini kamaytirsa-da, oʻtish davrida iqlim siyosati havo ifloslanishiga qarshi manzilli siyosat mavjud 
boʻlmagan taqdirda havo ifloslanishi darajasini oshirishi mumkin va iqlim siyosati mavjud boʻlmaganda havo 
ifloslanishiga qarshi baʼzi siyosatlar foydalanishdan chiqarish qimmatga tushadigan uglerodli aktivlar boʻyicha 
majburiyatlarni yaratishi mumkin. Davlat siyosatining kompleks yondashuvi (B13.1-rasm) faqat birgalikdagi foyda 
va har ikki tomonning yutish imkoniyatlariga urgʻu berish bilan cheklanib qolmasdan, havo sifatini tartibga 



 

145 
 

soluvchi iqlim qoidalari va meʼyoriy asoslarni ishlab chiqishni, shu bilan birgalikda natijadorlikni oshirish 
imkoniyatlari hamda zarur kompromisslarni hisobga olishni talab qiladi. 

B13.1-rasm: Havo sifati va iqlim oʻzgarishini kompleks boshqarishning besh bosqichi 

 
 

1. Havoning sifat 
darajasini aniqlash 

2.Havo sifatining 
inson salomatligiga 
ta’sirini baholash 

3.Emissiya 
manbaini aniqlash 

4.Ifloslantiruvchi 
chiqindilarni 
qisqartirish va 
iqlim oʻzgarishi 
ta’sirini 
yumshatishga 
qaratilgan 
choralarning 
ustuvorligini 
aniqlash 

5.Oqibatlarni 
yumshatish 
kompleks chora-
tadbirlarini amalga 
oshirish siyosatini 
ishlab chiqish 

Ozon qatlamining 
PM2,5 
konsentratsiyasi va 
boshqa havoni 
ifloslantiruvchi eng 
zararli 
moddalarning 
yopiq binolar va 
atrof-muhitdagi 
kontsentratsiyasini 
oʻlchash 
maqsadida havo 
sifati monitoringi. 
 
Ifloslanish 
oʻchoqlarida 
muammoni hal 
etishning ustuvor 
vazifalarini 
aniqlash 

Ifloslanish 
nuqtalarida qolgan 
aholi sonini 
aniqlash 
 
Havo sifati bilan 
bogʻliq 
epidemiologik 
oqibatlarni 
aniqlash 
 
Ta’sirlarning 
iqtisodiy qiymatini 
baholash (ixtiyoriy) 
 
Ortda qolayotgan 
hududlar uchun 
havo sifatini 
oshirish boʻyicha 
maqsadli 

Ozon, PM2,5 va 
boshqa zaharli 
ifloslantiruvchi 
moddalarning 
prekursorlarini va 
ularning 
manbalarini 
mutanosib 
taqsimlash usullari 
yordamida 
aniqlash 
 
Ifloslanish 
dispersiyasi 
modellari bilan 
ifloslanish 
oʻchoqlariga hissa 
qoʻshadigan 
emissiya 
manbalarining 

Asosiy emitentlar 
uchun PM2,5 va 
prekursorlarni 
kamaytirish 
yoʻllarini aniqlash 
 
Ushbu yoʻllarning 
issiqxona gazlari 
hajmiga taʼsirini 
aniqlash; havo 
ifloslanishi va iqlim 
oʻzgarishi 
muammolarini 
birgalikda hal 
qiladigan muqobil 
yechimlarni 
aniqlash 
 
Ifloslanish 
darajasini 

Emitentlarni 
ustuvor chora-
tadbirlarni amalga 
oshirishi boʻyicha 
chora-tadbirlar 
toʻplamini ishlab 
chiqish 
 
Innovatsiyalar va 
qoʻshma 
imtiyozlarni 
ragʻbatlantirish 
uchun iqtisodiy va 
fiskal vositalarni 
qoʻllash 
 
Emissiya 
manbalarini 
monitoring va 
nazorat qilish 
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koʻrsatkichlarni 
belgilash 

joylashishini 
aniqlash 
 
Ushbu 
manbalardan 
ajraladigan 
issiqxona gazlari 
miqdorini aniqlash 

pasaytirish 
variantlari va ular 
uchun xarajatlarni 
baholash 
 
Issiqxona gazi 
chiqindilarini 
kamaytirish va 
ifloslanish 
darajasini 
pasaytirish 
boʻyicha chora-
tadbirlar uchun 
qoʻshimcha 
xarajatlarni 
baholash va 
moliyalashtirish 
manbalarini 
aniqlash  
 
Barcha tomonlar 
yutadigan arzon 
variantlarni 
ustuvor sifatida 
tanlash, 
kompromisslar 
haqida qaror qabul 
qilish 

 
Qoʻllanayotgan 
choralarning havo 
sifati va issiqxona 
gazlari 
emissiyalariga 
taʼsirini kuzatib 
borish 
 
Zarurat 
tugʻilganda, 
choralarni qayta 
koʻrib chiqish va 
oʻzgartirishlar 
kiritish 

 
Manba: Peszko, 2021 
 
Iqtisodiy va fiskal imtiyozlar innovatsiyalarni ragʻbatlantirish hamda havoning ifloslanishini va iqlim oʻzgarishi 
oqibatlarini yumshatishning yangi arzon va barqaror usullarini kashf qilishda muhim rol oʻynashi mumkin. 
Masalan, uglerod ajralishi naxini belgilash orqali ekologik xarajatlarni qazib olinadigan yoqilgʻining narxiga kiritish 
ham issiqxona gazlari emissiyasini, ham havo ifloslanishini kamaytirishning samarali usuli boʻlishi mumkin, 
shuningdek, bu hukumat uchun juda zarur boʻlgan daromadlarni oshirish imkonini beradi. Bu yondashuv boshqa 
mamlakatlarda, shu jumladan, Qozog‘istonda ham o‘rganilmoqda. Oʻzbekiston hukumati, yuqorida 
koʻrsatilganidek, havo sifati monitoringi boʻshliqlarini tahlil qilish va havoning ifloslanish oʻchoqlarini aniqlashdan 
boshlashi mumkin. 
 
a. Baʼzi havoni ifloslantiruvchi moddalar iqlim sovutgichlari hisoblanadi. Bir nechta xavfli mahalliy havo 
ifloslantiruvchi moddalar sogʻliq uchun katta xavf tugʻdiradi, ammo iqlim uchun zararsizdir. Kam uglerodli 
energiyaga oʻtish uzoq muddatli, chuqur tarkibiy oʻzgarishlardan iborat boʻlib, oʻnlab yillar davom etadi, tutun esa 
har yili eng ifloslangan shaharlarda minglab erta oʻlimlarga olib keladi. Havo sifatini sezilarli darajada yaxshilashga 
nisbatan tez va arzon narxlarda erishish mumkin, ammo bu uglerodni koʻp isteʼmol qiladigan aktivlarning iqtisodiy 
hayoti muddatini uzaytirishi va qazib olinadigan yoqilgʻidan foydalanishni oshirishi mumkin. 

 
205. Shaharlarning kengayishi va natijada hosil boʻladigan samarasiz shahar shakllari mamlakatda 
issiqxona gazlari emissiyasi darajalarini oshiradi. Agar shahar hududlarning xalqaro miqyosda 
taqqoslanadigan ta’riflaridan foydalanilsa, O‘zbekiston shaharlari YeMO mintaqasida eng samaraliz tashkil 
etilgan shaharlar qatoriga kiradi. Oʻzbekistondagi shahar aglomeratsiyalari juda tartibsiz shaklga ega, aholi 
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zichligi juda past boʻlgan katta hududlar va juda siyrak koʻcha tarmoqlariga ega. Bularning barchasi yerdan 
samarasiz foydalanish va shaharlarning infratuzilma bilan yetarli darajada taʼminlanmaganligini koʻrsatadi. 
Bu ish va maktabga qatnash masofasini uzoqroqlashtiradi; shu jumladan, sogʻliqni saqlash kabi 
xizmatlardan foydalanish imkoniyatini cheklaydi va jamoat transportining iqtisodiy foydasini kamaytiradi. 
Bu, shuningdek, shaxsiy transportga qaramlik va yoʻllarning koʻproq vaqt olishiga olib keladi, shu sababli 
aholi jon boshiga CO2 izini oshiradi. Xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, zichroq va ixchamroq shahar muhiti 
sezilarli darajada kamroq emissiya hosil qiladi. Atlanta va Barselonani solishtirish bu muammoning 
misolidir: ikki shaharning taqqoslash mumkin boʻlgan aholiga ega, ammo hajm boʻyicha 20 baravar farq 
bor, bu esa aholi jon boshiga emissiya darajasining yanada katta farqiga olib keladi (Bertaud va Richardson, 
2016). Barqaror urbanizatsiya va yanada ixcham shaharlarning oʻsishi milliy rivojlanish strategiyasi va 
2021-yilda ishlab chiqishga kirishilgan Barqaror urbanizatsiya strategiyasining ustuvor yoʻnalishlaridan 
biridir. 
 
206. O‘zbekistonda havoning ifloslanganlik darajasi oʻsib bormoqda. Karbon-intensiv ishlab chiqarish 
tizimi va Orolqumdagi choʻllanish havoning ifloslanishiga katta hissa qoʻshmoqda. Atmosfera 
ifloslanishining yuqori darajalari, ayniqsa, salomatlikka jiddiy salbiy taʼsir koʻrsatadi. Atmosfera havosining 
ifloslanishi bilan bogʻliq oʻlim darajasi har yili taxminan 26700 oʻlim yoki umumiy oʻlimning oʻrtacha 13 
foizini (8,6 foizdan 17,4 foizgacha) tashkil etadi (60-rasm). Rasmiy maʼlumotlar cheklanganligiga qaramay, 
PM10 va PM2,5 kontsentratsiyasi koʻp hollarda mamlakatning katta qismlarida Jahon sogʻliqni saqlash 
tashkiloti meʼyorlaridan oshadi (UNECE, 2020; JSST, 2021) (4-xarita). O‘zbekistonda PM2,588 
ifloslanishining o‘rtacha yillik ta’siri 34,8 ug/m3 deb baholanmoqda; mazkur koʻrsatkich Qozog‘istonda 
20,3 ug/m3 va Qirg‘izistonda 24,1 ug/m3 deb baholangan. Mavjud maʼlumotlarga koʻra, Toshkent 
shahrida 2011-2014-yillarda PM2,5 ning oʻrtacha yillik kontsentratsiyasi 29,4 ug/m3 ni tashkil etgan, qish 
mavsumlarida esa 49 ug/m3 ga yetgan (Amonov va Nishonov, 2020). Orol dengizi hududida havo 
ifloslanishini bartaraf etish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar qatorida 2018-yilda boshlangan dengiz tubini 
barqarorlashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli hukumat kampaniyasi ham bor, bu qum va chang bo‘ronlarini 
sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda.89 Hozirgi vaqtda mamlakatda mayda chang yoki PM10 va 
PM2,5 uchun avtomatik monitoring boʻyicha havo sifati andozalari mavjud emas. Muayyan zavodlar 
uchun emissiya chegaralari, odatda, eng yaxshi mavjud texnologiyalarga asoslangan Yevropa Ittifoqi 
andozalarichalik qat’iy emas va qoidalarni buzganlik uchun jarima miqdori kichik.  
 

 
88 Havo holati 2020 (monitoring paneli). Salomatlikka taʼsirlarni oʻrganish instituti, Boston. 

https://www.stateofglobalair.org/data/#/air/plot 
89 Jahon banki va O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi qo‘shma tadqiqoti qum va chang bo‘ronining zararini o‘lchaydi va 

iqtisodiy jihatdan baholaydi hamda cho‘l o‘rmonlarini qayta tiklashning afzalliklari va muammolari, shu jumladan 
ushbu muammolarni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar to‘g‘risida empirik ma’lumotlarni taqdim etadi. Qarang: 
Akramxonov va boshqalar (2021). 
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4-xarita: Atmosfera ifloslanishining oʻrtacha yillik 
taʼsiri (PM2,5 kontsentratsiyasi), 2016-yil 

 
Manba: SEDAC (Ijtimoiy-iqtisodiy maʼlumotlar va ilovalar 
markazi) (monitoring paneli), Sayyora haqidagi maʼlumotlar 
xalqaro tarmogʻi markazi, Kolumbiya iqlim maktabi, Kolumbiya 
universiteti, Nyu-York, https://sedac.ciesin.columbia.edu/. 
Izoh: PM2,5 > 10 darajasi inson salomatligi uchun zararli 
hisoblanadi; > 35 juda zararli hisoblanadi 

 

60-rasm: Uy xoʻjaliklari va atrof-muhit havosining 
ifloslanishi natijasidagi oʻlim darajasi (100000 aholiga) 

 
Manba: 2019-yil maʼlumotlari, GBD vositalari (monitoring paneli), 
Kasallik ogʻirlik darajasini oʻrganish global tadqiqoti, Global 
sogʻliqni saqlash maʼlumotlari almashinuvi platformasi, Sogʻliqni 
saqlash koʻrsatkichlari va baholash instituti, Sietl, 
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool. 

 
207. Qayta tiklanadigan energiya Oʻzbekistonda ham ishonchli energiya xizmatlari uchun, ham 
energetika sohasida xususiy sektorning rivojlanishi uchun istiqbolli muqobil yoʻnalish hisoblanadi. 
Qayta tiklanadigan manbalarning hisoblangan texnik salohiyati (3494 teravat/soat) elektr energiyasiga 
bo‘lgan joriy talabdan (61,2 teravat/soat) (3-jadval) sezilarli darajada yuqori va ular iqtisodiy jihatdan 
raqobatbardosh bo‘lib bormoqda, ammo bu salohiyatdan foydalanish minimal darajada. Tabiiy gaz 
zaxiralarining koʻpligi va ulardan foydalanish qulayligi tufayli oldingi yillarda eʼtibordan chetda qolgan bu 
soha yaqinda ustuvor yoʻnalishga aylandi. Texnik va institutsional muammolar, shu jumladan, qayta 
tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish boʻyicha institutsional asosdagi boʻshliqlar, qayta 
tiklanmaydigan energiya manbalariga asoslangan mavjud xizmatlar narxlarini belgilashda davom 
etayotgan subsidiyalar va ushbu sektorda faoliyat yurituvchi mamlakatdagi eng yirik davlat 
korxonalarining moliyaviy zaifligi qayta tiklanadigan energetikadan foydalanishni cheklaydi. 2017-yildan 
boshlab yangi huquqiy va me’yoriy asoslarni o‘rnatish, energetika subsidiyalarini qisqartirish va qayta 
tiklanadigan energiyaga xususiy sarmoyalarni jalb qilish bo‘yicha qulay davlat siyosatini amalga oshirish 
bo‘yicha islohotlar jadallashtirildi. O‘zbekistonning qayta tiklanadigan energetika sohasiga xususiy 
sektorning katta qiziqish bildirmoqda. Davlat-xususiy sheriklik asosida quyosh energiyasi ishlab chiqarish 
bo‘yicha yirik loyihalar ishlab chiqilmoqda. 
 
3-jadval. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining taxminiy texnik 
salohiyati 

Manba Texnik salohiyat, gigavatt-soat/yil 
Ishlatilgan potentsial, gigavatt-

soat/yil 

Quyosh energiyasi 2 058 000 2 
Katta va oʻrta 
gidroelektrostansiyalar 

20 934 1 650 

Kichik gidroelektrostansiyalar 5 931 200 
Shamol energiyasi 1 366 560 0 
Biomassa 1 496 0 
Jami elektr energiyasi ishlab 
chiqarish 

3 493 921 1 850 

https://sedac.ciesin.columbia.edu/
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Manba: Jahon bankining hukumat maʼlumotlariga asoslangan hisob-kitoblari. 
 

208. Sanoat hududlarida suv va tuproqning keng ifloslanishi xavfi yuqori. Oʻzbekistondagi suvning 
ifloslanish indeksiga binoan koʻpgina yer usti suv obʼyektlari oʻrtacha darajada ifloslangan. Ifloslanish 
asosan kimyo, neft, qayta ishlash va metallurgiya sanoatida oqava suvlarni tozalash inshootlarining 
mavjud emasligi sababli kelib chiqadi. Vaziyat yomonlashmoqda. Tuproq ifloslanishining oldini olish 
choralari yetarli emas va atrof-muhitni qayta tiklash xarajatlari katta. Bundan tashqari, chiqindilarni ishlab 
chiqarish va boshqarish boʻyicha maʼlumotlar taxminiy va toʻliq emas. Maishiy chiqindilarni saralash va 
kimyoviy moddalarni boshqarish milliy siyosatga kiritilmagan va amaldagi xavfli chiqindilar tasnifi xalqaro 
amaliyotga mos kelmaydi. Tibbiy chiqindilarni yigʻish va qayta ishlash boʻyicha ixtisoslashtirilgan xizmatlar 
mavjud emas. “O‘zgidromet” asosan davlat organlariga mo‘ljallangan kundalik, oylik, choraklik va yillik 
turli xil axborot mahsulotlarini, jumladan, havo sifati, yer usti suvlari sifati va tuproq ifloslanishi 
monitoringi bo‘yicha turli shakldagi byulletenlar va hisobotlarni nashr etadi. Toshkent shahri havosining 
ifloslanishiga oid har kunlik ekologik byulletendan tashqari, atrof-muhit monitoringi toʻgʻrisidagi boshqa 
maʼlumotlar ommaga taqdim etilmaydi. 
 
209. O‘zbekistonning barqaror o‘tish jarayoni atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida yanada 
samarali meʼyoriy-huquqiy tizimni talab qiladi. Iqtisodiy va fiskal imtiyozlar innovatsiyalarni 
ragʻbatlantirish va yashil va doiraviy iqtisodiyotga oʻtishning yangi arzon va barqaror usullarini kashf 
qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuyida muhim rol oʻynashi mumkin (Box 14). Taklif etilayotgan 
Ekologiya kodeksi “kim ifloslantirsa, oʻsha toʻlaydi” tamoyilini qoʻllashga qaratilgan, unga koʻra 
ifloslantiruvchilar va emitentlardan atrof-muhitga, iqlimga va boshqalarga yetkazilgan zarar uchun jarima 
undiriladi, masalan, ifloslanish va uglerod soligʻi. Bunday toʻlovlar ifloslanish va uglerod emissiyasini 
kamaytiradigan xatti-harakatlar va texnologiyalarni oʻzgartirishni ragʻbatlantirish orqali atrof-muhit va 
iqlimga zararni kamaytirishning eng kam xarajatli choralaridandir. Qisqa muddatda ular ifloslanish va 
uglerod emissiyalarini kamaytirish boʻyicha faqat tartibga solishga tayanishdan koʻra samaraliroq boʻlishi 
mumkin va sezilarli iqtisodiy va ekologik foyda keltirishi mumkin. Shu bilan birga, o‘rta muddatli istiqbolda 
eng kam xarajatli chora variantlarini tahlil qilish, shu jumladan, birgalikdagi iqtisodiy va ekologik 
manfaatlar uchun atrof-muhitga oid soliq islohotlarini yangi Ekologiya kodeksi va O‘zbekistonning 2019-
2030-yillarda Yashil iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasiga muvofiq ko‘rib chiqilishi mumkin. 
 

Box 14: Oʻzbekistonda doiraviy iqtisodiyot yondashuvini qoʻllash imkoniyatlari 
 
Doiraviy iqtisodiyot — bu yashil oʻsishga oʻtish yoʻli. Tarixiy jihatdan, kompaniyalar, hukumatlar va aholi resurslar 
va mahsulotlarni tobora koʻproq miqdorda isteʼmol qilishgan va tashlab yuborishgan, shu bilan birga, arzon qarz 
mablagʻlari iqtisodiy oʻsishni tezlashtirgan. Bu taraqqiyot yoʻlini qoʻllab-quvvatlagan chiziqli model “ol, yasa, isrof 
qil” tamoyiliga asoslangan. Doiraviy iqtisodiyot tafakkuri asosida qurilgan o‘sib borayotgan kompaniyalar guruhi 
barqaror ishlab chiqarish, minimal chiqindilar va ifloslanish, ishlab chiqarish va iste’mol o‘rtasidagi “halqani 
yopish” uchun keng ko‘lamli qayta ishlash va qayta foydalanishga e’tibor qaratgan holda ushbu sohadagi 
innovatsiyalar imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Doiraviy iqtisodiyot chiqindilar va ifloslanishni bartaraf etish, mavjud 
mahsulot va materiallarni saqlab qolish va tabiiy tizimlarni qayta tiklash tamoyillariga asoslanadi.a U biznes va 
iqtisodiyotlar uchun ortib borayotgan resurslar bilan bogʻliq muammolarni hal qilish hamda iqtisodiy oʻsishni 
taʼminlash, sezilarli sof moddiy xarajatlarni tejash, ish oʻrinlarini yaratish va atrof-muhitga taʼsirlarni, jumladan 
uglerod chiqindilarini kamaytirishga yordam berishni maqsad qiladi.b 
 
Doiraviy iqtisodiyotning maqsadlariga erishish xarajatlar va oʻzaro kelishuvlarni talab qiladi. Doiraviy iqtisodiyot 
quyidagi afzalliklarni vujudga keltiradi: i) ishlab chiqarish sikli va iqlim oʻzgarish oqibatlarini yumshatish bilan 
bogʻliq atrof-muhitga yetkazilgan zararni kamaytirish; ii) makro va mikroiqtisodiy miqyosda moddiy resurslardan 
foydalanish imkoniyatining yoʻqotilishi bilan bogʻliq shoklarning qisqarishi; iii) xarajatlarni kamaytirish, taʼminot 
zanjiri boʻylab samaradorlikni oshirish yoki innovatsiyalar hisobiga raqobatbardoshlikni oshirish; va iv) yangi 
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tarmoqlarda ish oʻrinlarini yaratish. Biroq, doiraviy iqtisodiyot tamoyillarining qabul qilinishi, shubhasiz, turli 
iqtisodiyotlar, tarmoqlar, hududlar va iqtisodiy ishtirokchilar boʻylab gʻoliblar va magʻlublarning paydo boʻlishiga 
olib keladigan texnologik zarbadir. Doiraviy iqtisodiyotni qoʻllab-quvvatlash va uning taʼsiriga javob berish boʻyicha 
tegishli choralarni aniqlab olish uchun masʼul shaxslar resurslardan foydalanishdagi oʻzgarishlar, ishlab chiqarish 
samaradorligi va qoʻshimcha qiymat, chiqindilarni qayta ishlash va qayta ishlatish mikroiqtisodiy korxonalar va 
tarmoqlar, shiningdek, makroiqtisodiyot miqyosidagi savdo, ishlab chiqarish, bandlik va isteʼmol sohalarida 
qanday oʻzgarishlarga olib kelishini anglashlari zarur.  
 
Oʻzbekistonda doiraviy iqtisodiyotni rivojlantirish tashabbuslari. 2019-2030-yillarga mo‘ljallangan Yashil 
iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi Oʻzbekistonning toza, yashil va barqaror iqtisodiy o‘sishning muhimligini e’tirof 
etishini yaqqol ko‘rsatib beradi. Bu Oʻzbekistonni Markaziy Osiyoda innovatsion texnologiyalar va boshqaruvning 
yangi yondashuvlarini rivojlantirish va ulardan foydalanish imkoniyatini beradigan global tendentsiyaning oldingi 
qatorlariga qoʻyadi. doiraviy iqtisodiyotga bunday o‘tishning ahamiyati COVID-19`dan keyin tiklanish kontekstida 
chidamlilikni mustahkamlash, resurslar samaradorligini oshirish va ish o‘rinlarini yaratish nuqtai nazaridan yanada 
yuqori. 
 
2020-yil mart oyida Jahon banki O‘zbekistonda doiraviy iqtisodiyotni rag‘batlantirish maqsadida Koreya yashil 
iqtisodiy o‘sish trast fondi tomonidan moliyalashtiriladigan texnik yordam faoliyatini boshladi. Trast fondi 
tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan texnik yordam koʻrsatish faoliyati Oʻzbekiston bilan birgalikda “Yashil oʻsish” 
yoʻli boʻlmish doiraviy iqtisodiyotni joriy etishga koʻmaklashish uchun tahliliy ishlar, salohiyatni oshirish va bilim 
almashish boʻyicha hamkorlik qilishga moʻljallangan. Hamkorlikdagi tadqiqotlar doirasida O‘zbekistonda doiraviy 
iqtisodiyot milliy strategiyasi, bitta tanlangan sektor yoki qiymat zanjiri uchun moliyalashtirish variantlari boʻyicha 
tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida doiraviy iqtisodiyotning milliy fundamental darajasi oʻrganib chiqiladi. 
 
2021-yil mart oyida xalqaro tajriba hamda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan keng maslahatlashuvlar 
o‘tkazilgandan so‘ng chuqur metodologiyaga asoslangan tadqiqotning birinchi bosqichi yakunlandi. 2021-yilning 
may oyida tadqiqot predmeti sifatida qishloq xo‘jaligi-oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash qiymat zanjiri 
tanlangan edi va hukumat bilan kelishilgan holda, sohaga oid doiraviy iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilish 
imkoniyatlari, loyihalar va tadbirlarni amalga oshirish, ularning ta’siri va foydalari, joriy qilishdagi to‘siqlar, 
institutsional mexanizmlar, zarur bo‘lgan siyosiy islohotlar, va qiymat zanjirida tavsiya etilgan doiraviy iqtisodiyot 
harakatlarini samarali amalga oshirishni qoʻllab-quvvatlovchi yashil moliyalashtirish variantlarini chuqurroq 
o‘rganishga kelishilgan. Qishloq xo‘jaligi-oziq-ovqat qiymat zanjiri bo‘yicha doiraviy iqtisodiyot Harakatlar rejasi 
loyihasi ishlab chiqildi va bu boradagi hukumat va manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashuvlar 2022-yil 
davomida o‘tkaziladi. 
 
2020-yil dekabr oyida BMTning Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (UNIDO) va O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy 
taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi o‘rtasida dastlabki to‘rt yillik muddatga qo‘shma deklaratsiya 
imzolandi. Qoʻshma deklaratsiyada yashil sanoat, doiraviy iqtisodiyot, qayta tiklanadigan energiya va energiya 
samaradorligi, agrosanoat klasterlari va yengil sanoatni modernizatsiya qilish kabi sohalarda hamkorlik 
rivojlantirish koʻzda tutilgan. Hamkorlikning maqsadi sanoatni inklyuziv va barqaror rivojlantirishga hissa qo‘shish 
va 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish hisoblanadi.  
 
a. Qarang: “Keling, doiraviy iqtisodiyot quramiz” (“Let's Build a Circular Economy”) Ellen Macarthur Foundation, 
Cowes, Buyuk Britaniya, https://ellenmacarthurfoundation.org/. 
b. Doiraviy iqtisodiyotning afzalliklaridan biri shundaki, u tez oʻzgaruvchan global isteʻmol tovarlari sanoati 
sharoitida har yili 700 mlrd AQSH dollari — sanoatdagi moddiy xarajatlarning qariyb 20 foizini tejab qolish imkonini 
beradi (EMF 2013) Bu 2050 yilga kelib beshta asosiy sanoat - tsement, alyuminiy, poʻlat, plastmassa va oziq-ovqat 
mahsulotlari ishlab chiqarishda global issiqxona gazlari chiqindilarining qolgan 45 foizini yoʻq qilish va BMTning 
iqlim maqsadlariga erishishga imkon yaratadi (EMF, 2021). 
 

 

https://ellenmacarthurfoundation.org/
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210. Yashilroq iqtisodiyotga oʻtish ehtiyotkorlik bilan boshqarishni talab qiladigan hududiy 
nomutanosibliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Yashil oʻtish davriga hamroh boʻladigan tarmoq 
bandligidagi siljishlar notekis boʻlishi ehtimoli yuqori. Ushbu tarmoq siljishlari kuchli taʼsirga ega boʻladi va 
faqat energetika sektori bilan cheklanmaydi. Masalan, hukumatning qishloq xo‘jaligini modernizatsiya 
qilish strategiyasi mehnat unumdorligini oshirish, iqlim va ekologik manfaatlar nuqtai nazaridan katta 
dividendlar keltirsa-da, paxtadan voz kechish 2020-yil hosilida terimchilarning 65 foizini tashkil etgan 
qishloq ayollariga nomutanosib ta’sir ko‘rsatadi. Boshqa tomondan, paxtachilik tarmog‘ining 
paxtachilikdan yuqori qiymatga ega tikuvchilik va to‘qimachilik sanoatiga o‘tishi ham ayollar uchun 
millionlab munosib ish o‘rinlari yaratish imkoniyatiga ega. Ammo bu ish o‘rinlarining paxta yig‘im-terimida 
yo‘qolgan ish joylarining manzillaridan mutlaqo farq qilishi va bu yangi ishlarni bajarish uchun ko‘nikma 
talablari ham, albatta, boshqacha bo‘lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, hukumat yaqinda paxtachilik 
sohasidan ishchilarning koʻchishini yumshatishga yordam beradigan yangi ish oʻrinlarini yaratish uchun 
subsidiyalarni oʻz ichiga olgan chora-tadbirlarni qabul qildi. Biroq, oʻtish davridagi eng katta 
qiyinchiliklarga duch keladigan odamlar va hududlarni qoʻllab-quvvatlash uchun kadrlar tayyorlash va 
malaka oshirish, ishchi kuchi harakatchanligi va mahalliy iqtisodiy rivojlanishni qoʻllab-quvvatlovchi 
yanada keng qamrovli chora-tadbirlar zarur. 
 
211. O‘zbekiston energetika sohasida tarkibiy islohotlar dasturini davom ettirib kelmoqda. Hukumat 
energetika tarmog‘ining barqarorligi O‘zbekistonda ta’minot xavfsizligi, iqtisodiyotning ishlashi va har kuni 
muassasalar, korxonalar va fuqarolar tayanadigan xizmatlarni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega 
ekanligini eʼtirof etadi. Shu sababli hukumat energiya sektorida ulkan islohotlarni boshladi, bu esa sektor 
boshqaruvi va faoliyatida bozor tamoyillarini joriy etish hamda energiya resurslarini diversifikatsiya qilish 
va hukumatning toza energiyaga o‘tish va karbonsizlantirish strategiyalariga muvofiq ulardan samarali 
foydalanishni nazarda tutadi. Energetika xizmatlari joriy COVID-19 pandemiyasi davrida sogʻliqni saqlash 
va davlat xizmatlarini koʻrsatishni qoʻllab-quvvatlashda va COVID-19 pandemiyasidan keyingi davrda 
iqtisodiyotni tiklash va yangi ish oʻrinlari yaratishni ragʻbatlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, 
COVID-19`ning taʼsiriga qaramay, kengroq sektor islohotlari davom etmoqda. Hukumat sohani isloh qilish 
boʻyicha tashabbuslarni ilgari surish va Parij iqlim kelishuvlari, shuningdek, milliy belgilangan maqsadlariga 
muvofiq energiyaning sarfi va issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish majburiyatini oʻz zimmasiga oladi. 
 

Tabiiy va iqlimiy ofatlarga chidamlilikni kuchaytirish 
 
212. Aholining 20 foizdan ortigʻi seysmik jihatdan zaifligi yuqori boʻlgan binolarda istiqomat qiladi. 
Tabiiy ofat xavfini kamaytirish uchun muhim aktivlar va infratuzilmaga investitsiyalar kiritish talab etiladi. 
Barqaror urbanizatsiyani qoʻllab-quvvatlashda muhim davlat va xususiy binolar, energiya va transport 
tizimlarini seysmik jihatdan modernizatsiya qilish kabi ustuvor yoʻnalishlar uchun investitsiyalar zarur. 
Toshkentda 1966-yilgi zilzilaning takrorlanish xavfi saqlanib qolmoqda. 

213. Suv toshqini xavfi mamlakatning aholi zich hududlarida juda yuqori. Farg‘ona vodiysidagi yuqori 
unumdor va aholi gavjum boʻlgan suv oqimi va cho‘kish zonalarida suv toshqini xavfi yuqori. Shahar 
markazlari va ularning atrofidagi hududlarda ham suv toshqini xavfi yuqori bo‘lib, shaharning rivojlangan 
qismlarida infratuzilma eskirgan, drenajlar tizimlari yaxshi saqlanmagan, yashil qoplamalar va sug‘orilishi 
mumkin bo‘lgan yuza yo‘qolgan, shaharning rejasiz kengayishi esa xavf ostida boʻlgan hududlarda 
(masalan, suv toshqinlari), drenaj tizimlari kengatirilmagan holda, turar-joylarning ko‘payotganidan zarar 
ko‘rmoqda. Taxminlarga koʻra, mamlakatning eng zaif hududlarida kuchli suv toshqinining roʻy berishi 
YaIMning taxminan 5 foiziga taʼsir qilishi mumkin. Toshkentda koʻplab jamoat binolari va obʼyektlari ham 
toshqin xavfi mavjud boʻlgan hududlarda joylashgan boʻlib, ular Toshkentdagi asosiy yoʻllarning taxminan 
34 foiziga, maktablarning 18 foiziga va shifoxonalarning 23 foiziga zarar yetkazadi. Hisob-kitoblarga koʻra, 
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suv toshqinlarining yillik zarari yiliga taxminan 40,3 mln AQSh dollarini tashkil etadi va toshqinlar har yili 
takrorlanadi. 

214. Iqlim oʻzgarishi sababli toshqinlar xavfi ortmoqda. Sharqiy Oʻzbekiston, umuman olganda, 
Sirdaryo va Amudaryo daryolarining yuqori oqimidagi qoʻshnilarining sel va suv xavfini boshqarish 
faoliyatining ta’siri ostida. Baland togʻli hududlarda suv toshqinlari, vayronalar oqimi, muzlik koʻllarining 
toshqinlari, koʻchkilar kabi jiddiy xavflar mavjud. Iqlim oʻzgarishi bu xavflarni jiddiyroq yogʻingarchilik 
hodisalari, muzliklarning erishi va abadiy muzliklarning erishi tufayli nishablarning beqarorlashuvi 
natijasida oshirmoqda. Bundan tashqari, qor erishi natijasida daryo oqimlarining eng yuqori darajasi yil 
boshida bir oyga siljishi kutilmoqda, bu esa ekstremal yog‘ingarchilik hodisalari tuproq namligining va 
daryolar sathining yuqori bo‘lishi vaqtiga to‘g‘ri kelishi mumkinligini anglatadi, buning natijasida toshqin, 
sel va ko‘chkilarning sodir bo‘lishi xavfi yanada oshadi. Suv resurslarini boshqarishning muhim 
infratuzilmasi tufayli gʻarbiy va markaziy Oʻzbekistonning tekis qurgʻoqchil tekisliklarida suv toshqinlari 
kamroq uchraydi. Biroq, ushbu infratuzilmaning katta qismining eskirgan va yaxshi taʼmirlanmagan. 
Bundan tashqari, muhim infratuzilma asosan aholi punktlarining yuqori oqimida joylashganligi sababli, 
2020-yilda Sardoba toʻgʻonining buzilishidan koʻrinib turibdiki, xavf saqlanib qolmoqda. 

5-xarita. Zilzila va toshqin xavflari 
a. Zilzila xavfi (meʼyorlashtirilgan),        b. Suv toshqini xavfi (meʼyorlashtirilgan),  
1976-2002-yillar          1985-2020-yillar 

 
Manbalar: DFO (Dartmut toshqin observatoriyasi) (monitoring paneli), Aholi punktlarida yer usti oqimlari 
dinamikasini modellashtirish tizimi, Arktika va Alp tadqiqotlari instituti, Kolorado universiteti, Boulder, CO, 
https://floodobservatory.colorado.edu/index.html; Global zilzila xavfi chastotasi va taqsimoti (monitoring paneli), 
Aeronavtika va fazoni tadqiq qilish milliy byurosi, Vashington, Kolumbiya okrugi, 
https://data.nasa.gov/dataset/Global-Earthquake-Hazard-Frequency-and-Distributio/9gd5-eshq. 
 

215. Zilzilalar, suv toshqinlari va qurgʻoqchilik kabi tabiiy ofatlar xavfi allaqachon yuqori darajada 
boʻlgan Oʻzbekistonda iqlim oʻzgarishi bilan bogʻliq jiddiy qoʻshimcha xavflar yuzaga kelmoqda. 
Prognozlarga koʻra, XXI asr oxiriga kelib, mamlakatdagi oʻrtacha harorat global oʻrtacha koʻrsatkichdan 
sezilarli darajada yuqori boʻlishi kutilmoqda. 2090-yillarga kelib mamlakatda oʻrtacha harorat 1986-2005-
yillardagi asos koʻrsatkichga nisbatan 1,4 °C va 4,8 °C oraliqda oshishi prognoz qilinmoqda. 2090-yillarga 
kelib, harorat muntazam ravishda 35°C harorat indeksi chegarasidan oshib ketishi mumkin, harorat va 
namlik bunday kombinatsiyasi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. O‘zbekiston iqlim zaifligi 

https://data.nasa.gov/dataset/Global-Earthquake-Hazard-Frequency-and-Distributio/9gd5-eshq
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bo‘yicha 2019-yilgi ND-GAIN indeksida 181 davlat orasida 96-o‘rinni egalladi. 90 O‘zbekiston 
qurgʻoqchilikka eng koʻp moyil boʻlgan 20 ta mamlakat qatoriga kiradi, mamlakatda oʻrmon yongʻinlari 
xavfi yuqori, suv toshqini xavfi esa oʻrtacha koʻrsatkichdan yuqori hisoblanadi (Yevropa komissiyasi 2021). 
Ushbu taʻsir mutanosib ravishda zaiflikning past darajasi va oʻrtacha darajadagi ofatlarni yengib oʻtish 
qobiliyati hisobiga qoplanadi. O‘zbekistonda o‘rtacha yillik havo harorati o‘tgan asr davomida barqaror 
ravishda va sezilarli darajada ko‘tarildi. 1950-yildan 2013-yilgacha harorat har oʻn yilda oʻrtacha 0,27 °C ga 
oshdi, Orol dengizining qurishi mahalliy hududdagi iqlimning yanada isishiga kuchli ta’sir koʻrsatdi (Sharma 
va boshqalar, 2018). 

216. O‘zbekistonning kambag‘al va noqulay turmush sharoitidagi jamoalari moslashuv jarayonida 
ko‘mak berilmagan taqdirda, iqlim o‘zgarishidan eng ko‘p zarar ko‘rishi mumkin. Moliyaviy va iqtisodiy 
taʼsiriga qoʻshimcha ravishda, tabiiy va iqlim tufayli yuzaga kelgan ofatlar Oʻzbekistonning eng kambag‘al 
va noqulay turmush sharoitidagi jamoalariga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Qishloq xoʻjaligi hosildorligiga 
prognoz qilinayotgan taʼsir ularning turmush darajasiga kuchli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Sugʻoriladigan 
dehqonchilikka qaramlik va iqlimdagi kutilayotgan oʻzgarishlar oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solishi 
mumkin (Zhao va boshqalar, 2019). Uy xoʻjaliklari oʻz daromadlarining nisbatan yuqori qismini oziq-
ovqatga sarflaydi, xususan, bu koʻrsatkich 2016-yilda 47,3 foizni tashkil etdi.91 Natijada oziq-ovqat 
narxlarining oʻsishidan kam taʼminlangan aholi koʻproq aziyat chekadi. 2050-yillarga kelib asosiy 
ekinlarning hosildorlik darajasi 2000-2009-yillardagiga nisbatan 25-63 foizga kamayishi kutilmoqda. 
Sugʻoriladigan dehqonchilik qishloq xoʻjaligi mehnatkashlarining katta qismining tiriklik manbayi uchun 
asosiy tahdid boʻlgan suv taʼminotining prognoz qilinayotgan pasayishi oldida ojiz (Bekchanov va Lamers, 
2016). 

217. Kambagʻallar, ayollar boshchiligidagi uy xoʻjaliklari va etnik ozchiliklar kabi himoyaga muhtoj 
aholi guruhlari nomutanosib zarbalar taʼsiri ostida qoladi. O‘zbekistondagi uy xo‘jaliklarining 20 foizini 
tashkil etuvchi ayollar boshchiligidagi uy xo‘jaliklarining daromadi erkaklar boshchilik qiladigan uy 
xo‘jaliklarinikiga qaraganda pastroq va ularning kommunal xizmatlar yoki oziq-ovqat sotib olish imkoniyati 
allaqachon 30-50 foizga kamaygan. Bunday uy xoʻjaliklari asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun oziq-ovqat 
isteʼmolini kamaytirish, mulkni sotish yoki kreditlar olish kabi kurash mexanizmlariga tayanadi. Koʻpincha 
uylar va mulklarga zarar yetkazadigan yoki qishloq xoʻjaligi hosildorligi va daromad olish imkoniyatlariga 
taʼsir koʻrsatadigan tabiiy ofatlar va iqlim zarbalari, ehtimol, bu uy xoʻjaliklari muammolarini yanada 
chuqurlashtiradi va ularni mavjud kurash mexanizmlaridan mahrum qiladi. Iqlim oʻzgaruvchanligi ham 
bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Masalan, nogironligi boʻlgan shaxslar suv tashish uchun nogiron 
boʻlmaganlarga qaraganda koʻproq vaqt sarflashadi va yogʻingarchilikning kamayishi bu yukni yanada 
ogʻirlashtirilishi mumkin. Orolboʻyidagi qoraqalpoqlar kabi etnik ozchilik guruhlari baliqchilik orqali 
tirikchilik qila olmay qolishi va chang boʻronlari va toza ichimlik suvining tanqisligi tufayli salomatliklarini 
yoʻqotishlari mumkin. 

218. Oʻzbekistonda risklarni uzatish vositalari cheklangan. Oʻzbekistonda sugʻurta sohasi nisbatan 
sayoz va sust rivojlangan, va mahalliy firmalar keng koʻlamli tabiiy ofat yuz bergan taqdirda toʻlash 
qobiliyati past boʻlishiga qaramay, yuqori darajadagi halokat xavfi ostida faoliyat yuritadi. Hozirgi vaqtda 
mamlakatda falokatlardan sugʻurtalangan uy xoʻjaliklari 10 foizni tashkil qiladi. Qolgan sugʻurtalanmagan 

 
90 ND-GAIN indeksi mamlakatning iqlim oʻzgarishi va boshqa global muammolarga nisbatan sezuvchanligi, 

shuningdek, mamlakatning barqarorlikni oshirishga tayyorligini baholaydi. U biznes va davlat sektoriga kelgusidagi 
global muammolarga yanada samaraliroq javob berish uchun ustuvor investitsiyalarga ahamiyat berishda yordam 
berishga qaratilgan. Qarang: ND-GAIN Country Index (Notr-Dam universiteti Global moslashuv indeksi) (monitoring 
paneli), Notr-Dam Universiteti, Notr-Dam, IN, https://gain.nd.edu/our-work/country-index/. 
91 Davlat statistika qoʻmitasi ma’lumotlari.  
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uy xoʻjaliklari esa jiddiy tabiiy ofat yuz bergan taqdirda hukumatdan moliyaviy yordam talab qiladi. 
Mahalliy sugʻurta kompaniyalari tomonidan xalqaro qayta sugʻurta xaridlari cheklangan va xavflarni 
boshqarish amaliyoti kuchaytirilishi lozim. Texnik meʼyoriy-huquqiy asosning eskirganligi va tartibga 
soluvchi nazoratning yetarli darajada emasligi mazkur muammolarning chuqurlashishiga sabab boʻladi 
(Jahon banki, 2020a). 

U4 jadvali. Barqaror kelajakni barpo etish yoʻlidagi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlari 

1-ustuvor yo‘nalish: Resurslarni samaraliroq boshqarish 

20. Suv resurslarini 
boshqarishni 
takomillashtirish 

• Isteʼmol hisobi tizimi qamrovini kengaytirish, irrigatsiya infratuzilmasini 
modernizatsiya qilish, suvdan foydalanish samaradorligini oshirish va 
iqlimga chidamlilikni oshirishga qaratilgan davlat investitsiyalariga ustuvor 
ahamiyat berish 

• Suvdan foydalanish cheklovlariga rioya qilinishini ragʻbatlantiradigan 
zamonaviy ruxsatnomalar hamda suvdan foydalanish huquqini taqsimlash 
va narxlash mexanizmlariga asoslangan yangi suv kodeksini ishlab chiqish 

• Guruhlar, davlat va xususiy foydalanuvchilar oʻrtasida suvdan teng huquqli 
foydalanish va kamsitilmaslikni taʼminlaydigan qoidalarni ishlab chiqish 

• Xususiy sektorning sugʻorish va qishloq xoʻjaligining raqamli 
texnologiyalariga investitsiyalar jalb etishdagi ishtirokini oshirishga 
qaratilgan huquqiy muhitni takomillashtirish 

21. Yerni saqlash va 
yaxshilash 

• Iqlimga mos qishloq xo‘jaligi texnologiyalari, yer va resurslarni saqlash 
hamda iqlim o‘zgarishiga chidamlilikka investitsiyalar uchun davlat va 
xususiy investitsiyalarni ko‘paytirish maqsadida huquqiy va me’yoriy 
muhitni takomillashtirish 

• O‘rmonlarni rivojlantirish va landshaftlarni tiklash milliy dasturini amalga 
oshirish, bunda jiddiy himoyaga muhtoj hududlarga (masalan, Orol dengizi 
tubi, transchegaraviy hududlar) e’tibor qaratish orqali tabiatga asoslangan 
ish o‘rinlari sonini koʻpaytirish va aholi daromadlarini oshirish nazarda 
tutiladi 

• Oʻrmonlarni iqtisodiy boshqarish, davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash va 
xususiy sektorni yerlarni tiklash va tabiatga asoslangan turizmga jalb qilish 
uchun uzoq muddatli landshaft va suv havzalarini tiklash strategiyasini 
amalga oshirish 

2-ustuvor yo‘nalish: Karbonsizlashtirish 

22. Energetika sohasini 
modernizatsiya qilish va 
karbonsizlantirish 

• Energetika tarmoqlarini toʻliq liberallashtirish, sektorni tartibga solishni 
takomillashtirish va infratuzilmani modernizatsiya qilishga qaratilgan bozor 
islohotlarini yakunlash 

• Qayta tiklanadigan energiya va energiya ishlab chiqarishni yanada samarali 
tashkil etish uchun barqaror moliyalashtirish strategiyasini ishlab chiqish va 
amalga oshirish 

• Gazlar emissiyasini kamaytirish hamda muntazam ravishda inventarizatsiya 
qilish va hisobot berish borasida salohiyatni oshirish maqsadida uglerod-
narxlash va soliqqa tortish mexanizmlarini joriy qilish masalasini koʻrib 
chiqish 

23. Iqtisodiyotda 
karbonsizlashtirishni 
qoʻllab-quvvatlash uchun 

• Kuchli institutsional mustahkamlash va moliyalashtirish rejalari bilan 
qoʻllab-quvvatlanadigan doiraviy iqtisodiyotni rivojlantirish siyosatini 
amalga oshirish 
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kengroq institutsional 
islohotlar 

• Kam uglerodli shaharlarni rivojlantirish milliy rejasini amalga oshirish, bunda 
gazlar emissiyasini kamaytirish va xususiy sektorning yashil investitsiyalarini 
koʻproq jalb qilishga e’tibor qaratish 

3-ustuvor yo‘nalish: Tabiiy va iqlimiy ofatlarga chidamlilikni kuchaytirish 

24. Tabiiy ofatlarni yanada 
samaraliroq boshqarish 

• Xavflarni aniqlash va boshqarishning sifatli rejalari, davlatning shartli 
majburiyatlarini baholash va salohiyatni oshirish choralari nazarda tutuvchi 
tabiiy ofatlarga qarshi kurashni moliyalashtirishning kompleks strategiyasini 
ishlab chiqish 

• Tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishni qoʻllab-quvvatlash va tabiiy 
ofatlar paytida uzluksiz imtiyozlarni taʼminlash uchun ijtimoiy himoya 
tizimini kengaytirish 

• Favqulodda vaziyatlarga javob berishga tayyorgarlikni kuchaytirish, shu 
jumladan, muhim davlat infratuzilmasi barqarorligiga strategik investitsiya 
kiritish (masalan, birinchi tibbiy yordam koʻrsatuvchi muassasalar, 
kasalxonalar, maktablar) 

• Gidrometeorologiya xizmatlarini modernizatsiya qilish, shu jumladan 
xizmatlar koʻrsatish va biznes-rejalashtirish, erta ogohlantirish tizimlarini 
ishlab chiqish va jamoatchilik ishtirokida tabiiy ofatlarga tayyorgarlik 
rejalarini ishlab chiqish 

• Falokatdan sugʻurtalash bozorini rivojlantirish 
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6-qism: Xulosalar va keyingi qadamlar 
 

219. O‘zbekistonda o‘tish davri endigina boshlandi, muvaffaqiyat esa kafolatlanmagan. MTD yakuniy 
natijalariga koʻra, Oʻzbekiston inklyuziv oʻtishga erishish uchun eng muhim natijalarga eʼtibor qaratishi, 
shu bilan bir vaqtda, dunyoning boshqa mamlakatlarida oʻtish jarayonlarining muvaffaqiyatsiz kechishiga 
olib kelgan tuzoqlardan saqlanishi lozim. Muvaffaqiyatga erishish uchun taraqqiyotning toʻrtta yoʻnalishi 
boʻyicha yuqori koʻrsatkichlarni qayd etish talab qilinadi: xususiy sektorning kuchli ishtiroki, yanada 
samaraliroq va xalq oldida hisobdor boʻlgan davlat, odamlarga yanada samaraliroq investitsiyalar kiritish 
va ekologik barqaror iqtisodiy oʻsish modeli. 

 
220. Davlatning tanlagan siyosati oʻtish jarayonini ragʻbatlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. 
Davlatni transformatsiya qilish bir vaqtning oʻzida ham zarur, ham murakkab jarayon, chunki davlat hozirgi 
vaqtda iqtisodiyotda koʻplab rollarni oʻynaydi — ishlab chiqarish omillarini taqsimlashda, davlat 
korxonalari orqali ishlab chiqaruvchi, shuningdek, yirik investor, isteʼmolchi va tartibga soluvchi sifatida. 
Bundan tashqari, davlat Oʻzbekiston xalqi nomidan Oʻzbekistonning ulkan islohotlar dasturini ishlab 
chiquvchi, qabul qiluvchi va amalga oshiruvchi maʼmuriy tashkilot hamdir. Har bir yuqori darajadagi 
natijaning muvaffaqiyati koʻp jihatdan davlatdan talab qilinadigan oʻzgarishlarga bogʻliq. 
 
221. 4-jadvalda davlat siyosatiningb, ushbu MTD doirasida amalga oshirilgan tahlillardan kelib 
chiquvchi, 13 ta ustuvor yoʻnalishlari keltirilgan. Har bir ustuvor yoʻnalish islohotlarni amalga oshirish 
boʻyicha ilgʻor iqtisodiyotga ega mamlakatlar tajribasidan olingan saboqlar asosida shakllantirilgan 
tavsiyalar; hukumat, Jahon banki guruhi texnik jamoalari, taraqqiyot boʻyicha boshqa hamkorlar 
ishtirokida oʻtkazilgan batafsil tahlillar va ushbu MTDni tayyorlash jarayonida manfaatdor tomonlar bilan 
maslahatlashuvlar natijalari bilan toʻldirilgan. Har bir harakatni amalga oshirish bilan bogʻliq boʻlgan 
muhim elementlarning dolzarblik darajasi quyidagi uchta mezonga koʻra past, oʻrta va yuqori baholanadi: 
 

● Tezkor natijalarga erishish: Tez amalga oshirish nisbatan oson hamda ish oʻrinlarini sonining 
koʻpayishi, daromadlarning oshishi, bozorlarning kengayishi va yoki ijtimoiy himoyaning 
yaxshilanishi kabi tez va sezilarli natijalarga olib keladigan choralar.  

● Oʻtish davri: bozor iqtisodiyotiga oʻtishning zaruriy sharti boʻlib hisoblangan choralar. 
● Tanlangan yoʻlga bogʻliqlik: qimmatga tushadigan, kelajakdagi siyosatga tizimli taʼsir 

koʻrsatadigan yoki muhim, ammo uzoq muddatli foyda keltirishi uchun vaqt talab qilinadigan 
favqulodda muhim choralar. 
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4-jadval. Davlat siyosati masalasida tavsiyalar 
 

1-yoʻnalish: Xususiy sektorning kuchli ishtirokini ragʻbatlantirish 

Maqsadlar Islohotning asosiy ustuvor yoʻnalishlari 

1. Yer, ishchi kuchi va moliyaviy 
resurslar taqsimotini 
takomillashtirish 

● Yer bozorlarini rivojlantirish 
● Mehnat bozorida samaradorlik va tenglikni oshirish 
● Chuqurroq va samaraliroq kapital bozorlarini yaratish 

2. Raqobatni kuchaytirish 

● Raqobatni rivojlantirish uchun meʼyoriy-huquqiy asosni 
takomillashtirish 

● Bozorga kirish va savdoni erkinlashtirish 
● Soliq qonunchiligiga rioya etish jarayonini yanada soddaroq va 

adolatliroq qilish 

3. Xususiy sektorning tashqi 
savdoga yoʻnaltirilganlik 
darajasini oshirish 

● Global integratsiyani rag'batlantiruvchi savdo va investitsiyalar 
siyosatini yo'lga qo'yish 

● Global aloqalarni msutahkamlash 

4. Xususiy sektorni qoʻllab-
quvvatlovchi yaxshilangan 
xizmatlarni yoʻlga qoʻyish 

• Korxonalarning hajman kengayishi va mehnat unumdorligini 
oshirish uchun yanada samarali qoʻllab-quvvatlash dasturlarini 
ishlab chiqish 

5. Qishloq xo‘jaligi bozorida 
islohotlarni jadallashtirish 

● Qishloq xoʻjaligida bozorlarning rolini oshirish 
● Qishloq xo‘jaligi bozorlari faoliyatiga aralashuv amaliyotidan voz 

kechish 
● Bozor munosabatlariga asoslangan qishloq xoʻjaligini qoʻllab-

quvvatlash uchun davlat xarajatlari va investitsiyalarini 
yoʻnaltirish 

2-yoʻnalish: Davlat ragʻbatlantiruvchi kuch sifatida 

Kutilayotgan natijalar Islohotning asosiy ustuvor yoʻnalishlari 

6. Davlatning ishlab chiqaruvchidan 
bozor jarayonlarini 
rag‘batlantiruvchi institutga 
aylanish jarayonini tezlashtirish 

● Davlat korxonalari sonini qisqartirish va samaradorligini oshirish 
● Huquqiy-meʼyoriy asoslarni takomillashtirish 
● Davlat investitsiyalarining natijadorligini oshirish 

7. Infratuzilmadagi kamchiliklarni 
bartaraf etish 

● Aloqa tizimini kuchaytirish ishlariga xususiy sektorni jalb qilish 
● Infratuzilmani rejalashtirish va yaratish jarayonlarini 

takomillashtirish 
● Meʼyoriy-huquqiy asosni mustahkamlash 

8. Davlat organlari hisobdorligini 
oshirish va davlat sektori 
koʻrsatkichlarini yaxshilash 

● Korrupsiyani kamaytirish 
● Davlat funktsiyalarini nomarkazlashtirish 
● Davlat organlari hisobdorligini oshirish 
● Davlat siyosatini ishlab chiqish jarayonini takomillashtirish 

3-yo'nalish: Odamlarga investitsiya kiritish 

Kutilayotgan natijalar Islohotning asosiy ustuvor yoʻnalishlari 

9. Inson kapitalini kuchaytirish 

● Taʼlim sifati bilan bogʻliq kamchiliklarni bartaraf etish 
● Maktabgacha ta’lim va oliy ta’lim olish imkoniyatlarini 

kengaytirish 
● Sogʻliqni saqlash tizimining koʻrsatkichlarini yaxshilash va 

hamyonbopligini oshirish 
● Suv taʼminoti va kanalizatsiya xizmatlarini yaxshilash 

10. Hech kimni eʼtibordan chetda 
qoldirmaslik 

● Kambagʻallikni oʻlchash jarayonlari hamda tegishli siyosatlarni 
takomillashtirish va maqsadlilikni oshirish 

● Inklyuzivlikni ragʻbatlantiruvchi mehnat bozori siyosati 
● Ijtimoiy himoya tarmoqlarining qamrovini va yetarliligini oshirish 
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4-yoʻnalish: Barqaror kelajakni barpo etish yoʻlidagi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlari 

Kutilayotgan natijalar Muhim islohot ustuvorliklari 

11. Resurslarni samaraliroq 
boshqarish 

● Suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish 
● Yerni saqlash va yaxshilash 

12. Karbonsizlashtirish 
● Energetika sohasini modernizatsiya qilish va karbonsizlantirish 
● Iqtisodiyotni karbonsizlashtirishni qoʻllab-quvvatlash uchun 

kengroq institutsional islohotlar  

13. Tabiiy va iqlimiy ofatlarga 
chidamlilikni kuchaytirish 

● Tabiiy ofatlarni yanada samaraliroq boshqarish 
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