
Faoliyatning asosiy vazifa va rivojlanish yoʻnalishlari quyidagicha: 

 Respublika qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilarini agrotexnologik meʼyorlarga 

muvofiq muvozanatlashgan nisbatda kaliy va kompleks oʻgʻitlar bilan barqaror 

taʼminlash; 

 Jamiyatning barqaror ishlashini taʼminlash, resurslar va energiya tejovchi 

texnologiyalar va uskunalar hisobiga ishlab chiqarish tannarxini va mahsulot tannarxini 

pasaytirishga taʼsir etuvchi aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish, boshqaruv xodimlari 

sonini va samarasiz xarajatlarni optimallashtirish; 

 ishlab chiqarishni mahalliylashtirish darajasini chuqurlashtirish; 

 faol investitsiya siyosatini olib borish, loyihalashtirish ishlarini, ularning 

ekspertizasini takomillashtirish, tarmoqqa toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni jalb 

etish; 

 korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini puxta egallagan, bozor sharoitida 

samarali ishni tashkil eta oladigan muhandis-texnik va boshqaruv kadrlarining 

malakasini oshirish va qayta tayyorlash. 

Tarmoqning mavjud salohiyati, turdosh tarmoqlarni rivojlantirish. 

Kimyo sanoati Respublikaning iqtisodiy salohiyatida muhim oʻrin tutadi. Kimyo 

sohasidagi yutuqlar sanoatning energetika, qishloq xoʻjaligi, mashinasozlik, 

avtomobilsozlik, yengil sanoat, qurilish materiallari sanoati va iqtisodiyotning boshqa 

tarmoqlari raqobatbardoshligini belgilaydi. Kimyo sanoatini rivojlantirmasdan turib, 

atrof-muhit holatini yaxshilash va resurslar, energiya va oziq-ovqat yetishmasligi kabi 

global muammolarni hal qilish mumkin emas. Kimyoviylashtirish darajasi ijtimoiy-

iqtisodiy rivojlanishning umumeʼtirof etilgan mezonlaridan biridir. 

Kimyoviy materiallar va texnologiyalarni qoʻllash hajmining oʻsishi va 

koʻlamining kengayishi ishlab chiqarishning moddiy-texnik bazasini yangilash uchun 

asos boʻlib xizmat qiladi va ulkan resurs tejovchi samarani beradi, ularsiz sanoatning 

rivojlanishini tasavvur qilib boʻlmaydi.  

Doimiy yangilanib turuvchi mineral oʻgʻitlar, pestitsidlar, gerbitsidlar va 

oʻsimliklarning yangi navlarini qoʻllamasdan turib, qishloq xoʻjaligini 

intensivlashtirish, hosildorlikni oshirish mumkin emas. 

Mineral oʻgʻitlar ishlab chiqarish respublikamiz kimyo sanoatining eng rivojlangan 

tarmoqlaridan biridir. Tuproq unumdorligini har tomonlama oshirish uchun qishloq 

xoʻjaligini rivojlantirishda murakkab oʻgʻitlardan foydalanish muhim yoʻnalish 

hisoblanadi. 

Respublikamizda kimyo sanoatini rivojlantirish uchun barcha shart-sharoit 

mavjud. Bu yerda yirik xom ashyo konlari: tabiiy gaz, gaz kondensati, fosforit, 

oltingugurt, silьvinit, natriy xlorid, ohaktosh, kimyo sanoatida keng qoʻllaniladi. 

Iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan va agrosanoat 

majmuasida hal qiluvchi oʻrin tutuvchi kimyo sanoatini iqtisodiyotning asosiy tarmogʻi 

sifatida rivojlantirish hozirgi rivojlanish bosqichining ustuvor vazifalaridan biridir.  

Koʻrinib turibdiki, uzoq muddatli istiqbolda kimyo sanoatining samaradorligi 

mavjud xomashyo bazasini yuqori likvidli mahsulotlarga aylantirish imkonini beradigan 

yangi texnologiyalarga oʻtishdan iborat boʻlishi kerak. 

Umuman olganda, respublika kimyo sanoatini rivojlantirish salohiyatini yangi 

turdagi mahsulotlarni oʻzlashtirish, mineral xomashyoni chuqur qayta ishlashga 

yoʻnaltirish kerak. 


