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K I R I SH 
 

Mavzuning asoslanishi va uning dolzarbligi.  Mamlakatimiz tashqi siyosatda 

oʻzaro tenglik va manfaatlilik, xalqaro huquq me’yorlariga rioya etish, bahsli 

masalalarni tinch yoʻllar bilan hal etish tamoyillariga amal qilib kelmoqda. Bu esa 

mamlakatimizning xorijiy davlatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan aloqalari 

rivojlanib, mustahkamlanib borishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. 

Oʻzbekistonning jahon miqyosidagi global darajada amalga oshirilayotgan 

strategik integratsion vazifasi – mamlakatdagi barcha xoʻjalik yurituvchi 

sub’ektlarning tashqi dunyo bilan oʻzaro hamkorligi uchun teng huquqli va milliy 

manfaatlarga javob beruvchi shart-sharoitlar yaratish asosida xalqaro valyuta-moliya 

va savdo mexanizmlariga bevosita qoʻshilishidir. Ushbu vazifalarning amalga 

oshirilishi Oʻzbekiston uchun jahon iqtisodiyotiga xos boʻlgan globallashuv 

jarayonida tashqi iqtisodiy faoliyatni liberallashtirish natijasida milliy iqtisodiyotda 

tashqi savdo strategiyasining eksportga yoʻnaltirilganligi va raqobatbardoshligini 

oshirish orqali jahon bozorida oʻzining yuksak oʻrnini ta’minlash hozirgi kunning 

asosiy muammolaridan hisoblanadi. 

Hozirgi zamon jahon iqtisodiyoti taraqqiyotining eng salmoqli jarayonlaridan 

biri globallashuv boʻlib, u XX asr oxirlarida keskin intensivlashgan xoʻjalik faoliyati 

baynalmilallashuvi rivojida sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab berdi. Endilikda 

koʻpgina mavzulardagi ijtimoiy munozaralarga globallashuv ruhi singib bormoqda. 

Jumladan, tashqi savdo operatsiyalarini moliyalashtirish turli vositalari orqali 

namoyon boʻlayotganligi buning dalilidir.  

Jahon tajribasidan ma’lumki, hech qanday mamlakat jahonning boshqa 

mamlakatlari bilan tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirmasdan turib mustaqil holda 

rivojlana olmaydi. Bu esa, oʻz navbatida iqtisodiy rivojlanishning jahon tajribasini 

oʻrganish, boshqa davlatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashni talab 

etadi.  

Mamlakatimiz tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish va erkinlashtirishda 

tashqi savdoni rivojlantirish, eksportga yoʻnaltirilgan va import oʻrnini bosadigan 

mahsulotlar ishlab chiqarish va bunday faoliyatni moliyaviy qoʻllab-quvvatlash 
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masalalariga hozirgi bosqichdagi -ustuvor masalalardan biri sifatida qaralmoqda.  

Tashqi iqtisodiy aloqalarni tashkil etish va ularni boshqarish mexanizmining 

samaradorligi koʻp jihatdan xalqaro savdoning moliyaviy ta’minoti bilan bog’liqdir. 

Mamlakatimizda xalqaro savdo aloqalarni rivojlantirish boʻyicha chora-tadbirlar 

milliy iqtisodiyotning globallashuvi va jahon iqtisodiyoti tizimiga chuqur 

integratsiyalashuvini amalga oshirishga qaratilgandir. 

Oʻzbekiston umumjahon savdo tashkilotiga a’zo boʻlishni istar ekan, oʻzining 

tashqi iqtisodiy faoliyatini erkinlashtirishi va xalqaro savdo faoliyatini rivojlantirishi 

zarur. Shu bilan bir qatorda Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish 

boʻyicha Harakatlar strategiyasida “eksport faoliyatini liberallashtirish va 

soddalashtirish, eksport tarkibini va geografiyasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiyot 

tarmoqlari va hududlarning eksport salohiyatini kengaytirish va safarbar etish”1 

alohida ustuvor vazifalar sifatida belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali 

bajaralishi mamlakatimizdagi ishbilarmonlik muhitining yanada yaxshilanishini, 

korxonalar ishlab chiqarishiga xorijdan zamonaviy texnika-texnologiyalarni jalb 

etishni faollashtirishni taqozo etadi, bu esa oʻz navbatida mahsulotlar eksportini 

koʻpayishiga, umuman olganda eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-

tadbirlarni faol tarzda amaliyotga joriy etishga boʻlgan talabni kuchaytiradi.  

Yuqoridagi holatlarning barchasi pirovardida, mamlakatimizda eksportni 

moliyaviy qllab-quvvatlashni yanada takomillashtirish zaruratini koʻrsatadi va 

dissertatsiya uchun tanlangan mavzuning dolzarbligini belgilab beradi.  

Tadqiqotning obyekti: Oʻzbekistonning jahon iqtisodiyotiga 

integratsiyalashuvi va diversifikatsiyalash jarayonlariga oid ko’rsatkichlar 

hisoblanadi. 

Tadqiqot predmeti: Ozbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi 

va tashqi iqtisodiy faoliyatini diversifikatsiyalash jarayonlarida yuzaga keladigan 

moliyaviy-iqtisodiy munosabatlar tizimi hisoblanadi. 

Magistrlik dissertatsiyasining maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning maqsadi 

 
1 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar 

strategiyasi to’g’risida»gi Farmoni. PF-4947-son, 2017 yil 7 fevral. – O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari 

to’plami. 2017 y., 6-son, 70-modda. 
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boʻlib milliy iqtisodiyot va uning rivojlanishiga integratsiyalashuv jarayonlarining 

nazariy asoslari, uni amal qilish va rivojlanishining oʻziga xos xususiyatlari hamda 

Oʻzbekistonning jahon xoʻjaligiga kirib borishi, xalqaro iqtisodiyotni 

diversifikatsiyalashni kuchaytirishning asosiy yoʻnalishlarini tadqiq etish 

hisoblanadi. 

Mazkur maqsadga erishishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish koʻzda 

tutiladi: 

- tashqi savdo strategiyasini takomillashtirishda diversifikatsiya siyosatining 

ahamiyati yoritib berilgan; 

- tashqi iqtisodiy aloqalar samaradorligini aniqlashda diversifikatsiyalash 

siyosatining roli, diversifikatsiyani amalga oshirishning bosh yoʻnalishlari va asosiy 

yoʻllari bayon etilgan; 

- xalqaro iqtisodiy integratsiya toʻg’risidagi turlicha nazariy yondoshuvlarni 

tahlil qilish asosida ularning globallashuv sharoitiga muvofiqlik darajasini oʻrganish; 

- globallashuv sharoitida xalqaro iqtisodiy integratsiyaning amal qilish 

tamoyillari va xususiyatlarini ochib berish; 

- globallashuv sharoitida tashqi iqtisodiy faoliyatga va iqtisodiy integratsiyani 

kuchaytirishga ta’sir qiluvchi omillarni oʻrganish va tavsiyalar ishlab chiqish; 

- Globallashuv sharoitida tashqi iqtisodiy munosabatlarni diversifikatsiyalash 

tamoyillarini ishlab chiqish; 

- Oʻzbekiston va jahon hamjamiyati mamlakatlari oʻrtasidagi iqtisodiy 

aloqalarning hozirgi holatini tahlil qilib uni yanada har tomonlama kengayishi va 

chuqurlashuvi borasida tavsiyalar ishlab chiqish. 

Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Tadqiqot ishining ilmiy yangiligi boʻlib 

quyidagilar hisoblanadi: 

– iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash sharoitida tashqi 

iqtisodiy faoliyatni tartibga solishning hamda diversifikatsiyalashning istiqbollari 

borasida tavsiyalar ishlab chiqilgan; 

– xalqaro integratsiya natijasida jahon iqtisodiyotiga kirishning afzalliklari 

tahlil qilinib bu jarayonni yanada rivojlantirish borasida tavsiyalar ishlab chiqilgan; 
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– eksport bazasini rivojlantirish va uni kengaytirish bilan bir qatorda import 

oʻrnini egallash siyosatini olib borish borasida tavsiyalar berilgan; 

– globallashuv jarayonlarining hozirgi sharoitida milliy iqtisodiyotning 

rivojlanishida roʻy berayotgan sifat jihatidan yangi boʻlgan tashqi iqtisodiy 

munosabatlar tahlil qilinib bu borada tavsiyalar ishlab chiqilgan. 

Tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari: tadqiqotda natijasida ishlab 

chiqilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar istiqbolda tashqi savdo munosabatlarini 

rivojlantirish asosida mamlakatimiz iqtisodiyotini jahon iqtisodiyotiga 

integratsiyalashuvi va diversifikatsiyalash jarayonlarini kengaytirishda muhim o’rin 

tutadi. 

Tadqiqot mavzusi bo’yicha adabiyotlar sharhi. Milliy iqtisodiyotning 

rivojlanishiga integratsiya va globallashuv jarayonlarining ta’sirini oʻrganish doimo 

iqtisodchi olimlarning diqqat markazida boʻlib kelgan. Koʻplab olimlar tomonidan 

jahonning rivojlangan mamlakatlarida makroiqtisodiyot, milliy iqtisodiyotni 

baynalminallashuvi, xalqaro mehnat taqsimoti, iqtisodiy integratsiya, jahon 

xoʻjaligining globallashuvi va uning milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga ta’siri va 

boshqa muammolar xususidagi ilmiy izlanishlar e’tiborga molikdir. 

Mamlakatning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi va diversifikatsiyalash 

jarayonlarini kengaytirish masalalari A.Bulatov, A.Kireev, P.Krugman, V.Zubenko, 

V.Kovalev, R.Xasbulatov, M.Eskindarov, E.Zvonova singari olimlarning asarlarida 

tadqiq etilgan2. Koʻpchilik xorijlik olimlarning fikriga koʻra «integratsiyaga doir 

koʻplab tadqiqotlar uni rivojlantirishning ijobiy samarasi koʻp hollarda boshqa 

samaralardan ustunlik qilishini koʻrsatadi». 

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A.Alimov, I.Hamedov, J.Jalolov, I.Axmedov, 

I.Nematov, G.Nazarova, X.Xalilov, R.X. Shodievlarning3 asarlari jahon integratsiyasi 

 
2 Булатов А.С. Мировая экономика: Учебник. – М.: Юристъ, 2012. – 240 с.; Киреев А. Международная 

экономика. В 2-х ч. Часть 1,2. 2014. – 740 с.; Кругман П. Международная экономика. -изд. 5-е. -СПб.: Питер, 

2004. – 640 с.; Зубенко В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник и 

практикум / В.В. Зубенко, О.В. Игнатова, Н.Л. Орлова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 409 c.; Ковалев В. 

В., Иванов В.В. Инвестиции.  – М.: Проспект, 2015. – 592 с.; Хасбулатов Р. И. Международные финансы: 
учебник для магистров / Р. И. Хасбулатов. — М.: Издательство Юрайт, 2014. – 567 с.; Эскиндаров М., Звонова 

Е. Мировые финансы. Учебник.  КноРус, 2017. – 424 с. 
3 Alimov A., Hamedov I. O’zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari. - T.: O’AJBNT Markazi, 2008, - 

491 bet.; Jalolov J., Axmedov I., Nematov I., Akramov T. Tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari. O’quv qo’llanma. – T.: 

https://www.labirint.ru/authors/62855/
https://www.labirint.ru/authors/62855/
https://www.labirint.ru/authors/19286/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/977956/?watch_fromlist=cat_9005
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sharoitida tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish masalalariga bag’ishlangan. 

G.I.Karimova, A.Rasulov, A.Isojonov singari olimlarning asarlarida jahon 

globallashuvi sharoitlarida iqtisodiy integratsiyalashuvning zamonaviy 

tendentsiyalari tadqiq etilgan. Biroq, mazkur muammoning turli jihatlariga 

bag’ishlangan ilmiy tadqiqotlar koʻplab uchrasada, milliy iqtisodiyotning 

rivojlanishiga globallashuv jarayonlarining ta’siri, globallashuv sharoitida xalqaro 

iqtisodiy integratsiya amal qilishini nazariy asoslari va uni kuchaytirishning asosiy 

yoʻnalishlari hali etarli tadqiq etilmagan. 

Bizning dissertatsiya ishimizda yuqorida tadqiq etilmagan masalalarga koʻproq 

e’tibor qaratilgan. 

Tadqiqotda qo’llanilgan metodikaning tavsifi: tizimli yondashuv, guruhlash, 

qiyosiy va iqtisodiy tahlil, taqqoslash usullarini oʻz ichiga oladi. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqotning ilmiy 

ahamiyati dissertatsiyada olingan ilmiy xulosa va amaliy tavsiyalardan 

Oʻzbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi va diversifikatsiyalash 

jarayonlarini kengaytirishga bag’ishlangan maxsus, mustaqil ilmiy tadqiqot ishlarida 

foydalanish mumkin. Olingan natijalarning amaliy ahamiyati esa, ishlab chiqilgan 

ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni respublika tashqi savdo faoliyatini 

rag’batlantirishga va xalqaro moliya munosabatlariga integratsiyalashuv amaliyotini 

takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqishda qoʻllashning 

mumkinligi bilan belgilanadi.   Dissertatsiya ishi materiallaridan oliy oʻquv yurtlarida 

«Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar», «Xalqaro moliya» «Xalqaro 

valyuta-kredit munosabatlari» fanlarining oʻquv dasturlarini takomillashtirishda 

foydalanish mumkin. 

Ish tuzilmasining tavsifi. Dissertatsiya kirish, uch bob, xulosa va 

foydalanilgan adabiyotlar roʻyxatidan tashkil topgan.  

Kirish qismida tanlangan mavzuning dolzarbligi, ilmiy ishning maqsadi, 

 
TDIU, 2011 - 198 b.; Jalolov J., Axmedov I., Nematov I., Akramov T. Tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari. O’quv 
qo’llanma. – T.: TDIU, 2011 - 198 b.; Nazarova G.G’. Xalilov X. va boshqalar. Jahon iqtisodiyoti va XIM: Darslik. -T., 

2005. – 320 b.; R.X.Shodiev. “Jahon iqtisodiyoti”. – T.: G’ofur G’ulom nomidagi nashriyot, 2005.; Ishmuxamedov 

A.E. va boshqalar. Jaxon iqtisodiyotiga integratsiya. T.:TDIU. 2004.; Isamuxamedov A. O’zbekiston va ShHT 

mamlakatlari: eksport va import sharhi. //Hamkor.Uz.2008, № 17. 
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uning vazifalari hamda uning yangiligi aks ettirilgan. 

Tadqiqot ishining birinchi bobida, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv va 

diversifikatsiyalash jarayonlarining nazariy-uslubiy asoslari tadqiq etilgan.  

Ishning ikkinchi bobida, globallashuv sharoitida Oʻzbekistonning jahon 

iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi va diversifikatsiyalashning joriy holati tahlil 

etilgan. 

Tadqiqotning uchinchi bobida esa, Oʻzbekistonda tashqi savdoni moliyaviy 

qoʻllab-quvvatlashning ustuvor yoʻnalishlari va globallashuv sharoitida tashqi 

iqtisodiy faoliyatni va iqtisodiyotni diversifikatsiyalashni kuchaytirish istiqbollari 

yoritilgan. 

Ilmiy ishning xulosa qismida esa ilmiy ishni yozish jarayonida vujudga 

kelgan asosiy xulosalar, takliflar va mulohazalar oʻz ifodasini topgan.  
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I BOB. JAHON IQTISODIYOTIGA INTEGRATSIYALASHUV VA 

DIVERSIFIKATSIYALASH JARAYONLARINING NAZARIY-USLUBIY 

ASOSLARI 

1.1. Diversifikatsiyalashning mohiyati, turlari va milliy iqtisodiyot rivojidagi 

oʻrni 

Xoʻjalik amaliyotida firmalarni rivojlantirish va yuksaltirishning bozor 

sharoitlariga mos juda koʻp strategik muqobillarini taklif etish mumkin. Ana shunday 

muqobillardan biri diversifikatsiya hisoblanadi. 

Iqtisodiyotga doir adabiyotlarda diversifikatsiya juda koʻp ta’riflarini uchratish 

mumkin. Biroq, masalaning qiyin tarafi shundaki, diversifikatsiya yagona ta’rif berib 

boʻlmaydigan kontseptsiyadir. Uni hamma har xil tushunadi. Har kim turlicha talqin 

qiladi va turli xil jarayonlarni tasavvur qiladi. Shuning uchun ham muayyan holatdan 

kelib chiqib mazkur kontseptsiyani tushunish va talqin qilish muhim ahamiyat kasb 

etadi. Shunga qaramasdan, ayrim mulohazalar bilan diversifikatsiyaning etarlicha 

darajada umumiy boʻlgan ta’rifini keltirish mumkin. Bu keyingi tahlillar uchun 

muayyan asos boʻlib xizmat qiladi.  

Umuman olganda, iqtisodiy nuqtai nazardan diversifikatsiya (lotincha diversus 

– har xil, turli va facer – qilmoq) – bu ishlab chiqarish va (yoki) xizmat 

koʻrsatishning oʻzaro bog’liq boʻlmagan bir nechta yoki bir qancha texnologik 

turlarini ayni bir vaqtda rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va (yoki) 

xizmatlarning assortimentini kengaytirishdir4.  

Diversifikatsiya firmalarga oʻta murakkab iqtisodiy kon’yunktura sharoitida 

oʻz mavqelarini saqlab qolishlari uchun qulay imkoniyat tug’diradi. Bunga keng 

asssortimentdagi tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish orqali 

erishiladi. Norentabel buyum (mahsulot)lardan keladigan chiqimlar (zarar) boshqa 

mahsulotlardan olinadigan foyda evaziga qoplanadi. 

 
4 Clovis Freire. Economic diversification: A model of structural economic dynamics and endogenous technological 

change. Structural Change and Economic Dynamics. Volume 49, June 2019, Pages 13-28. 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X18302261). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0954349X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0954349X/49/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X18302261
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Diversifikatsiyaning asosiy tarkibiy qismlari 1.1-rasmda keltirilgan.  

 

 

 

 

 

1.1-rasm. Diversifikatsiyaning asosiy tarkibiy qismlari  5 

Bu jarayon avvalambor korxonaning ilgari hech qanday daxldorligi boʻlmagan 

yangi texnologiyalar, bozorlar va tarmoqlarga oʻtish davriga taalluqlidir. Bundan 

tashqari korxonaning tovari (xizmati) butunlay yangi boʻlishi kerak va har doim 

yangi moliyaviy investitsiyalar darkor. 

Diversifikatsiya kompaniya tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 

ishlatilish (qoʻllanish) sohasini kengaytirish bilan uzviy bog’liqdir. U kompaniya 

faoliyatining samaradorligini ayrim bir mahsulotning hayotiy tsikliga bog’liq qilmay 

qoʻyadi. Diversifikatsiya kompaniyaning faoliyat yuritishini emas, balki uning 

barqaror oʻsishini ta’minlashga xizmat qiladigan masalalarni echishga xizmat qiladi. 

Agarda kompaniyaning mahsulotlari tor sohada ishlatilsa, u maxsus kompaniya, 

agarda mahsulotlarning ishlatilish (qoʻllanish) sohasi keng boʻlsa, u 

diversifikatsiyalashtirilgan kompaniya deyiladi. 

Ekspertlarning tasnifi boʻyicha kompaniya umumiy sotuv hajmining 70 foizi 

bitta mahsulotga toʻg’ri kelsa, u maxsus kompaniyalar sirasidan hisoblanadi. 

Diversifikatsiyalashtirilgan kompaniyalar mahsulotlarining foydalanilayotgan 

texnologiyalar va savdo-sotiq xususiyatlariga nisbati boʻyicha nomenklaturasining 

tasnifiga qarab fraqlanadi. 

 Keltirilgan tasnif faqat ayni paytda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yoki 

xizmatlarga nisbatan oʻrinli boʻlib, mahsulotlar yoki xizmatlardagi oʻzgarishlarga 

tegishli emas (aloqasi yoʻq). Bozor sharoitida korxonani u yoki bu turga tegishli deb 

hisoblash hozirgi davrga nisbatan mutlaq va uzoq istiqbolga nisbatan nisbiydir. 

 
5 Magistrant tomonidan tuzildi. 

Diversifikatsiya 

Korxona va tarmoqlar 

faoliyat sohalarini 

kengaytirish 

Mahsulot va xizmat 

turlarini oshirish 

Mahsulot va xizmatlar 

sifatini takomillashtirish 
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Negaki, vaqt oʻtishi bilan maxsus kompaniyalar diversifikatsiyalashtirilgan 

kompaniyalarga aylantirilishi mumkin va aksincha. 

 Nega murakkab jarayon boʻlgan diversifikatsiyaga zarurat paydo boʻldi va 

uning sabablari nimada? 

Ma’lumki, ixtiyoriy firma faoliyatining ideal varianti – bu ehtimoliy 

omadsizliklar va ishlab chiqarishdagi yoʻqotishlarning oldini olishdan iborat boʻlib, 

ularni kompaniyaning aynan shu koʻrsatkichlarga tegishli turli prognozlaridan olish 

mumkin. 

Diversifikatsiyaga zarurat kompaniya faoliyati natijasida erishilgan daraja bilan 

ishlab chiqarishning istalgan va ehtimoliy darajalarini qiyoslash orqali aniqlanishi 

mumkin. 

Kelajakdagi faoliyatini rejalashtirmaydigan (yoki rejalashtira olmaydigan) 

unchalik ilg’or boʻlmagan kompaniyalar uchun ishlab chiqarish koʻrsatkichlaridagi 

bunday farqni koʻrsatuvchi birinchi belgi koʻpincha buyurtmalar portfelining 

kamayishi yoki ishlab chiqarishda band boʻlmagan quvvatlardir. I. Ansoffning 

fikricha, asosiy sabab unumdorlik darajasi va samaradorlikning etarli darajada 

emasligidadir. 

Diversifikatsiyaning barcha sabablari bitta narsa – korxona faoliyatining 

samaradorligini nafaqat hozirda yoki yaqin kelajakda, balkim uzoq istiqbolda ham 

oshirish bilan bog’liqdir. 

Diversifikatsiyaning mezoni ham mavjud. Bunday mezonni belgilash faqat oʻz 

faoliyatida diversifikatsiyani amalga oshirishdan haqiqatda manfaatdor boʻlgan 

korxonalarga tavsiya etiladi. 

Bu birinchi muhim “himoya” bebahodir, chunki u turli hatolarning oldini oladi 

va bundan tashqari xavfsizlik va yaxshi nazorat dasturi sifatida xizmat qilishi 

mumkin. 

Baholash va diversifikatsiya rejasini ishlab chiqish vaqt, kuch va puxta 

oʻrganishni talab qiladi. Qisqa fursatda tayyorlangan xulosani, hattoki ayrim 

ma’lumotlarni taqdim etish boʻyicha tashqi ekspertlarning xizmatini ham bozorni 

oʻrganish, jarayonlar va tovarlarni texnik oʻrganish hamda moliyaviy tahlilga asos 



 

 

13 

qilib olib boʻlmaydi. Haqiqatdan ham bu faqat avval boshida ushbu muammo bilan 

shug’ullanish kerakmi yoki yoʻq degan masalani oydinlashtirish uchun asos sifatida 

zarur xolos. Baholash bularning barchasi chindan ham yaxshiligini koʻrsatishi 

mumkin, faqat bu kompaniya uchun emas. 

Diversifikatsiya usullari biznes va boshqaruv bilan mustahkam bog’liqlikdadir. 

Diversifikatsiya shunday darajadagi izchil yondoshuvni talab etadiki, faoliyatni 

rejalashtirishning eng boshida ularning hech qaysi birini mustasno qilish kerak emas. 

Diversifikatsiyaning har qaysi holati oʻziga mos yondoshuv va tahlilni talab etadi. 

Biroq, bir vaqtning oʻzida har xil usullar qaralishi lozim. Diversifikatsiyalash 

boʻyicha dasturlar quyidagi usullardan birortasini qamrab olishi mumkin: 

1. Kompaniyaning butun personali, shuningdek asbob-uskunalar kelajakda 

tovar va xizmatlarning xilma-xilligiga erishish uchun foydalanilmog’i kerak. Bu usul 

personalining tadqiqotga moyilligi juda kuchli boʻlgan kompaniyalar uchun juda 

mosdir. 

2. Unumdorlikni oshirish asbob-uskunalar sonini koʻpaytirish va sifatini 

yaxshilash evaziga qoʻlga kiritiladi, bu oʻz navbatida mahsulot assortimentini 

oshirishga olib keladi. 

3. Muayyan sohada faoliyat yuritayotgan firma yo naqdiga, yo aktsiyaga, yoki 

ularning kombinatsiyasiga sotib olish yoʻli bilan tarkibga qoʻshib olinadi. Markaziy 

korporativ funktsiyalar mazkur firmaning faoliyatiga ham yoyiladi.  

4. Katta-kichikligi va faoliyat turi boʻyicha bir-biriga yaqin kompaniyalarni 

birlashtirish. 

5. Qaysidir kompaniyaga qiziqish, u bevosita ishtirok etish yoki boshqa 

kompaniya ustidan nazorat koʻrinishida boʻladi. Lekin, qoʻshib olingan kompaniya 

mustaqil tuzilma sifatida faoliyat koʻrsataveradi. 

6. Naqd pullarni jalb qilish, boshqaruv malakasini, texnik koʻnikmalarni, 

patentlarni va boshqa resurslarni jalb qilish shunday boʻlishi kerakki, bundan 

kompaniya muayyan koʻrinishdagi ustunliklarni qoʻlga kirita olsin. Masalan, 

mahsulotlarni kafolatli etkazib berish, investitsiyalar boʻyicha daromadlar, boshqa 

firmalar bilan hamkorlikdan keladigan foydalar. Ayrim hollarda kompaniyalar yangi 
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korporatsiyani tashkil etishlari mumkin. 

7. Operator yoki iste’molchiga diversifikatsini oʻzgartirish yoki ularning 

faoliyatini kengaytirishga koʻmaklashish. Koʻpincha iste’molchining sanatoriy-kurort 

majmuasiga boʻlgan ehtiyojini diversifikatsiyani yuzaga keltiruvchi muhim omil 

sifatida tavsiflash mumkin. 

Qayd etilgan variantlarni butun tafsilotlari bilan keltirish qiyin. Chunki, har 

qaysi diversifikatsiya holatiga turli jihatlar xosdir. Diversifikatsiya juda keng 

koʻlamdagi imkoniyatlarni qamrab olishi mumkin. Bu faqat ayrim bir mamlakat 

ichida ishlab chiqarishning yangi sohasiga ma’lum bir chegarada kirib borish (“tor” 

diversifikatsiya)dan boshlab boshqa mamlakatlarning ishlab chiqarish sohasiga 

kengroq miqyosda kirib borish (“keng” diversifikatsiya)gacha boʻlishi mumkin. 

Mazkur muammoni qarab chiqishdan avval bu sohani oddiy bir tahlildan 

oʻtkazish lozim. Unga koʻra, “vertikal integratsiya” nomini olgan, kompaniya oʻz 

resurslarining ma’lum bir qismini unga kerakli materiallar va mahsulotlar etkazib 

beruvchi va (yoki) firmaning mahsulotlari sotiladigan bozorni ta’minlab turuvchi 

korxonalarni tashkil etish yoki oʻz tarkibiga qoʻshib olishga yoʻnaltirish holati 

vujudga keladi. Bunda uchta jarayonni ajratib koʻrsatish mumkin. Ularni 

diversifikatsiyaning motivlari deyish mumkin: 

– mavjud mahsulot-bozor kombinatsiyasi uchun, qaysiki u ma’naviy eskirish 

yoki kuchli raqobat ta’sirida oʻz hayotiyligini yoʻqotgan; 

– mavjud mahsulot-bozor kombinatsiyasi uchun, qaysiki u etuklik va 

toʻyinish bosqichiga etgan, potentsialning oʻsishi mumkin boʻlgan vosita va 

rusurslarni jalb qilishni oqlamaydigan holatda; 

– pasayish shart-sharoitlari yoki ehtimolli oʻta toʻyinish holatini bartaraf etish 

uchun. Ishlab chiqarishning barcha sohalariga investitsiyalar va tavakalchilikni 

taqsimlash yoʻli balan amalga oshiriladi. 

Barcha motivlar alohida-alohida yoki oʻzaro birgalikda boʻlishi mumkin. Bu 

har bir kompaniyaning muayyan holatiga bog’liqdir. Shuning uchun ham muayyan 

holatlarga mos ravishda diversifikatsiya turini tanlash yaxshi asoslangan va puxta 

rejalashtirilgan boʻlishi kerak. 
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Agar yoʻnalishlar va tasodiflarni tahlil qilish natijasida kompaniyani 

diversifikatsiyalashtirish kerakligi aniqlansa, u holda diversifikatsiya imkoniyatlarini 

qaerdan va qanday qilib izlash kerak? 

Diversifikatsiyaning ikkita asosiy turi bor. Bular: bog’langan va bog’lanmagan 

diversifikatsiya. Bog’langan diversifikatsiya kompaniyaning mavjud biznes sohalari 

(masalan, ishlab chiqarish, marketing, moddiy ta’minot yoki texnologiyalar) bilan 

bog’liq yangi faoliyat sohasini anglatadi. Bog’lanmagan diversifikatsiya – mavjud 

biznes sohalari bilan oshkora bog’liq boʻlmagan yangi faoliyat sohasidir. 

Kompaniyalarning koʻpchiligi dastlab ish boshlagan biznes sohalarida raqobat 

ustunliklarini saqlab turish uchun zarur boʻlgandan ortiqroq moliyaviy resurslar 

yaratayotganida diversifikatsiyaga murojaat qilishadi. Diversifikatsiya quyidagi 

yoʻllar bilan amalga oshirilishi mumkin: 

– ichki kapital bozori orqali; 

– tuzilmaviy qayta tuzish orqali; 

– strategik xoʻjalik zonalari (SXZ) oʻrtasida maxsus san’atlarni uzatish 

orqali; 

– funkiyalar va resurslarni boʻlish orqali. 

– Ichki kapital bozori orqali amalga oshiriladigan diversifikatsiya fond bozori 

bajaradigan funktsiyalarni amalga oshiradi. Kapitalning ichki bozorida bosh ofis 

zimmasiga quyidagi bosh vazifalar yuklatiladi: 

– korporatsiyaning SXZ portfelini aniqlashdan iborat strategik rejalashtirish 

funktsiyalarini bajarish; 

– moliyaviy maqsadlarni aniqlash va SXZning faoliyatini kuzati borish; 

– raqobatchi SXZ oʻrtasida korporativ kapitalni joylashtirish. 

1.2. Tashqi savdo strategiyasini takomillashtirishda diversifikatsiya siyosati 

Oʻzbekiston Respublikasi hukumati tomonidan olib borilayotgan iqtisodiyotni 

liberallashtirish siyosati tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari boʻlgan sub’ektlarning 

koʻpayishiga olib keldi. Shu sababli, mazkur jarayonda korxonalardagi tashqi 

iqtisodiy aloqalar samaradorligini aniqlash va uni amalga oshirish yoʻllarini ishlab 
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chiqish muhim ahamiyatga egadir. 

Xalqaro savdoning samaradorlik koʻrsatkichlarini aniqlash va bir tizimga 

keltirish har qaysi mamlakat uchun nihoyatda muhim va murakkab vazifa 

hisoblanadi. Buning uchun maxsus ilmiy-iqtisodiy tadqiqotlar oʻtkazish talab 

qilinadi. Bunday tadqiqotlar hozirgi zamon bozor iqtisodiyotiga xos jarayonlarni 

chuqur oʻrganish bilan birga, ilg’or hisob-kitob usullaridan foydalanishni taqozo 

qiladi. Jumladan, bu tarmaqlararo balanslar tuzish usullariga asoslanmog’i lozim. 

Xalqaro iqtisodiy aloqalarni bashorat qilganda, tovar aylanishidan tashqari transport, 

kreditlar va boshqa moliyaviy operatsiyalar, ilmiy-texnik axborotlarning importi-

eksporti, yirik koʻlamdagi loyihalarni amalga oshirishdagi xalqaro hamkorlik kabi 

tashqi aloqalarning turlari ham hisobga olinadi. 

Mutaxassislar fikricha, quyidagi yoʻnalishlar katta istiqbolga ega hisoblanadi 6: 

1. Qishloq xoʻjaligining unumdorligini oshirish maqsadida agrotexnikani 

(naslchilik va oʻsimliklar genetikasi, zararkunandalarga qarshi kurash, oʻg’itlar, 

sug’orish ishlari va hokazolarni) rivojlantirish. 

2. Tabiiy muhitni saqlash, himoyalash va yaxshilash. 

3. Energetika xoʻjaligi (atom energiyasi, elektrotexnika, transport energetikasi 

va hokazolar). 

4. Texnik kibernetika. 

5. Kosmik fazo tadqiqotlari. 

6. Geologiya va okeanografiya. 

7. Suv resurslarini va shoʻr suvlarni tozalash muammolari. 

8. Sog’liqni saqlash va aholi oʻsishini tartibga solish. 

9. Qurilishni yaxshilash va arzonlashtirish. 

Hozirgi vaqtda qator ilmiy-texnik axborotlarning xalqaro almashinuvdagi 

koʻpgina kamchiliklar (takrorlanish, tarqoqlik, bir shaklga keltirishning yoʻqligi) 

samaradorlikning pasayishiga olib kelmoqda. 

Axborotlarning xalqaro almashuvi oʻzaro foydalidir, chunki axborotlar (ilmiy, 

iqtisodiy, texnikaviy va boshqalar) importi uning zahiralarini oshiradi. Shubhasiz, 

 
6 Zufarova N.A. Tashqi iqtisodiy aloqalar samaradorligini aniqlash // Boshqaruv va jamiyat, 2009, №3, 111-112 betlar. 
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axborotlarni tadqiqotlar xalqaro almashuvning kengayishi nafaqat iqtisodiy, balki 

umummadaniy nuqtai nazardan ham g’oyat samaralidir. 

Insoniyat oʻz rivojlanishining shunday bosqichiga qadam qoʻydiki, endilikda 

koʻpgina mamlakatlarning hamkorlik aloqalarini talab qiluvchi ulkan loyihalarni 

amalga oshirish mumkin. Ularni amalga oshirish uchun yirik moddiy, mehnat va 

moliyaviy resurslar bilan birga, ilmiy-texnik tartibdagi ulush ham zarur. Bu esa bitta 

davlatning qoʻlidan kelmaydi.  

Tashqi iqtisodiy aloqalarning samaradorligi – korxonalar tashqi iqtisodiy 

faoliyatini baholash koʻrsatkichi boʻlib, ushbu faoliyatning natijalarini va uni amalga 

oshirishga ketgan xarajatlarni oʻzaro taqqoslashdan iborat. 

Umumiy koʻrinishda tashqi iqtisodiy aloqalarning samaradorligi (samarasi) 

quyidagi yoʻllar orqali aniqlanadi: 

– xalq xoʻjaligi darajasida – eksport mahsulotlarini ishlab chiqarishga 

ketadigan xarajatlar, transport va tashqi savdo sarflari, import qilinayotgan oʻxshash 

tovarlarni mamlakatda ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlarni tejab qolish va 

import tovarlaridan foydalanishning samarasini aks ettiruvchi import tovarlarning 

narx bahosiga taqqoslash; 

– eksport mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilvr darajasida - uni ishlab 

chiqarishga ketadigan xarajatlarni tashqi savdo tashkiloti joʻnatmalarining eksport 

foydalanuvi va qoʻshimcha toʻlovlarning boshqa turlarini hisobga oluvchi soʻmdagi 

ichki (boshlang’ich) narxlariga qiyoslash; 

– import tovarlarining iste’molchilari (buyurtmachilari); 

– milliy valyutadagi ichki narxlarni (tashqi savdo tashkiloti xalq xoʻjaligiga 

topshiradigan narxlarda) xorijiy tovarlardan foydalanishning samarasini hisobga 

olgan holda, shu turdagi tovarlarni mamlakatda ishlab chiqarishning tannarxiga 

(xarajatlariga) taqqoslash; 

– eksportchi - tashqi savdo tashkilotlari darajasida – tovarlarni etkazib 

berishning topshiriladigan narxlarida ishlab chiqaruvchilarga toʻlovlarni (belgilangan 

ustamalar, transport sarflarini hisobga olgan holda) mamlakat chegaralaridagi 

narxlarda ifodalangan valyutada qiyoslash; 
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– importchi - tashqi savdo tashkilotlari darajasida – tovarlar importi uchun 

(transport va nakladnoy sarflarini hisobga olgan holda) valyuta toʻlovlarini milliy 

valyutadagi transport va boshqa sarflarni chiqarib tashlab, ularning xalq xoʻjaligiga 

(buyurtmachiga) topshirilish narxlaridagi ichki qiymatini solishtirish; 

– Moliya vazirligi darajasida – tashqi savdo almashinuvining saldosini 

hisobga olgan holda, import tovarlarining ichki narxini (topshirish bahosini) eksport 

mahsulotlarining boshlang’ich narxiga taqqoslash. 

Keltirilgan tahlillar shu asosda korxonaning tashqi savdo aloqalari 

samaradorligini aniqlash va uni oshirish yoʻllarni ishlab chiqishga ijobiy ta’sir qiladi 

(1.1-jadval). 

1.1-jadval 

Eksport va import samaradorligining xalq xoʻjaligi darajasidagi oʻzaro 

bog’liqligi 7 

Eksport-import  

samaradorligi 

Ishlab chiqarish 

samaradorligi 

Eksportning byudjet 

samaradorligi 

Eksport mahsuloti ishlab 

chiqarishga ketadigan 

xarajatlar. 

Tashqi savdoning xalq 

xoʻjaligidagi samaradorligi. 

Import qilinayotgan 

tovarlarga oʻxshash tovarlarni 

mamlakatda ishlab chiqarishga 

ketadigan xarajatlar. 

Import tovardan 

foydalanishning samaradorligi 

Sanoatning 

boshlang’ich narxi. 

Tashqi savdodan 

keladigan xalq xoʻjalik 

samarasi. 

Importning xalq 

xoʻjaligidagi 

samaradorligi. 

Import tovarlarini xalq 

xoʻjaligiga 

(buyurtmachiga) topshirish 

narxlari. 

Mahsulot eksportidan 

tushadigan valyuta 

daromadi. 

Davlat byudjetining 

tashqi savdodan oladigan 

samarasi. 

Importning byudjet 

samaradorligi. 

Tovarlarni import 

qilishga ketadigan valyuta 

xarajatlari. 

 

 

Strategik tanlovning bajarilishi bilan barcha kelgusi amaliy faoliyatni amalga 

oshiruvchi tayinli tashkiliy tuzilmaga zarurat vujudga keladi. Albatta, etakchi 

mutasaddilik va mas’uliyat firma ichki tuzilmasi zaminida hal etilishi tabiiydir. 

Tashqi muhit sharoitlariga moslashish, kelgusi bozor va talab koʻlami oʻzgarishlarini 

inobatga olish va firma ravnaqi uchun samarali boʻlgan strategiyani amalga 

oshiruvchi, tayinli strategik vazifalarni hal etuvchi boʻlinma – strategik xoʻjalik 

 
7 Zufarova N.A. Tashqi iqtisodiy aloqalar samaradorligini aniqlash // Boshqaruv va jamiyat, 2009, №3, 111-112 betlar. 
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zonalari (SXZ) sifatida shakllanadi. Ta’kidlash joizki, SXZ ilk bor amaliy jihatdan 

AQSh mudofaa tizimida qoʻllangan boʻlsa, tadbirkorlik sohasida u dastlab “Djeneral 

Elektrik” korporatsiyasida rivojlantirildi. “Makkinzi” kompaniyasining “Djeneral 

elektrik” kompaniyasi uchun taklif etgan “strategik xoʻjalik markazlari” (SXM) 

tuzish va bu asosda strategik harakatlarni uyushtirish tez orada oʻz samarasini berdi. 

SXZ va SXM oʻrtasida farqlar mavjud. Jumladan, SXZ – firmani tashqi 

muhitdan kuzatilishi va tashqi muhit sharoitiga moslashishidan kelib chiqib, tegishli 

firmani qaysi tarmoq (yoki mahsulot) miqyosida kelgusida rivojlanish istiqbollarini 

belgilash ma’nosini anglatadi. SXM esa – firma ichki muhitida barcha vakolat va 

mas’uliyat bilan ta’minlangan tashkiliy tuzilma sifatida namoyon boʻladi. Shu bilan 

birga, ushbu tuzilmalar firmaning oldida turgan strategik vazifalarni hal etish uchun 

barpo etiladi. 

SXZ tanlashda eng asosiy muammo ular faoliyat koʻlamini va firma uchun 

zaruriy miqdorini toʻg’ri aniqlash hisoblanadi. Koʻpgina hollarda firma istiqboli 

uchun koʻngilli va imkoniyatdagi turli-tuman yoʻllarning mavjudligi natijasida 

koʻproq SXZ tuzish ishtiyoqi tug’iladi. 

Albatta SXZ tanlash va belgilash oʻta murakkab jarayondir. Firmaning katta-

kichikligi, faoliyat koʻrsatayotgan tarmog’i va qay yoʻnalishda strategik rivojlanishni 

tanlanishiga qarab tuzilayotgan SXZ sonini bir nechaga boʻlishi mumkin. Koʻpgina 

yirik firmalarda tuzilayotgan SXZ soni 30 dan 50 tagacha boʻlishi qayd etilgan. 

Umuman olganda, SXZlarni tanlashda va tuzishda quyidagi tamoyillarga 

tayanish zarur boʻladi. 

1)  SXZning oʻzaro ta’min etuvchanligi, ya’ni tanlangan SXZning tegishli 

talabni qondirishda bir-birlariga bog’liqligi. 

2)  SXZning firma salohiyati rivoji talablariga va belgilangan strategiya 

yoʻnalishlariga mos kelishi. 

3)  SXZning istiqbolda firma uchun yana yangi tanlov imkoniyatlarini vujudga 

keltirishi, ya’ni tegishli SXZning jalb etuvchanligi. 

Tashqi muhit oʻzgarishlarini inobatga olish va tanlanayotgan strategiya 

samaradorligini belgilovchi asosiy xususiyatlardan biri — bu SXZning asosiy 
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kutilayotgan belgilaridir. I. Ansoff fikriga koʻra, SXZ quyidagi 4 koʻlamda 

qiyoslanishi lozim: 

1. Oʻsish istiqbollari – oʻsish sur’atlari bilan birga talabning hayotiy davri 

tafsiloti. 

2. Rentabellik istiqboli – foyda istiqbolining turli koʻlamlarda aniqlanishi. 

3. Kutilayotgan nobarqarorlik darajasi, ya’ni kutilayotgan istiqbolning aniqlik 

darajasining pasayishi yoki oʻzgarishi. 

4. SXZ kelgusi muvaffaqiyatini ta’minlovchi raqobatning asosiy omillari. 

Diversifikatsion oʻsish – tegishli firmani oʻzi faoliyat koʻrsatayotgan tarmoq 

imkoniyatlariga nisbatan boshqa tarmoq yoʻnalishida rivojlanishi samarali yoki 

maqsadga muvofiq boʻlgan holda belgilanadi. Lekin, buning uchun tegishli firma 

oʻzga tarmoqda rivojlanishi uchun toʻplangan tajribasi, ilmiy izlanishlar va 

tadqiqotlar asosida mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, dastlabki tarmoq boʻyicha 

ixtisoslashuvini oʻzgartirish yoʻllari va imkoniyatlarini baholagan boʻlishi shart8. Oʻz 

navbatida diversifikatsion oʻsish quyidagi yoʻnalishlarda namoyon boʻladi: 

a) kontsentrik diversifikatsiya – firmaning oʻz mahsulotlari koʻlamini 

marketing nuqtai nazaridan safdosh, toʻldiruvchi mahsulotlar bilan boyitishi 

borasidagi urinishlarini anglatadi; masalan, faqat kitoblarni chop etish bilan 

shug’ullanuvchi kompaniyaning jurnallarni chop etishni ham yoʻlga qoʻyishi. 

b) gorizontal diversifikatsiya – tegishli firma mahsulotlarini assortimentini 

iste’mol nuqtai nazaridan oʻxshash boʻlmagan, ammo oʻzaro bog’liq boʻlgan 

mahsulotlar bilan boyitish borasidagi urinishlari tushuniladi; masalan, musiqa 

asboblari ishlab chiqaruvchi kompaniyaning bolalar uchun musiqa maktabini tashkil 

etishi. 

v) konglomerat diversifikatsiya – firmani mahsulot koʻlamini texnologik, 

iste’mol, jihatdan umuman bog’liq boʻlmagan mahsulotlar ishlab chiqarishga, 

sotishiga taalluqli boʻlgan urinishlar tushuniladi. Masalan, farmatsevtik 

kompaniyaning kompyuter dasturlari ishlab chiqish yoʻnalishi boʻyicha rivojlanish 

 
8 Patrick N.Osakwe. Amelia U. Santos-Paulino. Berna Dogan. Trade dependence, liberalization, and exports 

diversification in developing countries. Journal of African Trade. Volume 5, Issues 1–2, December 2018, Pages 19-34. 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214851518300185). 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/22148515
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22148515/5/1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214851518300185
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xatti-harakatlari. 

Ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalashning qay darajada 

samarali amalga oshirilishi koʻp jihatdan korxonalarning koʻlami va tashkiliy-huquqiy 

shakliga bog’liq. 

Yuqorida qayd etilganlardan koʻrinadiki, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash 

oʻz navbatida, korxona koʻlamining yiriklashuviga zamin yaratadi. Boshqa teng 

sharoitlarda yirik korxona bir qator afzal jihatlari bilan ajralib turadi 9: 

– yirik korxonalar oʻz imkoniyat va salohiyatlari bilan iqtisodiy hamkorlarni 

oʻziga nisbatan ustun ravishda muvaffaqiyatli jalb eta oladi. Turli kon’yunkturaviy 

tebranishlar sharoitida ham yirik korxona faoliyati barqarorligining saqlanib qolishi, 

oʻz navbatida, iqtisodiy hamkorlik barqarorligini va bu jarayon uzoq muddat davom 

etishini ta’minlaydi; 

– yirik korxonalar raqobat kurashiga bardoshliligi bilan ajralib turadi. 

Ularning moddiy-texnik darajasi, iqtisodiy va moliyaviy imkoniyati, fan-texnika 

yutuqlarini ishlab chiqarishga jadallik bilan joriy eta olish qobiliyati doimiy ravishda 

tovarlar va xizmatlar turlarini yangilash, takomillashtirib borish, ishlab chiqarish 

xarajatlarini pasaytirish imkonini beradi; 

– yirik korxonalar bozordagi qisqa muddatli kon’yunkturaviy 

oʻzgarishlarning salbiy ta’siriga bardoshli boʻladi, tasodifiy omillar ta’siriga qarshi 

tura oladi; 

– globallashuv va ishlab chiqarishning baynalmilallashuvi sharoitida yirik 

korxonalar xalqaro mehnat taqsimoti ustunliklaridan kengroq foydalanish imkoniga 

ega boʻladilar. Ulardagi koʻlam samarasi tashqi iqtisodiy omillar bilan qoʻshilgan 

holda ishlab chiqarish samaradorligi oshishiga zamin yaratadi va h.k. 

Yuqoridagi barcha omillar ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va 

diversifikatsiyalash jarayonlarini yirik korxonalarda nisbatan kengroq amalga 

oshirish mumkinligidan darak beradi. 

Mazkur jarayonlarga, shuningdek. korxonalarning tashkiliy-huqukiy shakllari 

 
9 Amonboev M. Korporativ korxonalarda ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalashning o’ziga xos 

xususiyatlari // Iqtisodiyot va ta’lim, 2010, 2-son, 38-40-betlar. 
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ham turlicha ta’sir koʻrsatishi mumkin. Ma’lumki, korxonaning tashkiliy-huquqiy 

shakli - bu, undagi mulkchilik munosabatlari, ishlab chiqarishni tashkil etish va 

boshqarish shakl va mexanizmlari jihatidan oʻziga xos tarkibiy tuzilishi boʻlib, davlat 

korxonasi, xususiy korxona, aktsionerlik jamiyati, mas’uliyati cheklangan jamiyat va 

boshqa shakllar shular jumlasidan hisoblanadi. 

Korporativ korxonada ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va 

diversifikatsiyalash bilan bog’liq jarayonlar va ular ta’sirida roʻy berishi mumkin 

boʻlgan ijtimoiy-iqtisodiy oʻzgarishlarning har bir guruh uchun ham manfaatli, ham 

manfaatga zid tomonlari mavjud. Ayni paytda, real hayotda ushbu holatlar yanada 

murakkab va turlicha koʻrinishga ega boʻladi. Masalan, korxona ishchilarining ham 

ayni bir vaqtda aktsiya egasi, ya’ni mulkdor sifatida namoyon boʻlishi biz koʻrib 

chiqqan shartli manzaraga yana oʻzgacha tus berishi mumkin. 

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan koʻrinadiki, korporativ korxonalarda ishlab 

chiqarishni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash jarayonlarini amalga oshirish 

ma’lum ustunlik va afzalliklarga ega. Biroq, ayni paytda bu jarayonlarni amalga 

oshirishda muhim jihat - mavjud iqtisodiy manfaatlar uyg’unligi va mushtarakligiga 

e’tibor berish kerak. Ushbu vazifa korporativ korxonani modernizatsiyalash va unda 

diversifikatsiyalash ishlarini olib borish chora-tadbirlari tizimini ishlab chiqish 

davridayoq hisobga olinishi lozim. Bu esa, pirovardida ishlab chiqarishni 

modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash jarayonlarining samaradorligiga ahamiyatli 

ta’sir koʻrsatadi. 

 

1.3. Milliy iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi va 

diversifikatsiyalash jarayonlarini kengaytirishning uslublari 

Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyo mintaqasida rejali iqtisodiyotdan bozor 

iqtisodiyotiga oʻtish yoʻlida tub ijtimony-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. 

Boshqaruvning ma’muriy-buruqbozlik tizimi asosan buzib tashlandi, bozor 

mexanizmlari ishga tushirildi, moliya va pul tizimlari shakllantirildi va 

rivojlanmoqda, milliy valyutalari joriy etildi, mulkchilik munosabatlari tubdan 

oʻzgartirilmoqda, xususiylashtirish keng koʻlamda olib borilmoqda Umuman olganda 
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ijtimoiy va siyosiy barqarorlik saqlanib qolmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi milliy 

bozorlarning tarqoqligi va torligi, tashqi iqtisodiy siyosatning kelishilmaganligi, 

moliyaviy va texnologik resurslarning cheklanganligi sharoitida bugungi kunda 

xorijiy raqobatchilarning bosimiga qarshi turishga va ichki bozorni himoya qilishga 

qodir emas Boz ustiga ushbu respublikalar iqtisodiy salohiyat darajasiga va ijtimoiy 

muammolar hal etilishi darajasiga koʻra bir-biridan ancha farqlanadi. 

Shu boisdan ham Oʻzbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan 

integratsiyalashuvi mamlakat mintaqasida tashqi iqtisodiy aloqalar ta’siri 

samaradorligini oshirishga har tomonlama xizmat qiladi. Chunki, ushbu integratsion 

birlashuvning bir qator afzalliklari mavjud. Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi - 

qatnashchi mamlakatlarning ixtiyoriyligiga va ular tomonidan iqtisodiy ittifoqning 

qulayligi va zarurligi anglab etilishiga asoslangan evolyutsion jarayondir. Ushbu 

ittifoq qatnashchi mamlakatlarga iqtisodiyotlarning qoʻshimcha qiyosiy ustunliklariga 

ega boʻlish va dinamik iqtisodiy oʻsish traektoriyasiga kirish imkonini beradi. 

Quyidagilarni bunday ittifoqning afzalliklariga kiritish mumkin: 

- mineral, qishloq xoʻjaligi va energetika xom ashyosining barcha turlari bilan 

mintaqaning toʻliq oʻzini oʻzi ta’minlashi; birgalikdagi qudratli eksport salohiyati; 

- kooperatsiya va qoʻshma investitsiyalar asosida raqobatbardoshli mahsulot 

ishlab chiqarishni tashkil etish imkonini beruvchi jami ishlab chiqarish salohiyati; 

- ta’lim darajasining yuqoriligi va ish kuchining past qiymati bilan 

xarakterlanadigan mehnat resurslari; 

- bir tomondan, Rossiya va Evropa bilan, ikkinchi tomondan, Sharq 

mamlakatlari oʻrtasidagi qulay jug’rofiy-siyosiy mavqei; 

- suv resurslaridan va boshqa tabiiy resurslardan birgalikda oqilona 

foydalanish, ekologik xavfsizlikka erishish imkoniyati; 

Biroq yagona iqtisodiy makonni shakllantirish sust va katta qiyinchiliklar bilan 

amalga oshirilmoqda. Energiya manbalarini va xom ashyo resurslarini eksport 

qilishda hamda sanoatning raqobabardoshliligini oshirishda jamoaviy manfaatlarni 

himoya qilishga doir kontseptsiya va birgalikdagi xatti-harakatlar dasturi ishlab 

chiqilmagan. Mintaqaning suv, energetika, gaz, transport komplekslaridan oʻzaro 
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foydali foydalanish sohalarida jiddiy hal etilmagan muammolar saqlanib qolmoqda. 

Bir qancha tarmoq integratsiya muammolari toʻliq hajmda amalga oshirilmagan. 

Keyingi vaqtlarda amalga oshirilishi koʻp mablag’ni talab etmaydigan madaniy, ilmiy 

aloqalar qisqarmoqda. Iqtisodiyotlarni isloh qilish, ularning tarkibiy qayta tuzilishi 

yoʻnalishlari va dinamikasida zarur muvofiqlashtirish ishlari mavjud emas. Ilgari 

imzolangan bir qancha bitishuvlar shartlari toʻliq hajmda bajarilmayapti. 

Kelishilmagan eksport siyosati, (narxlar va tashqi chegara tariflari boʻyicha) 

uchinchi mamlakatlar bozorlarida eksport qilinadigan mahsulotlarning ayrim 

guruhlari boʻyicha qatnashchi davlatlarning asossiz ravishda raqobatlashishiga olib 

kelmoqda. Iqtisodiyotlarni isloh qilish tezligining turlichaligi, boshqa qatnashchi 

davlatlarning manfaatlarini kamsituvchi bir tomonlama qarorlar qabul qilinishi 

integratsiya jarayonini toʻxtatib qoʻymoqda 

Hukumatlar eksport va importga ma’muriy toʻsiqlarni bekor qilib, bojxona 

bojlarini olib tashlab hamda savdo operatsiyalariga xizmat qiluvchi moliyaviy va 

bozor infratuzilmasini rivojlantirishga har tomonlama koʻmaklashib va qoʻllab-

quvvatlab, shuningdek narxlarni ma’muriy nazoratdan toʻliq ozod qilib tovarlarning 

davlatlar bozorida erkin harakat qilishini ta’minlashi kerak. 

Hozirgi vaqtda mintaqaviy faoliyatda Oʻzbekistonning roli tobora salmoqli 

boʻlib bormoqda. Bu bir necha sabablar bilan izohlanadi: 

Oʻzbekiston mustaqil xom ashyo va energetika bazasiga, shuningdek katta 

inson resurslariga va nisbatan sig’imli iste’mol bozoriga ega; 

Respublikaning jug’rofiy joylashishi Markaziy Osiyoning qolgan toʻrta 

respublikasi bilan umumiy chegara mavjuddigi bilan xarakterlanadi. 

Markaziy Osiyo mintaqasi doirasida umummintaqaviy tartibga solish obyekti 

boʻlishi kerak boʻlgan davlatlararo integratsiya dasturlarini barpo etish va amalga 

oshirishning alohida muhim roli va ustuvor ahamiyatini ajratib koʻrsatish mumkin. 

Shu oʻrinda tashqi iqtisodiy foliyat yuritishda diversifikatsion tamoyillarga 

ham e’tibor qaratish, mamlakatimizning kelajakdagi istiqbolini va kutilmagan 

xavflarni bartaraf etish, shuningdek bunday xavflar paydo boʻlgan taqdirda ulardan 

keladigan salbiy ta’sirlarni maksimal darajada kamaytirish imkonini beradi. 
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Diversifikatsiya – muayyan toʻplam tarkibining turli-tumanligini ta’minlash chora-

tadbirlari. Diversifikatsiya darajasi turli-tumanlilik darajasi bilan belgilanadi. 

Diversifikatsiyalashdan muhim investitsiya kontseptsiyasi tariqasida foydalaniladi. U 

investitsiya portfeli daromadliligini pasaytirmagan holda uning riskini pasaytiradi. 

Diversifikatsiyalashdan olinadigan eng yuqori samara bir turdagi aktiv 

qiymatining pasayishi boshqa turdagi aktiv qiymatining oʻsishi hisobiga qoplanishini 

ta’minlaydigan tarzda investitsiya portfeliga turli sinflar, tarmoqlar, mintaqalar 

aktivlarini qoʻshish orqali erishiladi. 

Ya’ni, tashqi iqtisodiy aloqalarni oʻrnatishda quyidagi diversifikatsion 

tamoyillarga e’tibor qaratish ijobiy samara berishi mumkin: 

- tashqi iqtisodiy aloqalarni iloji boricha koʻproq va mintaqaviy jihatdan 

turlicha boʻlgan mamlakatlar bilan oʻrnatish lozim; 

- eksport tarkibini turlicha mahsulotlar tashkil etishi lozim; 

- bir xil turdagi maxsulot yoki xizmatni bir vaqtning oʻzida jahonning turlicha 

qit’alarida joylashgan davlatlarga eksport qilish lozim; 

- iqtisodiyot uchun zarur boʻlgan import mahsulotlari ham eksport siyosatida 

amal qiladigan tamoyil sifatida amalga oshirilishi lozim; 

-jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonini tashkil etishda turli 

mamlakatlar tajribasini oʻzimizni sharoitga moslashtirgan holatda amalga oshirish 

lozim. 

Yuqoridagi shu kabi tamoyillarga amal qilish tashqi iqtisodiy aloqalarni 

samarasini yanada kuchaytiradi deb hisoblaymiz. 

Jahon ishlab chiqarishida ulushi uzluksiz ravishda oshib borayotgan Osiyo 

davlatlari yangi transport yoʻlaklari, shu jumladan Qozog’iston, Qirg’iziston va 

Oʻzbekiston orqali oʻtadigan transport yoʻlaklari rivojlanishidan manfaatdordir. 

Mintaqa davlatlari shuningdek oʻz transport-tranzit salohiyatidan foydalanishdan ham 

manfatdorligi ayon, chunki u sanoatning asosiy tarmoqlari va qishloq xoʻjaligiga 

katta ta’sir koʻrsatadi. 

Yuklarning Xitoy va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlaridan Markaziy Osiyo 

hududi orqali Rossiyaga va Evropaga tomon tashilishi jahon transport tizimini 
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maqbullashtirib, yoʻlga ketadigan vaqtni qisqartirib, mintaqa davlatlari uchun 

daromadlarning yangi manbaini yaratibgina qolmay, balki ularning ichki iqtisodiy 

rivojlanishiga va eksportni kengaytirishga kuchli turki beradi. Quyidagilar transportni 

rivojlantirishning ustuvor loyihalari hisoblanadi: 

- xalqaro dengiz portlari qurilishi va ulardan birgalikda foydalanish; 

- davlatlararo temir yoʻl tarmoqlarini rivojlantirish; 

- avtomagistrallardan birgalikda foydalanish va ularni rivojlantirish, istiqbolda 

Osiyo-Evropa magistral avtomobil yoʻli barpo etish; 

- havo boʻshlig’idan birgalikda foydalanish, Evropa-Osiyo aviatsiya aloqasi 

Markaziy Osiyo hududi orqali oʻtishiga yoʻnalish olish; 

- magistral gaz quvurlari qurish. 

Bayon qilinganlarni jamlab transmilliy kompaniyalar, moliyaviy-sanoat 

guruhlari va erkin savdo zonalari barpo etish asosida Qozog’iston, Qirg’iziston, 

Tojikiston va Oʻzbekistonning chuqur integratsiyasi iqtisodiyotlarimizning yuksalishi 

va barqaror jarayon uchun shart-sharoitlar yaratishni qayd etish zarur. Bundan 

tashqari, bu istiqbolda tugallangan tsiklli sanoatning etakchi tarmoqlarini va qishloq 

xoʻjaligini rivojlantirish asosida Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotining yagona 

kompleksini tashkil etish imkonini beradi hamda bizning davlatlarimizga xalqaro 

mehnat taqsimotida toʻlaqonli qatnashish imkoniyatini yaratadi. 

Integratsiya darajasi mintaqada ishlab chiqariladigan va iste’mol qilinadigan 

mahsulotlar turlari bilan belgilanadi. Istiqbolda yoqilg’i-energetika resurslari, 

mashinasozlik, shu jumladan kon qazish, metallurgiya, qishloq xoʻjaligi (irrigatsiya) 

asbob-uskunalari ishlab chiqarish, donni qayta ishlash mahsulotlari, oziq-ovqat 

kompleksi, ayniqsa don bozori sohasida hamkorlik va ishlab chiqarish kooperatsiyasi 

eng koʻp rivojlanadi. 

Yana ikkita istiqbolli yoʻnalishni ajratib koʻrsatish mumkin. Bular neft-gaz 

mashinasozligi va neft kimyosidir. Ularning rivojlanishi bizning respublikalarimizda 

neft va gaz qazib olish hajmlari oʻsishi istiqboli bilan izohlanadi, bu oʻz navbatida 

neft-gaz mashinasozligi mahsulotlari loyihalarini ta’minlash masalasini oʻrtaga 

qoʻyadi. 
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Mintaqada integratsiya jarayonlarining real shart-sharoitlari va samaradorligini 

ta’minlash yuzasidan kechiktirib boʻlmaydigan majburiy makroiqtisodiy chora-

tadbirlar koʻrish fursati etdi, ularga quyidagilar tegishlidir: 

- iqtisodiy islohotlarni muvofiqlashtirish; 

- milliy xoʻjalik qonunchiliklarini yaqinlashtirish; 

- tuzilmaviy, kredit-pul, valyuta, narx, soliq va ijtimoiy siyosatning umumiy 

strategiyasini kelishish. 

Umuman olganda, Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari integratsiyasi 

mintaqadagi kompleks ustuvor muammolarni hal etib ushbu mamlakatlarning 

ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi kuchayishining muhim omiliga aylanadi. Mintaqa 

mamlakatlarining tarixiy, jug’rofiy, madaniy va til umumiyligi jarayonnikg sur’atlari 

va koʻlamlariga koʻmaklashadi, integratsiyaning oʻzi esa milliy oʻziga xoslik, davlat 

suvereniteti va siyosiy mustaqillikni saqlab qolinishi sharoitida yuz beradi. Albatta, 

integratsiya rivojlanishining shakllanayotgan ichki va tashqi omillari sharoitida 

Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan iqtisodiy hamkorlik shakllari 

rivojlantirilishiga integratsiyaning har xil shakllarini asta-sekin amalga oshirgan 

holda izchil erishiladi. Ayni vaqtda jahonda siyosiy va iqtisodiy hodisalarning 

rivojlanishi Markaziy Osiyo davlatlari salohiyatining jamlanishini va toʻlaqonli 

integratsiya hamdoʻstligi shakllantirilishini talab etadi. 

Xorijiy mamlakatlar iqtisodiy integratsiyasining halqaro tajribasi Markaziy 

Osiyo hamdoʻstligi doirasidagi integratsiya jarayonlarida foydalanish mumkin 

boʻlgan bir qancha xulosalarga kelish imkonini beradi. 

Bu esa Oʻzbekiston Respublikasi iqtisodiyotining jahon hamjamiyatiga 

integratsiyalashuvida juda muhimdir. 

Birinchidan, iqtisodiy vazifa sifatida mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani 

amalga oshirish uchun oʻtkazilayotgan demokratik va iqtisodiy islohotlarning 

umumiy maqsadlari bilan birlashgan qatnashchi davlatlar rahbarlarining yagona 

siyosiy idorasi zarur; 

ikkinchidan, xususiy biznesga va xorijiy investorlarga ishonch sharti sifatida 

barqaror makroiqtisodiy va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat integratsiya ittifoqi a’zosi 
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boʻlgan mamlakatlar iqtisodiyoti integratsiyasi muvaffaqiyatli qadam tashlashining 

muhim sharti hisoblanadi. Oʻtish iqtisodiyotiga asoslangan mamlakatlar uchun ularga 

xos boʻlgan oldingi ijtimoiy tuzilmalarni oʻzgartirish qiyinchiliklari bilan bog’liq 

erkin savdo zonasini, keyinchalik esa yagona iqtisodiy makonini barpo etish birinchi 

navbatdagi vazifa hisoblanadi. U boshqa islohotlar (tarkibiy qayta oʻzgartirishlar, 

xususiylashtirish, davlatning iqtisodiyotga aralashishini bekor qilish, narxlarni 

erkinlashtirish va boshqalar) bilan uzviy uyg’un boʻlishi kerak; 

uchinchidan mintaqaviy integratsiya erkin savdo zonasini, soʻngra bojxona, 

toʻlov va valyuta ittifoqini tashkil etishga doir kompleks chora-tadbirlar sifatida asta-

sekin, izchil amalga oshiriladigan jarayon ekanligini esda tutish zarur, bunda har bir 

bosqichda qatnashchilardan har birining manfaatlari va xulosalari kelishilishi kerak; 

toʻrtinchidan, rivojlangan infratuzilmasi (transport, aloqa, gaz, neft quvurlari, 

oziq-ovqat tashish va boshqa kommunikatsiyalar) mavjudligi mintaqaviy 

integratsiyaning hal qiluvchi sharti hisoblanadi, ulardan integratsiya hamdoʻstligi 

barcha a’zolarining manfaatlari yoʻlida samarali foydalanish zarur. 

1-bob boʻyicha xulosalar 

Diversifikatsion oʻsish – tegishli firmani oʻzi faoliyat koʻrsatayotgan tarmoq 

imkoniyatlariga nisbatan boshqa tarmoq yoʻnalishida rivojlanishi samarali yoki 

maqsadga muvofiq boʻlgan holda belgilanadi. Lekin, buning uchun tegishli firma 

oʻzga tarmoqda rivojlanishi uchun toʻplangan tajribasi, ilmiy izlanishlar va 

tadqiqotlar asosida mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, dastlabki tarmoq boʻyicha 

ixtisoslashuvini oʻzgartirish yoʻllari va imkoniyatlarini baholagan boʻlishi shart.  

Mintaqada integratsiya jarayonlarining real shart-sharoitlari va samaradorligini 

ta’minlash yuzasidan kechiktirib boʻlmaydigan majburiy makroiqtisodiy chora-

tadbirlar koʻrish fursati etdi, ularga quyidagilar tegishlidir: 

- iqtisodiy islohotlarni muvofiqlashtirish; 

- milliy xoʻjalik qonunchiliklarini yaqinlashtirish; 

- tuzilmaviy, kredit-pul, valyuta, narx, soliq va ijtimoiy siyosatning umumiy 

strategiyasini kelishish. 
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III BOB. GLOBALLASHUV SHAROITIDA OʻZBEKISTONNING JAHON 

IQTISODIYOTIGA INTEGRATSIYALASHUVI VA 

DIVERSIFIKATSIYALASHNING JORIY HOLATI TAHLILI 

2.1. Oʻzbekistonning xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlarida ishtirok 

etishi 

Oʻzbekiston Respublikasi mustaqillik yillarida strategik manfaatlarini 

takomillashtirib borib, dunyoning turli joylarida va ayniqsa, Markaziy Osiyo 

mintaqasida barqarorlikni mustahkamlash sohasida xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar 

bilan faol hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. 

Oʻzbekistonning jahon mamlakatlari bilan iqtisodiy integratsiyalashuvi milliy 

iqtisodiyot samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi, shuningdek, fan-

texnika taraqqiyotini jadallashtirishga, millatlar va elatlarning yaqinlashuviga, aholi 

turmush darajasini oshirishga yordam beradi.  

Mamlakatlarning muayyan integratsion tashkilot doirasida birlashuvi, ular 

oʻrtasida mahsulotlar, xizmatlar va kapital harakati bilan bog’liq munosabatlarni 

rivojlanishiga ijobiy ta’sir koʻrsatadi. Shu bilan birgalikda, mamlakatlar oʻrtasida 

yangi texnologiyalarning erkin tarqalishiga, ularning milliy iqtisodiyotlarda ishlab 

chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish jarayoniga joriy etilishiga qulay zamin yaratadi 

va pirovardida iqtisodiyot barqarorligiga erishishga koʻmaklashadi.  

Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar 

strategiyasida “xalqaro iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish, jumladan, etakchi 

xalqaro va xorijiy moliyaviy institutlar bilan aloqalarni kengaytirish, puxta o’ylangan 

tashqi qarzlar siyosatini amalga oshirishni davom ettirish, jalb qilingan xorijiy 

investitsiya va kreditlardan samarali foydalanish”10 alohida ustuvor vazifalar sifatida 

belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali bajaralishi tashqi iqtisodiy 

hamkorlikni rivojlantirish, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan o’zaro aloqalarni 

rivojlantirish mamlakatimizning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvini 

 
10 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar 

strategiyasi to’g’risida»gi Farmoni. PF-4947-son, 2017 yil 7 fevral. – O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari 

to’plami. 2017 y., 6-son, 70-modda. 
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kuchaytirishni va mazkur sohaga qaratilgan chora-tadbirlarni faol tarzda amaliyotga 

joriy etishga boʻlgan talabni kuchaytiradi.  

Oʻzbekistonda iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish siyosati avvalo, milliy 

iqtisodiyotning barqaror darajada oʻsishini ta’minlash hamda jahondagi taraqqiy 

etgan mamlakatlar qatoriga kirishiga yoʻnaltirilgan. 

Respublikamizda ijtimoiy yoʻnaltirilgan bozor munosabatlarini shakllantirish va 

rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror oʻsishini ta’minlash, yuqori sifatli 

va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqargan holda jahon bozorlarida mustahkam 

oʻrin egallash, pirovardida aholi turmush darajasini yuksaltirishga qaratilgan 

strategiya izchil amalga oshirilar ekan, bu maqsadlarga erishishda tashqi iqtisodiy 

faoliyatni yanada takomillashtirishga alohida e’tibor berilmoqda.  

Tashqi iqtisodiy faoliyat deganda Oʻzbekiston Respublikasi davlat 

idoralarining, yuridik va jismoniy shaxslarining xorijiy davlatlar, ularning yuridik va 

jismoniy shaxslari, xalqaro tashkilotlar bilan oʻzaro foydali hamkorlik oʻrnatishga, 

bunday hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan jami amaliy harakatlari tushuniladi. 

Oʻzbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatning sub’ekti sifatida 

Oʻzbekiston Respublikasi tasarrufiga: 

– tashqi iqtisodiy faoliyatni tashkil etishning qonun asoslarini belgilash; 

– tashqi iqtisodiy siyosatni, shu jumladan valyuta-kredit siyosatini ishlab 

chiqish va amalga oshirish, Oʻzbekiston Respublikasi valyuta fondini shakllantirish va 

undan foydalanish; 

– tashqi iqtisodiy iqtisodiy faoliyat sohasida xalqaro shartnomalar tuzish va 

ularni ijro etish; 

– Oʻzbekiston Respublikasi hududidan tashqarida respublikaning, uning 

yuridik shaxslari va fuqarolarining iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish; 

– respublika hududida chet ellik investorlar faoliyati uchun huquqiy 

kafolatlarni belgilash; 

– Oʻzbekiston Respublikasi nomidan xalqaro iqtisodiy tashkilotlar va 

birlashmalarda vakillik qilish; 
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– Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan kelib chiqadigan boshqa 

vakolatlar kiradi. 

Mamlakatimizning tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi asosiy vazifalar sifatida 

quyidagilar belgilangan: 

– birinchidan, tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirish borasida aniq 

maqsadni koʻzlab oʻtkazish, tovarlarni eksport va import qilishda xorijiy 

sarmoyadorlar oʻz daromadlaridan erkin foydalanishlarida birmuncha imtiyozli 

tartibni joriy etish; 

– ikkinchidan, xorijiy sarmoyadorlarni, asosan bevosita kapital mablag’lar 

tarzidagi sarmoyalarni respublika iqtisodiyotiga keng jalb etish uchun huquqiy, 

ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlarni yanada takomillashtirish; 

– uchinchidan, Oʻzbekistonga jahon darajasidagi texnologiyalarni olib 

keladigan, xalq xoʻjaligining zamonaviy strukturasini vujudga keltirishda yordam 

beradigan sarmoyadorlarga nisbatan ochiq eshiklar siyosatini oʻtkazish; 

– toʻrtinchidan, mablag’larni eng ustuvor sohalarga – respublika mustaqillgini 

ta’minlaydigan agrar sektorni, yoqilg’i-energetika kompleksini hamda boshqa bazaviy 

tarmoqlarni rivojlantirishga qodir, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni 

oʻzlashtirishga sarflash. 

Xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayoni kuchayishi barobarida, Oʻzbekiston 

Respublikasi Markaziy Osiyo, MDH davlatlari, Evropa Ittifoqi mamlakatlari bilan 

hamkorlik aloqalarini rivojlantirib bormoqda. 

Oʻzbekistonning Shanxay hamkorlik tashkiloti, MDH va Iqtisodiy Hamkorlik 

Tashkiloti kabi integratsion birlashmalarda ishtirok etishi mamlakatimizning jahon 

xoʻjaligidagi oʻrnini yanada mustahkamlashda muhim oʻrin tutmoqda.  

Mamlakatimiz 2001 yil iyun oyida Shanxay hamkorlik tashkilotiga (ShHT) 

a’zo boʻlib, uning muassisi va teng huquqli qatnashchisiga aylandi.  

 Oʻzbekiston Respublikasi hamda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a’zo 

davlatlar hududida akkreditatsiyadan oʻtkazilgan qoʻshma korxonalar va 

vakolatxonalar soni xoʻjalik sub’ektlari  darajasida kooperatsiyaviy aloqalarning faol 

rivojlanayotganidan dalolat beradi. 
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 2018 yil 1 yanvar holatiga koʻra Oʻzbekiston Respublikasi hududida Shanxay 

hamkorlik tashkilotiga a’zo davlatlar investorlari ishtirokida 1601 ta korxona faoliyat 

yuritayotgan boʻlib, ulardan 270 tasi 100 foiz xorijiy sarmoya hisobiga tashkil 

etilgan. 

 Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo 

vazirligida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a’zo davlatlar firma va kompaniyalarining 

178 ta vakolatxonasi akkreditatsiyadan oʻtkazilgan.  

Shanxay hamkorlik tashkilotiga a’zo davlatlar hukumat rahbarlari 

Kengashining qarori bilan Koʻp tomonlama savdo iqtisodiy hamkorlik dasturi 

tasdiqlandi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a’zo davlatlar tomonidan mazkur 

Dasturni amalga oshirish yuzasidan qisqa muddatli, oʻrta muddatli va uzoq muddatli 

bosqichma bosqich tadbirlar Rejasi ishlab chiqilgan. 

 2006 yil 22 avgustda Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a’zo 

davlatlar tranzit imkoniyatlarini rivojlantirish boʻyicha Mahsus ishchi guruhning 

uchinchi yig’ilishi boʻlib oʻtdi. Mahsus ishchi guruh yig’ilishining natijalari boʻyicha, 

Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida transport sohasidagi loyihalarni tezlashtirish 

maqsadida quyidagi ikki loyihani asosiylar sifatida amalga oshirish belgilab olindi:  

– E-40 xalqaro transport yoʻnalishi tarkibida, Qig’och daryosi boʻylab 

koʻprik qurilishi bilan «Volgograd-Astraxan-Atirau-Baynau-Qoʻng’irot» va «Oqtov-

Baynau-Qoʻng’irot» avtomobil yoʻllarini bir vaqtda va oʻzaro mos ravishda qurishni 

amalga oshirish. 

– Qashg’ar shahrida multimodal tashishlar uchun yuk ortish terminalining 

qurilishi bilan  «Oʻsh-Saritosh-Irkeshtam-Qashg’ar», «Bratstvo-Dushanbe-Djirgatal-

Karamik-Irkeshtam-Qashg’ar» avtotransport yoʻnalishini rivojlantirish. 

 Hozirda Oʻzbekiston Respublikasi tomonidan Shanxay hamkorlik tashkiloti 

doirasida savdo iqtisod, transport kommunikatsiya, investitsiya va boshqa sohalarda 

hamkorlik faoliyati izchil davom etmoqda.   

MDH tashkil qilingan dastlabki kundan boshlab, Oʻzbekiston respublikasi 

iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish, hamkorlik aloqalarini mutahkamlash va 

kengaytirish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik tarafdori boʻlgan 
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davlatlar qatoridan oʻrin oldi. Oʻzbekiston Respublikasi MDHning asosiy va tarmoq 

organlarining faoliyatida ishtirok etadi.  

Oʻzbekiston MDH barcha ishtirokchi-davlatlar uchun maksimal ijtimoiy-

iqtisodiy samaraga erishish maqsadida xoʻjalik jarayonlarini tartibga solishda 

muvofiqlashtiruvchi rolini bajarishi kerak deb hisoblaydi.  

MDHga a’zo-mamlakatlar bilan munosabatda Oʻzbekistonning oʻrni 

quyidagilardan iborat: 

– MDHning barcha a’zo-mamlakatlari manfaatlarini teng huquqliligini 

e’tiborga olgan holda, iqtisodiy integratsiyaning ustuvor yoʻnalishda boʻlishini 

ta’minlash; 

– Oʻzbekiston Respublikasi oʻzaro manfaatli hamkorlik qilishda intiluvchi 

ixtiyoriyligi tamoyilini saqlash tarafdorligi va boshqalar. 

Hozirgi vaqtda Hamdoʻstlik oʻz taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam 

qoʻydi. Qabul qilingan MDHning bundan keyingi taraqqiyoti Kontseptsiyasi va uni 

amalga oshirish rejasida barcha ishtirokchi-davlatlar tomonidan Hamdoʻstlik 

faoliyatining ustuvor yoʻnalishlari: iqtisodiy integratsiya, gumanitar sohada, 

xavfsizlikni ta’minlash, xalqaro xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlash va 

mustahkamlash, jinoyatchilik, yangi xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurash 

sohalarida hamkorlik masalalari oʻz aksini topdi. Shuningdek, Kontseptsiyada siyosiy 

aloqalarni chuqurlashtirish, muvofiqlashtirilgan migratsion siyosatni ishlab chiqish, 

ekologik muammolarni birgalikda hal qilish, favqulodda vaziyatlarni oldini olish va 

tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish zaruriyati e’tirof etildi. 

Mazkur hujjatlarning qabul qilinishi bilan Hamdoʻstlik bugungi kundagi 

voqe’likka, integratsion aloqalarning amaliy samaradorligini oshirishga, barcha 

hamkorlik sohalarini uyg’unlikda rivojlantirishga  moslashtirish boʻyicha muhim va 

samarali faoliyatini amalga oshirish uchun muhim dasturga ega boʻldi. 

Shu munosabat bilan, qabul qilingan qarorlarning bajarilishini ta’minlash 

MDH doirasidagi aloqalar samaradorligining muhim sharti hisoblanadi.  

Oʻzbekiston Respublikasining MDHga a’zoligi unga bir qator muhim 

vazifalarni hal qilish imkonini beradi. Jumladan: 
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– aholi iste’moli uchun zarur mahsulotlarni ishlab chiqarishga yoʻnaltirilgan 

kooperativ xoʻjalik aloqalarini rivojlantirish va takomillashtirish; 

– MDHning bir qator mahsulotlarini milliy bozordagi mavqeini saqlash; 

– MDH doirasida xom-ashyo resurlaridan samarali foydalanish; 

– Oʻzbekistonning uchinchi mamlakatlarga eksport-import tovar oqimiga 

xizmat koʻrsatuvchi transport kommunikatsiyalaridan kafolatli va xatarsiz 

foydalanish. 

1992 yilda Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti (IHT)ga 

a’zo boʻldi. Mazkur tashkilot Afg’oniston, Eron, Qozog’iston, Ozarbayjon, Pokiston, 

Turkmaniston, Tojikiston, Turkiya, Oʻzbekiston singari davlatlar oʻrtasidagi kelishuv 

asosida tuzilgan. IHT a’zolari iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan koʻptomonlama 

mintaqaviy hamkorlikni oʻzida mujassam etgan maqsad va vazifalarni amalga 

oshirishadi.  

IHT a’zosi hisoblangan mamlakatlar oʻrtasidagi savdoni rivojlantirish 

maqsadida boshqa mintaqalardagi va jahon savdo amaliyotidagi tajribalarga tayangan 

holda erkin savdo mintaqasini joriy etish sari harakat qilinmoqda. IHT oʻziga a’zo 

mamlakatlarning tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishda muhim oʻrin tutmoqda.  

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbekistonda tarixiy jihatdan qisqa bir davrda xalqaro 

moliya munosabatlarini yoʻlga qoʻyish va rivojlantirish borasida bir qator ijobiy 

ishlar amalga oshirildi. Oʻzbekiston oʻzining tinchliksevar, yaxshi qoʻshnichilik, 

oʻzaro foydali hamkorlikka qaratilgan siyosati va faoliyati bilan butun dunyoga 

tanildi, jahon hamjamiyatida oʻzining munosib oʻrnini egalladi hamda uning mavqei 

yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda. 

 

2.2. Xalqaro iqtisodiy integratsiyani kengaytirishda tashqi savdo 

aloqalarini rivojlantirish yoʻnalishlari 

 
Eksportni rag’batlantirish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar va 

mahalliylashtirish dasturining izchil amalga oshirilishi natijasida respublikamiz toʻlov 

balansining, xususan, tashqi savdo balansining barqarorligi saqlab qolindi.  
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 2018 yil yanvar-dekabr oylari yakunlariga ko`ra, respublikada tashqi savdo 

aylanmasi 33 815,3 mln.AQSH dollarini tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga 

nisbatan 27,3 %ga o`sdi. shu jumladan, eksport hajmi 14 257,9 mln. AQSH dollarga 

(o`sish sur`ati 13,6 %) va import hajmi 19 557,4 mln. AQSH dollariga (o`sish sur`ati 

39,6 %) yetdi. Tashqi savdo saldosi minus 5 299,5 mln. AQSH dollarini tashkil qildi. 

Mazkur jarayonda mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirishga, yuqori sifatli va 

raqobatbardosh mahsulotlar bilan jahon bozorlarida mustahkam oʻrin egallashga 

qaratilgan chora-tadbirlarni faollashtirish lozim. Chunki tashqi savdo saldosining 

manfiy koʻrsatkichga ega boʻlishi milliy iqtisodiyotdan xorijga valyuta oqimining 

chiqib ketishiga sabab boʻladi. Bu esa, milliy iqtisodiyot rivoji uchun istiqbolda 

salbiy ta’sir koʻrsatishi mumkin. 

 

2.1-rasm. O`zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 

(mln.AQSH dollari)11 

So`nggi yillarda hukumatimiz tomonidan sanoat tuzilmasini diversifikatsiya 

qilishni, eksportni qo`llab-quvvatlash, import o`rnini bosuvchi tovar va mahsulotlarni 

ishlab chiqarishni yanada oshirilishi natijasida eksport tarkibida sezilarli o`zgarishga 

erishildi.  

 
11 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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2.2-rasm. 2018 yil yanvar-dekabrida tovar va xizmatlarning oylik eksport-

import ko`rsatkichlari dinamikasi (mln.AQSH.dollari)12 

Shu bilan birga ta`kidlab o`tish kerakki, 2018 yilning dekabr oyida eksport 

qilingan tovar va xizmatlar, noyabr oyiga nisbatan 1 930,0 mln. AQSH dollarga 

ko`proq eksport qilindi, tovar va xizmatlar importi hajmi esa noyabr oyiga nisbatan 

392,5 mln. AQSH dollariga ko`proqdir. 

2018 yil yanvar-dekabr oylarida respublika tashqi savdo aylanmasida yuqori 

ulushga ega davlatlar ketma-ketligi joriy yilning yanvar oyidan buyon deyarli 

o`zgarishsiz qolmoqda. 

O`zbekistonning tashqi savdo aloqalarini rivojlanishi bozor islohotlarini 

amalga oshirish jarayonida mavjud bo`lgan milliy iqtisodiyotning real ehtiyojlari 

asosida amalga oshirilmoqda.  

Shu bilan birga, O`zbekiston jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashtirish, 

mamlakatni dunyoning bir qator rivojlangan davlatlaridan biri sifatida o`rin 

egallashga qaratilgan.  

2018 yilning yanvar-dekabri yakuni bo`yicha tovarlar eksporti bilan 

shug`ullanuvchi korhonalar o`tgan yilning mos davriga nisbatan 446 taga ko`paygan 

b`lib ular soni 3509 taga yetqazildi. 

 

 
12 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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2.1-jadval 

Respublika tashqi savdo aylanmasida yuqori ulushga ega bo`lgan 20 davlat 

(mln. AQSH dollari)13 

 

Davlat nomi 
Tashqi savdo 

aylanmasi 
Eksport Import 

Tashqi savdo aylanmasi 

ulushi, % 
o`zgarish 

sur`ati, % 

Xitoy  6 427,8 2 869,0 3 558,9 19,0 135,2 

Rossiya  5 730,6 2 193,1 3 537,6 16,9 121,2 

Qozog`iston  3 022,5 1 457,8 1 564,7 8,9 147,0 

Turkiya  2 171,8 936,2 1 235,6 6,4 139,9 

Koreya 

Respublikasi  
2 137,2 91,7 2 045,5 6,3 154,0 

Germaniya  772,0 47,0 725,0 2,3 124,5 

Yaponiya  700,4 13,2 687,3 2,1 421,4 

Afg`oniston  600,7 598,6 2,1 1,8 97,2 

Qirg`iziston  481,0 348,2 132,8 1,4 189,6 

Ukraina  430,3 103,3 327,0 1,3 148,4 

Latviya  429,6 40,9 388,7 1,3 145,6 

Belarus  419,9 43,2 376,8 1,2 230,3 

AQSH  408,5 30,4 378,0 1,2 190,0 

Tojikiston  389,4 236,1 153,2 1,2 163,7 

Eron  306,5 172,6 134,0 0,9 94,2 

Fransiya  306,4 189,9 116,5 0,9 119,1 

Italiya  303,2 25,8 277,4 0,9 172,5 

Turkmaniston  302,3 59,3 243,0 0,9 169,9 

Litva  289,9 11,6 278,4 0,9 109,1 

Hindiston  284,6 23,3 261,3 0,8 87,6 

 

Yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan koʻrishimiz mumkinki, mamlakatimiz 

tashqi savdo aylanmasida yuqori ulushga ega boʻlgan 20 ta davlat ichida tashqi savdo 

aylanmasidagi ulushiga koʻra Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Qozog’iston, Turkiya va 

Koreya Respublikasi eng qori salmoqni tashkil etgan. Eng past salmoqni Litva va 

Hindiston mamlakatlari egallagan. 

Tashqi savdo aylanmasi dinamikasidan keltirilgan ma`lumotlar 

ko`rsatkichlarning qolgan yillarga nisbatan o`sganligini ko`rsatmoqda. Bundan 

tashqari, 2018 yilga kelib amalga oshirilgan import hajmi, o`tgan yillarga nisbatan 

ko`payib, 2018 yilning yanvar-dekabr oylari yakunlariga ko`ra, 19 557,4 mln. AQSH 

dollarini tashkil qildi. 

 
13 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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2.3-rasm. Tashqi savdo aylanmasi dinamikasi hajmi (mln.AQSH dollari)14 

Respublikamizda tashqi savdoni qo`llab-quvvatlash hamda MDH davlatlari 

bilan ushbu sohadagi hamkorlikni yanada mustahkamlash bo`yicha olib borilayotgan 

chora-tadbirlar natijasida 2018 yil yanvar-dekabr oylarida tashqi savdo aylanmasida 

MDH davlatlarining ulushi 36,8 %ni tashkil etib, hamda tashqi savdo aylanmasi 

o`tgan yilning shu davriga nisbatan 136,9 % tashkil etdi.  

 

2.4-rasm. Tashqi savdo aylanmasida eksport va import ulushi (chorak 

uchun, %)15 

 
14 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
15 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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2.5-rasm. Tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa xorijiy davlatlarning 

hajmi dinamikasi (mln.AQSH.dollari)16 

Boshqa xorijiy davlatlarning respublika tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 

2017 yilning yanvar-dekabr oylarida 65,8 %ni tashkil qilgan bo`lsa, joriy yilning 

ushbu davrida esa tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 63,2 %ga yetdi. O`tgan yilning 

mos davriga nisbatan 2,6 % kamaydi. 

2018 yil yanvar-dekabr oylarida eksport hajmi 14 257,9 mln. AQSH dollarga 

(o`sish sur`ati 13,6 %) teng bo`ldi. Eksport tarkibida tovarlar 78,7 % ulushga ega, 

bular asosan energiya manbaalari va neft mahsulotlari (18,7 %), oziq-ovqat 

mahsulotlari (7,7 %), shuningdek, qora va rangli metallar (8,2 %) guruhlari hissasiga 

tog`ri kelmoqda.  

Eksport qilinayotgan tovar va xizmatlarning oylar kesimidagi o`sish sur`atlari 

bo`yicha quyida keltirilgan ma`lumotlardan shuni ko`rishimiz mumkinki, joriy 

yilning yanvar-dekabr oylari davomida eng yuqori o`sish sur`atlari yanvar, aprel, 

iyun, avgust va dekabr oylarida kuzatilgan.  

Shuningdek, tovar va xizmatlar eksporti o`sish sur`atlarining tahliliga asosan, 

2018 yilning dekabr oyida eksport qilingan tovar va xizmatlar noyabr oyiga nisbatan 

3 barobarga oshgan.  

Tovar va xizmatlar eksporti dinamikasi tahliliga ko`ra, 2018 yilning dekabr oyi 

mobaynida eksport qilingan tovarlar hajmi, noyabr oyiga nisbatan 1 927,9 mln. 

 
16 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 



 

 

40 

AQSH dollariga ko`p eksport qilindi va 2 665,3 mln. AQSH dollarini tashkil etdi. 

Xizmatlar eksporti esa 254,7 mln. AQSH dollarga yetgan. 

 
2.6-rasm. Tovar va xizmatlar eksporti tarkibi yanvar-dekabr holatiga 

(mln.AQSH.dollari)17 

2018 yilning yanvar-dekabr oylarida eksport qilingan tovarlar va xizmatlar 

tarkibining tahlili shuni ko`rsatmoqdaki, tovarlar va xizmatlar tarkibida o`tgan 

yilning shu davriga nisbatan sezilarli o`zgarishlar qayd etilmadi, lekin 2018 yilning 

yanvar-dekabr oylarida amalga oshirilgan eksportning umumiy hajmida ayrim 

tovarlar va xizmatlarda o`sish sur`atlari qayd etildi. Bu holat, mamlakatda eksport 

salohiyatini oshirish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan istiqbolli 

tarmoqlarni rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni faollashganligi bilan izohlanadi. 

2018 yilda eksport tarkibida yuqori ulushni xizmatlar eksporti tashkil etgan 

holda jami eksportga nisbatan 21,3 foizni teng boʻlgan, keyingi oʻrnida oltin eksporti 

boʻlib jami eksportga nisbatan 20,4 foizga teng boʻlgan,  

 
17 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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2.2-jadval 

Eksport tarkibi18 

 Jami  MDH davlatlari  Boshqa davlatlar  

 
mln. 

AQSH 

dollari 

o`tgan 

yilga 

nisbatan, 

% 

umumiy 

hajmga 

nisbatan, 

% 

mln. 

AQSH 

dollari 

o`tgan 

yilga 

nisbatan, 

% 

umumiy 

hajmga 

nisbatan, 

% 

mln. 

AQSH 

dollari 

o`tgan 

yilga 

nisbatan, 

% 

umumiy 

hajmga 

nisbatan, 

% 

Eksport  14257,9 113,6 100,0 5292,9 129,7 100,0 8965,0 105,8 100,0 

Paxta tolasi  222,1 46,6 1,6 3,2 32,3 0,1 218,9 46,9 2,4 

Oziq-ovqat 

mahsulotlari  
1097,8 125,3 7,7 730,5 131,2 13,8 367,3 115,1 4,1 

Kimyo 

mahsulotlari 

va buyumlari  

904,6 102,4 6,3 380,4 110,3 7,2 524,2 97,3 5,8 

Energiya 

manbaalari 

va neft 

mahsulotlari  

2664,8 165,8 18,7 1182,6 144,4 22,3 1482,2 187,9 16,5 

Qora va 

rangli 

metallar  
1167,1 127,6 8,2 149,6 104,9 2,8 1017,5 131,8 11,4 

Mashina va 

asbob-

uskunalar  

219,1 61,8 1,5 149,1 63,6 2,8 70,0 58,1 0,8 

Xizmatlar  3029,9 122,4 21,3 1517,5 127,2 28,7 1512,4 118,0 16,9 

Oltin  2909,5 89,2 20,4 - - - - - - 

To`qimachilik 

mahsulotlari  
1603,1 141,4 11,2 1010,1 153,9 19,1 593,0 124,2 6,6 

Boshqalar  439,9 76,9 3,0 169,9 137,3 3,2 270 60,3 3,0 

 

Shuningdek, jami eksportga nisbatan energiya manbaalari va neft mahsulotlari 

eksporti 18,7 foizni, toʻqimachilik mahsulotlari 11,2 foizni, qora va rangli metallar 

8,2 foizni, oziq-ovqat mahsulotlari 7,7 foizni, kimyo mahsulotlari va buyumlari 6,3 

foizni tashkil etgan.  

Yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan koʻrishimiz mumkinki, 2018 yilda jami 

eksport tarkibida paxta tolasining 222,1 mln. AQSh doll.ni tashkil etgan holda 2000 

yilga nisbatan 4 barobarga kamaygan, yuqori ulushni xizmatlar eksporti tashkil etib 

2000 yilga nisbatan qariyb 7 barobarga oshgan. Hajm jihatdan eng kam koʻrsatkichni 

mashina va asbob-uskunalar eksporti tashkil etgan. 

 
18 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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2.3-jadval 

Eksport tarkibi dinamikasi (mln.AQSH.dollari)19  
Tarkibi  2000 y. 2005 y. 2010 y. 2015 y. 2018 y. 

Paxta tolasi  897,1 1 033,3 1 572,7 736,1 222,1 

Oziq ovqat tovarlari  176,4 206,1 1 260,5 1 316,4 1097,8 

Kimyo mahsulotlari va buyumlari  93,4 285,0 661,3 613,0 904,6 

Energiya manbaalari va neft 

mahsulotlari  
335,2 623,0 2 973,8 2 685,2 2664,8 

Qora va rangli metallar  216,7 499,9 894,4 824,2 1167,1 

Mashina va asbob-uskunalar  111,8 452,8 715,4 159,3 219,1 

Xizmatlar  449,1 659,3 1 335,5 3 061,3 3029,9 

Oltin  554,2 1 164,7 2 618,1 1 920,6 2909,5 

To`qimachilik mahsulotlari  235,6 203,5 637,2 883,7 1603,1 

Boshqalar  195,2 281,2 354,5 307,8 439,9 

 

Quyidagi rasm ma’lumotlaridan koʻrishimiz mumkinki 2017 va 2018 yillar 

yakuniga koʻra mamlakatimiz tomonidan MDH va boshqa xorijiy davlatlarning tovar 

va xizmatlar eksporti hajmida boshqa davlatlarning salmog’i yuqori boʻlgan. 2017 

yilda MDH davlatlarining 33 foizni, 2018 yilda esa 31,4 foizni tashkil etgan. Yillar 

kesimida koʻradigan boʻlsak, boshqa davlatlar bilan amalga oshiriladigan tashqi 

savdo munosabatlarini rivojlantirishga alohida e’tibor berilmoqda. 

 

2.7-rasm. MDH va boshqa xorijiy davlatlarning tovar va xizmatlar eksportidagi 

hajmi (choraklar uchun, mln.AQSH.dollari)20  
 

Eksport qilinayotgan tovar va xizmatlarning asosiy qismi Xitoy Xalq 

Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi hissasiga to`g`ri kelmoqda. Bu esa umumiy 

 
19 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
20 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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eksport hajmining 35,5 % ini tashkil qiladi. Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya 

Federatsiyasiga eksport qilinayotgan tovarlar tarkibiga nazar tashlasak, asosan 

energiya manbaalari va neft mahsulotlari, Kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan 

buyumlar hamda oziq-ovqat mahsulotlari guruhlaridan iborat ekanligini ko`rishimiz 

mumkin.  

 
2.8-rasm. Respublika eksportida asosiy hamkor davlatlarning ulushi21 

 

Mazkur holat mamlakatimizda tashqi saqdo munosabatlarini rivojlantirish va 

milliy iqtisodiyotga valyuta kirib kelishini rag’batlantirishga qaratilgan chora-

tadbirlarning faollashganligi bilan izohlanadi. Shuningdek, quyidagi jadval 

ma’lumotlari koʻrsatishicha Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, 

Qozog’iston va Turkiya kabi mamlakatlarga qilingan eksport hajmida Xitoy va 

Rossiya Federatsiyasiga qilingan eksport yuqori koʻrsatkichga ega boʻlgan. Mazkur 

holat ushbu mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish hamda ikki 

tomonlama manfaatli aloqalarni yoʻlga qoʻyish borasidagi chora-tadbirlarning natijasi 

sifatida ifodalanadi.2018 yilning yanvar-dekabr oylari yakunlariga nazar tashlasak, 

Paxta tolasining umumiy eksportdagi ulushi avvalgi yillarning shu davriga nisbatan 

 
21 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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sezilarli darajada kamayganini ko`rishimiz mumkin. Ushbu davrda Jami 115,6 ming 

tonna paxta tolasi eksport qilingan.  

2.4-jadval 

Respublikaning ayrim davlatlar bilan eksport tarkibi 

(yanvar-dekabr oylari) (mln. AQSH dollari)22 

 Xitoy Xalq 

Respublikasi 

Rossiya 

Federatsiyasi Qozog`iston Turkiya 

 2017 y. 2018 y. 2017 y. 2018 y. 2017 y. 2018 y. 2017 y. 2018 y. 

Jami 

eksport  
2 025,5 2 869,0 2 019,2 2 193,1 1 057,6 1 457,8 877,8 936,2 

paxta tolasi  109,6 71,0 7,7 2,8 - - 5,2 9,2 

oziq-ovqat 

mahsulotlari  
43,1 69,3 144,6 186,5 336,5 410,1 33,7 26,8 

kimyo 

mahsulotlari 

va undan 

tayyorlangan 

buyumlar  

167,7 131,2 132,9 170,7 95,2 102,3 120,4 106,3 

energiya 

manbaalari 

va neft 

mahsulotlari  

581,2 1 286,7 458,3 583,5 352,0 536,6 0,6 2,4 

qora va 

rangli 

metallar  

130,4 157,7 50,7 57,6 55,2 36,7 488,6 560,4 

mashina va 

asbob-

uskunalar  

15,8 4,5 109,9 54,9 51,1 44,4 55,7 39,0 

xizmatlar  658,4 703,4 565,4 457,8 80,3 102,8 44,3 65,2 

boshqalar  319,2 445,2 549,7 679,3 87,3 224,9 129,4 126,9 

 

Paxta tolasining umumiy eksportdagi ulushi bo`yicha o`zgarish 

tendensiyalerini ko`rishimiz mumkin. 2015 yil yanvar-dekabr oylarida paxta tolasi 

eksporti umumiy eksportning 5,9 % ini tashkil etgan b`lib, jami eksport hajmi 503,8 

ming tonnaga yetgan bo`lsa, 2016 yilning yanvar-dekabr oylarida jami 416,0 ming 

tonna paxta tolasi eksport qilingan. 2017 yil yanvar-dekabr oylari natijalariga ko`ra, 

esa paxta tolasining umumiy eksportdagi ulushi 3,8 %gacha kamayib, eksport hajmi 

278,9 ming tonnani tashkil qildi.  

 
22 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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2.9-rasm. Eksportda paxta tolasi ulushining dinamikasi 

(yanvar-dekabr oylarida, %)23 

Mazkur o`zgarish tendensiyasini esa paxta xom-ashyosini yuqori qo`shilgan 

qiymatga ega bo`lgan to`qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksportga 

yo`naltirilishi bilan izohlashimiz mumkin bo`ladi. 

 
2.10-rasm. Xizmatlar eksporti tarkibi (yanvar-dekabr, %)24 

 
23 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
24 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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Xizmatlar eksporti hajmi 3 029,9 mln. AQSH dollarini yoki jami eksport 

hajmining 21,3 %ini tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 22,4 %ga 

o`sganligi kuzatildi.  

Xizmatlar eksporti tarkibining asosiy ulushi transport xizmatlari, turizm 

xizmatlari, telekomunikatsiya, kompyuter va axborot xizmatlari hamda moliyaviy 

xizmatlar hissasiga to`g`ri keladi.  

2018 yilning yanvar-dekabr oylarida Jami 1230,6 ming tonnadan ziyod meva-

sabzavot mahsulotlari 874,5 mln. AQSH dollariga eksport qilindi (o`sish sur`ati - 

35,5 %). Meva-sabzavot mahsulotlarining eksport tarkibiga qaralsa, 2018 yilning 

yanvar-dekabr oylarida 670,1 ming tonnadan ko`proq sabzavotlar 307,6 mln. AQSH 

dollariga yoki o`tgan yilning mos davriga nisbatan 305,9 ming tonnaga ko`p 

miqdorda eksport qilingan.  

Shuningdek, 307,6 ming tonna meva va rezavorlar 357,7 mln. AQSH dollariga 

eksport qilingan b`lib, eksport hajmi o`tgan yilning mos davriga nisbatan 23,1 ming 

tonnaga ko`pdir.  

2018 yilning o`tgan davri mobaynida 1603,1 mln. AQSH dollari miqdorida 

To`qimachilik mahsulotlari eksporti hajmi amalga oshirildi. Bu ko`rsatkich 2017 

yilning mos davriga nisbatan 41,4 %ga o`sib, umumiy eksport hajmining 11,2 %ini 

tashkil qildi. Eksport qilingan To`qimachilik mahsulotlari tarkibidan paxtadan 

yigirilgan ip (45,3 %), tayyor to`qima matolar va tikuvchilik kiyimlari (36,5 %) 

asosiy ulushni egallagan. Yil boshidan 348 turdan ortiq mahsulotlar dunyoning 57 ta 

davlatiga eksport qilindi.  

2018 yilning yanvar-dekabr oylarida import hajmi 19 557,4 mln. AQSH 

dollariga (o`sish sur`ati 39,6 %) teng bo`ldi. Import tarkibida eng katta ulush mashina 

va asbob uskunalar (42,5 %), Kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar 

(13,1 %) hamda qora va rangli metallar (9,1 %) guruhlari hisobiga to`g`ri keldi. 

Yuqoridagi holat, mamlakatimiz eksporti tarkibida tayyor mahsulotlarning ulushini 

oshirish, eksportga koʻproq tayyor mahsulotlarni olib chiqish va jahon bozorlarida 

mustahkam oʻrin egallashga qaratilgan chora-tadbirlarning faollashganligi bilan 

izohlanadi. 
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2.11-rasm. Tovar va xizmatlar importi tarkibi (yanvar-dekabr holatiga, 

mln.AQSH dollari)25 

Import qilingan tovar va xizmatlarning oylar kesimidagi o`sish sur`atlari 

bo`yicha quyida keltirilgan ma`lumotlardan shuni ko`rishimiz mumkinki, joriy 

yilning yanvar-dekabr oylari davomida eng yuqori o`sish sur`atlari fevral, iyul, 

avgust va dekabr oylarida kuzatilgan.  

 

2.12-rasm. Tovarlar va xizmatlar importining o`sish sur`atlari dinamikasi 

(o`tgan oyga nisbatan, %)26 

 
25 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
26 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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Shuningdek, tovar va xizmatlar importi o`sish sur`atlarining tahliliga asosan, 

2018 yilning dekabr oyida import qilingan tovar va xizmatlar noyabr oyiga nisbatan 

121,5 %ni tashkil qildi.  

Shu bilan birga ta`kidlab o`tish kerakki, 2018 yilning o`tgan davri mobaynida 

respublikaga import qilinayotgan tovar va xizmatlar dekabr oyida,  noyabr oyiga 

nisbatan 392,4 mln. AQSH dollarga ko`p import qilindi va 2218,6 mln. AQSH 

dollarini tashkil etdi.  

2.5-jadval 

Import tarkibi27 

 Jami MDH davlatlari Boshqa davlatlar 
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Import  19557,4 139,6 100,0 7140,2 142,7 100,0 12417,2 137,8 100,0 

Oziq-ovqat 

mahsulotlari  
1582,3 124,2 8,1 1145,7 173,1 16,0 436,6 71,3 3,5 

Kimyo 

mahsulotlari 

va buyumlari  

2555,2 118,9 13,1 484,4 123,7 6,8 2070,8 117,9 16,7 

Energiya 

manbaalari 

va neft 

mahsulotlari  

879,5 118,5 4,5 843,0 117,9 11,8 36,5 135,7 0,3 

Qora va 

rangli 

metallar  
1774,2 139,2 9,1 1192,1 142,7 16,7 582,1 132,5 4,7 

Mashina va 

asbob-

uskunalar  
8323,6 164,6 42,5 1137,1 172,7 15,9 7186,5 163,4 57,9 

Xizmatlar  2242,9 113,4 11,5 984,3 110,6 13,8 1258,6 115,7 10,1 

Boshqalar  2199,7 143,0 11,2 1353,6 158,8 19,0 846,1 123,4 6,8 

 

Yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan koʻrish mumkinki mamlakatimiz importi 

tarkibida yuqori ulushni mashina va asbob-uskunalar egallagan boʻlib jami importga 

nisbatan 42,5 foizni tashkil etgan, keyingi oʻrinlarda kimyo mahsulotlari va 

buyumlari 13,1 foiz, xizmatlar 11,5 foiz, qora va rangli metallar 9,1 foizni tashkil 

etgan.  

 
27 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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2.6-jadval 

Import tarkibi dinamikasi (mln.AQSH dollari)28 

Tarkib  2000 y. 2005 y. 2010 y. 2015 y. 2018 y. 

Oziq-ovqat mahsulotlari  361,1 287,2 963,2 1 585,3 1 582,3 

Kimyo mahsulotlari va buyumlari  399,5 558,7 1 265,7 2 108,2 2 555,2 

Energiya manbaalari va neft 

mahsulotlari  

112,7 103,7 654,6 725,0 879,5 

Qora va rangli metallar  253,5 419,4 742,1 919,4 1 774,2 

Mashina va asbob-uskunalar  1 044,1 1 770,4 4 032,5 5 026,7 8 323,6 

Xizmatlar  251,0 424,7 490,4 954,1 2 242,9 

Boshqalar  525,5 527,2 1 027,3 1 097,9 2 199,7 

 

Yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan koʻrish   mumkinki, 2018 yilda  jami 

import tarkibida mashina va asbob-uskunalar  importi yuqori boʻlib 8,3 mlrd. AQSh 

doll.ga teng boʻlgan,  shuningdek mazkur tendentsiya bir qator yillar davomida 

saqlanib kelgan.   Mashina va asbob-uskunalar importining hajmi  2018 yilda  2000 

yilga nisbatan 8 barobarga oshgan. 

 

2.13-rasm. MDH va Boshqa xorijiy davlatlarning tovar va xizmatlar importidagi 

hajmi (chorak uchun, mln. AQSH dollari)29 

 
2018 yilning yanvar-dekabr oylarida respublikaga 159 dan ortiq xorijiy 

davlatlardan tovar va xizmatlar importi amalga oshirilgan. Shulardan 5 ta eng yirik 

 
28 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
29 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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bo`lgan Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Koreya Respublikasi, 

Qozog`iston va Turkiya hamkor davlatlaridan Jami import hajmi 11 942,2 mln. 

AQSH dollariga teng. Bu esa umumiy import hajmining 61,1 %ini tashkil qiladi. 

Yuqorida qayd etib o`tilganidek, import tarkibida asosiy ulushni tashkil 

qilayotgan mashina va asbob-uskunalar hamda Kimyo mahsulotlari va undan 

tayyorlangan buyumlar asosan qaysi davlatlardan respublikamizga olib 

kirilayotganligi quyidagi sxemalardan ko`rish mumkin.  

 

 

2.14-rasm. Respublika importida asosiy hamkor davlatlarning ulushi30 

 

Xizmatlar importi hajmi 2242,9 mln. AQSH dollarini yoki Jami import 

hajmining 11,5 %ini tashkil etdi va o`tgan yilning shu davriga nisbatan 13,4 %ga 

o`sdi. Xizmatlar importi tarkibining asosiy ulushi turizm xizmatlari, transport 

xizmatlari, qurilish xizmatlari va telekomunikatsiya, kompyuter va axborot 

xizmatlaridan iborat bo`ldi. 

2018 yilning yanvar-dekabr oylari mobaynida 1 187,4 mln. AQSH dollari 

miqdorida qurilish materiallari importi hajmi amalga oshirildi. Bu ko`rsatkich 2017 

yilning mos davriga nisbatan 23,3 %ga o`sib, umumiy import hajmining 6,1 %ini 

tashkil qildi. Import qilingan Qurilish materiallari tarkibidan Sement (14,9 %), 

 
30 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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Yog`och va yog`och mahsulotlari (52,1 %), asbest (4,0 %), hamda shisha va shisha 

buyumlar (5,1 %) asosiy ulushni egallagan. 

Mamlakatimizga import tovarlarini jalb etishda asosan mamlakat ehtiyoji 

uchun eng zarur boʻlgan mahsulotlarni olib kirish, shuningdek, milliy iqtisodiyotdagi 

ishlab chiqarish obyektlari uchun ishlab chiqarish jarayoniga zarur boʻlgan texnika va 

texnologiyalarni kiritish hamda ulardan oqilona foydalanish asosida yuqori sifatli 

mahsulotlar ishlab chiqargan holda ularni istiqbolda eksportga yoʻnaltirishga 

qaratilgan islohotlar keng amalga oshirilmoqda. 

 

2.15- Xizmatlar importi tarkibi, (%)31 

 

Yurtimizda tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish borasida amalga 

oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va dunyo mamlakatlari bilan olib 

borilayotgan mustahkam aloqalar natijasida mamlakatimizning eksport salohiyati 

oshib bormoqda.  

Shuningdek, hukumatimiz tomonidan bir qator soliq, bojhona imtiyozlarining 

yaratilishi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va raqobatbardosh mahsulotlarni 

 
31 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
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ishlab chiqarilishi milliy mahsulotlarimizni tashqi bozorlarda mustahkam o`rin 

egallashlari uchun zamin yaratmoqda. 

 

2.3. Oʻzbekistonda eksport operatsiyalarini rag’batlantirishning moliyaviy 

mexanizmi 

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish sharoitida 

mamlakatimizning eksport salohiyatidan yanada toʻliq va samarali foydalanish, jahon 

bozorlarini marketing jihatdan chuqur tadqiq qilish asosida tashqi bozorlarda 

xaridorgir boʻlgan raqobatdosh yangi va qayta ishlangan mahsulotlarini eksportga 

etkazib berish hajmlari va turlarini koʻpaytirish, shuningdek, mahsulotlarni eksportga 

chiqarishning zamonaviy talablarga mos savdo-logistika infratuzilmasini jadal 

rivojlantirishda eksport qiluvchi korxonalarni soliqlar orqali rag’batlantirish muhim 

ahamiyat kasb etadi. 

Mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga oʻtishning boshlang’ich bocqichlarida 

ichki bozorda eksport tovarlar narxlarining keskin oshib ketishiga yoʻl qoʻymaslik 

maqsadida: eksportchi-korxonalarga ular eksport qilayotgan tovarlarni (ishlar, 

xizmatlar) qoʻshilgan qiymat solig’idan ozod qilish tarzida soliq imtiyozi berilgan 

edi. 1992 yilda oʻz ishlab chiqargan tovarlarini eksportga etkazib berishda aktsiz 

solig’i boʻyicha soliq imtiyozi joriy etildi. 1994 yilning iyulidan boshlab, 

noxomashyo tovarlarini eksport qiluvchilarga ishlab chiqarish hajmida tovar (ish, 

xizmat)lar eksporti 30 foizdan kam boʻlmagan barcha korxonalar, mulkchilik 

shaklidan qat’i nazar, daromad solig’ining amaldagi stavkasidan 1,2 marta kam 

boʻlgan miqdorda daromad solig’i toʻlash tartibi joriy etildi. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 1996 yil 20 martdagi “Eksportga 

mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarni rag’batlantirishga oid qoʻshimcha chora-

tadbirlar toʻg’risida”gi Farmoniga koʻra, oʻsha yilning 1 aprelidan boshlab eksport 

qiluvchilarga ilgari joriy qilingan fiskal imtiyozlar bekor qilindi va mollarga 

solinadigan daromad (foyda) solig’ining differentsial stavkalari, ularning ishlab 

chiqaruvchilar tomonidan qayta ishlanish darajasiga bog’liq ravishda qilib belgilandi. 
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Eksport qiluvchi korxonalar eksportga joʻnatiladigan mollarni ishlab chiqarish uchun 

ishlatiladigan moddiy resurslar uchun qoʻshimcha qiymat solig’i toʻlashdan ozod 

qilindi. 

Mamlakatning eksport salohiyatini kengaytirish, raqobatbardosh mahsulotlar 

ishlab chiqarish va eksportga etkazib berishni qoʻllab-quvvatlash maqsadida 1997 

yilning 1 noyabridan boshlab esa sotilayotgan mahsulot hajmida eksport ulushi 30 

foiz va undan koʻp boʻlgan korxonalar uchun foydaga solinadigan soliq stavkasi 2 

marotaba pasaytirildi. 

Bugungi kunda respublikamizda eksportga mahsulot ishlab chiqarishni 

koʻpaytirishni rag’batlantirish maqsadida eksport qiluvchi korxonalar uchun quyidagi 

soliq imtiyozlari va afzalliklari yaratilgan: 

1. Oʻzbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 230-moddasiga koʻra, aktsiz 

toʻlanadigan tovarlarni ularning ishlab chiqaruvchilari tomonidan eksportga 

realizatsiya qilishga aktsiz solig’i solinmaydi, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasi tomonidan belgilanadigan aktsiz toʻlanadigan tovarlarning ayrim turlari 

bundan mustasno32. 

2. Tovarlarni chet el valyutasida eksportga realizatsiya qilish (qimmatbaho 

metallar bundan mustasno) oborotiga nol darajali stavka boʻyicha qoʻshilgan qiymat 

solig’i solinadi. 

3. Eksport qiluvchi korxonalar (xom ashyo tovarlarini sotish bundan mustasno) 

uchun foyda solig’i va mulk solig’i stavkasi umumiy sotish hajmida oʻzi ishlab 

chiqargan va erkin almashtiriladigan valyutaga sotilgan tovar (ish, xizmat)lar 

eksportidagi ulushiga bog’liq holda kamaytiriladi: 

– eksport ulushi 15 foizdan 30 foizgacha miqdorda boʻlganida – 30 foizga; 

– eksport ulushi 30 va undan koʻproq foiz boʻlganida – 2 marotaba. 

4. Mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun yagona soliq toʻlovi stavkasi 

quyidagicha kamaytiriladi: 

– umumiy sotish hajmida eksport ulushi 15 foizdan 30 foizgacha boʻlganida 30 

foizga; 

 
32 O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi.-T.:2017 yil. 
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– eksport ulushi 30 va undan koʻproq boʻlganida – 2 marotaba. 

5. Sifatni boshqarish tizimlarini joriy etish, mahsulotlarning xalqaro 

standartlarga muvofiqligini sertifikatsiyadan oʻtkazish, shuningdek, laboratoriya 

testlari va sinovlarini oʻtkazish komplekslarini xarid qilishga yoʻnaltiriladigan 

mablag’larga yangi texnologik uskunalarni sotib olishda nazarda tutilgan yagona 

soliq toʻlovi boʻyicha soliq solinadigan bazani kamaytirishning amaldagi tartibi 

mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun tadbiq etildi. 

Mamlakatimiz eksport salohiyatini kengaytirish, eksport qiluvchi tashkilotlarni 

davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash, shuningdek, raqobatbardosh eksport 

mahsulotlari ishlab chiqarishning koʻpaytirilishini rag’batlantirish maqsadida qabul 

qilingan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 noyabrdagi "Mahalliy 

ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini yanada rag’batlantirish chora-tadbirlari 

toʻg’risida”gi PF5587-sonli Farmoni alohida ahamiyatga ega boʻldi.  

Farmonga koʻra, 2019 yil 1 yanvardan boshlab tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni, shu 

jumladan komissioner (ishonchli vakil) orqali realizatsiya qilishdan tushgan umumiy 

tushumida eksport ulushi 15 foizdan yuqori boʻlgan yuridik shaxslar soliq 

solinadigan bazani:  

– tovarlar (ishlar, xizmatlar) ni eksportga realizatsiya qilish hajmiga toʻg’ri 

keladigan foyda qismi yuzasidan yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig’i 

boʻyicha;  

– tovarlar (ishlar, xizmatlar) ni eksportga realizatsiya qilish hajmiga toʻg’ri 

keladigan qismi yuzasidan yagona soliq toʻlovi boʻyicha kamaytiradilar. 

Ushbu berilgan imtiyozlar va preferentsiyalar natijasida, jahon bozorlaridagi 

kon’yunkturaning sezilarli oʻzgarishlariga qaramay, mamlakatimizda oxirgi yillar 

ichida mahsulotlar eksportini oʻsganligini, uning tuzilmasini diversifikatsiya qilish 

ta’minlanib, eksport umumiy hajmida tayyor mahsulotlarning ulushi ortayotganligini 

koʻrishimiz mumkindir. 

Iqtisodiyotda tarkibiy oʻzgartirishlarni amalga oshirish, kimyo sanoatini 

modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash, boy mineral-xom ashyo resurslarining 

zaxiralarini yanada chuqur qayta ishlashni ta’minlash, eksportga yoʻnaltirilgan yuqori 
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qoʻshilgan qiymatli tayyor kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlari hamda 

turlarini koʻpaytirish, shu maqsadda xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish 

maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 15 iyunda qabul 

qilingan “2016 - 2020 yillarda mineral-xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash 

negizida eksportga yoʻnaltirilgan tayyor kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishni 

koʻpaytirish chora-tadbirlari toʻg’risida”gi PQ-2547-sonli Qarori muhim ahamiyatga 

egadir. Qarorga koʻra, mineral-xom ashyo resurslarini qayta ishlash negizida 

eksportga yoʻnaltirilgan tayyor kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqaruvchi 

korxonalarning Respublikada ishlab chiqarilmaydigan, investitsiya loyihalarini 

amalga oshirish doirasida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 

tasdiqlangan roʻyxatlari boʻyicha chetdan keltiriladigan texnologik uskunalar, 

butlovchi buyumlar va ehtiyot qismlari 2021 yilning 1 yanvariga qadar boʻlgan 

muddatda bojxona toʻlovlari toʻlashdan ozod qilingan. 

Sanoatni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash, rangli va nodir metallarning 

g’oyat boy mineral-xom ashyo resurslarini yanada chuqur qayta ishlash, shu 

maqsadda xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish asosida tashqi bozorlarda talab 

qilinadigan yuqori qoʻshilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport 

qilish hajmlari hamda turlarini kengaytirish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining 2016 yil 20 maydagi “2016 - 2020 yillarda rangli va nodir metallarni 

chuqur qayta ishlash negizida eksportga yoʻnaltirilgan tayyor mahsulotlar ishlab 

chiqarishni koʻpaytirish chora-tadbirlari toʻg’risida”gi PQ-2533-sonli Qarori 

dolzarbdir. 

Ushbu Qarorga koʻra, rangli va nodir metallarni chuqur qayta ishlab, eksportga 

yoʻnaltirilgan tayyor mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalarning chetdan 

keltiriladigan texnologik uskunalar, butlovchi buyumlar va ehtiyot qismlari 2021 

yilning 1 yanvariga qadar boʻlgan muddatda bojxona toʻlovlari toʻlashdan ozod 

qilingan. Korxonalarda zamonaviy va jahon darajasida muvaffaqiyatli sinovdan 

oʻtgan texnologiyalarni ildam sur’atlar bilan oʻzlashtirish, sanoat tarmoqlarining 

barqaror rivojlanishini va eksport salohiyatining oʻsishini ta’minlash, shuningdek, 

energiya samaradorligi va energiya tejamkorligi standartlarining iqtisodiyotga faol 
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tatbiq etilishini ta’minlash maqsadida mamlakatimizda qabul qilingan Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidentining 2016 yil 22 dekabrdagi “Sanoat tarmoqlari 

korxonalarining jismoniy ishdan chiqqan va ma’naviy eskirgan mashina-uskunalarini 

jadal yangilash, shuningdek, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga oid 

qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻg’risida” gi PQ-2692-sonli Qaroriga koʻra, jismoniy 

ishdan chiqqan va ma’naviy eskirgan uskunalar va jihozlarni ekspluatatsiyadan olib 

tashlash hamda yangilash doirasida olib kelinadigan texnologik uskunalar, materiallar 

va butlovchi buyumlar 2021 yilning 1 yanvariga qadar bojxona toʻlovlaridan ozod 

qilingan. 

Charm-poyabzal va moʻynachilik sohalarini boshqarish tizimining 

samaradorligini oshirish, xom ashyoni qayta ishlashni chuqurlashtirish, ilg’or 

texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini 

diversifikatsiyalash va eksport qilinadigan tovarlarni kengaytirish asosida ularning 

jadal rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish, shuningdek, 2017 - 2021 yillarda 

Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha 

Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni izchil roʻyobga chiqarish maqsadida 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 mayda qabul qilingan “Charm-

poyabzal va moʻynachilik sohalarini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishni 

yanada rag’batlantirish chora-tadbirlari toʻg’risida”gi PQ-3693-sonli Qarori bugungi 

kunda oʻz ahamiyatli jihatlari bilan ajralib turadi.  

Mazkur Qarorga koʻra, «Oʻzcharmsanoat» uyushmasi a’zolari - tashkilotlarga 

2023 yil 1 yanvarga qadar muddatda quyidagi koʻrinishdagi soliq va bojxona 

imtiyozlari hamda prefentsiyalar berildi:  

– foyda solig’i va mol-mulk solig’i, mikrofirmalar va kichik korxonalar 

uchun yagona soliq toʻlovini toʻlashdan ozod etildi;  

– belgilangan tartibda tasdiqlanadigan roʻyxatlar boʻyicha import qilinadigan, 

Uyushma a’zolari - tashkilotlar tomonidan oʻz ishlab chiqarishida foydalaniladigan 

asbob-uskunalar, butlovchi buyumlar, respublikada ishlab chiqarilmaydigan xom 

ashyo, materiallar va furnitura uchun bojxona toʻlovlaridan (bojxona rasmiylashtiruvi 

uchun yig’imlardan tashqari) ozod etildi; 
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– yuqoridagi tasdiqlanadigan roʻyxatlarga kiritilmagan, oʻz ishlab chiqarishi 

uchun zarur boʻlgan asbob-uskunalar, butlovchi buyumlar, xom ashyo, materiallar va 

furnituralarni import qilishda bojxona deklaratsiyasi qabul qilingan kundan boshlab 

bojxona toʻlovlarini (bojxona rasmiylashtiruvi uchun yig’imlardan tashqari) toʻlashni 

60 kunga qadar muddatga kechiktirishga ruhsat berildi.  

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Tashqi bozorlarda mahalliy tovarlar 

eksport qilinishini rag’batlantirish va raqobatdoshligini ta’minlash yuzasidan 

qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻg’risida»gi 2017 yil 15 dekabrdagi PF-5286-sonli 

Farmoni va «Oʻzbekiston Respublikasi Qishloq xoʻjaligi vazirligi faoliyatini tashkil 

etish chora-tadbirlari toʻg’risida»gi 2018 yil 17 apreldagi PQ-3671-sonli Qarori 

ijrosini ta’minlash hamda iqtisodiyot tarmoqlari va Respublika hududlarining eksport 

salohiyatini oshirish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 

2018 yil 24 avgustdagi “Donni qayta ishlovchi korxonalarni qoʻshimcha ravishda 

qoʻllab-quvvatlash va ularning eksport salohiyatini oshirish choratadbirlari 

toʻg’risida”gi VMQ-684-sonli Qarori qabul qilindi. Qarorga koʻra, 2018 yilning 1 

sentyabridan boshlab donni qayta ishlovchi korxonalarning mahsulotlari uchun 

qoʻshilgan qiymat solig’i boʻyicha soliq solinadigan aylanma tushum hajmidan don 

qiymatini chiqarib tashlab hisoblash tartibi joriy etildi. 2020 yilning 1 yanvariga 

qadar Oʻzbekiston Respublikasiga olib kiriladigan don mahsulotlari bojxona 

toʻlovlarini (bojxona yig’imlari bundan mustasno) toʻlashdan ozod etildi.  

Tovarlar va xizmatlar eksporti hajmini tubdan oshirish, eksportbop mahsulotlar 

nomenklaturasini kengaytirish, tashqi savdo muvozanatini ta’minlash va valyuta 

tushumlarini koʻpaytirish maqsadida qabul qilingan Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining 2018 yil 20 dekabrdagi “Eksportga koʻmaklashish va uni 

rag’batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari toʻg’risida”gi PQ-4069-sonli Qaroriga 

koʻra, tadbirkorlik sub’ektlariga quyidagilarda har tomonlama koʻmaklashish belgilab 

berildi:  

- yuqori qoʻshilgan qiymatga ega eksportbop raqobatbardosh mahsulotlar ishlab 

chiqarishni koʻpaytirish, xizmatlar (turistik, tibbiy, ta’lim, transport, qurilish va 
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boshqalar) eksporti hajmini keskin oshirish hamda ularni koʻrsatish uchun tegishli 

infratuzilmani jadal barpo etish;  

- oʻzi ishlab chiqargan mahsulotlarni etkazib berishda hamkorlarni izlash hamda 

tashkilotlar va korxonalar bilan shartnomalar tuzish. Shuningdek, eksport faoliyatini 

moliyaviy qoʻllab-quvvatlash qismida eksport qiluvchi korxonalarni moliyaviy 

resurslar bilan ta’minlash, noxomashyo eksport hajmi, milliy eksport qiluvchilar va 

ularning mahsulotlarini sotib oladigan mamlakatlar sonini oshirishga koʻmaklashish; 

milliy mahsulotlarni xorijiy vakolatli organlar tomonidan rasmiylashtirilishi orqali 

standartlashtirish va sertifikatlashtirishning ham respublikadagi, ham xorijdagi 

xalqaro tizimlarini joriy etish bilan bog’liq xarajatlarni qoplash maqsadida eksport 

qiluvchi korxonalarga maqsadli moliyaviy yordam koʻrsatish; moliyaviy qoʻllab-

quvvatlash va milliy eksportni sug’urtalashning zamonaviy mexanizmlarini 

muvaffaqiyatli qoʻllagan xorijiy mamlakatlar tajribasini inobatga olib, shu jumladan 

xalqaro moliyaviy institutlarni jalb qilgan holda eksportoldi va eksportni 

moliyalashtirish, eksport kreditlari va tavakkalchiligini sug’urtalash mexanizmlarini 

joriy etish va boshqa muhim vazifalar belgilandi. 

Mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy oʻzgartirish va diversifikatsiya qilish, 

ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishda eksport qiluvchi korxonalar faoliyatini 

moliyaviy rag’batlantirish masalalarini yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi 

takliflarni keltirish mumkin:  

- eksport qiluvchi korxonalar faoliyatini moliyaviy qoʻllab-quvvatlash vositalari 

rivojlantirish orqali eksportoldi va eksportni moliyalashtirish mexanizmlarini 

yaratish;  

- turli xil xizmat turlari eksportini tashkil qilish, ularni amalga oshirish boʻyicha 

tizimli ishlarni tashkil etishni jadallashtirish;  

- tashqi bozorlarda raqobatbardosh boʻlgan yuqori qoʻshilgan qiymatga ega 

mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalarni moliyaviy qoʻllab-quvvatlash tizimini 

yanada takomillashtirish;  
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- yuqori texnologiyali uskunalarni, yangi turdagi texnika va texnologiyalarni 

ishlab chiqaruvchi hamda oʻz mahsulotlarini eksport qiluvchi mahalliy xoʻjalik 

yurituvchi sub’ektlarga qoʻshimcha imtiyoz va preferentsiyalarni koʻzda tutish;  

- eksport operatsiyalari bilan shug’ullanuvchi modernizatsiya, texnik va 

texnologik qayta jihozlash jarayonlarini amalga oshiruvchi korxonalarga qoʻshimcha 

imtiyoz va preferentsiyalarni taqdim etish mexanizmini yanada takomillashtirish 

maqsadga muvofiqdir. 

2-bob boʻyicha xulosalar 

Tashqi iqtisodiy faoliyat deganda Oʻzbekiston Respublikasi davlat 

idoralarining, yuridik va jismoniy shaxslarining xorijiy davlatlar, ularning yuridik va 

jismoniy shaxslari, xalqaro tashkilotlar bilan oʻzaro foydali hamkorlik oʻrnatishga, 

bunday hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan jami amaliy harakatlari tushuniladi. 

Oʻzbekistonda tarixiy jihatdan qisqa bir davrda xalqaro moliya munosabatlarini 

yoʻlga qoʻyish va rivojlantirish borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. 

Oʻzbekiston oʻzining tinchliksevar, yaxshi qoʻshnichilik, oʻzaro foydali hamkorlikka 

qaratilgan siyosati va faoliyati bilan butun dunyoga tanildi, jahon hamjamiyatida 

oʻzining munosib oʻrnini egalladi hamda uning mavqei yildan-yilga mustahkamlanib 

bormoqda. 

Respublikamizda tashqi savdoni qo`llab-quvvatlash hamda MDH davlatlari 

bilan ushbu sohadagi hamkorlikni yanada mustahkamlash bo`yicha olib borilayotgan 

chora-tadbirlar natijasida 2018 yil yanvar-dekabr oylarida tashqi savdo aylanmasida 

MDH davlatlarining ulushi 36,8 %ni tashkil etib, hamda tashqi savdo aylanmasi 

o`tgan yilning shu davriga nisbatan 136,9 % tashkil etdi.  

2018 yil yanvar-dekabr oylarida eksport hajmi 14 257,9 mln. AQSH dollarga 

(o`sish sur`ati 13,6 %) teng bo`ldi. Eksport tarkibida tovarlar 78,7 % ulushga ega, 

bular asosan energiya manbaalari va neft mahsulotlari (18,7 %), oziq-ovqat 

mahsulotlari (7,7 %), shuningdek, qora va rangli metallar (8,2 %) guruhlari hissasiga 

tog`ri kelmoqda.  
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III BOB. OʻZBEKISTONNING JAHON IQTISODIYOTIGA 

INTEGRATSIYALASHUVI VA DIVERSIFIKATSIYALASH 

JARAYONLARINI KENGAYTIRISH MASALALARI 

3.1. Oʻzbekistonda tashqi savdoni moliyaviy qoʻllab-quvvatlashning 

ustuvor yoʻnalishlari 

 

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mamlakatimizda tashqi savdo 

munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar izchillik bilan amalga oshirilib 

kelinmoqda. Chunki, tashqi savdo munosabatlarining rivojlanishi milliy 

iqtisodiyotning barqarorligi oshishida muhim oʻrin tutadi.  Shuningdek, mamlakatda 

tashqi savdo operatsiyalarini rivojlantirish, eng avvalo eksport salohiyatini oshirish 

hozirgi kunning muhim masalalaridan biridir. Shu bilan birga Oʻzbekiston ijtimoiy-

iqtisodiy taraqqiyotining ayni pallasida eksport hajmi va salohiyatini oshirish bir 

necha sababga koʻra muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan: 

– birinchidan, eksportni rivojlantirish ichki bozordagi chegaralangan 

imkoniyatlardan tashqari taklif bozori hajmini tashqi omillar evaziga kengaytirish 

imkonini beradi. Bu esa milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini 

ta’minlashda muhim oʻrin tutadi. 

Mazkur omilning dolzarbligini shu bilan izohlash mumkinki, bir tarafdan, 

mustaqillikka erishgunga qadar mamlakatdagi deyarli barcha korxonalar nafaqat 

Oʻzbekiston, balki boshqa respublikalar ehtiyojini ham qondirishga qaratilgan holda 

tuzilgan boʻlsa, boshqa tarafdan, mustaqillik yillarida tashkil etilgan koʻpgina 

korxonalarning ishlab chiqarish salohiyati ham (asosan toʻqimachilik, avtomobil, 

kimyo sanoati va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida) ichki talabnigina emas, balki 

tashqi dunyo ehtiyojini ham qondirishga yoʻnaltirilgan. Biroq ayni paytda mazkur 

korxonalarning ishlab chiqarish imkoniyatlaridan samarali foydalanilmayapti va 

ularning bir qator mahsulotlari ichki bozor hajmining chegaralanganligi va ushbu 

sohada mavjud muammolar tufayli eksportning ham chegaralanganligi uchun oʻz 

raqobatbardoshligini yoʻqotmoqda. Demak, mazkur korxonalarda mavjud ishlab 

chiqarish imkoniyatlaridan samarali foydalanish va shu asnoda raqobatbardoshlikka 
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erishish koʻp jihatdan kelajaqda bu mahsulotlar eksporti koʻlamini oshirish bilan 

bog’likdir. Ayni paytda yana bir omilni hisobga olish kerakki, hozirgi davrda 

iqgisodiyotning deyarli koʻpgina tarmoklarida raqobatbardoshlikka erishish faqatgina 

ommaviy ishlab chiqarish (koʻlam ta’siri) evaziga boʻlishi mumkin. Bu esa nafaqat 

ichki, balki tashqi bozor talabi ham avvaldan hisobga olingan tarmoqlarda ishlab 

chiqarishni tashkil etish kerakligini nazarda tutadi. 

– ikkinchidan, eksport faoliyati davrida milliy ishlab chiqaruvchilar tashqi 

bozorda chet ellik ishlab chiqaruvchilar tomonidan jiddiy raqobatga duch keladilar. 

Bu holat ularni doimo ishlab chiqarishni zamon talablarga mos tarzda joriy etish, 

yangi texnologiyadan foydalanish, mahsulot assortimentini yangilab turish va uning 

tannarxini pasaytirishga undaydi. Demak, uzoq muddatli davrda raqobatbardosh 

iqgisodiyotni shakllantirishning muhim sharti sifatida milliy ishlab 

chiqaruvchilarning eksport faoliyatini rag’batlantirishga qaratilgan siyosatni aytish 

mumkin. 

– uchinchidan, yildan yilga Oʻzbekiston iqtisodiyotiga kiritilayotgan chet el 

sarmoyalari koʻlami ortmoqda. Bu, oʻz navbatada, kelajakda sarmoya siyosati bilan 

bog’liq boʻlgan sarmoyaviy mahsulotlar importi (bunga ma’naviy va moddiy eskirish 

natijasida texnika va texnologiyani yangilash, ishlab chiqarishni kengaytirish kabi 

amallarni misol qilish mumkin), chet el sarmoyasi kiritilgan korxonalar foydasini 

repatriatsiya qilish, foiz va dividendlarni toʻlash, tashqi qarzni uzish va hok. kabi 

xarajatlarning oshishiga sabab boʻladi. Mazkur chiqimlarni qoplashning asosiy 

manbai eksport tushumi boʻlganligi sababli toʻlov balansi va makroiqtisodiy 

barqarorlikning kelajakdagi holati koʻp jihatdan mamlakatning eksport 

imkoniyatlarini kengaytirishga bog’liq boʻladi. 

– toʻrtinchidan, iqtisodiyotda tarkibiy qayta qurishni amalga oshirish hamda 

jami eksport va nshlab chiqarishda qoʻshilgan qiymati yuqori boʻlgan mahsulotlar 

salmog’ini oshirish iqtisodiyotni texnologik jihatdan modernizatsiya qilish 

masalasiga borib taqaladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun sarmoyaviy 

mahsulotlar importi hajmini sezilarli darajada oshirish kerak. Bunday mahsulotlar 
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importi xarajatlarini qoplashning asosiy manbai esa eksport boʻlganligi uchun mazkur 

masalaning echimi ham eksportni rivojlantirish, uni jadallashtirishga bog’liq. 

– beshinchidan, jahon tajribasiga koʻra, eksportni rag’batlantirish siyosati 

import oʻrnini bosish siyosatiga nisbatan anchayin samaraliroq. Milliy iqtisodiyotning 

raqobatbardoshligini ta’minlash va aholi real daromadlarini sezilarli darajada 

oshirishga faqatgina import oʻrnini bosish siyosatidan voz kechib, eksportni 

rag’batlantirish siyosatiga urg’u bergandagina erishish mumkin. 

Shu bilan birgalikda, Respublikamizda 2019 yilda olib boriladigan tashqi 

iqtisodiy siyosat  respublika eksport salohiyatini yanada oshirishga, mahalliy 

mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishga, eksport qiluvchi 

korxonalarni rag’batlantirishga hamda mamlakatda iste’mol narxlarini past darajada 

ushlab turishga qaratiladi.  

Oʻzbekiston respublikasida xalqaro moliya operatsiyalarini boshqarishining 

huquqiy asoslari sifatida, Oʻzbekiston Respublikasining “Tashqi iqtisodiy faoliyat 

toʻg’risida”gi, “Valyutani tartibga solish toʻg’risida”gi, “Chet el investitsiyalari 

toʻg’risida”gi qonunlari va boshqa moliya tizimga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlari 

xizmat qiladi.  

Jumladan Oʻzbekiston Respublikasining “Tashqi iqtisodiy faoliyat 

toʻg’risida”gi qonuniga muvofiq tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan tartibga 

solish quyidagi yoʻllar bilan amalga oshiriladi:  

– Tashqi iqtisodiy faoliyatning qonunchilik negizini shakllantirish 

vatakomillashtirish; 

– valyuta bilan tartibga solish; 

– soliq bilan tartibga solish; 

– tarif vanotarif tartibga solish; 

– Oʻzbekiston Respublikasining iqtisodiy manfaatlariga rioya etilishi uchun 

himoya, kompensatsiya va dempingga qarshi choralarni qoʻllash; 

– Tashqi savdo faoliyatini amalga oshirish tartibini belgilash, shujumladan 

miqdoriy cheklovlar oʻrnatish hamda tovarlarning ayrim turlari eksport va import 

qilinishi ustidan davlat monopoliyasini oʻrnatish; 
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– oʻz xossa hamda xususiyatlariga koʻra yalpi qirg’in qurolini (yadroviy, 

kimyoviy, bakteriologik (biologik) va zaharlovchi qurol) hamda uni etkazib berish 

vositalarini (raketalar vayalpi qirg’inqurolini etkazib berishga qodir boshqatexnika 

vositalarini), boshqa turdagi qurol-yarog’ hamda harbiy texnikani yaratishda 

muhimhissa qoʻshishi mumkin boʻlgan, eksport nazorati obyektlari roʻyxatlarida 

koʻrsatilgan tovarlar, asbob-uskunalar, ilmiy-texnika axboroti, ishlar va xizmatlar, 

intellektual faoliyat natijalariga nisbatan eksport nazoratini oʻrnatish; 

– olib kiriladigan va olib chiqiladigan tovarlarni sertifikatlash; 

– texnikaviy, farmakologiya, sanitariya, veterinariya, fitosanitariya, 

ekologiya standartlari vatalablarini belgilash; 

– tashqi iqtisodiy faoliyat sub’ektlari uchun preferentsiya vaimtiyozlar 

berish. 

Oʻzbekiston Respublikasida qonun hujjatlari bilan tovarlar eksporti, importini 

taqiqlash hamda cheklash belgilanishi mumkin va ular quyidagi maqsadlarni 

koʻzlaydi:  

– milliy xavfsizlikni ta’minlash; 

– fuqarolar hayoti vasog’lig’ini muhofaza qilish, hayvonot vaoʻsimlik 

dunyosini hamda atrof muhitni muhofaza qilish; 

– ijtimoiy axloq-odobga vahuquq-tartibotga rioya etish; 

– Oʻzbekiston Respublikasi xalqining madaniy merosini saqlash; 

– madaniy boyliklarni, noqonuniy olib chiqish, olib kirish vaularga boʻlgan 

mulk huquqlarini boshqaga oʻtkazishdan himoya qilish; 

– Oʻzbekiston Respublikasining toʻlov balansini saqlab turish; 

– Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlarini bajarish; 

– tiklab boʻlmaydigan tabiiy resurslar tugatilishining oldini olish; 

– Oʻzbekiston Respublikasining boshqamanfaatlarini himoya qilish. 

Tovarlarning ayrim turlarini eksport va import qilish faqat ularni olib kirish 

yoki olib chiqish uchun tegishli ruxsatnoma (litsenziya) olinganidan keyin amalga 

oshiriladi. Tovarlar ayrim turlarining eksporti va importini amalga oshirish uchun 
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litsenziyalar Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi vakolat bergan organlar 

tomonidan beriladi.  

Oʻzbekistonda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va rivojlantirishda tashqi 

iqtisodiy omillardan samarali foydalanishga erishish uchun quyidagilarni taklif 

qilamiz: 

1.  Xorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilishda  ichki  muhitni  yaxshilash, soliq 

yukini kamaytirish va soliq tizimini soddalashtirish, xorijiy investitsiyalarni 

roʻyxatga olish tizimini soddalashtirish. 

2. Xorijiy sarmoyadorni qiziqtiruvchi sohalar, obyektlarni aniqlash va ular 

toʻg’risidagi ma’lumotlar majmuini shakllantirish, biznes rejalar va ularni iqtisodiy 

rivojlantirish loyihalarini ishlab chiqish va iqtisodiy jihatdan manfaatli boʻlgan 

sohalarga chet el kapitalini jalb qilish. 

3. Eksportda qayta ishlangan, tayyor mahsulotlar salmog’ini koʻpaytirish, 

ayniqsa, paxta va qishloq xoʻjaligi mahsulotlarni qayta ishlashni oshirish va bu 

sohaga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish. 

4. Import oʻrnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni hamda ishlab 

chiqarishni mahalliylashtirishni rivojlantirish uchun yirik ishlab chiqaruvchi 

korxonalar bilan  kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari bilan samarali 

aloqasini ta’minlash zarur, ya’ni yirik korxonalarga yarim tayyor mahsulotlar, 

butlovchi qismlarni etkazib beruvchilari boʻlishlari zarur. 

5. Chet el investorlari uchun qulay investitsion muhitni yaratib berish va ular 

uchun kafolatli qonunchilik tizimini takomillashtirish; 

6. Eksportga ishlaydigan  kichik va oʻrta korxonalarni koʻpaytirish va 

ularni samarali faoliyat yuritishlari uchun etarli shart-sharoitlar yaratish va davlat 

tomonidan imtiyozli kredit liniyalari hajmini oshirish va h.k. 

Hozirgi kunda mamlakatimizda tashqi savdo operatsiyalarini rivojlanishi va 

ularni moliyalashtirish bilan bog’liq quyidagi muammolar uchraydi.  

1. Hozirgi paytda respublikamizda mahsulot eksportini oshirishni ta’minlash, 

yuqori qoʻshimcha qiymatga ega boʻlgan tayyor mahsulot ulushini oshirish hisobidan 

uning tarkibini sifat jihatidan oʻzgartirish vazifasi qoʻyilmoqda. Biroq, eksport 
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hajmining umumiy oʻsishiga qaramay, xomashyo eksporti barqaror ravishda yuqori 

boʻlib qolavermoqda. Mavjud statistika ma’lumotlari xomashyo eksporti va 

noxomashyo eksportini bir-biridan aniq farqlashni amalga oshirishga imkon 

bermaydi. Shu sababli Oʻzbekistonning asosiy xomashyo eksport tovarlari – paxta 

tolasi, energetika vositalari va neft mahsulotlari, qora va rangli metallargina alohida 

guruhga ajratildi.  

Shu sababli mamlakat barqaror iqtisodiy rivojlanishining asosiy sharti samarali 

va raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish hisoblanadi, bu esa davlatdan 

iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish, investitsion jarayonlarni faollashtirish, soliqqa 

tortish darajasi va kredit qiymatini pasaytirish, narx shakllanishidagi nuqsonlarni 

bartaraf etish, valyuta va fond bozorlarida (bu Oʻzbekistonda deyarli rivojlanmagan) 

operatsiyalar daromadliligini pasaytirish va boshqa bir qator muammolarni hal 

etishga yoʻnaltirilgan keng miqyosli chora-tadbirlar amalga oshirishni talab qiladi. 

Shunday qilib, tashqi savdo siyosati makroiqtisodiy siyosatning davomchisi va bir 

paytning oʻzida uni amalga oshirish vositalaridan biri boʻlishi koʻzda tutilgan.  

2. Bugungi kunda tashqi savdo bilan shug’ullanayotgan xoʻjalik yurituvchi 

sub’ektlar oldida turgan eng dolzarb muammo – bu import qiluvchilarni valyutaga 

boʻlgan talabini qondirish muammosi hisoblanadi. 

Import bilan shug’ullanuvchi korxonalarning import boʻyicha xorijiy valyutani 

sotib olish jarayonini «Birjadan tashqari valyuta bozorida xorijiy valyutani xarid 

qilish va sotish  operatsiyalarini oʻtkazish tartibi toʻg’risidagi nizom» tartibga 

soladi33. 

Ushbu tartibga koʻra, xorijiy valyutani xarid qilish va sotish buyurtmanomalari 

boʻyicha taqdim etilgan hujjatlar vakolatli banklar ekspertlari tomonidan uch ish kuni 

mobaynida koʻrib chiqiladi. Taqdim etilgan hujjatlar belgilangan talablarga javob 

bergan holatlarda ekspert guruhi a’zolari tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi 

Markaziy banki tasdiqlaydigan shakl boʻyicha vakolatli bankning ekspertlar xulosasi 

tayyorlanadi. Shuningdek, vakolatli bank ekspert guruhining ijobiy qarori qabul 

 
33 Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 10 iyuldagi 294-son qaroriga 2-ilova. «Birjadan tashqari valyuta bozorida xorijiy 

valyutani xarid qilish va sotish  operatsiyalarini o’tkazish tartibi to’g’risidagi nizom». 
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qilingandan soʻng keyingi kundan kechikmay xorijiy valyuta xarid qilish uchun 

valyuta birjasiga buyurtmanoma beriladi. 

Ammo, valyuta birjasida berilgan buyurtmanomalarning bajarilish muddatlari 

aniq belgilanmaganligi sababli, import qiluvchilarning buyurtnomalarining bajarilishi 

kechikishi mumkin. Bu esa, import shartnomasining oʻz muddatida bajarilmasligiga 

olib keladi. 

Fikrimizcha, ushbu holatni vujudga kelish sababi – bu, xorijiy valyuta 

resurslarining tanqisligi hisoblandi.  

3. Eksport va import operatsiyalarini amalga oshirish bilan bog’liq boʻlgan 

muammolar va toʻsiqlarning mavjudligi. Tijorat banklari mijozlarining asosiy qismi 

eksport va import bilan shug’ullanuvchi korxonalar ekan, ularning eksport-import 

operatsiyalarini amalga oshirishdagi muammolarini aniqlash, ularni bartaraf etish 

bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.  

Eksport-import bitimlarini amalga oshirish mexanizmi faol ishlashi uchun 

toʻsiq boʻlayotgan asosiy muammo va qiyinchiliklarni bartaraf etishda quyidagi 

chora-tadbirlarni qoʻllash talab etiladi: 

− xususiy biznes sub’ektlari uchun eksport-import jarayonini soddalashtirish, 

ya’ni, tashqi iqtisodiy operatsiyalarni amalga oshirishda hisob-kitoblarni yanada 

erkinlashtirish; shuningdek, eksport va import shartnomalari shartlari toʻliq 

bajarilganda, ushbu shartnomalarni tijorat banklari va bojxona organlaridan 

avtomatik tarzda hisobdan chiqarishni yoʻlga qoʻyish lozim.  

Ta’kidlash joizki, mamlakatimizda eksportni qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan 

valyuta siyosati va mamlakat eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-

tadbirlarning amalga oshirilishi tashqi savdo balansining ijobiy boʻlishini ta’minlab 

kelmoqda. 

Xorijiy davlatlarda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan, yoki ishlab 

chiqarishni yoʻlga qoʻyish mumkin boʻlgan mahsulotlarga boʻlgan talabni oʻrganish, 

bunday tovarlar bozorlariga kirib borish va raqobat qilish strategiyasini ishlab chiqish 

eksport qilinayotgan tovarlar sonini va mamlakatlar geografiyasini kengaytirishga 

ijobiy ta’sir koʻrsatadi.  
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Tashqi savdo aylanmasining tovar va geografik tarkibini 

takomillashtirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish 

Xom ashyo eksportini qisqartirib, qo’shilgan 

qiymat hissasi yuqori bo’lgan tayyor mahsulotlar 

eksportini ko’paytirish 

 

Mahsulot tannarxini pasaytirish orqali ularning 

raqobatbardoshligini ta’minlash 

Yangi mahsulotlarni jahon bozoriga 

olib chiqish 

Iqtisodiyotning tarmoq tarkibini 

takomillashtirish 

Tashqi savdoga xizmat qiluvchi 

infratuzilmani yanada rivojlantirish 

Iqtisodiyotni texnik-texnologik qayta 

qurollantirish asosida tayyorlanayotgan 

mahsulotlar sifatini yaxshilash 

 

 

 

 

 
 

3.1-rasm. Tashqi savdo aylanmasining tovar va geografik tarkibini 

takomillashtirish yoʻnalishlari34 

 

Jahon bozorlarida korxonalarimiz mahsulotlarining raqobatbardoshligini 

ta’minlashda quyidagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb 

etadi: 

- eksport qiluvchi korxonalarga mahsulot tayyorlash va sotish xarajatlarini 

kamaytirishda koʻmaklashish; 

- ularni tashqi bozor kon’yunkturasidagi oʻzgarishlar, istiqbolli bozorlar, 

raqobatchilar toʻg’risida olib borilgan tadqiqotlar natijalari bilan tanishtirish; 

- transport-kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish; 

- yangi transport yoʻlaklarini ochish orqali transport xarajatlarini kamaytirish 

va h.k. 

Xulosa qilib aytish mumkinki, eksport hajmini oshirish, uning tarkibini 

takomillashtirish, umuman tashqi savdo aylanmasini divesifikatsiya qilish 

iqtisodiyotimiz tarkibiy tuzilishida sifat oʻzgarishlariga erishish, uning 

raqobatbardoshligini oshirish orqali iqtisodiy yuksalish va aholi turmush 

farovonligini yanada koʻtarish maqsadlariga xizmat qiladi. Mamlakatimiz hukumati 

 
34 Tadqiqot natijasida magistrant tomonidan shakllantirildi. 
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tomonidan tashqi savdo siyosatining oqilona tarzda yuritilayotganligi tashqi iqtisodiy 

aloqalarning jadal sur’atlarda rivojlanishini ta’minlamoqda. Ushbu barqaror 

rivojlanish sur’atlarini ta’minlash mamlakatimizning xalqaro moliya tizimida 

munosib oʻrin egallashida muhim ahamiyat kasb etadi. 

 

3.2. Globallashuv sharoitida tashqi iqtisodiy faoliyatni va iqtisodiyotni 

diversifikatsiyalashni kuchaytirish istiqbollari 

Globallashuv jarayonining hozirgi bosqichidagi muhim yoʻnalishlardan biri – 

Oʻzbekistonning tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirish hamda jahon 

hamjamiyatiga integratsiyalashuv jarayonlarini kuchaytirish hisoblanadi. Bu borada 

mamlakatimizning koʻplab mamlakatlar bilan iqtisodiy hamkorlik aloqalarini yoʻlga 

qoʻyishi, jahondagi turli iqtisodiy va moliyaviy tashkilotlarning teng huquqli a’zosiga 

aylanishi e’tiborga molikdir. 

Hozirgi davrda Respublikaning tashqi iqtisodiy faoliyatidagi asosiy strategiyasi 

import oʻrnini bosuvchi ishlab chiqarishni tashkil qilish bilan birga eksportga 

yoʻnaltirilgan mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish va oʻzining jahon bozoridagi 

raqobatbardoshligini kuchaytirishdan iborat. 

Respublikada bozor islohotlarini amalga oshirish modelining asosiy tarkibiy 

qismlardan biri tashqi savdodir. Davlat eksport siyosati mustaqillik yillari davomida 

birinchi navbatda kerakli tashkiliy, huquqiy va iqtisodiy sharoitlarni yaratishga 

qaratilgan edi, bu pirovard natijada tashqi savdo aylanmasi tuzilmasidagi ijobiy 

oʻzgarishlarga: 

- neft va uni qayta ishlash mahsulotlari hamda energiya tashuvchilari eksport 

bazasining kengaytirilishi; 

- import tuzilmasidagi siljishlar – energiya tashuvchilari, bug’doy, g’alla 

ulushining kamaytirilishi hamda mashinasozlik mahsuloti importi hajmlarining 

ortishi; 

- tashqi savdoning ekvivalentligi hamda oʻzaro tovar etkazib berish 

hajmlarining teng kuchliligi muammolarining susayishi; 

- Markaziy Osiyo mintaqasida tashqi iqtisodiy integratsiyaning 
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kuchaytirilishiga olib keladi. 

Oʻzbekiston Respublikasining jahon xoʻjaligiga inegratsiyalashuvida uning 

xududiy va global darajadagi raqobatbardoshligi boʻyicha qiyosiy ustunligi, tashqi 

iqtisodiy siyosatni ishlab chiqish va uni amalga oshirish bilan koʻp jihatdan bogliq. 

Amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar boʻyicha qizg’in munozaralarning 

mavjudligiga qaramasdan, tashqi iqtisodiy siyosatni ishlab chikishda, xukumat 

mamlakatning geografik, ishlab chiqarish va texnologik, mehnat resurslaridan 

foydalannsh samarasini inobatga olmoqda. Xalkaro mehnat taqsimotiniig kuchayishi 

xalqaro moliyaviy munosabatlar ishtirokchilaridan yukori darajadagi 

raqobatbardoshlikni talab etadi. 

Shu jihatdan jahon xoʻjaligida Oʻzbekiston qoʻshni MDH mamlakatlaridan 

oʻzining quyidagi xalkaro ustuvorliklari bilan ajralib turadi: 

– qadimiy boy madaniyat, tarixiy va diniy yodgorliklar xalkaro turizm 

sanoatini rivojlantirnsh uchun qulay imkoniyatlarni yuzaga keltiradi; 

– qulay tabiiy iqlim va tabiiy boyliklar — ishlab chikarish. qurilish va qishloq 

xoʻjaligi soxasida raqobatbardosh muhitni shakllantirada; 

– “Buyuk ipak yoʻli”da joylashganligi xalkaro integratsiyada Evropa bilan 

Osiyoni bog’lovchi "koʻprik" vazifasini bajarishga etarlicha imkoniyatni vujudga 

keltiradi; 

– Oʻzbekiston Reslublikasi etarli darajada malakali mutaxassislar bilan 

ta’minlangan. Zamonaviy texnologiya va ishlab chiqarish infratuzilmasini barpo 

qilish bu sohadagi imkoniyatlarni kengaytiradi: 

- mamlakat hukumati tomonidan ichki ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish va 

eksportni rag’batlantirish siyosatining yuritilishi. 

Oʻzbekiston Respublikasining xalkaro moliya munosabatlaridagi ishtirokida 

xalkaro moliya institutlari bilan xamkorlik muxim ahamiyat kasb etadi. 

2018 yil mobaynida mamlakatimizning tashqi iqtisodiy sohasida tashqi savdo 

hajmi va eksportni tizimli ravishda jadal oshirishga qaratilgan tarkibiy oʻzgarishlar 

amalga oshirildi, xususan, valyuta siyosati liberallashtirildi, ma’muriy toʻsiqlar 

bartaraf etildi, eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari uchun narxlarni 
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shakllantirish va toʻlovning bozor mexanizmi joriy qilindi. 

Tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni, shu jumladan, komissioner (ishonchli vakil) 

orqali realizatsiya qilishdan tushgan umumiy tushumida eksport ulushi 15 foizdan 

yuqori boʻlgan yuridik shaxslarga yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig’i va 

yagona soliq toʻlovi boʻyicha soliq solinadigan bazani kamaytirish imkoniyati berildi. 

Shu bilan birga, amalga oshirilayotgan tadbirlarning samaradorligi ustidan 

muntazam ravishda olib borilayotgan monitoring tashqi savdo va eksportning 

umumiy ijobiy dinamikasiga qaramasdan ular hajmlarining real oʻsish sur’atlari 

iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sur’atlariga muvofiq emasligini koʻrsatmoqda. 

Birinchi navbatda raqobatbardosh afzalliklarga ega boʻlgan tarmoqlarda bir 

qator tizimli muammolar va kamchiliklarning saqlanib qolayotganligi eksport 

hajmlarining salmoqli oʻsishini ta’minlashga toʻsqinlik qilmoqda. Jumladan: 

birinchidan, ishlab chiqarish quvvatlaridan va keng turdagi xom ashyo, 

shuningdek, mehnat resurslari mavjud boʻlgan hamda tashqi bozorlarda 

raqobatbardosh boʻlgan yuqori qoʻshilgan qiymatga ega mahsulotlarni ishlab 

chiqarishni ta’minlovchi afzalliklardan toʻliq hajmda foydalanilmayapti; 

ikkinchidan, eksport qiluvchi korxonalar faoliyatini moliyaviy qoʻllab-

quvvatlash vositalari rivojlanmayapti, eksportoldi va eksportni moliyalashtirish 

mexanizmlari mavjud emas; 

uchinchidan, chuqur marketing tadqiqotlarini oʻtkazish, uzoq muddatli 

barqaror tashqi bozorlarni shakllantirish va xorijda tashqi savdo infratuzilmasini 

yaratishga etarli darajada e’tibor qaratilmayapti; 

toʻrtinchidan, har xil xizmat turlari eksportini tashkil qilish va ilgari surish 

boʻyicha tizimli ishlar mavjud emas, ularni koʻrsatish uchun zarur infratuzilma 

rivojlanmagan. 

Tovarlar va xizmatlar eksporti hajmini tubdan oshirish, eksportbop mahsulotlar 

nomenklaturasini kengaytirish, tashqi savdo muvozanatini ta’minlash va valyuta 

tushumlarini koʻpaytirish maqsadida 2018 yil 20 dekabrda Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining “Eksportga koʻmaklashish va uni rag’batlantirishni kuchaytirish 

chora-tadbirlari toʻg’risida”gi Qarori qabul qilindi. 
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Tadbirkorlik sub’ektlariga quyidagilarda har tomonlama koʻmaklashish asosiy 

vazifalari etib belgilandi: 

yuqori qoʻshilgan qiymatga ega eksportbop raqobatbardosh mahsulotlar ishlab 

chiqarishni koʻpaytirish, xizmatlar (turistik, tibbiy, ta’lim, transport, qurilish va 

boshqalar) eksporti hajmini keskin oshirish hamda ularni koʻrsatish uchun tegishli 

infratuzilmani jadal barpo etish; 

oʻzi ishlab chiqargan mahsulotlarni etkazib berishda hamkorlarni izlash hamda 

tashkilotlar va korxonalar bilan shartnomalar tuzish. 

Mazkur vazifalarni samarali ijrosini ta’minlash maqsadida Eksportni qoʻllab-

quvvatlash milliy tizimini tashkil etildi va uning asosiy vazifalari belgilandi: 

a) eksport faoliyatiga axborot-tahliliy koʻmaklashish boʻyicha: 

eksportni rivojlantirish va qoʻllab-quvvatlash sohasida davlat siyosatini 

takomillashtirish, eksport salohiyatini rivojlantirish boʻyicha davlat dasturlarini 

amalga oshirishda koʻmaklashish; 

marketing, narx shakllanishi, transport logistikasi, sertifikatlash, 

standartlashtirish va sifat nazorati, soliq hamda bojxona ma’muriyatchiligi (shu 

jumladan, xorijdagi) masalalari, “yagona darcha” tamoyili asosida tashqi bozorlarga 

kirish sharoitlari boʻyicha eksport qiluvchilarga va ularning chet eldagi hamkorlariga 

axborot va maslahat koʻmagini koʻrsatish; 

xorijiy xaridorni izlashga va eksport shartnomasini tuzishga qadar muzokaralar 

jarayoniga, shu jumladan, ularning loyihalarini tayyorlashga koʻmaklashish; 

respublika vazirliklari va idoralari, viloyatlar hamda tuman hokimliklari bilan 

milliy mahsulotlarni chet elga eksport qilish, eksport qiluvchilarni eksportni qoʻllab-

quvvatlash boʻyicha chora-tadbirlar, mavjud imtiyozlar va preferentsiyalar, vakolatli 

davlat organlarining vazifalari va funktsiyalari toʻg’risidagi ma’lumotlar bilan 

ta’minlashda tizimli hamkorlikni ta’minlash; 

hududlarda axborot-maslahat markazlari tarmog’ini tashkil etish; 

mahalliy eksport qiluvchilar, ishlab chiqariladigan mahsulotlar va xizmatlar 

bazasini ta’minlash orqali elektron tashqi savdo maydonchalarini yuritish, ishlab 

chiqarish va eksport faoliyati bilan shug’ullanadigan tadbirkorlik sub’ektlariga 
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etakchi xalqaro elektron tijorat maydonchalariga kirish uchun yordam koʻrsatish; 

ishonchli sifatli mahsulot etkazib beruvchi sifatida mahalliy ishlab 

chiqaruvchilarning halolligini isbotlash uchun, shu jumladan, har yili “Made in 

Uzbekistan” milliy koʻrgazmasini, tarmoq va mintaqaviy tovarlar koʻrgazmalari va 

savdo yarmarkalarini oʻtkazish, xalqaro koʻrgazmalar va taqdimotlarda ishtirok etish 

yoʻli orqali oʻzbek brendlari va mahsulotlarini xorijda ilgari surish boʻyicha “Made in 

Uzbekistan” dasturini amalga oshirish; 

eksport qilishni boshlayotganlar uchun oʻquv seminarlari va treninglar, 

tadbirkorlar uchun xorijiy mamlakatlarga tashqi savdo masalalari boʻyicha savdo 

missiyalari tashkil etish va oʻtkazish; 

b) eksport faoliyatini moliyaviy qoʻllab-quvvatlash qismida: 

eksport qiluvchi korxonalarni moliyaviy resurslar bilan ta’minlash, 

noxomashyo eksport hajmi, milliy eksport qiluvchilar va ularning mahsulotlarini 

sotib oladigan mamlakatlar sonini oshirishga koʻmaklashish; 

koʻrgazma stendlarini tashkil etish va respublika korxonalarining xalqaro savdo 

yarmarkalari, taqdimotlari va reklama kampaniyalarida ishtirok etishi, shu jumladan, 

an’anaviy milliy mahsulotlar va brendlarni potentsial bozorlarda ilgari surishni 

moliyalashtirish; 

milliy mahsulotlarni xorijiy vakolatli organlar tomonidan rasmiylashtirilishi 

orqali standartlashtirish va sertifikatlashtirishning ham respublikadagi, ham xorijdagi 

xalqaro tizimlarini joriy etish bilan bog’liq xarajatlarni qoplash maqsadida eksport 

qiluvchi korxonalarga maqsadli moliyaviy yordam koʻrsatish; 

moliyaviy qoʻllab-quvvatlash va milliy eksportni sug’urtalashning zamonaviy 

mexanizmlarini muvaffaqiyatli qoʻllagan xorijiy mamlakatlar tajribasini inobatga 

olib, shu jumladan, xalqaro moliyaviy institutlarni jalb qilgan holda eksportoldi va 

eksportni moliyalashtirish, eksport kreditlari va tavakkalchiligini sug’urtalash 

mexanizmlarini joriy etish; 

savdoni moliyalashtirish uchun xalqaro va xorijiy moliya institutlarining 

qarzlari va imtiyozli kreditlarini jalb qilish; 

boshqa kompleks moliyaviy va konsalting xizmatlarini koʻrsatish. 
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Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki huzuridagi 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining eksportini qoʻllab-quvvatlash 

jamg’armasi negizida Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligi huzuridagi 

Eksportni rag’batlantirish agentligi tashkil etildi. 

“Oʻzbekinvest” eksport-import milliy sug’urta kompaniyasiga eksport 

kreditlari va operatsiyalarini sug’urtalash vazifasi yuklandi va u Tashqi savdo 

vazirligiga oʻtkazildi. 

Moliya-valyuta infratuzilmasi xoʻjalik sub’ektlari bilan jahon pul-kapital 

bozori oʻrtasidagi aloqalarni ta’minlashga xizmat qiladi. Ushbu infratuzilmalarni 

tashkil etish, quyidagi yoʻnalishlarni qamrab oldi: 

-   bank tizimini takomillashtirish; 

-   ichki sug’urta xizmatlari sohasini rivojlantirish: 

-   ichki valyuta bozori faoliyatini yaxshilash; 

-  lizing xizmatlari bozorini rivojlantirish; 

-   audit va maslahat xizmatlar bozorini rivojlantirish; 

- milliy tovarlarni xalqaro bozorlar tomon xarakatini tashkil etish va bosh. 

Oʻzbekistan Rsspublikasining xalqaro xamkorligmi va iktisodiy siyosatining 

ustuvor yoʻnalishlari belgilandi, u mamlakatni xalqaro bozorga qoʻshilishining 

asosini tashkil etadi. 

Mamlakatimizning xalqaro moliya munosabatlari va jahon xoʻjaligiga 

integratsiyasi majmui aniq belgilangan maksadlar hamda ularni amalga oshirishga 

qaratilgai asosiy tadbirlarni oʻz ichiga oladi. 

Birinchidan, respublika milliy iqtisodiyotining kuchli eksport boʻg’inini tashkil 

etuvchi va unnng jahon bozorida munosib oʻrinnn egallashini ta’minlovchi 

boʻg’inlarni aniqlash; 

Ikkinchidan. iqtisodiyotning eksport sohasida davlat tomonidan qoʻllab-

quvvatlash usulidan keng foydalanish. 

Bu usullar quyidagilardan iborat: 

- eksportga yoʻnaltirilgan ishlab chiqarishni kengaytirish uchun imtiyozli 

foizlar boʻyicha uzoq muddatli kreditlar ajratish, moʻljallangan investitsiyalarni 



 

 

74 

sug’urtalash; 

- eksportyorlarga milliy ishlab chiqarish va uning xorijiy raqobatchilari ishlab 

chiqarishi xarajatlari oʻrtasidagi farqni qoplash; 

- davlat tomonidan respublikaga ilg’or texnologiyalar, tajribalar va 

bilimlarning kirib kelishi uchun subsidiyalar ajratish; 

- eksport va imtyurtni litsenziyalash yoki chetga mol chiqarishga va chetdan 

uni olib kelishga ruxsatnomalar berish; 

- ishlab chiqarish jarayonida katnashuvchi, xorijdan keltirilgan xomashyo va 

materiallar, asbob-uskunalar hamda jihozlar ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish 

va boshqalar. 

Shu bilan birga xalqaro moliya sohasidagi siyosat milliy valyutani 

mustaxkamlash va uni boshqa valyutalarga erkin almashuvini ta’minlashni, ichki 

narxlarni jahon bozori narxlariga yaqinlashtirish maqsadida baxolar isloxotini 

tugallashni, tashqi iqtisodiy faoliyatning me’yoriy-xuquqiy asoslarini xalqaro talablar 

darajasiga etkazishni nazarda tutadi. 

Oʻzbekiston uchun bu soxadagi asosiy strategik maqsadlar quyidagilardan 

iborat: 

- Oʻzbekiston Respublikasining jahon iqtisodpy tizimi integratsiyasiga 

qoʻshilib borishini ta’minlash; 

-   eksport potentsialini rivojlantirish; 

- import va import oʻrnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlatirish: 

-   investitsiya siyosatini takomillashtirish; 

-   xorijiy investitsiyalarni jalb qilish; 

- eksport mahsulotlari ishlab chiqarish zonalari va erkin iqtisodiy hududlarni 

rivojlantirish; 

-  tashqi iqtisodiy faoliyat infratuzilmasini rivojlantirish. 

Mamlakatning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvining muhim tarkibiy 

qismi – davlatlarning turli xalqaro miitaqaviy birlashmalari, xalqaro moliyaviy 

tashkilotlar bilan aloqalarni rivojlantirishdan iborat. Oʻzbekiston mintaqaviy xalqaro 

tashkilotlar, chunonchi, Evropa Ittifoqi, EXHT, NATO, EKO va boshqalar bilan ham 
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samarali hamkorlik qilmoqda. Bular Ittifoqi bilan Oʻzbekiston oʻrtasidagi 

munosabatlarni rivojlantirishda bir qancha muhim ishlar amalga oshirildi. 

Bunday sharoitlarda bizning fikrimizcha quyidagilar Oʻzbekiston tashqi 

iqtisodiy siyosatining imtiyozli yoʻnalishlari boʻlishi lozim: 

- tashqi iqtisodiy faoliyatni maqsadga yoʻnaltirilgan holda liberallashtirish 

siyosatini oʻtkazish; 

- eksport va import tuzilmasini, ularning ishlab chiqarish salohiyotini 

rivojlantirish yoʻli bilan takomillashtirish; 

- respublikamizdagi eksportga moʻljallangan, raqobatbardosh mahsulot ishlab 

chiqaruvchilarning manfaatlarini himoya qilish va qoʻllab-quvvatlash; 

- xorijiy kapitalni avvalo moddiy eksportga yoʻnaltirilgan va import oʻrnini 

bosuvchi ishlab chiqarishga jalb qilish; 

- Oʻzbekistonni jahon transport kommunikatsiyalariga integratsiyalashuvini 

rivojlantirish. 

Yuqori texnikaviy saviyadagi tayyor mahsulot ulushining oshirilishi yuqorida 

aytib oʻtilgan chora-tadbirlar ichida muhim oʻrin tutishi lozim, buning uchun esa 

quyidagilarni bajarish zarur: 

- respublikamizdagi eksportchilarning mahsulotini sotish bozorini 

shakllantirishda muhim rol oʻynovchi xorijiy mamlakatlardagi korxonalar bilan 

Oʻzbekistondagi eksportchi korxonalar oʻrtasida kooperatsiya aloqalarining 

shakllanishiga koʻmaklashish; 

- chuqur qayta ishlash mahsulotlarini yuqori texnologiya va ilm talab qiluvchi 

buyumlar ishlab chiqariladigan eksportga moʻljallangan ishlab chiqarish sohasi va 

uning tarkibini takomillashtirish; 

- eksportning intellektual mulk obyektlari litsenziyalarini hamda nou-xau 

shaklida texnika va tijorat sirlarini sotish, injiniring va lizing sohalarida xizmatlar 

koʻrsatish kabi turini rivojlantirish yoʻli bilan respublikamizda erishilgan fan-texnika 

yutuqlarining jahon xoʻjaligi aylanmasiga kirib borishini tezlashtirish. 

- ilmiy loyihalarga, xususan, amaliy fan va texnologiyalar transferti sohasidagi 

ilmiy loyihalarga bozor yoʻnalishini berish uchun sharoitlar yaratish maqsadida 
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innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlashning samarali tizimini ishlab chiqish; 

- innovatsiya jarayonini davlat tomonidan va tijoriy qoʻllab-quvvatlashning 

optimal uyg’unlashuvining asosiy yoʻllarini belgilab olish hamda ilmiy-texnikaviy 

loyihalarni tijorat ahamiyatiga ega boʻlgan natijalar darajasigacha etkazish; 

- oʻzbek olimlari va mutaxassislarining chet eldagi etakchi institutlar, tashkilot 

va firmalar bilan hamkorligini kengaytirish va chuqurlashtirish; 

- yuqori darajali marketing tadqiqotlari oʻtkazish, tijoratlashtirish va 

texnologiyalar menejmenti sohasidagi yutuqlarni oʻrganish, xorijiy bozorlarning 

kon’yunkturasi sig’imi, talabning mavjudligi hamda raqobatchilarning narx siyosati, 

kooperatsiya, qoʻshma korxonalar tashkil etish boʻyicha hamkorlar qidirish yuzasidan 

tahliliy ma’lumotlarni oʻrganish zarur boʻladi. 

Hozirgi davr keng xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bilan bir qatorda chuqur 

ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy muammolarni hal qilishni ham taqozo etadi. Bular 

ishsizlikni, jahon mamlakatlarida tez-tez roʻy berib turadigan ocharchilikni, turli-

tuman yuqumli kasalliklarni va shuningdek, iqtisodiy qoloqliknii yoʻq qilishdir. 

Butun dunyo jamoatchiligi diqqat markazida turgan bunday muammolar, dunyo 

mamlakatlarining oʻzaro hamkorlik qilishini talab etmoqda va xalqaro iqtisodiy 

integratsiya jarayonlarining taraqqiy ettirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. 

Globallashuv sharoitida milliy xoʻjaliklarning umumjahon mehnat taqsimotida 

faol ishtirok etishi ularning muvaffaqiyatli faoliyat koʻrsatishining muhim shartiga 

aylanib bormoqda. 

Oʻzbekistonning xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlariga kirib borishi, 

respublikamizning ham ichki, ham tashqi salohiyatni yanada yuksaltirmoqda. 

Oʻzbekistonning integratsiya tuzilmalaridagi ishtiroki tufayli uning ikki tomonlama 

va koʻp tomonlama xalqaro aloqalari kengayib borayotganligi, dunyo jamoatchiligi 

tomonidan e’tirof etilmoqda. 

Shunday ekan, integratsiya – Oʻzbekistonning dunyo xoʻjaligi tizimiga kirib 

borishi uchun asos boʻlib xizmat qilmoqda. Shu sababli Oʻzbekistonning jahon 

xoʻjaligiga qoʻshilishi masalasi hozirgi kundagi eng dolzarb masalalardan biri boʻlib 

hisoblanadi. Faqat shu yoʻl bilangina jahon fan-texnika va iqtisodiy taraqqiyoti 
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darajasiga erishish mumkindir. 

Eksport qiluvchi korxonalarning rag’batlantirilishini kuchaytirish va 

raqobatbardosh mahsulotlarning eksport qilinishini kengaytirish, toʻg’ridan-toʻg’ri 

chet el investitsiyalarini jalb qilishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar ushbu 

yoʻnalishda ish oʻrinlari yaratishning muhim omillari boʻlib xizmat qiladi.  

Diversifikatsiya – ilmiy-texnika revolyutsiyasi tomonidan hamda kapitalistik 

xoʻjalik ichki ziddiyatlarining kuchayishi orqali vujudga keltirilgan, rivojlangan 

kapitalistik mamlakatlar iqtisodiyotida sifat jihatidan yangi hodisa. 

Diversifikatsiya asosida, xususan, ba’zi tarmoqlarning jadal ravishda oʻsishi va 

ba’zilarining pasayib ketishi orqali namoyon boʻluvchi iqtisodiyotning bir tekisda 

rivojlanmasligi sharoitida firmalarning yashab qolishga intilishi yotadi. 

Diversifikatsiya ham kapitalning kontsentratsiyalashuvi, ham kapitalning 

markazlashuvi asosida amalga oshiriladi. Birinchi holatda ishlab chiqarilayotgan 

mahsulot nomenklaturasining kengayishi, boshqa tarmoqlarga kirish oʻzining xususiy 

jamg’armalari hisobiga amalga oshiriladi. Ikkinchi holatda esa – mazkur jarayon 

boshqa tarmoq va ishlab chiqarish turlarida band boʻlgan kapitallarning birlashuvi, 

«yutib yuborilishi» natijasida amalga oshiriladi.  

Diversifikatsiyalashning asosan quyidagi jihatlarini Oʻzbekistonda amalga 

oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: 

- xoʻjalik faoliyatining turli-tumanligini ta’minlash maqsadida eksport 

qilinayotgan mahsulot nomenklaturasini kengaytirish; 

- biznesning diversifikatsiyasini amalga oshirish – bu birinchi navbatda 

iqtisodiy xavfsizlik tomon tutish; 

- kompaniyalarning ichki xoʻjalik resurslarini kam daromad keltiruvchi 

sohalardan yuqori daromadli sohalarga oʻtkazish orqali engillik bilan oʻzgartira olishi 

imkoniyatini yaratish; 

- diversifikatsiyalash orqali biznesning ba’zi sohalarida olinmagan foyda 

boshqa sohalardagi yuqori daromad bilan qoplash yoʻllarini ishlab chiqish; 

- diversifikatsiyalashda ham me’yor chegaralariga amal qilish. Aks holda 

xoʻjalik resurslarining haddan tashqari «tarqatib yuborilishi», firmaning oʻz 
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faoliyatini qandaydir bir yoki ikki magistral yoʻnalishlarda kuchli namoyish eta 

olmasligi vaqt oʻtishi bilan uning moliyaviy holatini izdan chiqarishi, hattoki 

bankrotlikka olib kelishi ham mumkin»; 

- jahon xoʻjaligining yangi sohalari va boshqa tarmoqlarga kirib borish orqali 

ishlab chiqarishning yangi turlarini tashkil etish; 

Diversifikatsiyalashni ushbu jihatlaridan foydalanish orqali tashqi iqtisodiy 

aloqalardan samarali ijobiyna tijalarga erishish mumkin deb oʻylaymiz. 

Globallashuv sharoitida milliy xoʻjaliklarning umumjahon mehnat taqsimotida 

faol ishtirok etishi ularning muvaffaqiyatli faoliyat koʻrsatishining muhim shartiga 

aylanib bormoqda. 

Oʻzbekistonning xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlariga kirib borishi, 

respublikamizning ham ichki, ham tashqi salohiyatni yanada yuksaltirmoqda. 

Oʻzbekistonning integratsiya tuzilmalaridagi ishtiroki tufayli uning ikki tomonlama 

va koʻp tomonlama xalqaro aloqalari kengayib borayotganligi, dunyo jamoatchiligi 

tomonidan e’tirof etilmoqda. Shunday ekan, integratsiya – Oʻzbekistonning dunyo 

xoʻjaligi tizimiga kirib borishi uchun asos boʻlib xizmat qilmoqda. Shu sababli 

Oʻzbekistonning jahon xoʻjaligiga qoʻshilishi masalasi hozirgi kundagi eng dolzarb 

masalalardan biri boʻlib hisoblanadi. Faqat shu yoʻl bilangina jahon fan-texnika va 

iqtisodiy taraqqiyoti darajasiga erishish mumkindir. 

3-bob boʻyicha xulosalar 

Eksport hajmini oshirish, uning tarkibini takomillashtirish, umuman tashqi 

savdo aylanmasini divesifikatsiya qilish iqtisodiyotimiz tarkibiy tuzilishida sifat 

oʻzgarishlariga erishish, uning raqobatbardoshligini oshirish orqali iqtisodiy 

yuksalish va aholi turmush farovonligini yanada koʻtarish maqsadlariga xizmat 

qiladi. Mamlakatimiz hukumati tomonidan tashqi savdo siyosatining oqilona tarzda 

yuritilayotganligi tashqi iqtisodiy aloqalarning jadal sur’atlarda rivojlanishini 

ta’minlamoqda. Ushbu barqaror rivojlanish sur’atlarini ta’minlash mamlakatimizning 

xalqaro moliya tizimida munosib oʻrin egallashida muhim ahamiyat kasb etadi. 

Mamlakatimizning xalqaro moliya munosabatlari va jahon xoʻjaligiga 



 

 

79 

integratsiyasi majmui aniq belgilangan maksadlar hamda ularni amalga oshirishga 

qaratilgai asosiy tadbirlarni oʻz ichiga oladi. 

Birinchidan, respublika milliy iqtisodiyotining kuchli eksport boʻg’inini tashkil 

etuvchi va uning jahon bozorida munosib oʻrinnn egallashini ta’minlovchi 

boʻg’inlarni aniqlash; 

Ikkinchidan. iqtisodiyotning eksport sohasida davlat tomonidan qoʻllab-

quvvatlash usulidan keng foydalanish. 
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XULOSA VA TAKLIFLAR 

Magistrlik dissertatsiyani yozish jarayonida Oʻzbekistonning jahon 

iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi va diversifikatsiyalash jarayonlarini 

kengaytirishning asosiy yoʻnalishlariga oid quyidagi ilmiy xulosalar ishlab chiqildi: 

1. Eksport qilinayotgan tovarlarni diversifikatsiya qilish, ularni import qiluvchi 

mamlakatlar geografiyasini kengaytirish boʻyicha amaliy chora-tadbirlarni 

belgilashda bog’langan diversifikatsiya bog’lanmagan diversifikatsiyaga nisbatan 

afzalroq ekanligini hisobga olish zarur. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 

sub’ektlarining eksport salohiyati oshirish, buning uchun esa avvalambor zamonaviy 

texnologiyalarni ishlab chiqarishga keng joriy etish orqali mahsulot sifatini 

yaxshilashga alohida e’tibor qaratish darkor.  

2. Moliyaviy globallashuv sharoitida xalqaro moliya tizimiga 

integratsiyalashuvning oʻziga xos xususiyatlari sifatida quyidagilar namoyon boʻladi:  

– jahonda kapitalning notekis joylashishi, bunda kapital resursi kapitalga boy 

mamlakatdan kapitalga muhtoj mamlakatga qarab oqib boradi; 

– koʻp mamlakatlarda jamg’arma va investitsiyaning nomutanosibligi. 

Buning natijasida investitsiya uchun ortiqcha mablag’lar yoki defitsit sodir boʻladi. 

Oqibatda mos ravishda kapitalning sof eksporti yoki importi vujudga keladi; 

– mamlakatlarning investitsion muhitidagi, shuningdek kapital qoʻyilmalar 

uchun sharoitlardagi farqlanishlar; 

– kapital egasining kapitaldan foydalanish samaradorligidagi farqlar va uning 

boshqa chet eldagi kapitalni egallashga qaratilgan harakatlari hamda kapitaldan 

samarasiz foydalanayotgan joydan oʻrin olishga harakat qilishi; 

– iqtisodiy resurs sifatida odatda kapitalni yuqori darajada safarbar etilishi. 

Bu holat jahon iqtisodiyoti globallashuvi, erkinlashuvi, transmilliylashuvi va 

integratsiyalashuvi sharoitida yanada koʻproq kuchga ega boʻladi.  

3. Dunyodagi transmilliy kompaniyalar Oʻzbekistonda faoliyat yuritishlari 

uchun maqbul qonunchilik yaratish, maqbul diversifikatsiya siyosati olib borish, bu 

kompaniyalar faoliyatiga qonun doirasidagi kafolatlar yaratish mamlakat 
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iqtisodiyotini yuksaltirishga munosib hissa qoʻshadi. 

4. Bugungi kunda Oʻzbekistonning jahon xoʻjaligiga integratsiyalashuvi koʻp 

darajali tizim sifatida amal qilib, uni quyidagi beshta darajaga ajratish mumkin: 

global; transkontinental; mintaqalararo; mintaqaviy; mahalliy. 

Shuningdek, diversifikatsiyani ilmiy jihatdan mohiyatini oʻrganib chiqdik. 

Diversifikatsiya – muayyan toʻplam tarkibining turli-tumanligini ta’minlash chora-

tadbirlari. Diversifikatsiya darajasi turli-tumanlilik darajasi bilan belgilanadi. 

Diversifikatsiyalashdan muhim investitsiya kontseptsiyasi tariqasida foydalaniladi. U 

investitsiya portfeli daromadliligini pasaytirmagan holda uning riskini pasaytiradi. 

5. Milliy iqtisodiytni diversifikatsiyalash, tashqi iqtisodiy siyosat yurgizishda 

diversifikatsion tamoillarga amal qilishni quyidagi koʻrinishlarini amalga oshirilishi 

lozim deb hisoblaymiz. 

- tashqi iqtisodiy aloqalarni iloji boricha koʻproq va mintaqaviy jihatdan 

turlicha boʻlgan mamlakatlar bilan oʻrnatish lozim; 

- eksport tarkibini turlicha mahsulotlar tashkil etishi lozim; 

- bir xil turdagi maxsulot yoki xizmatni bir vaqtning oʻzida jahonning turlicha 

qit’alarida joylashgan davlatlarga eksport qilish lozim; 

- iqtisodiyot uchun zarur boʻlgan import mahsulotlari ham eksport siyosatida 

amal qiladigan tamoyil sifatida amalga oshirilishi lozim; 

-jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonini tashkil etishda turli 

mamlakatlar tajribasini oʻzimizni sharoitga moslashtirgan holatda amalga oshirish 

lozim. 

6. Oʻzbekiston Respublikasining eksport salohiyatini oshirish tadbirlari sirasiga 

quyidagilar kiradi: 

- korxonalarni tuzilmaviy qayta qurish va texnik modernizatsiyalash uchun 

zarur hajmda moliyaviy vositalar ajratish; 

- har bir viloyat va yirik shaharda marketing tadqiqotlari markazlari ochib, 

ularning faoliyatini dunyo bozoriga raqobatbardosh tovarlar chiqarish va reklama 

xizmati koʻrsatishga yoʻnaltirish. 

7. Oʻzbekiston Respublikasining eksport salohiyatini rivojlantirish buyicha 
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yaqin kelajakka moʻljallangan strategiyasining asosiy yoʻnalishlari quyidagilardan 

iborat: 

birinchidan, eksportni rag’batlantirish uchun avvalo, barqaror makroiqtisodiy 

sharoit yaratish, inflyatsiya sur’atini prognoz darajasida ushlab turish, valyuta 

almashtirish kurslarining keskin tebranishlariga yoʻl qoʻymaslik; 

ikkinchidan, xoʻjalik yurituvchi sub’ektlarning mulk shaklidan qat’iy nazar, 

import qilinayotgan ishlab chiqarish vositalarini olish uchun bir xil imkoniyatga ega 

boʻlishlarini ta’minlash; 

uchinchidan, etuk mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash borasidagi 

islohotlarni davom ettirish; 

toʻrtinchidan, eksport salohiyatini rag’batlantirish maqsadida ishlab chiqarish 

tarmoqlarida yuqori texnologiyalardan foydalanish koʻlamini kengaytirish; 

beshinchidan, mamlakatda erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish va 

rivojlantirish asosida eksport salohiyatini oshirish. 

Eksport hajmini oshirish, uning tarkibini takomillashtirish, umuman tashqi 

savdo aylanmasini divesifikatsiya qilish iqtisodiyotimiz tarkibiy tuzilishida sifat 

oʻzgarishlariga erishish, uning raqobatbardoshligini oshirish orqali iqtisodiy 

yuksalish va aholi turmush farovonligini yanada koʻtarish maqsadlariga xizmat 

qiladi. 
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Ilova 

O`zbekiston Respublikasining ayrim hamkor davlatlar bilan tashqi savdo 

aylanmasi dinamikasi (mln. AQSH dollari) 

Davlat nomi 2014 y. 2015 y. 2016 y. 2017 y. 2018 y. 

Xitoy  4 520,4 4 730,4 4 253,6 4 754,2 6 427,8 

eksport  2 123,6 2 472,2 1 999,3 2 025,5 2 869,0 

import  2 396,8 2 258,1 2 254,3 2 728,7 3 558,9 

saldo  -273,1 214,1 -255,0 -703,3 -689,9 

Rossiya  5 858,5 4 455,8 4 192,7 4 728,7 5 730,6 

eksport  2 545,8 1 821,1 1 794,9 2 019,2 2 193,1 

import  3 312,7 2 634,7 2 397,8 2 709,5 3 537,6 

saldo  -766,9 -813,6 -602,9 -690,3 -1 344,5 

Qozog`iston  3 496,4 2 697,1 1 898,9 2 055,7 3 022,5 

eksport  2 487,7 1 849,4 945,0 1 057,6 1 457,8 

import  1 008,7 847,7 953,9 998,2 1 564,7 

saldo  1 479,0 1 001,7 -8,9 59,4 -107,0 

Turkiya  1 505,7 1 202,7 1 171,7 1 552,5 2 171,8 

eksport  966,3 790,1 686,2 877,8 936,2 

import  539,5 412,6 485,5 674,7 1 235,6 

saldo  426,8 377,5 200,7 203,2 -299,3 

Koreya 

Respublikasi  
2 035,7 1 739,6 1 070,4 1 387,6 2 137,2 

eksport  159,6 176,4 201,8 143,3 91,7 

import  1 876,1 1 563,2 868,7 1 244,3 2 045,5 

saldo  -1 716,5 -1 386,8 -666,9 -1 100,9 -1 953,8 

Germaniya  692,8 526,7 529,1 620,0 772,0 

eksport  71,0 38,0 36,9 32,5 47,0 

import  621,8 488,8 492,2 587,5 725,0 

saldo  -550,8 -450,8 -455,3 -555,0 -678,1 

Yaponiya  190,4 255,7 264,1 166,2 700,4 

eksport  15,9 10,4 15,8 14,5 13,2 

import  174,5 245,2 248,3 151,7 687,3 

saldo  -158,6 -234,8 -232,5 -137,2 -674,1 

Afg`oniston  601,8 445,1 519,7 617,8 600,7 

eksport  601,0 444,5 517,3 615,6 598,6 

import  0,8 0,6 2,5 2,2 2,1 

saldo  600,2 443,9 514,8 613,4 596,5 

Qirg`iziston  225,9 136,0 167,4 253,7 481,0 

eksport  164,1 99,9 121,5 178,3 348,2 

import  61,8 36,1 46,0 75,4 132,8 

saldo  102,2 63,9 75,5 102,9 215,3 

Ukraina  608,8 334,8 253,8 290,0 430,3 

eksport  193,6 65,7 51,2 106,0 103,3 

import  415,1 269,1 202,6 184,0 327,0 

saldo  -221,5 -203,3 -151,4 -77,9 -223,7 

Latviya  250,1 179,9 299,6 295,0 429,6 

eksport  113,2 43,2 57,7 82,3 40,9 

import  136,9 136,7 241,9 212,7 388,7 
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saldo  -23,6 -93,4 -184,2 -130,4 -347,8 

Belarus  177,8 109,1 112,6 182,4 419,9 

eksport  24,7 20,1 18,2 27,4 43,2 

import  153,0 89,0 94,4 155,0 376,8 

saldo  -128,3 -68,9 -76,1 -127,6 -333,6 

AQSH  292,7 270,6 463,1 215,0 408,5 

eksport  42,4 30,4 53,5 32,1 30,4 

import  250,3 240,2 409,6 182,9 378,0 

saldo  -207,9 -209,8 -356,1 -150,8 -347,6 

Tojikiston  160,2 167,3 197,0 237,9 389,4 

eksport  153,4 160,3 164,8 186,1 236,1 

import  6,8 7,0 32,2 51,8 153,2 

saldo  146,6 153,4 132,7 134,3 82,9 

Eron  375,4 378,0 408,6 325,3 306,5 

eksport  318,3 318,1 350,4 267,2 172,6 

import  57,1 59,9 58,2 58,1 134,0 

saldo  261,2 258,2 292,2 209,1 38,6 

Fransiya  292,0 304,6 269,6 257,2 306,4 

eksport  140,8 151,1 120,2 148,9 189,9 

import  151,2 153,6 149,4 108,2 116,5 

saldo  -10,4 -2,5 -29,2 40,7 73,4 

Italiya  189,1 167,7 195,2 175,8 303,2 

eksport  23,0 13,0 30,7 22,6 25,8 

import  166,2 154,7 164,5 153,1 277,4 

saldo  -143,2 -141,7 -133,8 -130,5 -251,5 

Turkmaniston  413,1 319,9 209,1 177,9 302,3 

eksport  230,1 106,0 79,5 69,9 59,3 

import  183,0 213,9 129,5 108,0 243,0 

saldo  47,1 -108,0 -50,0 -38,1 -183,7 

Litva  95,4 270,1 282,7 265,7 289,9 

eksport  4,2 6,1 4,7 6,2 11,6 

import  91,2 264,0 278,0 259,5 278,4 

saldo  -87,1 -257,9 -273,3 -253,3 -266,8 

Hindiston  316,7 319,3 366,5 325,0 284,6 

eksport  67,9 58,7 48,3 33,8 23,3 

import  248,8 260,6 318,2 291,1 261,3 

saldo  -180,9 -201,9 -269,9 -257,3 -238,0 
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