
Мамлакатимизда энг улуғ, энг азиз
байрамимиз — Мустақиллик куни кенг
нишонланмоқда. Бу, коронавирус пан-
демиясига қарамай, юртимизда ҳаёт,
тараққиёт изчил давом этаётгани,
халқимиз эртанги кунга катта ишонч
биланбилан яшаётгани ва меҳнат қилаётга-
нининг яна бир амалий тасдиғидир.
Айниқса, Президентимизнинг
Ўзбекистон Республикаси мустақилли-
гининг йигирма тўққиз йиллигига 
б а ғ и ш -
лаб ўтказилган тантанали маросимда
сўзлагансўзлаган нутқи халқимизнинг ўз кучи
ва имкониятларига бўлган ишончини
янада оширмоқда. Нутқда мустақил
тараққиётимиз давомидаги уч муҳим
босқичида амалга оширилган беқиёс
тарихий ишлар, эришилган улкан нати-
жалар чуқур таҳлил этилиб, келгусида
ммамлакатимиз, халқимиз олдида турган
вазифалар аниқ кўрсатиб берилди.
Сўнгги йилларда барча соҳаларда

бўлгани каби таълим тизимида ҳам
кенг қамровли ислоҳотлар амалга
оширилаяпти. Иқтисодий ривожланиш
ва унинг барқарорлигини таъминлаш-
нинг муҳим омили бўлган салоҳиятли
мутахассислар тайёрлашга алоҳида
эътиборэътибор қаратилмоқда. Хусусан, хо-
рижий давлатлар етакчи олий таъ-
лим муассасаларининг филиаллари,
қўшма таълим дастурлари асосида
кадрлар тайёрловчи таълим тизими
вужудга келиши натижасида қабул
квоталари сони ҳам йилдан-йилга ор-
тибтиб бораётир.
Мамлакатимизда хорижий олий
таълим муассасалари филиалла-
рининг ташкил этилиши бўйича
илк қадамлар ҳақида сўз борганда,
Г.В.Плеханов номидаги Россия иқти-
содиёт университетининг Тошкент фи-
лилиали ташкил этилиши, унинг иқтисо-
диёт тармоқлари ва соҳалари бўйича
кадрлар етказиб беришда ги ўрнини
эътироф этиш ўринли бўлар эди.  
Мамлакатимиз иқтисодиётини юк-
салтириш ва халқимизнинг фаровон
ҳаёт кечиришини таъминлашга йўнал-
тирилгантирилган ислоҳотлар самарадорлиги
кўп жиҳатдан малакали кадрлар тай-
ёрлашнинг сифат даражасига боғлиқ.
Россия иқтисодиёт университети-
нинг 1995 йилда ташкил этилган Тош-
кент шаҳридаги филиали мустақил
Ўзбекистондаги биринчи хорижий
оолий таълим муассасаси ҳисоблана-
ди. Ўтган давр мобайнида филиални
жаҳон даражасидаги юқори малака-
ли 3518 нафар иқтисодчи кадр, шу
жумладан, 2718 нафар бакалавр ва
800 нафар магистр битириб чиқиб,
Ўзбекистон иқтисодиётининг тур-
лили соҳаларида самарали фаолият
юритмоқда.
Олиб борилган изланишлар, машақ-
қатли меҳнат эвазига филиалда меҳ-нат 
иқтисодиёти бўйича илмий мактаб
яратилди. Айни пайтгача 15 нафар фан

доктори, 45 нафар фан номзодига ил-
мий раҳбарлик қилдим. Шу билан бир-
га, минг босма табоқдан ортиқ илмий
ишларим, дарслик ва ўқув қўлланма-
ларим соҳада кадрлар тайёрлаш жа-
раёнига татбиқ этилмоқда.
ХХусусан, меҳнат бозори ва аҳоли-
ни иш билан таъминлаш, меҳнат иқ-
тисодиёти, меҳнатни илмий ташкил
этиш ва меъёрлаш, Ўзбекистонда
меҳнат салоҳиятидан самарали фой-
даланиш ва уни бошқариш, меҳнат
социологияси, персонални бошқариш
ккаби иқтисодиётнинг турли долзарб
муаммолари илмий асарларимда
кенг тадқиқ қилиниб, турли хорижий
тилларда ҳам нашр этилди.
Шунингдек, ҳар бир оиланинг тад-
биркор бўлиши, мамлакатда мажбурий
меҳнатга барҳам бериш, меҳнатга бўл-
ганган рағбат, мотивация ва иш ҳақи, “ақл-
ли иқтисодиёт”, “истеъмол саватчаси”,
“муносиб меҳнат” каби йўналишлар
илмий ишларимда кенг ёритилиб жа-
моатчилик ҳукмига ҳавола этилди.
Соҳада қилган меҳнатларим муно-
сиб тақдирланди. Президентимизнинг
“Ўз“Ўзбекистон Республикаси мустақил-
лигининг 29 йиллиги муносабати би-
лан фан, таълим, адабиёт, маданият,
санъат ва оммавий ахборот восита-
лари соҳалари ходимларидан бир
гуруҳини мукофотлаш тўғрисида”ги
фармони билан “Дўстлик” ордени би-
ланлан мукофотландим.
Янги Ўзбекистонни халқимиз би-
лан бир сафда туриб барпо этиш, уни
бутун жаҳонга тараннум этиш — бу-
гунги кунда ҳар биримиз учун чина-
кам шарафли ва масъулиятли ишга
айланмоқда. Буни чин дилдан ҳис
этиб,этиб, шу йўлда бор куч-ғайратимиз,
билим ва тажрибамизни сафарбар
этиб меҳнат қилсак, ҳеч шубҳасиз,
келгусида бундан ҳам юксак натижа-
ларга эришамиз.


