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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Яке аз масъалаҳои хеле 

ҳалталаби иқтисодиѐти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон рақобатпазирии мусбӣ 

он боқӣ мемонад. 

Ҳолати бахши инфрасохтори давлатӣ ба рақобатпазирии иқтисодиѐти 

миллӣ таъсири назаррас дорад. Ғайр аз он, сатҳи рушди инфрасохтор 

заминаҳо, суръат ва сифати гузариши кишварро ба сохти нави технологӣ аз 

қабл муайян менамояд. Набудани инфрасохтори тараққикарда ва самаранок 

фаъолияткунанда дар кишвар ба он оварда мерасонад, ки имкониятҳои ҷалби 

сармоягузорӣ ба иқтисодиѐти миллӣ ба таври назаррас боз дошта мешавад.  

Рушди соҳаи инфрасохтории иқтисодиѐти миллӣ мустақиман аз ҳаҷм 

ва шиддатнокии ҷалби сармоя ба он вобаста аст. Дар айни ҳол, бо 

назардошти ғунҷоиши назарраси сармоя, хавфнокӣ ва дарозмуддат будани 

муҳлати боздеҳи сармояи хусусӣ, вай чун қоида, хеле боэҳтиѐт ба татбиқи 

лоиҳаҳои инфрасохторӣ дохил мешавад. 

Аз ҷониби дигар, маҳдудияти захираҳои буҷети давлат, инчунин 

проблемаҳое, ки бо сифати идоракунии давлатӣ ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои 

мураккаб ва инноватсионӣ дар соҳаи инфрасохтор алоқаманданд, ба ҳалли 

бисѐр барномаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ монеъ мешаванд. Дар натиҷа, 

суръати рушди бахши инфрасохтории иқтисодиѐти миллӣ хеле суст 

мегардад. 

Бинобар ин, мушкилоти объективии норасоии шароит барои ҷалби 

маблағҳои сармоягузорӣ ба инфрасохтори кишвар вуҷуд дорад, ки рушди 

рақобатпазирии   иқтисоди миллиро боз медорад ва инчунин, боиси камтар 

ҳавасмандшавии субъектҳои хоҷагидор ҷиҳати ҷоннок намудани фаъолияти 

инноватсионии худ мегардад. 

Яке аз василаҳои самараноки ҳалли ин мушкилот шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ (ШДБХ) ҳамчун як системаи махсуси иқтисодӣ мебошад, ки 

рушди инфрасохтори кишвар, инчунин рушди фазои соҳибкорӣ ва баланд 

бардоштани фазои сармоягузориро таъмин карда, тақвияти маблағгузории 
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зиѐдро тавассути муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкорӣ» ва 

тақвият додани тавонмандии мақомоти салоҳиятдор ҷиҳати ҷалби 

сармоягузориҳо, баланд бардоштани самаранокии Шӯрои шарикии бахшҳои 

давлативу хусусӣ ва Маркази татбиқи лоиҳаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ
 1
  таъмин менамояд. 

Ба назари мо, консепсияи шарикии бахшҳои давлативу хусусӣ доираи 

васеъ дорад, аммо истифодаи он хусусан дар марҳилаҳои гуногуни татбиқи 

лоиҳаҳои инфрасохторӣ муҳим мебошад, ки дар он тақсимоти масъулияти 

иҷтимоӣ барои тарҳрезӣ, маблағгузорӣ, сохтмон, идоракунӣ, нигоҳдории 

техникӣ ѐ истифодаи иншоот талаб карда мешавад. 

Дар айни замон, ҳалли проблемаҳои зерини дорои хусусияти назариявӣ 

ва методологӣ тақозо карда мешавад. 

Дар аксари тадқиқотҳои илмии марбут ба шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ холигии назариявии марбут ба нокифоягии нақши шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ дар сатҳи ҳамчун воситаи муҳим барои 

татбиқи стратегияи давлатии рушди иҷтимоиву иқтисодӣ мавҷуд аст. 

Равишҳои методологӣ оид ба омӯзиши таъсири  шароити фазоии 

татбиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба иқтисодиѐти миллӣ вуҷуд 

надоранд. 

Аз нуқтаи назари рушди иқтисодиѐти миллӣ  нақши шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ ҳамчун воситаи сиѐсати сармоягузорӣ  ба таври кофӣ таҳқиқ ва 

таҳия нашудааст. 

Консепсияи универсалие вуҷуд надорад, ки масъалаҳои рушди 

рақобатпазирии кишварро бо омилҳои институтсионалӣ, ки истифодаи 

шарикии давлат ва бахши хусусиро дар сатҳи давлатӣ таъмин мекунанд, бо 

ҳамдигар пайванд диҳад. 

Аз ин ҷо чунин натиҷагирӣ мешавад, ки ҳалли масъалаҳои илмии 

вобаста ба рушди рақобатпазирии иқтисоди миллӣ дар заминаи 

                                                                 
1
 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе: ҶДММ 

«Контраст». – С.99. 
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истифодабарии шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун низоми махсуси 

иҷтимоӣ-иқтисодии иқтисоди миллӣ, ки рушди бахши инфрасохтори 

кишварро дар асоси ҳамкории сохторҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ ҳавасманд 

мегардонад, мубрам мебошад.  

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ. Нақши назарраси худро дар 

рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ муаллифоне ба монанди Р.Р. 

Ахмадов, А.В. Баженов, A.В. Белитская, В.Г. Варнавский, Ҷ. Делмон, 

И.У. Зоиров, Зоҳири Тоҷиддин, П.Л. Селезнев, A.В. Кабашкин, И.В. 

Макарова, И.Ю. Мерзлов, Муқаддасзода Ф.М., Р.К. Раҷабов,  Л.Д. Сафарова, 

П.Д. Хоҷаев иҷро кардаанд.  

Муаммоҳои марбут ба арзѐбии рақобатпазирӣ ва омилҳои ба он 

Муаммоҳои марбут ба арзѐбии рақобатпазирӣ ва омилҳои ба он 

таъсирбахшро И. Ансофф, П.С. Завялов, Ж.Ж. Ламбен, M. Портер, А. Рауфӣ, 

А.Смит, Р.К. Раҳимов, И.Р. Фаминский, Р.A. Фатхутдинов таҳқиқ кардаанд. 

Масъалаҳои марбут ба таъсири ҳолати инфрасохтор ба рақобатпазирӣ 

дар асарҳои муҳаққиқоне ба монанди A.И. Таткаркин, С.В. Катаев, И.В. 

Липситс, Ф.M. Мирзоахмедов,  Л.Х. Роллер, С. Страуб баррасӣ шудаанд. 

Масъалаҳои бахшида ба таҳлили ҳамаҷонибаи инкишофи умумии 

равандҳои сармоягузорӣ дар иқтисодиѐт дар асарҳои И.А. Бланка, У.Ф. 

Шарп, муҳтавои равандҳои сармоягузорӣ ва равишҳои батанзимдарории 

онҳо - дар асарҳои Р.Брейли, С. Майерс, Т.В. Теплова, М.Н. Тошматов, 

Л.Ҳ. Саидмуродов,  А.А. Солеҳзода, Н.М. Дадоҷонова мавриди баррасӣ 

қарор гирифтаанд. Таҳлили самаранокии тасмимҳои сармоягузорӣ дар осори 

В.В. Ковалев, Е.С. Стоянова, Е.М. Четиркин дида мешавад. 

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқотро осори назариявӣ ва 

методологии олимону иқтисодшиносони ватанию хориҷӣ дар соҳаи 

иқтисодиѐти миллӣ, танзими давлатии иқтисодиѐт ва сармоягузорӣ ба 

инфрасохтор ташкил медиҳанд.  

Дар ҷараѐни таҳқиқот усулҳои таҳлили иқтисодӣ ва оморӣ, таҳлили 

муқоисавӣ ва системавӣ, инчунин арзѐбии коршиносон истифода шуданд. 
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Ҳангоми иҷрои таҳқиқоти диссертатсионӣ, санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, 

Маҷлиси Миллӣ ва Ҳукумат, амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои густариши 

самтҳо ва воситаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 

инфрасохтори Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шуданд. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқоти диссертатсионӣ рушди рақобатпазирии 

иқтисодиѐти 

миллӣ дар асоси истифода бурдани шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

мебошад, ки ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти соҳаи 

инфрасохтор нигаронида шудааст. 

Масъалаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда 

таҳия ва ҳалли масъалаҳои зерини таҳқиқот заруранд: 

 - баррасӣ ва омӯзиши ҷанбаҳои назариявии категорияи иқтисодии 

рақобатпазирӣ ва дар асоси он муайян намудани мавқеи муаллиф дар 

ошкорсозии мафҳуми «рақобатпазирӣ»;  

- таҳқиқ ва омӯзиши ҷанбаҳои ташаккули шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ ва таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ дар ташаккули самаранок 

истифодабарии ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ, ки дар ин асос интихоб 

намудани шароити муфид барои рақобатпазирии иқтисодиѐти миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- омўзиш ва ошкорсозии консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисод  

ва шаклҳои асосии алоқаи мутақобилаи байниҳамдигарии давлат ва бахши 

хусусӣ; 

- таҳлили фаъолияти сармоягузорӣ ва вазъи муосири шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ вобаста ба омилҳо ва тамоюлҳои такмили муносибатҳои 

иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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- муайян ва ошкор намудани роҳҳои асосии мукаммалсозии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- ошкор ва коркарди усулҳои интихоби афзорҳои ҷалби захираҳои 

молиявӣ дар лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ. 

Объекти таҳқиқот системаҳои иҷтимоию иқтисодии ҳамкории 

субъектҳои хоҷагидорӣ дар шакли шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

мебошад. 

Мавзӯи таҳқиқот муносибатҳое мебошанд, ки дар иқтисодиѐти миллӣ 

дар ҷараѐни татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаи инфрасохтор бо истифодаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ ба вуҷуд меоянд. 

Фарзияи асосӣ. Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти 

миллӣ тавассути рушди соҳаи инфрасохтор дар заминаи истифодаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ аз ҳисоби кам кардани хароҷотҳои субъектҳои 

хоҷагидорӣ ба даст оварда мешавад. Дар айни ҳол, вобаста аз сатҳи рушди 

соҳаи инфрасохтори намудҳои мухталифи субъектҳои соҳибкорӣ, сатҳи 

муайяни шиддатнокии татбиқи чорабиниҳо оид ба рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ зарур аст. Барои асосноккунии методии истифодаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ ба кор бурдани алгоритми муносиб ба мақсад 

мувофиқ мебошад. Рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ дар заминаи 

истифодабарии шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо зарурати пешниҳоди 

роҳҳои мукаммалсозии рушди бозори лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ, ки асоси онро як қатор институтҳо ташкил медиҳанд, робитаи 

ногусастанӣ дорад. 

Усулҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба мақсадҳо ва вазифаҳое, ки 

дар диссертатсия гузошта шуда буданд, усулҳои зерин: таҳлили индексӣ, 

қаторҳои динамикӣ, монографӣ, таҳлили омилии детерминантӣ, таҳлили 

коррелятсионӣ-регрессионӣ, таърихию генетикӣ, абстрактию мантиқӣ, 

таҳлили системавӣ (низомӣ), ҳисобу китоби конструктивии баҳодиҳии 

коршиносон истифода шуданд. 
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Соҳаи таҳқиқот. Мавзӯи диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи 

феҳристи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

рӯйи ихтисоси 6D052000 – Бизнес - мудирияти соҳибкорӣ мувофиқат 

мекунанд: бандҳои 1.4. Қонуниятҳо ва равандҳои рушди системаи муосири 

ташкил ва идоракунии бизнес; 1.15. Ташкил ва идоракунии ҳамгироии 

соҳибкории калон ва хурд. Ташкил ва идоракунии шабакаҳои соҳибкорӣ бо 

назардошти ҳадафҳои иқтисодӣ; 1.19. Ташкил ва идоракунии самаранокии 

бизнес. Ташкил ва идоракунии рақобатпазирии бизнес; 1.20. Ташкил ва 

идоракунии ҳамгироии сохторҳои соҳибкорӣ ва идорӣ, хусусиятҳои 

ҳамкориии давлат ва бахши хусусӣ. 

Марҳилаҳои омӯзиш. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар давраи солҳои 

2017-2020 анҷом ѐфтааст. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқотро омори солонаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумоти ҳисоботии Маркази татбиқи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,  адабиѐти умумӣ ва 

махсус, мавод  дар шабакаи «Интернет» ҷойгирбуда, маводҳои 

конференсияҳои илмию амалӣ оид ба мавзӯи интихобшуда ташкил медиҳанд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқот бо истифодаи дуруст ва 

мақсадноки манбаъҳои оморӣ оид ба масъалаҳои омӯхташуда, миқдори зиѐди 

маълумоти ибтидоии истифодашуда тасдиқ мегардад, ки ба мо ҷиҳати ба 

анҷом расонидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ имконият доданд. 

Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти гузаронидашуда, ки унсурҳои навоварии 

илмӣ доранд, аз инҳо иборатанд: 

-  моҳияти назариявии категорияи «рақобатпазирӣ» ҷамъбаст карда 

шуда, таърифи муаллиф нисбати мафҳуми рақобатпазирии иқтисодиѐт дода 

шудааст, ки аз ҷузъҳои таркибии рақобатпазирии давлат, бахш, корхона ва 

маҳсулот иборат буда, мантиқан аз дараҷаи рушди бахшҳои инфрасохтории 

хоҷагии халқ бармеояд;  

- афзоиши доимии ҳиссаи бахши хусусӣ дар шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар заминаи ҷамъбасткунии ретроспективаи таърихӣ ва омӯхтани 
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таҷрибаи пешқадами кишварҳои хориҷӣ муқаррар карда шуда, чунин хулоса 

гардид, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳо барои ҳамкории 

муассири байни бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ ҳанӯз ҳам ба таври пурра амалӣ 

карда нашудаанд;  

- бо назардошти муқаррароти асосии назарияи идоракунии 

рақобатпазирӣ бо истифода аз механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 

хусусиятҳои хоси ин назария муайян карда шуданд, ки бо назардошти 

табиати иҷтимоию иқтисодии он, шаклҳои ретроспективии ташкили шарикии 

бахшҳои давлативу хусусӣ ҳамчун як фаъолияти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, 

ҳамчун системаи мушаххаси иқтисодии иҷтимоӣ, ҳамчун лоиҳаи давлатӣ ва 

хусусӣ ва ҳамчун воситаи татбиқи стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

муносибати комплексиро тақозо мекунанд. Муаллиф бо ѐрии равиши 

комплексӣ бори аввал моҳияти захираҳо, воситаҳо, принсипҳои татбиқи 

амалӣ ва натиҷаҳои пешбинишудаи ШДБХ-ро дар робита бо мавқеъҳои 

рақобатпазири иқтисодиѐти кишвар таҳия намуда, тафсилоти онро шарҳ 

додааст;       

 - дар асоси таҳлили фаъолияти сармоягузорӣ ва нақши он дар рушди 

танзими шарикии давлат ва бахши хусусӣ муқаррар карда шуд, ки дар 

мамлакати мо шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳам дар соҳаи соҳибкорӣ ва 

ҳам дар самти сармоягузорӣ дар сатҳи қонунгузорӣ такмил ва танзим карда 

мешавад, ки дар натиҷаи он хавфҳои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ ҳамзамон 

кам карда мешаванд ва дастгирии пурқуввати давлатӣ дар соҳаи соҳибкорӣ 

таъмин карда мешавад, дар соҳаи тиҷорат шароити мусоиди сармоягузорӣ 

фароҳам оварда мешавад. Имрӯз дар ҷумҳурӣ таҳкурсии ҳамкории 

ҳамаҷонибаи давлат ва тиҷорати хусусӣ гузошта шудааст, ки дар татбиқи 

лоиҳаҳои иҷтимоию хоҷагидорие инъикос меѐбад, ки ба рушди устувор ва 

шукуфоии бемайлони хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 

мекунанд;  

-  роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии ҳамкориҳои бахшҳои 

давлативу хусусӣ дар кишвари мо муайян карда шуда, маслиҳатҳои амалӣ 
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оид ба афзоиши минбаъдаи ШДБХ ҳамчун омили мусоидаткунандаи рушди 

рақобатпазирии иқтисоди ватанӣ пешниҳод гардидаанд; 

- усули интихоби воситаҳои ҷалби захираҳои молиявӣ дар татбиқи 

лоиҳаҳои ҳамкории бахши давлатӣ ва тиҷорати хусусӣ пешниҳод карда 

шудааст, ки манфиатҳои ҳам давлат ва бахши хусусӣ ва ҳам шахси сеюм - 

сармоягузорони эҳтимолиро ба назар мегирад. 

Аҳамияти назариявии кор аз инкишофи назария ва рушди 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ дар асоси истифодаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ иборат аст, ки рушди инфрасохтори кишварро таъмин 

мекунад. Дар таҳқиқоти мазкур консепсияи рушди рақобатпазирии 

иқтисодиѐти миллӣ дар заминаи  истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

баѐн гардидааст, ки саҳми худро ба густариши тасаввурот оид ба равишҳои 

имконпазир нисбат ба рушди инфрасохтори кишвар мегузорад. 

Муқаррароти назариявӣ ва амалии рисоларо дар Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зимни таҳияи чораҳо оид ба рушди соҳаи инфрасохтори 

кишвар баррасӣ кардан мумкин аст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки 

хулосаҳо ва тавсияҳои дар он овардашуда дар раванди ташкил ва рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 

шудаанд. Маводҳои диссертатсия инчунин ҳангоми тадриси фанҳои 

«Микроиқтисод», «Макроиқтисод», «Иқтисод ва соҳибкорӣ», 

«Менеҷмент»,  «Сармоягузорӣ», «Молия» дар мактабҳои олии кишвар 

истифода бурда мешаванд. 

Муқаррароти асосии таҳқиқот, ки ба ҳимоя пешниҳод карда 

мешаванд. Дар асоси натиҷаҳои дар рафти таҳқиқот ба дастомада, ба ҳимоя 

муқаррароти зерин бароварда мешаванд: 

- ҷанбаҳои назариявии мафҳуми рақобатпазирӣ иқтисодиѐти миллӣ дар 

асоси механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ барраси гардида бевосита 
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бо сатҳи инкишофи соҳаҳои инфрасохторӣ иртиботи диалектикидошта 

мушаххас карда шудааст; 

- афзалият ва авлавияти иқтисодии бахши давлатӣ ва хусусӣ ҳангоми 

иҷрои шартномаҳои мутақобила дар натиҷаи амали намудани механизми 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи иқтисодиѐти миллӣ пешниҳод 

гардидаст; 

- консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ дар асоси 

истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ омӯхта шудааст. Ин 

равиши комплексӣ ба фаҳмиши шарикии давлат ва бахши хусусӣ имкон дод, 

ки бори нахуст муҳтавои принсипҳо, воситаҳо, натиҷаҳо ва захираҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар алоқамандӣ бо 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ бандубаст ва муфассал ошкор 

гардидааст; 

 - дар асоси таҳлили фаъолияти сармоягузорӣ ва вазъи муосири 

механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ вобаста ба омилҳо ва 

тамоюлҳои такмили муносибатҳои иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

вобаста аз омилҳои ниҳодӣ (институтсионалӣ) ошкор гардидааст; 

- роҳҳои асосии такмили механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда, инчунин оид ба рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун омили рушди рақобатпазирии 

иқтисодиѐти милии кишвар тавсияҳои амалӣ таҳия карда шудааст; 

- интихоби афзорҳои ҷалби захираҳои молиявӣ дар лоиҳаҳои шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ коркард карда шудааст ба барои беҳтарсозии 

фаъолияти сармоягузорӣ ва афзорҳои ҷалби захираҳои молиявӣ дар лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ равона гардидааст. 

Саҳми шахсии докторант. Тадқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби  

докторант мустақилона гузаронида шудааст. Муқаррароти ба ҳимоя 

пешниҳодшаванда шахсан аз ҷониби докторант таҳия карда шудаанд. 

Категорияи иқтисодии «рақобатпазирии» иқтисодиѐт мушаххас карда 

шудааст.  Консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ дар 
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заминаи истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ омӯхта 

шудааст. Таҳлили фаъолияти сармоягузорӣ ва нақши он дар рушди танзими 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида 

шудааст. Роҳҳои асосии такмили шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд. Усули интихоби афзорҳои 

ҷалби захираҳои молиявӣ ба лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

баррасӣ гардидааст. Таҳқиқоти илмии докторант дар раванди таълим дар 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ҳангоми таълими фанҳои 

«Микроиқтисод», «Макроиқтисод», «Иқтисод ва соҳибкорӣ», 

«Менеҷмент»,  «Сармоягузорӣ», «Молия» истифода шуда истодааст. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои 

он. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби муаллиф дар семинарҳо 

ва конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пешниҳод карда шудаанд. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароти асосии таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар 14 корҳои илмии муаллиф, аз ҷумла 7 мақола дар 

маҷаллаҳо ва нашрияҳои тақризшавандае, ки КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр тавсия додааст, чоп карда шудаанд. Ҳаҷми 

умумии интишороти илмӣ оид ба мавзӯт рисола 4,5 ҷузъи чопиро ташкил 

медиҳад. 

      Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса, пешниҳодот ва рӯйхати адабиѐти истифодашуда иборат аст. Матни 

кори илмӣ дар 175 саҳифаи чопи компютерӣ баѐн гардидааст, ки дорои 19 

ҷадвал, 8 диаграмма ва 3 расм мебошад. 

  

 

 

 

 

.  



13 
 

 

 

БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РАҚОБАТПАЗИРИИ 

ИҚТИСОДИЁТ ДАР АСОСИ ИСТИФОДАИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА 

БАХШИ ХУСУСӢ 

1.2. Равишҳои асосии назариявї доир ба дарки моҳияти мафҳуми 

“рақобатпазирӣ”-и иқтисодиѐт 

Аввалин равишҳои назариявиро барои дарки моҳияти зуҳуроте ба 

мисли рақобатпазирӣ дар асри XVIII А. Смит оғоз кардааст, ки дар асари худ 

«Тадқиқот дар бораи табиат ва сабабҳои боигарии халқҳо» омилҳоеро 

муайян кардааст, ки бартариҳои мутлақи кишварҳоро дар тиҷорати 

байналмилалӣ муайян мекунанд. Вай замин, сармоя, захираҳои табиӣ ва 

қувваи кориро ба чунин омилҳо дохил кард.
2
 

Минбаъд Д. Рикардо дар таҳқиқоти худ таҳия назарияи Адам Смитро 

инкишоф дода, таърифи мафҳуми бартарии муқоисавии кишварҳоро дар 

робита ба шароити истеҳсоли гурӯҳҳои муайяни молҳоро баѐн кардааст.
3
 Дар 

натиҷа, дар тӯли давраи тӯлонӣ рақобатпазирӣ ҳамчун қобилияти субъектҳои 

алоҳидаи хоҷагидорӣ ва кишварҳои том дар истеҳсоли молҳо ва 

хизматрасониҳо бо арзиши аслии нисбат ба дигарҳо пасттар дарк карда 

мешуд. 

Муқаррароти мазкурро инкишоф дода, бо тезисе розӣ шудан осон аст, 

ки яке аз омилҳои кам кардани арзиши аслии мол ва хизматрасонӣ 

инфрасохтори фаъолияташ самаранок мебошад. Вобаста ба ин, 

пажуҳишгарони мазкур аввалин шуда, мавҷудияти робитаи байни 

инфрасохтор ва рақобатпазирии кишварро нишон доданд. 

Як қатор таърифҳои истилоҳи «рақобатпазирӣ» - ро меорем: 

-Комиссия оид ба рақобатпазирии назди Президенти Иѐлоти 

муттаҳидаи Амрико: «Рақобатпазириро ҳамчун қобилияти як кишвари 

алоҳида барои истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ муайян кардан мумкин аст, 

ки дар доираи шароити озод ва одилонаи бозорӣ ба талаботи байналхалқии 

бозорӣ ҷавобгӯ мебошад».
4
 

                                                                 
2
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо. 2007. 960 с. 

3
 История  экономических  учений:  учебное  пособие  /  под  ред.  В. Автономова, О. Ананьина, Н. 

Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2004. 304 с. 
4
 Саидмуродов Л. Х., Мукаддасзода Ф. М. Концептуальные подходы и теоретические основы 

государственночастного партнерства в сфере рыночных услуг // Вестник ТГУПБП. 2017. 
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- Шӯро оид ба рақобатпазирии Иттиҳоди Аврупо рақобатпазириро 

ҳамчун қобилияти сохтани молҳо ва хизматрасониҳое, ки мавриди тақозо дар 

бозорҳои байналмилалӣ мебошанд ва дар як вақт фароҳам овардани шароит 

барои таъмини сатҳи баланд ва устувори сифати зиндагии аҳолии кишвар, 

таъриф мекунад.
5
 

- Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ: «Рақобатпазирӣ дар мавҷудияти 

имкониятҳои кишвар дар бобати ба даст овардани суръати баланди 

рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ ифода меѐбад».
6
 

- Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд рақобатпазириро ҳамчун 

нигоҳ доштани имкониятҳои ташкилотҳои алоҳида, минтақаҳо, кишварҳо ва 

макроминтақаҳо дар муқоиса бо дигарон нишондиҳандаҳои баландтари шуғл 

ва даромади мегирифтаи онҳо муайян менамояд, ки  ҳамзамон кушода 

будани худро ҷиҳати рақобати байналмилалӣ ҳифз  кардаанд.
7
 

- Институти байналмилалии менеҷмент қайд мекунад, ки 

рақобатпазирӣ  як соҳаи донишҳои иқтисодӣ мебошад, ки қобилияти 

кишварро дар ташаккул ва нигоҳ доштани шароитҳое, ки барои сохтани 

арзиши иловашуда аз ҷониби бахши воқеии иқтисодиѐт ва сифати нисбатан 

баланди зиндагии аҳолии кишвар мусоидат мекунанд,  муайян мекунад.
8
 

              - Гурӯҳи машваратчиѐн оид ба рақобатпазирӣ (Ciampi Group): 

“Рақобатпазирӣ аз унсурҳое чун даромаднокӣ, маҳсулнокӣ ва самаранокӣ 

иборат мебошад. Дар айни ҳол, онҳо худ ба худ ҳадаф маҳсуб 

намеѐбанд. Ҷузъҳои мазкур ҳамчун афзорҳои муассире баромад мекунанд, ки 

барои ба даст овардани сатҳи баланди зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунанд. Ба 

ибораи дигар - рақобатпазирӣ барои афзоиши даромади воқеии дар ихтиѐри 

аҳолибуда заминаи мусоид фароҳам меорад». 

Таҳлили таърифҳои дар боло зикршудаи рақобатпазирӣ имкон 

медиҳад, ки ба хулосаи зерин даст ѐбем. Ҳар яке аз ин таърифҳои 

овардашуда тавсифи сатҳҳои гуногуни рақобатпазириро (аз ҷумла 

рақобатпазирии маҳсулот, созмон, соҳа, минтақа, давлатро) дар бар мегиранд 

ва ба сатҳи рушди соҳаи инфрасохтор диалектикӣ алоқаманданд (бинобар 

                                                                 
5
 Курбонова Ф.Х., Султонов З.С. Формирование инфраструктурного обеспечения и развитие госудаственно-

частного партнерства в cфере услуг в регионах Таджикистана // Вестник ТГУПБП. 2017. №2.   
6
 The Global Competitiveness Report. World Economic Forum 2001- 2002. URL: http:// citeseerx. ist.psu.edu. 

7
 Technology,  productivity  and  job  creation.  OECD.  URL: http://www.oecd.org/sti/ind/2759012.pdf . 

8
 IMD  World  Competitiveness  Yearbook  2015  Results.  URL: http://www.imd.org/.   
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мавҷуд набудани инфрасохтори босифат сатҳи нисбатан баланди хароҷоти 

транзаксиониро аз қабл муайян мекунад). 

Бинобар ин, сатҳи рушди инфрасохтор мустақиман ба маҳсулнокии 

(ҳосилнокии) истифодаи захираҳои миллӣ таъсир мерасонад ва мутаносибан 

ба ин, ба болоравии рақобатпазирӣ мусоидат мекунад. Дар айни замон, як 

қатор нишондиҳандаҳое таҳия карда шудаанд, ки барои арзѐбии математикии 

сатҳи рақобатпазирии иқтисоди миллӣ имкон медиҳанд. 

Чунончӣ, Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ (ФУИ) бо мақсади арзѐбии 

сатҳи рақобатпазирӣ ду шохисро (индексро) ҳисоб мекунад: 

1. Шохиси рушди рақобатпазирӣ (ШРР). Ҳисоб кардани ин шохис ба 

дарки рақобатпазирӣ ҳамчун маҷмӯи институтҳои татбиқкунандаи сиѐсати 

иқтисодӣ асос меѐбад, ки ноил шудан ва нигоҳ доштани суръати баланди 

рушди иқтисодиро дар давраи миѐнамӯҳлат (яъне панҷ соли оянда) таъмин 

менамояд. 

2. Шохиси рақобатпазирии ҷорӣ (ШРҶ). Ҳисоб кардани шохиси мазкур 

ба як қатор нишондиҳандаҳои макроиқтисодии марбут ба тавсифи сохтори 

бозор ва сиѐсати ҷории иқтисодӣ асос ѐфтааст, ки дар ниҳоят барои ноил 

шудан ба сатҳи баланди некӯаҳволӣ дар замони ҳозир тарҳрезӣ шудаанд. 

Ғайр аз он, Солномаи ҷаҳонии рақобатпазирӣ, ки аз ҷониби Институти 

байналмилалии рушди менеҷмент аз соли 1989 инҷониб нашр карда мешавад, 

эътирофи умумиҷаҳониро соҳиб шудааст. Асоси ин метод арзѐбии 

ҳамаҷонибаи вазъи омилҳои муҳити берунӣ ва дохилӣ мебошад, ки ба 

рақобатпазирии созмонҳо таъсир мерасонанд.
9
 Тафовути назаррас байни ин 

методология ва равише, ки Форуми иқтисодии байналмилалӣ истифода 

мебарад, дар он аст, ки мафҳуми «рақобатпазирӣ» васеътар аст ва на танҳо 

нишондиҳандаҳои тағйирѐбии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва ҳосилнокии 

меҳнатро дар бар мегирад. Институти байналмилалии рушди менеҷмент 

тахмин мекунад, ки омилҳои дигар низ: иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиѐсӣ ва ғайра ба 

рақобат таъсир мерасонанд. 

                                                                 
9
 Мерзлов  И.Ю.  Международный  опыт  развития  государственно-частного  партнѐрства  в  экономически  

развитых  странах:  институциональный аспект // Вестник пермского университета (экономика). 2012. №3 

(14). С.74-81.    
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Солномаи умумиҷаҳонии рақобатпазирӣ дар соли 2014 сатҳи 

рақобатпазирии 60 кишварро баррасӣ кард, ки методикааш дар асоси 

истифодаи 329 меъѐр сохта шуда буд, ки ба 4 гурӯҳ гурӯҳбандӣ шуда буданд: 

1. Гурӯҳи нишондиҳандаҳо, ки вазъи макроиқтисодии ҳар як кишвари 

таҳқиқшаванда, сатҳи сармоягузориҳои хориҷӣ, шуғли аҳолӣ, нархҳо ва 

тиҷорати байналмилалиро тавсиф мекунанд (дар маҷмӯъ ин гурӯҳ 78 

нишондиҳандаро дар бар мегирад). 

          2. Гурӯҳи нишондиҳандаҳое, ки самаранокии идоракунии давлатиро, аз 

ҷумла сиѐсати татбиқшавандаи андоз ва буҷет, самаранокии низоми судӣ ва 

ҳокимияти қонунгузорро тавсиф мекунанд (ба ин гурӯҳ 70 нишондиҳанда 

дохил мешаванд). 

3. Гурӯҳи нишондиҳандаҳое, ки самаранокии тиҷорати хусусиро 

тавсиф мекунанд, аз ҷумла ҳосилнокии меҳнат, вазъи бозори меҳнат, сифати 

менеҷмент, вазъи муносибатҳои пулию қарзӣ (дар маҷмӯъ ин гурӯҳ 67 

нишондиҳандаро дар бар мегирад). 

4. Гурӯҳи нишондиҳандаҳое, ки сифати инфрасохторро тавсиф 

мекунанд, аз ҷумла ҳолати роҳҳои оҳан ва роҳҳои автомобилгард, бахши 

алоқа, энергетика, тибб ва маориф, ҳаҷми сармоягузорӣ ба бахшҳои алоҳидаи 

инфрасохтор (ҳамагӣ ба ин гурӯҳ 114 нишондиҳанда шомил карда шудаанд). 

Бояд қайд кард, ки марҳилаи кунунии постиндустриалӣ, ки 

иқтисодиѐти ҷаҳонӣ ба он ворид шудааст, пайдоиши ҷанбаҳои навро, ки 

дарки моҳияти истилоҳи «рақобатпазирӣ»-ро густариш медиҳанд, аз қабл 

муайян кардааст. 

Беш аз пеш, мавзӯи рақобат на коҳиши арзиши мол ва хидматҳои 

истеҳсолшуда, балки масъалаҳои марбут ба дороиҳои ғайримоддӣ (масалан, 

моликияти зеҳнӣ, идоракунии бренд, равобит бо  ҷомеа ва ғайра) шуда 

истодааст.
10

 Ҳамин тавр, омилҳои рақобатпазирии ҷадид ба мисли навоварӣ 

ва иттилоот бартарӣ пайдо карда истодаанд, ки самаранокии 

истифодаи онҳо аз сатҳи рушди инфрасохтор вобаста аст. 

Ин далел зарурати ба таври мунтазам аз нав дида баромадани 

масъаларо оид ба он, ки дар асли воқеъ чӣ аввал аст: рақобатпазирии 

макроминтақаҳо, кишварҳо, минтақаҳо ѐ корхонаҳо таъкид мекунад.
11

 

                                                                 
10

 Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М.: Инфра-М, 2002. 496 с. 
11

 Фатхутдинов  Р. А. Конкурентоспособность:  экономика,  стратегия, управление. М.: ИНФРА-М. 312 с.   
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Зарурияти ҳалли масъалаи фаҳмиши натиҷаҳои афзоиши 

рақобатпазирӣ торафт шадидтар мегардад. Ҳамин тариқ, дар даҳсолаҳои 

охир, диққати мутахассисон аз майдони натиҷаҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ 

(масалан, афзоиши даромаднокӣ, сармоякунонӣ (капитализатсия), даромад аз 

фурӯш, кам кардани арзиши аслӣ ва ғайра) ба майдони иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

яъне маҳз баланд шудани сифати зиндагии аҳолӣ кашида мешавад.
12

 

Нақши дастгирии рақобатпазирӣ дар заминаи сиѐсати давлатӣ дар 

соҳаи рушди инфрасохтор, маориф ва соҳибкории хурд торафт афзоиш 

меѐбад.
13

 

Табиист, ки дар шароити гузариш ба иқтисодиѐти баъди 

саноатӣ, таъсири ҳолати инфрасохтор ба рақобатпазирии иқтисоди миллӣ 

танҳо афзоиш хоҳад ѐфт, ки дар навбати худ, зарурати истифодабарӣ ва 

рушди минбаъдаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусиро аз қабл 

муайян кардааст. 

           Муқаррарот дар бораи он, ки дар шароити гузариш ба иқтисоди 

постиндустриалӣ, таъсири инфрасохтори иҷтимоӣ (аз ҷумла, сифати 

таҳсилот, сатҳи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар кишвар ва ғайра) аҳамияти 

фавқулодда дорад, сазовори таваҷҷуҳи махсус мебошад.
14

 

          Ҳамин тавр, ба осонӣ метавон дид, ки аксарияти меъѐрҳои 

рақобатпазирӣ (ба таври мустақим ѐ ғайримустақим) маҳз аз вазъи 

инфрасохтори иҷтимоӣ вобастаанд. 

Масалан, мавҷудияти коркардҳои илмию таҳқиқотӣ тавассути рушди 

илм муайян карда мешавад,
15

 ки ҷузъи ҷудонашавандаи инфрасохтори 

иҷтимоӣ маҳсуб меѐбад. Мавҷудияти кадрҳои баландихтисос, аз ҷумла аз рӯи 

сифати таҳсил муайян карда мешавад, ки асоси онро инфрасохтори иҷтимоӣ 

ташкил медиҳад. 

           Ҳамин тариқ, ҷараѐни ташаккул ва рушди субъектҳои хоҷагидорӣ, ки 

тавлидоти маҳсулоти рақобатпазирро таъмин мекунанд, бо 

вазъи инфрасохтори иҷтимоӣ ва иқтисодӣ иртиботи ногустастанӣ дорад, ки 

                                                                 
12

 Михеев В.А. Социальная политика  государства; Политика социального партнерства; Социальные основы 

политики. М.: РАГС, 2000. 147с.   
13

    Рогантов  М.Ф.  Роль  государства  в  развитии  частного предпринимательства. М.: Макс-Пресс, 2004. 

205 с.   
14

 Липсиц И.В. Экономика. Конспект лекций. М. : КноРус, 2014.197 с. 
15

 Кочуров  Н.И.  Государственное  регулирование  инновационной деятельности в условиях рынка // 

Пищевая промышленность. 2002. №12. с.10–15.     
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муҳаррики асосии рушди онҳо, ба ақидаи мо, шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ мебошад. 

           Ба сатҳи рақобатпазирӣ инчунин сатҳи фаъолияти корчаллонӣ (ҳамчун 

маҷмӯи нишондиҳандаҳои шиддатнокии истифодаи воситаҳои асосӣ ва 

гардон) таъсир мерасонад, ки аз ҷониби субъектҳои соҳибкорӣ дар 

бозор нишон дода мешавад. 

          Сатҳи фаъолнокии корчаллонӣ, дар навбати худ, инчунин аз бисѐр 

ҷиҳат аз сифати инфрасохтори мавҷуда вобаста аст. 

          Бояд қайд кард, ки вазъи инфрасохтор иқтидори иқтисодӣ, илмӣ, 

техникӣ ва кадрии кишварро ташаккул медиҳад, ки барои бавуҷудоии  

тиҷорати рақобатпазир заминаи мусоид фароҳам меорад ва дар навбати худ 

мавқеи рақобатпазирии худи кишварро таъмин менамояд.
16

 

Дар солҳои 90-уми асри XX М. Портер, далелҳои таъсири инқилоби 

илмию техникӣ ва ҷаҳонишавиро ба хусусияти рақобат дар ҷаҳони муосир 

ҷамъбаст карда, назарияи бартариҳои рақобатиро таҳия мекунад. 

Дар муборизаи рақобатӣ ҷанбаи асосӣ на фаровонӣ ва арзонии омилҳои 

истеҳсолӣ, балки инноватсия ва самаранокии пешбурди онҳо дар фаъолияти 

иқтисодӣ мебошад. Дар навиштаҳои худ олими мазкур мушкилоти 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллиро ба миѐн мегузорад.  Ба рақобатпазирии 

рушди афзалиятҳои рақобатии миллӣ ва татбиқи омилҳои муваффақияти 

рақобатии корпоратсияҳои алоҳида диққати махсус дода мешавад.
17

 

          Дар ин ҳолат, мавридҳои зерин возеҳ ба назар мерасанд: 

          Аввалан, бартариятҳо дар асоси фаровонӣ устувору доимӣ нестанд ва  

тамаркузи таваҷҷӯҳ ба онҳо ба пешрафти технологӣ ва татбиқи дастовардҳои 

он монеъ мешавад.  

Дуюмин, рақобатпазирӣ аз рӯи мундариҷаи худ маҷмӯи бартариятҳои 

рақобатие мебошад, ки дар байни онҳо, дар баробари бартариятҳои табиатан 

пастбуда, пешрафти инноватсионии технологӣ мавқеи калидиро ишғол 

мекунад. 

Сеюм, муҳити бозори беруна дар зери таъсири пешрафти илмӣ-техникӣ 

ва равандҳои ҷаҳонишавӣ мунтазам рушд меѐбад, ки шароити ноил шудан ба 

                                                                 
16

 Фатхутдинов  Р.А.  Конкурентоспособность  организации  в  условиях кризиса: экономика, маркетинг, 

менеджмент. М.: ИНФРА-М. 2002.  356 с. 
17

 Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения. 2003. 256 с. 
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муваффақияти рақобатӣ ва натиҷаҳои иқтисодро доимо тағйир медиҳад.
18

 Ин, 

дар навбати худ, рушди муназзами бартариятҳои инноватсионии рақобатӣ ва 

идоракунии дурусти рушди давраҳои ҳаѐти онҳоро талаб мекунад. 

Тавассути истифодабарии механизмҳои танзими давлатӣ  фаъолият ва 

рушд, давраҳои ҳаѐтии афзалиятҳои динамикии рақобатпазирро идора карда 

истода, метавон имконияти рушди рақобатпазирии кишвари дахлдорро дар 

маҷмӯъ ҳамчун система соҳиб шуд.
19

 

          Дар баробари рақобатпазирии молҳо ва рақобатпазирии корхонаҳо дар 

зери таъсири ҷаҳонишавии рӯзафзун ва нақши давлат дар 

иқтисодиѐт, омили рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ рушд мекунад.
20

 

           Он барои ноил гардидан ба мавқеъҳои нисбатан мусоидтари 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ дар тақсимоти иҷтимоии байналмилалӣ 

ва ватании меҳнат нигаронида шудааст. 

           Мустаҳкам намудани ин мавқеъҳо ба таври объективӣ ба баланд 

бардоштани рақобатпазирии корхонаҳо дар рақобати дохилиминтақавӣ 

(ҷиҳати шароити хеле беҳтар барои истеҳсол ва фурӯши молҳо) ва рақобати 

байнисоҳавӣ (барои шароити беҳтари маблағгузории сармоя) мусоидат 

мекунад.
21

 

         Ҳамин тариқ, дар муборизаи рақобатӣ тадриҷан рақобати фазоӣ ҷойгоҳи 

махсусеро ишғол менамояд - давлатҳо барои мавқеи нисбатан беҳтар дар 

тақсимоти ҷамъиятӣ ва кооператсияи меҳнат бо ҳам рақобат мекунанд. 

          Минбаъд низ мантиқи таҳқиқоти М.Портерро, ки чор марҳилаи рушди 

рақобатпазирии кишварро дар таҳқиқоти худ тавсиф намуда буд, инкишоф 

дода, бо боварии комил метавон хулоса кард, ки механизмҳои шарикии 

давлат ва бахши хусусиро дар марҳилаҳои 2 ва 3-юми рушди рақобатпазирӣ 

самаранок татбиқ карда имконпазир аст. Дар айни ҳол, шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ бо мурури инкишофи худ метавонад, ки ба таври объективӣ ба 
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омили муҳими ҷоннок гардидани равандҳои сармоягузорӣ дар соҳаи 

инфрасохтор табдил ѐбад ва дар натиҷа - афзалияти стратегии 

рақобатии иқтисодиѐти миллӣ гардад. 

Марҳилаҳои рушди рақобатпазирии кишварҳоро, ки аз ҷониби 

М.Портер тартиб дода шудааст, баррасӣ мекунем:
22

 

1. Рақобате, ки бунѐди онро чунин омилҳои истеҳсолот, ба монанди 

мавҷудияти захираҳои табиӣ, мавқеи қулайи ҷуғрофӣ ва мавҷудияти қувваи 

кории баландихтисос ташкил додааст. 

2. Рақобате, ки пояи онро баланд бардоштани самаранокии 

сармоягузориҳои амалишаванда дар чунин соҳаҳо, ба монанди дороиҳои 

ғайримоддӣ ва маориф ташкил мекунад. 

3. Рақобате, ки ба афзоиши самаранокии равандҳои инноватсионӣ асос 

ѐфтааст, ки натиҷаи он ташкили технологияҳои усулан нав, намудҳои ҷадиди 

маҳсулот ва хидматҳо ва амсоли он мебошад. 

4. Рақобате, ки ба омили боигарӣ асос ѐфтааст. Дар ин ҳолат, кишвари 

баррасишаванда  дороиҳои моддии аз ҷониби наслҳои гузашта сохташударо 

истеъмол мекунад. Мутаносибан ба ин, бартариҳои дар боло зикршудаи 

рақобат истифода бурда намешаванд. 

Ҳамзамон, дар сатҳи хурд, корхонаҳои ҷудогона (ҷониби 

хусусии лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ), имконияти иштирок дар 

лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро соҳиб 

гардида, нишондиҳандаҳои фаъолияти худро (ҳаҷми фармоишҳо, даромадҳо 

аз фурӯш, даромаднокӣ ва ғайраро) беҳтар мегардонанд. Илова ба ин, дар 

аксари мавридҳо, бо ҷалби пудратчиѐн ба лоиҳаи амалкунандаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ онҳо ба афзоиши нишондиҳандаҳои фаъолияти онҳо 

мусоидат мекунанд. Ин падида низ дар ниҳояти кор, рушди 

рақобатпазирии кишварро таҳрик медиҳад. 

Бешубҳа, вазифаи таъмин намудани рушди устувори рақобатпазирии 

иқтисодиѐт, бахусус дар партави пайдоиши мушкилоти нав ба нав, ки ба 

                                                                 
22

 Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения. 2003. 256 с. 



21 
 

 

 

зарурати тақвияти кӯшишҳои кишвари мо ҷиҳати гузариш ба иқтисодиѐти 

постиндустриалӣ алоқаманд аст, яке аз вазифаҳои муҳимтарин маҳсуб 

меѐбад.
23

 Дар навбати худ, эҷоди муҳити мусоиди инфрасохторӣ 

дар кишвар унсури ҷудонопазири он мебошад, ки бидуни он таъмини 

фаъолияти муассири муҳити тиҷоратӣ ғайриимкон аст. Дар ин сурат, 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавонад ҳамчун як механизми муассири 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва иқтисодӣ баромад кунад. 

Ҳамин тариқ, рушди рақобатпазирии кишвар вобаста ба ҳолати 

нишондиҳандаҳои иқтисодие ба монанди дараҷаи арзиши аслӣ, маҳсулнокии 

меҳнат, даромаднокӣ ва сармоякунонии тиҷорат, динамикаи тағйироти 

маҷмӯи маҳсулот дохилӣ (ММД), инчунин бо як қатор нишондиҳандаҳои 

иҷтимоӣ, ба монанди, барои мисол, динамикаи тағйири сатҳи даромад ба ҳар 

сари аҳолӣ тавсиф карда мешавад. 

Ба ин нишондиҳандаҳо дар навбати худ, вазъи инфрасохтор ба таври 

назаррас таъсир мегузорад, ки рушди минбаъдаи он бидуни истифодаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ хеле мушкил мешавад. 

Бинобар ин, тамоми заминаҳо барои рушди назарияи афзалиятҳои 

рақобатии М. Портер дар асоси баррасии шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

ҳамчун афзалияти стратегии рақобатпазирии иқтисодиѐт ба вуҷуд меоянд. Ин 

ҳамин маъноро мефаҳмонад, ки шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавонад 

ҳамчун як механизми самарабахши рушд ва таҷдиди муҳити инфрасохторӣ 

баромад кунад, ки дар навбати худ, барои минбаъд низ баланд 

бардоштани рақобатпазирии миллӣ замина мегардад. Дар айни ҳол, зарурати 

фаҳмидани моҳияти истилоҳи «соҳаи инфрасохторӣ» мубрамтар мешавад. 

Дар шакли маъмултарину умумии худ инфрасохтор (аз вожаи лотинии 

infra – зер, поѐн ва structura - сохтор, ҷойгиршавӣ) одатан ҳамчун маҷмӯи 

соҳаҳо ва субъектҳои хоҷагидорие фаҳмида мешавад, ки фаъолияти 
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мӯътадили иқтисодиѐтро дар маҷмӯъ ва зиндагии мардумро минҷумла 

таъмин мекунанд.
24

 

Бо ҳамин маъно истифодаи ин истилоҳ дар адабиѐти иқтисодӣ дар 

охири солҳои 40-уми асри XX маъмул гардид.  

Дар адабиѐти иқтисодии даврони Шӯравӣ, инфрасохтор одатан ба ду 

бахши асосӣ тасниф карда мешуд:
25

 

1. Инфрасохторе, ки мустақиман истеҳсолоти моддиро таъмин мекунад 

(масалан, обтаъминкунӣ, шабакаҳои барқӣ, роҳи оҳан ва шоҳроҳҳо, қубурҳои 

нафту газ, бандарҳо, фурудгоҳҳо ва ғайра). Одатан, нисбати ин соҳаҳои 

инфрасохтор истилоҳи  инфрасохторҳои «иқтисодӣ» ѐ 

«истеҳсолӣ »  истифода мешаванд.
26

 

2. Инфрасохторе, ки ба истеҳсолоти моддӣ бавосита таъсир мерасонад 

(масалан, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, хоҷагии меҳмонхонаҳо, муассисаҳои 

хӯроки умумӣ, осоишгоҳҳо ва ғайра). Дар айни замон, истилоҳи 

“инфрасохтори иҷтимоӣ” истифода мешавад. 

Ин маҷмӯи соҳаҳо ва навъҳои фаъолиятест, ки ба такрористеҳсоли 

ҳамаҷонибаи инсон дар ҷараѐни татбиқи эҳтиѐҷоти иҷтимоии шахс тавассути 

пешниҳоди намудҳои гуногуни хизмат мусоидат мекунад. 

Дар навбати худ, дар доираи инфрасохтори иҷтимоӣ, чун қоида, се 

гурӯҳи соҳаҳоро ҷудо мекунанд, ки вобастаанд: 

- бо фаъолияти ҷамъиятию сиѐсӣ ва зеҳнӣ-фарҳангӣ ( аз ҷумла маориф, 

илм, фарҳанг, санъат, фаъолият дар соҳаи васоити ахбори омма ва 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ); 

- бо барқарорсозӣ ва нигоҳ доштани саломатии ҷисмонӣ (аз ҷумла 

тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, таъминоти иҷтимоӣ, 

истироҳатгоҳҳо ва масъалаҳои муҳити зист); 
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- бо хизматрасонии коммуналӣ-маишӣ ( аз ҷумла хоҷагии манзилу 

коммуналӣ, хизматрасонии маишӣ, савдои чакана, хӯроки умумӣ, нақлиѐти 

мусофирбар, воситаҳои алоқаи шаҳрвандӣ).  

Бояд қайд кард, ки тақсими инфрасохтор ба иқтисодию иҷтимоӣ 

равиши аз ҳама самаранокест, ки дар сохторбандии лоиҳаҳои шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар амалия мусоидат менамояд. Аз ҷумла, тавре ки 

қаблан қайд карда шуд, инфрасохтори иқтисодӣ истифодаи тарофаҳои 

мустақим, иҷтимоӣ - тарофаро барои омодагии корӣ дар бар мегирад. 

Ба назари мо, ин таснифот бояд бо роҳи ҷудо кардани шохаи сеюми 

инфрасохтор - бахши молиявӣ, ки институтҳои пулӣ ва бозорҳои молиявиро 

муттаҳид мекунад (масалан, бонкҳо, ширкатҳои сармоягузорӣ, фондҳои 

нафақа ва ғайра), мушаххастар карда шавад. Ҳамзамон, сатҳи рушди 

инфрасохтори молиявӣ бевосита ба самаранокии лоиҳаҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ таъсир мерасонад. Чунки дар аксари ҳолатҳо, татбиқи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо ҷалби маблағгузории қарзӣ амалӣ карда 

мешавад. 

Дар айни ҳол, инфрасохторро инчунин мувофиқи меъѐрҳои зерин 

гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст: 

1. Аз рӯи намудҳои бозорҳои хизматрасонӣ: 

- инфрасохтори намуди универсалӣ (масалан, роҳҳо, хатҳои интиқоли 

барқ ва ғайра); 

- инфрасохторе, ки ба намудҳои алоҳидаи бозор хизмат мерасонад 

(алоқа, хизматрасонии молиявӣ, суғурта ва ғайра). 

2. Аз рӯи аломатҳои соҳавӣ: 

- инфрасохтори савдо (масалан, савдои яклухт ва чакана, марказҳои 

логистикӣ ва ғайра); 

- инфрасохтори тайѐркунӣ (масалан, системаҳои обѐрӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ ва ғайра); 

- низоми молиявӣ-қарзӣ ва инфрасохтори суғурта (масалан, бонкҳои 

тиҷоратӣ, биржаҳои асъорӣ, суғуртавӣ, лизингӣ ва ғайра); 
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- инфрасохтори иттилоотию ҳисоббарорӣ (масалан, марказҳои 

иттилоотию ҳисоббарории иттилооти тиҷоратӣ, шабакаҳои 

телекоммуникатсионӣ, марказҳои хизматрасонии тиҷоратӣ); 

- инфрасохтори фаъолияти тиҷоратии умумӣ оид ба таъмини 

фаъолияти бозор (масалан, ширкатҳои маркетингӣ, таблиғотӣ, консалтингӣ). 

3. Аз рӯи аломатҳи функсионалӣ: 

- инфрасохтори савдо ва миѐнаравӣ (биржаҳо, марказҳои логистикӣ ва 

ғайра); 

- инфрасохтори молиявӣ-қарзӣ (масалан, бонкҳои тиҷоратӣ, ширкатҳои 

лизингӣ ва ғайра); 

- инфрасохтори иттилоотӣ (масалан, воситаҳои ҷамъоварӣ, коркард ва 

интиқоли иттилоот ва ғайра); 

- инфрасохтори иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ (масалан, судҳои ҳакамӣ, 

ширкатҳои машваратии ҳуқуқӣ, контораи адвокатҳо ва нотариусҳо); 

- инфрасохтори иқтисоди хориҷӣ (агентиҳои суғуртаи содирот, палатаи 

савдо ва саноат, гумрук, брокерҳои гумрукӣ ва ғайра). 

4. Аз рӯи зина низоми идоракунӣ: 

- инфрасохтори байналмилалӣ (ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, 

биржаҳо, ширкатҳои суғурта, низомҳои байналмилалии пардохт, 

намояндагиҳои тиҷоратии ширкатҳои хориҷӣ, гумрук, ярмаркаҳои 

байналмилалӣ, намоишгоҳҳо ва ғайра); 

- инфрасохтори миллӣ - ҳамаи иншооти инфрасохтории дар дохили 

кишвар ҷойгирбуда, ки ба ҳама минтақаҳо хидмат мерасонанд 

ва моликияти давлатӣ мебошанд; 

5. Аз рӯи сатҳи рушди худ: 

- инфрасохторе, ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ сохта шуда, дорои 

фарсудашавии зиѐда аз 70% мебошад; 

- инфрасохтори нав, ки ба талаботи рушди ҳудуди баррасишаванда 

пурра ҷавобгӯ нест (масалан, сатҳи пасти автоматизатсия) ; 
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- инфрасохтори нав, ки ҷавобгӯи талаботи рушди босамари ҳудуд 

мебошад. 

Гуногунрангии навъҳои мухталифи инфрасохтор доираи васеи 

истифодабарии шарикии давлат ва бахши хусусиро нисбат ба ҳар 

кадоме аз онҳо муайян аз қабл муайян мекунад. 

Инфрасохтор аз рӯи табиати худ як қатор хусусиятҳои хос дорад:  

- рақобатпазирии иқтисодиѐт мустақиман аз ҳолати инфрасохтор 

вобастагӣ дорад; 

- рушди инфрасохтор ҳамеша як раванди сармояталаб буда, ҳаҷми 

назарраси сармоягузориҳоро талаб мекунад; 

- сармоягузориҳо ба инфрасохтор дорои хусусияти давраҳои дарози 

боздеҳӣ мебошанд ва дар баъзе ҳолатҳо хизматрасониҳои тавассути 

инфрасохтор ба аҳолӣ пешниҳодшаванда, аз рӯи таъинот рӯпӯш карда 

намешаванд. 

Дар робита ба ин, тиҷорати хусусӣ, дар аксари ҳолатҳо манфиатдор 

нест, ки маблағҳои худро дар лоиҳаҳои инфрасохторӣ сармоягузорӣ кунад, аз 

ин рӯ, сарчашмаи ягонаи маблағгузории чунин лоиҳаҳо маблағҳои буҷетӣ 

боқӣ мемонанд. 

Ин хусусиятҳои инфрасохтор ногузирии пайдоиши шарикии давлат ва 

бахши хусусиро аз қабл муайян мекунанд, ки барои ҷалб кардани тиҷорати 

хусусӣ ба лоиҳаҳои ба назар на он қадар ҷолиб оид ба сохтан ва 

таҷдиднамоии иншооти инфрасохтор имкон фароҳам меорад. 

Дар робита ба иқтисод, дар таҳқиқоти худ мо истилоҳи «муҳити 

инфрасохторӣ» - ро истифода мебарем, ки таҳти он маҷмӯи иншооти 

инфрасохтори иқтисодӣ ва иҷтимоиеро мефаҳмем, ки дар қаламрави 

кишвар воқеъ буда, фаъолияти муназзам ва самарабахши иқтисодиѐтро дар 

маҷмӯъ ва бахусус зиндагии мардумро таъмин мекунад. 

Нақши иншооти инфрасохторӣ дар иқтисодиѐти миллӣ пайваста 

афзоиш меѐбад, ки ин пеш аз ҳама, ба таъсири пешрафти илму техника 

марбут аст, ки боиси пайдоиши технологияҳои нав дар маънои васеи ин 
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калима (аз усулҳои истеҳсолӣ то ташкили бизнес-равандҳои дохили 

корпоративӣ) мегардад. 

Бинобар ин, зарурати устувори мавҷуда барои такмили ҳамешагии 

муҳити инфрасохтор ҳамчун асоси баланд бардоштани рақобатпазирии 

кишвар ба таври воқеӣ ба зарурати ҷустуҷӯи равишҳои инноватсионї оварда 

мерасонад, ки рушди онро таъмин карда тавонанд. 

 

1.2. Консепсияҳои рушди рақобатпазирии иқтисодиѐт дар асоси 

истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

Дар айни замон дар адабиѐти илмӣ, таърифи хеле гуногун ва васеи 

истилоҳи “давлатӣ ва бахши хусусӣ” вуҷуд дорад. Аз ҷумла, таърифҳои 

созмонҳои байналмилалӣ, ки фаъолияташон бо рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ алоқаманд аст, сазовори таваҷҷӯҳи махсус мебошанд. 

Пеш аз ҳама бояд қайд кард, ки истилоҳи “давлатӣ ва бахши хусусӣ” 

бори аввал дар забони англисӣ пайдо шуда, дар он ҳамчун “ public-private 

partnership (PPP) - шарикии давлат ва бахши хусусӣ (давлатӣ ва бахши 

хусусӣ)” ташаккул ѐфтааст, ки маънояш “шарикии ҷамъиятӣ / давлатӣ ва 

бахши хусусӣ ” мебошад. 

Бонки байналмилалӣ таърифи зеринро медиҳад: «Шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ -  ин мавҷудияти услуби шарикӣ дар лоиҳаҳо оид ба бунѐди 

иншооти инфрасохторӣ мебошад, дар сурате ки бар хилофи муносибатҳои 

“фармоишгар – таҳвилгар”, ѐ ҳарду ҷониб барои ягон қитъаи алоҳидаи кор 

масъуланд ва  ѐ ҳама масъулияти пурраро бар дӯш доранд. Дар ин ҳолат, 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ қабули муштараки хавфҳо, масъулиятҳо ва 

фоидаро дар бар мегирад ва ин ба он оварда мерасонад, ки пулҳои 

андозсупорандагон бо самаранокии бештар сарф карда мешаванд”. [134]
27

 

Комиссияи Иттиҳоди Аврупо чунин хулоса кардааст, ки «Шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ – ин созишномаи байни ду ва ѐ зиѐда ҷонибҳо дар 

                                                                 
27
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асоси муттаҳид кардани кӯшишҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳои муштарак 

мебошад, дар ҳоле ки масъулият, қудрат, захираҳо, хавфҳо ва дар маҷмӯъ, 

манфиати лоиҳаи татбиқшаванда умумӣ мешаванд». 

Дар мутобиқат бо таърифи давлатӣ ва бахши хусусӣ, ки Агентии 

рейтинги Standard& Poor's додааст: « давлатӣ ва бахши хусусӣ – ин ҳама гуна 

муносибатҳо миѐнамӯҳлат ва ѐ дарозмуддати миѐни давлат ва бахши хусусӣ, 

дар асоси бо ҳам дидани хавфҳо ва даромадҳо, муттаҳид сохтани донишҳои 

касбӣ, маблағгузории якҷоя мебошад, ки боиси ноил шудан ба натиҷаҳои 

мушаххаси сиѐсӣ мегарданд».
28

 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 декабри соли 2012, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ» қабул карда 

шуд. Ҳуҷҷати мазкур бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ таҳия шудааст, 

алахусус таҷрибаи давлати Серра- Леоне истифода гардидааст. Қонун 

асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 

татбиқи лоиҳаҳои ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро муайян мекунад, 

манфиатҳои ҳам давлат ва ҳам тиҷорати хусусиро ҳимоя мекунад, инчунин 

механизмҳои институтсионалӣ ва уҳдадориҳои ташкилоти фармоишгарро 

фаро мегирад.
29

 

Бояд қайд кард, ки тафсирҳои хеле маҳдуди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ низ вуҷуд доранд, ки давлатӣ ва бахши хусусӣ муродифи 

шартномаҳои консессионӣ ѐ маҷмӯи амалҳои мутақобилаи дигар 

(масалан, созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот, минтақаҳои махсуси 

иқтисодӣ ѐ паркҳои технологӣ) дониста мешавад, ки бо татбиқи барномаҳои 

давлатии иҷтимоӣ-иқтисодие алоқаманданд, ки ба тариқи истисно ба 

ҷудокунии маблағҳои дахлдори буҷетӣ (бидуни 

ҷалби захираҳои молиявии тиҷорати хусусӣ) асос ѐфтаанд.
30

 

                                                                 
28
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Ба ақидаи мо, аз ҳамон аввал муҳим аст, ки байни шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ ва масъулияти иҷтимоии бизнес, аз ҷумла фаъолияти хайриявӣ 

фарқ гузошта шавад. 

Ин далели он аст, ки шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо мақсадҳои 

хайрия эҷод карда нашудаанд ва аз ин рӯ, намояндагони тиҷорати хусусӣ аз 

вазифаи ба даст овардани самараи мусбати иқтисодӣ сухан мекунанд.
31

 

Дар баъзе мавридҳо, шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун шакли 

маблағгузории лоиҳавӣ баррасӣ мегардад.
32

 Ба ақидаи мо, ин танҳо як қисми 

ҳақиқат буда, дар он ифода меѐбад, ки воқеан дар аксар ҳолатҳо татбиқи 

лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз рӯйи принсипҳои 

маблағгузории лоиҳавӣ сурат мегирад. 

Дар натиҷаи таҳлили тамоми гуногунрангии таърифҳои хориҷӣ ва 

дохилии истилоҳи “шарикии давлат ва бахши хусусӣ” ду равиши асосӣ барои 

таърифи онро фарқ кардан мумкин аст.
33

 

Аввалан, ҳамчун таърифи ҳаматарафа ва фарогир, ки ҳама гуна 

ҳамкориҳои байни бизнес ва давлатро дар бар мегирад - равиши 

диалектикӣ.
34

 

Дуввум, ҳамчун таърифи маҳдуд, ки ба равиши лоиҳавӣ асос 

ѐфтааст. Бинобар ин, дар ин ҳолат, шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо 

чунин хусусиятҳои лоиҳаҳо, ба мисли мӯҳлатҳои тӯлонӣ, доираи дақиқ  ва 

қатъии замонӣ, зарурати ташкили маблағгузорӣ алоқамандии зич 

доранд. Ҳамзамон, лоиҳаҳо асосан дар соҳаи инфрасохтор татбиқ карда 

мешаванд; ҷониби шахсӣ омода аст захираҳои молиявӣ ва идоравии худро ба 

лоиҳаҳо бо шартҳои пулакӣ сармоягузорӣ кунад ва системаи мутавозини 

манфиатҳои тарафайн ва тақсими хавфҳоро эҷод кунад. 

                                                                 
31
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Ҳамзамон, ба назари мо, омӯхтани консепсияи рушди 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ дар заминаи истифодаи шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ дар ҷаҳон ва равишҳои дар боло зикршуда оид ба фаҳмиши 

моҳияти шарикии давлат ва бахши хусусӣ маълум аст, ки кофӣ нест, 

фаҳмиши амиқтар ва муназзами ин падидаи иҷтимоиву иқтисодӣ тақозо 

карда мешавад. 

Асоси консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ 

тавассути истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз он иборат аст, ки 

баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ тавассути кам 

шудани хароҷоти субъектҳои хоҷагидорӣ тавассути рушди бахши 

инфрасохтор бо истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба даст оварда 

мешавад. 

Аз ин рӯ, ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро бояд ҳамчун 

афзалияти рақобатии стратегӣ дар иқтисодиѐти миллӣ баррасӣ кард. (Расми 

1.2.1).  

 

  

  

  

  

  

  

  

Расми 1.2.1. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун афзалияти стратегии 

рақобатии иқтисодиѐти миллӣ 

 

Мӯҳтавои консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти миллиро дар 

асоси татбиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавон дар шакли љадвал 

мафҳумҳо, аз ҷумла тартиб додани ҳадаф, принсипҳо, воситаҳо, натиҷаҳо ва 

захираҳои мувофиқ пешниҳод кард (Љадвали 1.2.1). 

 

 

Шарикии 
давлат ва 

бахши 
хусусї 

Рушди 
иншооти 

инфрасохто
рї дар 

мамлакат 

Коњиши 
харољоти 

субъектњои 
хољагидорї 
(мантиќї, 

транзаксион
ї ва ѓ.) 

Баланд 
бардоштани 

раќобатпазири
и иќтисодиёти 

миллї 



30 
 

 

 

Љадвали 1.2.1. 

Консепсияи рушди рақобатпазирии  иқтисодиѐти миллӣ тавассути 

истифодаи шарикии давлат  ва  бахши хусусӣ 

равона гардидааст ба 

ҳадаф 

 Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ 

такя мекунад ба  

принсипҳои 

Синергияи  

тарафҳое,  ки  дар 

лоиҳаи ШДБХ бо 

ҳам иртиботи   

мутақобила 

доранд 

 

Самаранокии 

комплексии 

лоиҳаи ШДБХ 

Навоварии 

лоиҳаҳои 

ШДБХ 

Ҳамгироии ШДБХ 

дар  стратегияи 

рушди  иҷтимоӣ-

иқтисодӣ 

 

дастрас мегардад тавассути  

воситаҳои 
Институтсионалӣ Сармоягузорӣ Пешгирикуна 

оварда мерасонад ба   

натиҷаҳои 
Мустақим Ғайримустақим 

вобаста аст аз  

захираҳои  

Кадрӣ Иттилоотӣ Сармоягузорӣ  
Сарчашма: Тањќиќот ва таҳияи муаллиф. 

 

Дарки принсипи синергияи тарафҳои дар лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ ҳамкорикунанда бо ошкор кардани ангезаҳое пайванди 

ногусастанӣ дорад, ки ҳам ба давлат ва ҳам ба тарафи хусусӣ хос буда, боиси 

пайдоиши чунин шарикӣ мегардад (ҷадв. 1.2.2.).                            
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Ҷадвали 1.2.2.   

Ангезаҳои иштирок дар лоиҳаҳои  шарикии давлат 

 ва бахши хусусӣ 

 

№ Ангезаҳои иштироки давлат дар 

лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ 

Ангезаҳои 

иштироки бахши хусусӣ дар 

лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ 

1. Кӯшиши баланд бардоштани 

самаранокии ҳалли истифодаи 

маблағҳои буҷетӣ зимни иҷро 

кардани вазифаҳои дорои 

сармояталаб ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

муҳим дар заминаи 

истифодабарии сармояи хусусӣ 

 

Кӯшиши то ба ҳадди ақал кам 

кардани хавфҳои бо татбиқи 

лоиҳаҳои дарозмӯҳлат ва 

сармояталаб алоқамандбуда   

2.  Кӯшиши зиѐд кардани 

самаранокии идоракунии 

лоиҳаҳои азиму муҳимми 

инфрасохторӣ ва иҷтимоӣ дар 

заминаи истифодаи экспертизаи 

касбии тиҷорати хусусӣ, ки 

таҷрибаи бузурги корро дар 

соҳаи дахлдор дорад 

 

Имконияти бо эҳтимолияти зиѐд 

гирифтани даромад (нисбат ба 

лоиҳаҳои бидуни иштироки давлат) 

дар муддати давраи тӯлонии вақт 

3. Нигоҳ доштани назорат аз болои 

объектҳои инфрасохтории аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим (аз ҷумла 

дар заминаи дар шакли моликияти 

миллӣ нигоҳдории онҳо) ҳангоми 

дар як вақт ба шарики хусусӣ 

пешниҳод кардани ҳуқуқи соҳибӣ 

ва истифодаи чунин объектҳо дар 

тӯли давраи амали шартномаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

  

Натиҷаи ниҳоӣ 

(дар натиҷаи татбиқи бомуваффақияти лоиҳаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ) 

1. Баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиѐти 

миллӣ аз ҳисоби: 

o Таъмини рушди низомавӣ ва 

мунтазами инноватсионии 

соҳаҳои алоҳида ва дар маҷмӯъ, 

 

 

Тиҷорати худро такмил диҳед 
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тамоми иқтисодиѐт; 

o Фароҳам овардани шароит барои 

фаъолияти муассири иншооте, 

ки дар моликияти давлат қарор 

доранд, идоракунии оптималии 

онҳо, истифодаи оқилонаи 

захираҳои табиӣ, ҳифзи муҳити 

зист; 

o Татбиқи комплексии 

принсипҳои масъулияти 

иҷтимоӣ бо муносибгардонии 

сатҳи мудохилаи давлат дар 

иқтисодиѐти миллӣ; 

o Фароҳам овардани шароит барои 

ташаккули бозорҳои рақобатӣ дар 

соҳаи гурӯҳҳои алоҳидаи амволи 

давлатӣ; 

o Таъмини даромади иловагӣ 

ба буҷетҳои ҳама сатҳҳо 
Сарчашма: Тањќиќот ва таҳияи муаллиф. 

  

Дар ҷараѐни муайян кардани ба мақсад мувофиқ будани лоиҳаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, шарики хусусӣ ҳамеша интихоби зеринро 

иҷро мекунад: ѐ вай лоиҳаи худро бидуни иштироки давлат татбиқ мекунад 

(ки ин маънои даромадҳои бештарро аз лоиҳа дар оянда дар якҷоягӣ бо 

хавфҳои бештар мефаҳмонад), ѐ як қисми хавфҳои лоиҳаро бо давлат тақсим 

мекунад, бо дарки он, ки даромаднокии лоиҳа нисбат ба ҳолати аввал камтар 

хоҳад буд, аммо дар айни замон ӯ метавонад интизор шавад, ки дар муддати 

фосилаи тӯлонии вақт даромади нисбатан устувор ба даст меояд. 

Бояд қайд кард, ки дар амал татбиқ намудани шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ аз бисѐр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки дар асл бояд ду қутби  ба ҳам 

мутазод - давлат ва бахши хусусиро, ки бо забонҳои мухталиф ҳарф 

мезананд, мебояд муттаҳид сохт.  

Давлат, пеш аз ҳама, ба риояи расмии қоидаҳои муқарраршуда, 

ҳисоботдиҳии қатъӣ ва зинанизомӣ (иерархия) ҳам нисбат ба дигар мақомоти 

ҳокимият ва ҳам аҳолӣ диққат дода, инчунин аз хавфҳо канорагирӣ мекунад. 
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Бахши хусусӣ бошад,  ба қонеъгардонии талаботи мизоҷон, 

самаранокии иқтисодӣ (боздеҳи сармоягузориҳо), муносибгардонии хавфҳо 

самтгирӣ мекунад. 

Мавҷудияти фарқиятҳои назаррас дар равишҳои рушди лоиҳаҳо дар 

байни давлат ва бахши хусусӣ эҳтимолияти хароҷоти назарраси 

транзаксиониро барои ҳар як тараф вобаста ба таҳия, тасвиб ва татбиқи 

созишномаҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ (масалан, хароҷоти марбут ба таҳияи 

ҳуҷҷатгузориҳои тендерӣ, ҷустуҷӯи модели муносиби шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, баргузории гуфтушунид бо шарикони эҳтимолии хусусӣ, 

таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои ба зиммаи тарафҳо гузошташуда), афзоиш 

медиҳад. Ҳатто дар мавриди номатлуб, ин хароҷотҳо метавонанд монеае дар 

роҳи ба даст овардани самараи мусбати синергетикӣ гарданд, ки ба такмил ва 

ҳамдигарро пуррасозию  ғанигардонии тарафҳо асос ѐфтаанд ва дар ба даст 

овардани самараноки ҳадафҳои лоиҳаи давлатии шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ (яъне дар мӯҳлати кӯтоҳтар ва бо хароҷоти камтар, инчунин таъмини 

сифати беҳтари хизматрасониҳо  дар асоси истифодаи иншооти 

инфрасохторӣ ба истеъмолкунандагони ниҳоӣ дар муқоиса бо он, ки ин 

лоиҳа аз ҷониби ҳар ду тараф мустақилона амалӣ карда мешавад) ифода 

меѐбанд. 

Тарафи хусусӣ низ ба лоиҳа таҷрибаи соҳавӣ ва идоракунии андӯхтаи 

худро ворид мекунад ва инчунин, қисми зиѐди маблағгузориҳоро таъмин 

менамояд. Дар натиҷа, дар муқоиса бо он, ки лоиҳа танҳо аз ҷониби 

хизматчиѐни давлатӣ амалӣ карда шудааст, татбиқи лоиҳа ба таври назаррас 

самарабахш мегардад. 

Давлат, пеш аз ҳама, захираҳои моддиро (дастрасӣ ба захираҳои табиӣ, 

иншооти инфрасохторӣ ва ғайра) таъмин менамояд. 
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Ҷадвали 1.2.3   

Принсипи синергияи тарафайне, ки дар як лоиҳаи давлатии  

ШДБХ бо ҳам ҳамкорӣ мекунанд 

Давлат Шарики хусусӣ 

Тарафҳои заиф Тарафҳои қавӣ 

o дар аксар ҳолатҳо, норасоии 

таҷриба дар идоракунии лоиҳаҳои 

мураккаб; 

o набудан ѐ маҳдуд будани 

имконияти истифодаи инноватсионии 

равишҳо ва технологияҳо 

o маҳдудиятҳои маблағҳои буҷетӣ 

o таҷрибаи андӯхташуда дар 

идоракунии лоиҳаҳои мураккаб ; 

o истифодаи равишҳо ва 

технологияҳои инноватсионӣ ; 

o вариантҳои алтернативии ҷалби 

маблағгузории қарзӣ 

Имкониятҳо: Маҳдудиятҳо: 

o ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ 

оид ба тасҳеҳи танзими меъѐрию 

ҳуқуқии соҳаи инфрасохтор; 

o мавҷудияти моликият ба 

амволи хусусияти 

инфрасохторидошта (замин, 

комплексҳои истеҳсолӣ ва ғайра) 

o зарурати баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиѐт, баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ 

o маҳдудиятҳои маъмурӣ / 

қонунгузорӣ барои воридшавӣ ба 

бозорҳои инфрасохторӣ; 

o кӯшиши баланд бардоштани 

рақобатпазирии худ дар асоси пайдо 

кардани тавозуни байни даромаднокӣ 

ва хавф 

 Сарчашма: Тањќиќот ва таҳияи муаллиф. 

Бо вуҷуди ин, самараи мусбати синергетикии лоиҳаи миллии 

ШДБХ  ба шарте ба даст меояд, ки тарафҳои қавии шарики хусусӣ тарафҳои 

заифи давлатро мепӯшонанд ва дар айни замон, давлат имкониятҳои 

меъѐрию ҳуқуқӣ ва сиѐсӣ (мавҷудияти иродаи сиѐсӣ) барои иштирок дар 

лоиҳаи шарики хусусиро эҷод мекунад ва зимни ин, хароҷоти транзаксионии 

тарафҳо афзоиш намеѐбанд ѐ андаке  меафзоянд. Дар ин сурат, лоиҳа 

самаранок татбиқ карда мешавад.  

Татбиқи консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ 

тавассути истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз се гурӯҳи захираҳо 

вобастагӣ дошта, ҳамон хусусиятҳои мушаххасеро муайян мекунанд, ки 

давлатӣ ва бахши хусусӣ ро дар мамлакат тавсиф мекунад: 
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1. Захираи кадрӣ аз зарурати таъмин намудани мақомоти ҳокимият бо 

кормандони соҳибихтисос дар соҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ иборат 

аст ва инчунин, аз сатҳи фаъолнокии ҳокимият (мавҷудияти иродаи сиѐсӣ) 

барои оғози лоиҳаҳои нави шарикии давлат ва бахши хусусӣ вобаста аст. 

2. Захираи иттилоот аз сатҳи рушди дастгирии иттилоотию методии 

фаъолият ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар кишвар вобаста аст. 

3. Захираи сармоягузорӣ бо сатҳи имконоти сармоягузории кишвар, аз 

ҷумла мавҷудияти таҷрибаи бомуваффақияти кишвар дар татбиқи лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ муайян карда мешавад. 

Ташаккули консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ 

тавассути истифодаи давлатӣ ва бахши хусусӣ бо фаҳмиши дученакаи  

шарикии давлат ва бахши хусусӣ пайванди ногусастанӣ дорад, ки мо онро 

дар се сатҳ ва чаҳор ҷанба баррасӣ мекунем. 

Дар асоси таҳлили марҳилаҳои таърихии пайдоиши шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ ва таҷрибаи ҷаҳонии муосир дар истифодаи он дар зерфасли 

гузашта, шарикии давлат ва бахши хусусӣ бояд дар сатҳҳои гуногун баррасӣ 

карда шавад. 

Сатҳи глобалии умумиҷаҳонӣ, барои ҳамаи кишварҳое, ки давлатӣ ва 

бахши хусусӣро истифода мебаранд хос буда, аз хусусиятҳои зерини 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ иборатанд. Маблағгузории лоиҳаи асосан аз 

ҷониби шарики хусусӣ иҷро мегардад. Дар айни ҳол, маблағгузории қисм ба 

қисм аз тарафи буҷети давлатӣ, минтақавӣ ва / ѐ маҳаллӣ имконпазир аст. 

Бояд қайд кард, ки дар амал, аксар вақт тарафи сеюм - ташкилотҳои 

маблағгузор (ташкилотҳои байналхалқии молиявӣ, бонкҳои рушд, аҳѐнан 

бонкҳои тиҷоратӣ) пайдо мешаванд, ки ба лоиҳаҳои давлатӣ ва бахши 

хусусӣ  (одатан дар шакли қарз ѐ кӯмак дар баровардани вомбаргҳои қарзӣ) 

маблағгузорӣ мекунанд. 

Давлат бизнеси хусусиро ба лоиҳаҳое ҷалб мекунад, ки барои баланд 

бардоштани рақобатпазирии кишвар дар самти суръатбахшии рушди 

иқтисодиву иҷтимоӣ муҳим мебошанд. 
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Яке аз ҳадафҳои асосии лоиҳа ба даст овардани самараи баланди 

иҷтимоию иқтисодӣ ва дар як вақт то ҳадди ақал кам кардани хароҷоти 

буҷет, аз ҷумла фароҳам овардани шароите, ки баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии аҳолиро таъмин мекунанд, алалхусус, тавассути истифодаи 

тасмимҳои инноватсионӣ дар низоми таъмини ҳаѐт (самти иҷтимоии лоиҳа), 

инчунин ноил шудан ба сарфакорӣ ѐ тақсимоти аз ҳама муносибтарини 

замонии маблағҳои буҷетӣ ва таъмини рушди ҳамаҷонибаи ҳудудҳои 

кишвар. 

Асоси шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамеша шартномаи 

(қарордоди) дахлдор мебошад, ки қисми ҷудонашавандааш муқаррар 

намудани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои ширкат варзидан дар лоиҳа барои ҳар яке аз 

тарафҳо, тақсимоти хавфҳо ва ҷараѐнҳои пули нақд байни иштирокчиѐни 

лоиҳаи давлатӣ ва бахши хусусӣ, инчунин муқаррар кардани шартҳои асосӣ 

зимни хориҷ шудан аз лоиҳаи мазкур барои ҳарду тараф мебошад. 

Шарти асосии қарордод оид ба давлатӣ ва бахши хусусӣ ҳамеша 

вогузор кардани  моликияти  давлатӣ ѐ  маҳаллӣ дар соҳаи инфрасохтор ба 

тиҷорати хусусӣ бо мақсаде мебошад, ки тарафи мазкур ба 

истифодабарандагони ниҳоӣ (яъне субъектҳои хоҷагидорӣ, аз ҷумла аҳолӣ) 

хидматҳои муайяни баландсифати инфрасохторӣ (масалан, имконияти сафар 

кардан бо роҳҳои хушсифати автомобилгард, хидматрасонии баландсифати 

обтаъминкунӣ ва ғайраро) пешниҳод менамояд. 

Лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба тариқи истисноӣ дар 

соҳаи инфрасохтор, аз ҷумла дар соҳаи нақлиѐт, тандурустӣ, маориф, 

энергетика, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва хоҷагии қишлоқ амалӣ карда 

мешаванд. 

Ҳангоми амалисозии лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳар як 

тараф вазифаҳоро пурра ѐ қисман иҷро менамояд. 

Ҳамин тавр, вазифаҳои давлат аз таҳияи ҳуҷҷатгузориҳои тендерӣ, 

гузаронидани тендер оид ба интихоби шахси хусусӣ, пардохт ба фоидаи 

ҷониби хусусӣ вобаста ба сохтан ва хизматрасонии иншооти инфрасохторӣ, 
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назорат аз болои сифати корҳои шарики хусусӣ тибқи шартҳои шартнома, 

таъмин ва назорат аз болои баргардонидани иншооти инфрасохтор пас аз ба 

охир расидани мӯҳлати шартнома ба амволи худ, иборат мебошад. 

Дар навбати худ, вазифаҳои тиҷорати хусусӣ дар лоиҳаҳои шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ  аз: тарҳрезӣ, сохтмон ѐ бозсозӣ, иҷрои 

хизматрасонии ҷорӣ ва / ѐ истифодабарии иншооти инфрасохтор, инчунин 

ташкили маблағгузорӣ барои сохтмон, барқарорсозӣ, хизматрасонии ҷорӣ ва 

/ ѐ истифодаи иншооти инфрасохтор аз ҳисоби маблағҳои худ ѐ маблағҳои 

қарзӣ, иборат мебошанд.
35

 

Мо чаҳор ҷанбаи фаҳмиши давлатӣ ва бахши хусусӣро ҷудо мекунем, 

ки онҳо низ таҳкурсии консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти 

миллиро тавассути истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ташкил 

медиҳанд: 

1. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун як системаи махсуси 

иҷтимоию иқтисодӣ, ки унсурҳоеро ба монанди институтҳои рушди давлатӣ 

ва бахши хусусӣ, мақомоти ҳокимият, тиҷорати хусусӣ, аҳолӣ, ташкилотҳои 

маблағгузорӣ ва мавҷудияти ҳамкориҳои муайян дар байни онҳо, дар бар 

мегирад. Дар ин таҳқиқот, мундариҷаи давлатӣ ва бахши хусусӣ ҳамчун як 

системаи махсуси иҷтимоию иқтисодӣ дар модели бозории лоиҳаи давлатӣ ва 

бахши хусусӣ, ки муаллиф баррасӣ кардааст, инъикос ѐфтааст. 

2. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун шакли мушаххаси 

таърихан муайяншудаи ташкили фаъолияти ҷамъиятӣ-хоҷагидории 

субъектҳои иқтисодиѐти бозорӣ дар шароити гузариш ба истеҳсолоти 

автоматишудаи зеҳнӣ ва афзоиши ҳиссаи хизматрасониҳои илмталаб 

мебошад. 

                                                                 
35
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3. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун афзоре, ки 

татбиқи стратегияи миллии рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро дар самти 

баланд бардоштани самаранокии инфрасохтори он таъмин менамояд. 

4. Шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ҳамчун лоиҳае, ки ба 

муттаҳидсозии талошҳои муштараки давлат ва  тиҷорати хусусӣ ҷиҳати ноил 

гардидан ба мақсади мушаххас  дар сатҳи давлат ба истеъмолкунандагони 

ниҳоӣ пешниҳод кардани иншооти хушсифати фаъоли инфрасохторӣ равона 

гардидааст. Аз ин ҷиҳат, сухан танҳо дар бораи он лоиҳаҳое меравад, ки дар 

онҳо ҳамкории бизнес ва давлат хусусияти дарозмуддат ва бо замон 

маҳдудшуда дорад ва ба сармоягузории муштараки буҷети давлатӣ ва 

тиҷорати хусусӣ ба иншооти инфрасохторӣ асос ѐфтааст.   

Ҳамин тариқ, тибқи консепсияи баррасишудаи рушди 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ  дар асоси шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ, мо шарикии давлат ва бахши хусусиро ҳамчун афзалияти стратегии 

рақобатии иқтисодиѐти миллӣ ва системаи махсуси иҷтимоӣ - иқтисодие 

таъриф мекунем, ки асоси онро ҳамкории мутақобилаи ду тараф  (давлат ва 

тиҷорати хусусӣ), бо мақсади рушд ва баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ва дар асоси он истифода бурдани 

равиши лоиҳавӣ ба рушди инфрасохтори кишвар ташкил дода, самараи 

мусбати синергетикии фаъолияти мутақобилаи тарафҳои ҷалбшударо таъмин 

менамояд. 

1.3. Ҷанбаҳои таърихии пайдоиши шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ ва таҷрибаи муосири ҷаҳонӣ 

Ҳамкориҳои байниҳамдигарии давлат ва бахши хусусӣ таърихи 

тӯлонии чандинасра доранд. Дар давраҳои мухталифи таърихӣ ва дар 

кишварҳои мухталиф, давлат нақши ҳархеларо дар бунѐди шаклҳои 

гуногунранги муносибатҳои ташкилӣ-иқтисодӣ: аз пурра дахолат накардан 

дар низоми иқтисодӣ сар карда, то ба назорати сартосарии он  мебозид.
36
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Танҳо дар баъзе ҳолатҳои нодир метавон гуфт, ки давлат ва 

намояндагони бахши хусусӣ ҳамчун шарикон, яъне ҳамчун иштирокчиѐни 

ягон намуди фаъолияти иқтисодӣ амал мекарданд. 

Сарфи назар аз он, ки мафҳуми «шарикӣ» танҳо дар асри XIX ҳамчун 

ифодакунандаи як иштирокчӣ дар муносибат бо дигар иштирокчӣ/ 

иштирокчиѐни фаъолияти тиҷоратӣ ба вуҷуд омада буд,
37

 унсурҳои 

нахустини шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба маънои муосири истилоҳи 

мазкурро ҳанӯз дар Шарқи Қадим пайдо кардан мумкин аст. 

Чунончӣ, дар қонунҳои Ҳаммурапӣ дар Бобулистон (асри XVIII пеш аз 

милод) муқаррарот дар бораи иҷора, қарзҳо ва шабеҳи имтиѐзҳо мавҷуд 

буданд. Қитъаҳои заминеро, ки подшоҳ ба ҷанговаронаш инъом медод, 

метавонистанд ба насли мардина  ба мерос монанд, ин қитъаҳоро ба 

бегонагон додан (ҳатто ба кредиторон) мамнӯъ буд.
38

 

Дар Юнони Қадим ба иҷора додани заминҳои ба давлат тааллуқдошта 

ба муддати дароз (аз 10 сол сар карда, то ба иҷораи меросӣ) расм шуда 

буд. Аслан, ин як иқдоми зарурӣ аз тарафи давлат буд, зеро даромади буҷет, 

ки аз ҷангҳо ва андозҳо фароҳам меомад, барои пӯшонидани хароҷоти 

рӯзафзун кофӣ набуд. 

Дар Рими Қадим, Ксенофонт дар рисолаи худ «Дар бораи даромадҳо», 

ба шаҳр бештар ҷалб кардани »метекҳо» (онҳоеро, ки шаҳрвандии Римро 

надоштанд, чунин меномиданд), онҳоро аз уҳдадориҳо озод намудан, маҷбур 

кардан, ки мувофиқи талаботи рушди шаҳр майдонҳои холиро обод созанд, 

тавсия додааст. Вай инчунин навиштааст, ки давлат бояд киштиҳои ҳарбиро 

бештар сохта, онҳоро ба шахсони хусусӣ иҷора диҳад. Пешниҳоди дигари 

Ксенофонт барои давлат – ҳарчи бисѐр харидани ғуломон ва ба иҷора додани 

онҳо ба соҳибкорони хусусие мебошад, ки истихроҷи маъдан дар конҳо 

машғуланд. Ксенофонт таклифҳои худро ҷамъбаст карда навиштааст, ки 
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давлат низ бояд бо ҳамон тавре ғанӣ гардад, ки шахсони алоҳида сарватманд 

мешаванд.
39

 

Унсурҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ дар поѐни асрҳои миѐна 

ва замони нав низ ҳузур доштанд. Барои мисол, дар сафарҳои тиҷоратии 

Колумб, ширкатҳои Русӣ-Амрикоӣ ва Шарқӣ-Ҳиндустонӣ (Ост-Индия) ин 

унсурҳо дида мешуданд.  Умумият дар он зоҳир мегардид, ки бахши хусусӣ 

ҳамчун ташаббускори чунин сафарҳо баромад карда, як қисмати муайяни 

маблағҳои худро ба ин иқдомҳо сармоягузорӣ карда, бевосита худаш ин 

экпедитсияро мегузаронид. Давлат бошад дар навбати худ қисмати зиѐди 

маблағгузориро ба зимма мегирифт ва як қатор имтиѐзҳоро бар ивази ҳуқуқи 

худ барои ба ҳудудаш шомил кардани ҳудудҳои нав ба бахши хусусӣ вогузор 

мекард. 

Дар баробари ин, қайд кардан лозим аст, ки ин танҳо пайдоиши 

унсурҳои аввалини ба шарикии давлат ва бахши хусусӣ хосбуда маҳсуб 

мешуд, на худи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ, зеро то ҳол ҷузъи аз ҳама 

муҳими шарикӣ ҳамчун кафолати ҳуқуқи шарикон вуҷуд надошт. Ба ибораи 

дигар, давлат ҳамеша имконият дошт, ки созишномаҳои қаблан 

бадастомадаро ба манфиати худ тағйир диҳад. 

Ба ақидаи мо, таҷрибаи аввалине, ки шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ 

ба маънои муосираш татбиқ шуд ва ба марҳилаи сифатан нави рушди худ 

дохил гардид, яъне, вақте шарикӣ (ба маънои муосири он) воқеан як шакли 

ҳамкориҳои баробарҳуқуқи дуҷониба гардид, ки ҳуқуқу ӯҳдадориҳои 

тарафҳоро дар созишномаи дахлдор сабт карда шуданд. Ин ҳодиса дар асри 

XVII дар Фаронса пайдо шуд, ки дар он ҷо шартномаҳои консессионӣ 

фаъолона истифода мешуданд. 

Ҳамин тавр, дар асри XVII сохтмони канали Ҷанубӣ оғоз ѐфт, ки 

уқѐнуси Атлантика ва баҳри Миѐназаминро бо ҳам мепайваст. Барои татбиқи 

ин лоиҳа як корхонаи муштарак таъсис дода шуд, ки саҳмдорони он 
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муҳандис Рике (1/3 ҳиссаи сармояи саҳомиро пардохт кард) ва буҷети 

давлати Фаронса (2/3 ҳиссаи сармояи саҳомиро пардохт кард) маҳсуб 

меѐфтанд. Минбаъд бо ин корхона шартномаи консессионӣ баста шуд.
40

 

Принсипҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар сохтмони канали 

Суэтс низ истифода мешуданд. Шаҳрванди Фаронса - Франсис де Лессепс аз 

подшоҳи Миср барои сохтмони канал имтиѐз (консессия) гирифт. Барои 

амалисозии лоиҳа, агар бо истилоҳоти муосир баѐн кунем, ширкати лоиҳавии 

«Ширкати умумии канали Суэтс» таъсис дода шуд, ки дар он 44% сармоя ба 

ҳукумати Миср, 53% ба ҳукумати Фаронса ва 3% ба якчанд давлатҳои дигар 

тааллуқ дошт. Қобили зикр аст, ки ба ҷои 6 соли ба нақша гирифташуда 

сохтмон 11 сол тӯл кашид ва барои сохтани он ба ҷои 

200 миллион франки сараввал ба нақша гирифташуда, 576 миллион франк 

харҷ карда шуд. 

Сохтмони манораи Эйфел дар Париж низ як мисоли шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ мебошад. Соли 1887 ҳукумати шаҳрдории Париж ва муҳандис 

Эйфел шартномаи иҷораи манораи сохташавандаро ба мӯҳлати 25 сол ба 

имзо расониданд, ки дар он инчунин пардохти пули нақд дар ҳаҷми 

1,5 миллион франки фаронсавӣ пешбинӣ карда мешуд. Баъд аз ин, бо 

ташаббуси муҳандиси фаронсавӣ Эйфел як ширкати саҳҳомӣ бо сармояи 

оинномавии 5 миллион франки фаронсавӣ таъсис дода шуд, ки аз ҷумла 50% 

маблағҳои шахсии муҳандис ва 50% маблағи боқимонда ба се бонки 

тиҷоратӣ тааллуқ дошт. Бояд қайд кард, ки хароҷоти лоиҳа аллакай дар 

давраи кори намоишгоҳи байналмилалӣ тавассути фурӯши чиптаҳо барои 

экскурсия, гирифтани пули иҷора аз иҷорагирони майдончаҳо, фурӯши ҳуқуқ 

ба тӯҳфаҳои хотиравӣ ва пардохтҳо барои истифодаи лифтҳо, рӯпӯш карда 

шуд. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло, тасодуфӣ нест, ки худи мафҳуми 

“шарикӣ” бори аввал дар Фаронса дар асри XIX истифода шудааст 
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(этимологияи ин калима вожаи фаронсавии partnaire мебошад). Танҳо дар 

асри XX ин истилоҳ маънои иқтисодӣ гирифт. Ҳамин тавр, луғати тафсирии 

иқтисодӣ  шарикиро ҳамчун «шакли ташкили тиҷорат, ки зиѐда аз як 

моликро муттаҳид мекунад, аммо саҳҳомӣ нест; шарикони алоҳидаи он барои 

қарзҳои ширкат пурра масъул мебошанд», маънидод мекунад. 

Шарикӣ маънои баробарии пурраро надорад: барои ҳамкориҳои касбӣ ин чиз 

хос аст, ки шарикони калон назар ба шарикони хурд бештар музди меҳнат 

мегиранд ва нисбат ба шарикони хурд бо корҳои ҷорӣ камтар машғул 

мешаванд. 

Дар асри XIX созишномаҳои консессионӣ дар Англия ва Олмон низ 

мавриди истифода қарор гирифтанд.
41

 

Дар Россия яке аз намунаҳои аввалини истифодаи унсурҳои шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ ин аз ҷониби Демидовҳо сохтани аввалин заводҳои 

низомии онҳо дар Урал мебошад. Дар оғози асри XVIII, Петр I як қатор 

заводҳои ҳарбиро барои идора ба ихтиѐри  Демидовҳо гузошт, ба шарте 

ки яроқҳои истеҳсолкардаашон ба артиши Россия бо нархҳои нисбат ба 

ҳамтоѐни хориҷиашон камтар супорида  шаванд. Минбаъд, Демидовҳо борҳо 

аз подшоҳ иҷозат хостанд, ки аз ҳисоби худ дар заминҳои давлатӣ заводҳои 

нав бунѐд кунанд. 

Дар давраи пас аз ислоҳоти таърихи Россия, шарикии давлат ва  бахши 

хусусӣ барои рушд ангезаҳои нав ба даст меорад. Ҳамин тавр, дар соли 1865 

дар Ростови лаби Дон шӯрои думаи шаҳрӣ тасмим гирифт, ки таъминоти 

қубури обро ба шаҳр ба муҳлати 50 сол ба консессия диҳад.
42

 

Пеш аз инқилоб, консессияҳо дар хатҳои трамвай дар шаҳрҳои 

мухталиф васеъ истифода мешуданд. Чунин лоиҳаҳо дар Витебск, Киев, 

Одесса, Нижний Новгород, Ростов, Тошканд ва як қатор шаҳрҳои дигар 
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амалӣ шуданд. Муҳлати шартнома ба ҳисоби миѐна 40 солро дар бар 

мегирифт, дар охири ин давра хоҷагии трамвай моликияти шаҳр мегардид. 

Пас аз Инқилоби Октябри соли 1917, дар давраи сиѐсати нави иқтисодӣ 

декрет «Дар бораи консессияҳо» (1920) қабул карда шуд. Дар ин давра, зиѐда 

аз 350 консессияҳои хориҷӣ (Олмонӣ, Англисӣ, Амрикоӣ ва Норвегӣ) ба 

имзо расиданд, аммо бо қудратгирии низоми фармондеҳӣ-маъмурӣ онҳо пеш 

аз мӯҳлат қатъ карда шуданд ва охирин консессияи хориҷӣ (Ҷопон) дар соли 

1944 пеш аз мӯҳлат яктарафа қатъ карда шуд.
43

 

Ҳамин тариқ, бояд қайд кард, ки ташаккули шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ бо марҳилаҳои таърихии рушди иқтисодиѐт ва афзоиши ба он 

мутаносиби аҳамияти инфрасохтор алоқаманд мебошад. Маҳз дар 

ҷомеаи пеш аз саноатӣ, ки дар он тарзи ҳаѐти муқимӣ ва вобастагӣ аз замин 

бартарӣ дошт, арзиши зерсохт (инфрасохтор)  хеле ночиз ва асосан бо 

нақлиѐти обӣ алоқаманд буда, давлат бошад, ҳамчун як болосохти 

танзимкунанда баромад мекард, ки барои гузаронидани муколамаи 

мутақобилан судманд бо тиҷорати хусусӣ ҳеҷ гуна ҳавасмандӣ надошт. 

Мутобиқан, дар ин марҳилаи рушди инсоният, мо танҳо дар бораи 

баъзе унсурҳои нобаробаре, ки баъдтар метавонистанд ба фаҳмиши 

системавии муосири шарикии давлат ва бахши хусусӣ табдил ѐбанд, сӯҳбат 

карда метавонем. Шарикӣ бо маънои пурраи ин калима танҳо дар охири 

марҳилаи мазкур (дар раванди гузариш ба ҷомеаи саноатӣ) пайдо мешавад, 

вақте соҳибкорон (тоҷирон, ҳунармандон ва ғайра) барои мутамарказ 

кардани захираҳои мавҷуда ва ташкили шахсони ҳуқуқӣ (кооперативҳо, 

рафоқатҳо ва ғайра) муттаҳид шуданро оғоз карданд. 

Дар ҷомеаи саноатӣ, бо нақши рӯзафзуни олоти меҳнат, ки бо мурури 

пешрафти илму техника босуръат такмил меѐбанд, аҳамияти инфрасохтор 

торафт ва бемайлон меафзояд. Ин омил, асосан бо сабаби аз ҷониби давлатҳо 

ба таври возеҳ дарк намудани он, ки инфрасохтор ба яке аз муҳаррикҳои 
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асосии рушди иқтисодӣ табдил ѐфта истодааст ва пеш аз ҳама, инфрасохтори 

нақлиѐти хушкигард ҳамчун талоши субъектҳои хоҷагидор ҷиҳати то ба 

ҳадди ақал коҳиш додани хароҷоти логистикии худ, инкишоф 

меѐбад. Чунончӣ, бо суръати ниҳоят баланд сохтмони роҳҳои оҳан тараққӣ 

карда истодааст. 

Дар ин марҳила, дар як қатор кишварҳои тараққикардаи сармоядорӣ, 

намунаи маъмултарину аз ҳама паҳншудаи «классикии» шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ - консессия пайдо мешавад, ки дар ин ҷо танҳо дар 

инфрасохтори нақлиѐт татбиқ карда мешавад. Минбаъд, садаи XX ба 

инфрасохтори иҷтимоӣ талаботи афзояндае пешниҳод кард. Аммо дар ин 

марҳила, дар бораи пурра истифода кардани тамоми гуногунрангии моделҳои 

шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ, ки дар пайванди асрҳои XX ва XXI ба 

вуҷуд омадаанд, гап задан  ҳанӯз бармаҳал мебошад. 

Илова бар ин, давлат аз таҷриба ва имкониятҳои сармоягузории 

тиҷорати хусусӣ ба таври ночиз ва номуназзам истифода мебурд. Лоиҳаҳо то 

он дараҷа мураккаб набуданд, ки давлатҳо онҳоро мустақилона амалӣ карда 

натавонанд ва имкониятҳои буҷетӣ барои қонеъ кардани ниѐзҳои мавҷудаи 

инфрасохтор ҳанӯз кофӣ буданд. Дар мавриди таҳаввулоти мафҳуми 

“шарикӣ”, дар ин марҳила шахсони ҳуқуқӣ аллакай барои ба даст овардани 

мақсадҳои муайян бо ҳамдигар дар шакли (холдингҳо, консорсиумҳо ва 

ғайра муттаҳид мешуданд 

Гузариш ба ҷомеаи постиндустриалӣ, тавре ки маълум аст, бо нақши 

рӯзафзуни соҳаи инфрасохтор ва дар маҷмӯъ худи инфрасохтор 

тавсиф меѐбад. Ҳолати инфрасохтори иҷтимоӣ аҳамияти махсусе ба худ 

мекунад. 

Дороиҳои ғайримоддӣ ва захираҳои инсонӣ омилҳои асосии комѐбӣ 

дар муборизаи рақобатӣ мешаванд. 

Дар айни замон, синфи миѐна ташаккули худро ба итмом мерасонад ва 

шумораи аҳолии ба он мансуббуда меафзояд, ки истеъмолкунандагони 

асосии соҳаи инфрасохтор мегардад. Ин ҳолат боз ҳам рушди сегменти 
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алоҳидаи инфрасохторро (маориф, алоқа ва ғайраро) талаб мекунад. Дар 

сохтори маҳсулоти истеҳсолшаванда хароҷоти амалиѐтӣ (транзаксионӣ) 

бартарӣ пайдо мекунанд, ки бо баланд шудани сифати инфрасохтор, то ба 

ҳадди ақал коҳиш додани онҳо имконият пайдо мешавад. 

Бар замми ин, маҳз дар ин марҳила давлатҳои абарқудрати ҷаҳон ба 

дарки он мерасанд, ки аз сабаби ниҳоят маҳдуди будани маблағҳои буҷетӣ, 

торафт шиддат гирифтани мураккабии идоракунӣ, технологӣ ва ташкилии 

лоиҳаҳои инфрасохторӣ бояд равишҳои наверо пайдо кард,  ки рушди 

минбаъдаи инфрасохтори иқтисодӣ ва иҷтимоиро бо назардошти талаботи 

нави бозори ҷаҳонӣ таъмин намоянд. 

Ҳамин тавр, бо роҳи таҳаввул, давлатҳо оид ба зарурати таъмини 

муколамаи мутақобилан судманд бо бизнес ба мувофиқа омаданд ва  

ҳамкориҳои мукаммали мутақобилан муфид дар байни ду тараф - давлат ва 

бизнес – шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ пайдо шуданд. 

Марҳилаи кунунии рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ тақрибан 

солҳои 80-уми асри XX оғоз меѐбад. Такони асосие, ки ба густариши он оғоз 

бахшид, барномаи Барномаи “Ташаббуси Маблағгузории хусусӣ” ( Private 

Finance Initiative - PFI ) буд, ки аз ҷониби ҳукумати Британияи Кабир дар 

соли 1992 қабул шудааст.
44

 

Илова бар ин, бояд қайд кард, ки чанд сол пеш аз пайдоиши барномаи 

PFI, дар Австралия низ чунин идеология аллакай истифода шуда буд.
45

 

Тибқи ҳисобҳои Созмони Милали Муттаҳид (СММ), имрӯз дар ҷаҳон 

51 созмон кор мекунанд, ки фаъолияташон ба рушди ҳамкориҳои давлат ва 

бахши хусусӣ алоқаманд мебошад, аз ҷумла 2 адад дар Амрикои Шимолӣ, 13 

- дар Осиѐ, 24 - дар Аврупо, 5 - дар Амрикои Ҷанубӣ, 7 - дар Африка. Ғайр аз 

ин, нӯҳ ташкилотҳои байналмилалиро бояд ҷудо кард, ки вазифаҳои онҳо, аз 

ҷумла, рушди ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ мебошад (масалан, 
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Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ, Бонки Ҷаҳонӣ, Бонки Аврупоии 

Таҷдид ва Рушд ва ғайра).
46

 

Дар ҷаҳони муосир, 3 гурӯҳи кишварҳоро оид ба дараҷаи рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавон фарқ кард:
47

 

1. Таҷрибаи хеле васеъ дар амалисозии лоиҳаҳои давлат ва бахши 

хусусӣ дар чунин кишварҳо ба монанди Британияи Кабир, Ирландия, 

Австралия андӯхта шудааст. 

2. Сатҳи миѐнаи рушди шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ дар 

кишварҳое чун Фаронса, Португалия, ИМА, Канада дида мешавад. 

3. Дар марҳилаи ибтидоии шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ 

кишварҳое чун Африқои Ҷанубӣ, Кореяи Ҷанубӣ, Чили, Мексика, 

Федератсияи Руссия, Љумњурии Тољикистон қарор доранд. 

Дар замони ҳозира дар Британияи Кабир мақомоти ҳокимияти иҷроия 

ба мисли пешина фаъолона коркарди пояҳои назариявӣ ва методии ШДБХ-ро 

давом медиҳанд. Бояд самтҳои зерини коркардҳоро қайд кард:
48

 

1. Таъмини инкишофи минбаъдаи равишҳои методологии гузаронидани 

расмиѐти озмун барои интихоби субъектҳои бахши хусусӣ; 

2. Баланд бардоштани сифати заминаҳои шартномавӣ (аз нигоҳи ҷузъи 

ҳуқуқии он), ки ба татбиқи лоиҳаҳои ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ, аз 

ҷумла таҳияи шаклҳои стандартии шартномаҳо оид ба шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ алоқаманданд;  

3. Фароҳам овардани шароит барои таъмини сатҳи баланди 

шаффофияти раванди таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ; 
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 4. Мунтазам анҷом додани корҳо барои то ҳадди ақал кам кардани 

хароҷоти транзаксионӣ; 

 5. Баланд бардоштани сифати ҳисоботдиҳӣ, ки имкон медиҳад 

самаранокии лоиҳаҳои ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ дар ҳама 

марҳилаҳои татбиқи онҳо арзѐбӣ карда шавад. Такмил додани василаҳои 

ҷалби сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ ва 

додани кафолат ба ҷониби бахши хусусӣ бо мақсади кам кардани хароҷоти 

хидматрасонии маблағгузории қарзӣ. 

Ҳамзамон, барои бисѐр кишварҳо таҷрибае, ки дар Британияи Кабир 

оид ба рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҷамъ омадааст, аз бисѐр 

ҷиҳат ба намунаҳои стандартӣ табдил ѐфтааст. 

Дар Фаронса, истилоҳи “шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ” ба таври 

қонунӣ дар Фармони Президенти Фаронса аз 17 июни соли 2004, таҳти 

№2004-559 «Дар бораи шартномаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ» 

тасдиқ шудааст ва ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро ҳамчун «санади 

ҳуқуқи шаҳрвандие муайян кардааст, ки дар асоси он давлат ѐ ташкилоте, ки 

манфиатҳои давлатро намояндагӣ мекунад, ба тарафи сеюм  супориш 

медиҳад, ки дар давоми давраи тибқи шартҳои маблағгузорӣ муқарраршуда, 

маҷмӯи корҳоро оид ба сохтмон, тарҳдигаркунӣ, таъмир, хизматрасонии ҷорӣ 

ѐ идоракунии комплекси амволи муайян ба сомон мерасонад. Ҳамзамон, 

лоиҳа бояд дорои аҳамияти баланди иҷтимоӣ бошад”.
49

 

Яке аз талаботҳои ин санади меъѐрӣ-ҳуқуқӣ таъсиси маркази 

рушди ШДБХ дар Фаронса мебошад, ки фаъолияти худро моҳи майи соли 

2005 оғоз намуда, Mission d'Appui aux PPP ( MAPPP ) номида шудааст.
50

 

Дар Иѐлоти Муттаҳида дар сатҳи федералӣ, кишвар қонуне надорад, ки 

татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро танзим 

кунад. Ҳамзамон, тақрибан ҳамаи иѐлотҳо санадҳои меъѐрию ҳуқуқии 

амалкунанда доранд, ки истифодаи механизмҳои ҳамкориҳои бахшҳои 
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давлативу хусусиро дар соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиѐти минтақа танзим 

мекунанд. 

 Ҳамзамон, дар сатҳи федералӣ, дар соли 2005, мақомоти давлатӣ оид 

ба рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Иѐлоти муттаҳидаи Амрико 

таъсис дода шуд, ки Шӯрои Миллӣ оид ба шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ 

(NCPPP) ном дошта, фаъолона амал мекунад.
51

 

Шӯро дар шакли як созмони ғайритиҷоратӣ таъсис ѐфтааст, ки ҳадафи 

асосии он тарғибу ташвиқ кардани шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳам дар 

миѐни мансабдорони ҳукумат дар ҳама сатҳи ҳокимияти иҷроия ва ҳам дар 

байни намояндагони тиҷорати хусусӣ бо мақсади ҳавасмандгардонии 

иштироки онҳо дар чунин лоиҳаҳо мебошад. 

Таърифи шарикии давлат ва бахши хусусиро меорем, ки аз ҷониби 

Шӯро дода шудааст: «Шарикии давлат ва бахши хусусӣ як намуди махсуси 

муносибатҳои шартномавӣ байни сатҳи муайяни ҳукумат (федералӣ, иѐлот ѐ 

мунисипалитет) ва ширкати хусусӣ мебошад. Муносибатҳои шартномавии 

мазкур имкон медиҳанд, ки истифодаи муштараки самарабахши дороиҳои 

мавҷуда ва таҷрибаи андӯхта барои истеҳсоли маҳсулот ва / ѐ 

хизматрасониҳои дорои аҳамияти бузурги иҷтимоӣ таъмин карда 

шавад.  Ғайр аз он, чунин муносибатҳои шартномавӣ ҳатман тақсимоти 

махсуси хатарҳо ва даромади бадастовардаро байни аҳолӣ ва бахши хусусӣ 

пешбинӣ мекунад». 

Вазифаҳои асосие, ки NCPPP дар фаъолияти худ ҳал мекунад, 

инҳоянд:
52

 

1. Тарғибу ташвиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар доираи васеи 

ҷамъият ҳамчун механизми ҳалли масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ;            

2. Таъмини мубодилаи иттилоот миѐни давлат ва тиҷорати хусусӣ дар 

соҳаи таҷрибаи амалӣ дар татбиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ;            
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3. Амалигардонии барномаҳои таълимӣ оид ба гирифтани донишҳои 

системавии донишҷӯѐн дар соҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ;            

4. Баргузор намудани семинарҳои омӯзишӣ ва тренингҳо оид ба 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ;        

5. Таъмини дастгирии методологӣ ба мақомоти ҳокимияти иҷроия дар 

раванди татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ дар сатҳи 

байналмилалӣ.            

6. Бизнеси хусусӣ метавонад ба Шӯро бо ду шакли алтернативӣ дохил 

шавад:            

- бо сарпарастӣ, ки маънои онро дорад, ки аъзои Шӯро ҳуқуқ доранд 

дар ҳайати шӯрои директорони Шӯро овоз диҳанд ва бояд ҳаққи аъзогии 

дахлдор пардохт кунанд. 

- “Узвияти ҷамъиятӣ”. Ин шакли иштирок дар назар дорад, ки узви 

Шӯро ҳаққи аъзогӣ пардохт намекунад, ҳуқуқи овоздиҳӣ ҳангоми қабули 

қарор аз ҷониби шӯрои директорон надорад, аммо барои оғоз намудани 

муҳокимаи ҳама гуна масъалаҳои марбут ба ҳамкориҳои давлат ва бахши 

хусусӣ ҳуқуқ дорад. 

Дар Ҷумҳурии  Африқои Ҷанубӣ (ҶАҶ), дар моҳи апрели соли 1997 бо 

мақсади амалӣ намудани равишҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ гурӯҳи 

корӣ таъсис дода шуд, ки аз намояндагони якчанд вазоратҳои асосӣ иборат 

буд. Таҳти роҳбарии ин гурӯҳ аз соли 1997 то 2000 татбиқи аввалин лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ: таҷдиду бозсозии ду роҳи мошингард, 

бунѐди зиндонҳои хусусӣ, консессияҳои сайѐҳӣ ва якчанд лоиҳаҳои 

мунисипалии марбут ба таъмини аҳолӣ бо об оғоз гардид.
53

 

Дар баробари ҷамъоварии таҷрибаи амалӣ, қонунгузорӣ дар соҳаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ низ инкишоф меѐфт, ки дар айни замон 

шарикии давлат ва бахши хусусиро ҳамчун муносибатҳои шартномавӣ байни 
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ягон ниҳоди ҳокимияти давлатӣ ѐ мунисипалӣ ва бахши хусусӣ таъриф 

мекунад, ки мувофиқи шартҳои он ҷониби бахши хусусӣ хавфҳои асосии 

молиявӣ, техникӣ ва амалиѐтиеро ба зиммаи мегирад, ки бо таҳия, 

маблағгузорӣ ва хидматрасонии ҷории лоиҳаи мушаххас алоқаманданд.  

Дар Ҷумҳурии  Африқои Ҷанубӣ се намуди лоиҳаҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ вуҷуд доранд: 

1) лоиҳаҳое, ки дар онҳо ҷониби бахши хусусӣ ягон вазифаи давлатӣ ѐ 

мунисипалиро иҷро мекунад; 

2) лоиҳаҳое, ки тарафи хусусӣ моликияти давлатӣ ѐ мунисипалиро ба 

манфиати тиҷоратии худ истифода мебарад (дар айни ҳол ҳатман бояд 

эҳтиѐҷоти иҷтимоии аҳолӣ қонеъ карда шавад);                       

3) лоиҳаҳое, ки дар онҳо ду навъи аввал бо ҳам омехта карда 

мешаванд.                       

Инчунин се намуди маблағгузории лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ (новобаста аз намуди онҳо) мавҷуданд: 

 давлат ѐ мунисипалитет пули маҳсулот ѐ хизматрасонии 

истеҳсолкардаи тарафи хусусиро пардохт мекунад;                          

 тарафи хусусӣ дар шакли пардохтҳои муайян аз истеъмолкунандагон 

барои маҳсулот ѐ хидматҳои истеъмолшуда даромад ба даст меорад;        

 омезии ду навъи зикршудаи маблағгузорӣ.                        

Аз нуқтаи назари рушди институтсионалии шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар Ҷумҳурии  Африқои Ҷанубӣ, дар миѐнаи соли 2000, маркази 

рушди ШДБХ (National Treasury PPP Unit)  таъсис дода шуд. Вазифаҳои 

асосии ин марказ аз танзим ва машваратдиҳию дастгирии вазорату идораҳои 

дахлдор дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

иборатанд.  

Ҳамин тариқ, таҷрибаи институтсионалии ташкили фаъолияти 

шарикии давлат ва бахши хусусиро дар кишвари мухталифи ҷаҳон дида 

баромадем. Бо ба тартиб даровардани ин маълумот, ба фикри мо, ҳамаи 
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марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро аз рӯйи ҳаҷми вазифаҳои 

иҷрошуда ба 3 гурӯҳ таснифбандӣ кардан мумкин аст: 

1. Марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки барои татбиқи 

маҷмӯи ҳадди аксари вазифаҳо барои рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар кишвар, аз ҷумла таҳияи методологияи татбиқи механизмҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, иштирок дар таҳияи ҳуҷҷатҳои тендерӣ 

оид ба интихоби шарики хусусӣ барои лоиҳаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ, маслиҳатҳои ҳамаҷониба ба хизматчиѐни давлатӣ оид ба масъалаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва пешбурди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ барои доираи васеи ҳуқуқӣ ва шахсони алоҳида ҳамчун воситаи 

муассири рушди инфрасохтор ва дар натиҷа, баланд бардоштани сифати 

зиндагӣ, масъул мебошанд. 

 2. Марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки ба тариқи истисно 

вазифаҳои марказҳои коршиносиро иҷро мекунанд, аз ҷумла, ташхиси 

мустақили лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки барои татбиқ ва 

таҳияи асосҳои методологии мувофиқ барои шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ дар кишвар ба нақша гирифта шудаанд. 

3. Марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки ба тариқи истисно 

вазифаҳои иттилоотӣ-машваратиро иҷро мекунанд, аз ҷумла - омӯзиш ҷиҳати 

баланд бардоштани малакаи хизматчиѐни давлатӣ дар соҳаи шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ ва тарғибу ташвиқи шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ дар байни соҳибкорони хусусӣ ва аҳолӣ. 

Ҳамзамон, таърихи рушди марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

шаҳодат медиҳад, ки марказҳои танҳо вазифаҳои иттилоотӣ ва машваратиро 

иҷрокунанда, тадриҷан бо мурури андӯхтани таҷриба ба иҷрои вазифаҳои 

иловагӣ шурӯъ мекунанд ва ба гурӯҳи дуюм ѐ якум мегузаранд. 

Марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро инчунин метавон 

вобаста ба сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои фаъолияти худ тасниф кард. Дар 

ин асос, мо 3 гурӯҳи марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро ҷудо 

мекунем: 
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 1. Марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки маблағгузории 

фаъолияти онҳо танҳо аз ҳисоби буҷет сурат мегирад. Ҳамзамон, ба онҳо 

доштани манбаъҳои алтернативии даромад (масалан, мустақилона бастани 

шартномаҳо оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои машваратӣ барои тиҷорати 

хусусие, ки дар лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ иштирок 

мекунанд), манъ карда шудааст. Дар амалияи байналмилалӣ маҳз чунин 

марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ бартарӣ доранд. 

2. Марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки худмаблағгузоранд 

ва қобилияти хизматрасонии машваратиро ҳам ба мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва ҳам бизнеси хусусӣ доранд. Ҳамзамон, ба пешгирии бархӯрди 

эҳтимолии манфиатҳо диққати муҳим дода мешавад. 

3. Марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки то як андоза ҳам аз 

ҳисоби буҷет ва инчунин ҳам тавассути расонидани хадамоти пулакии 

иттилоотӣ ва машваратӣ маблағгузорӣ мешаванд. 

 Аммо, бояд қайд кард, ки ҳамаи марказҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ як қатор хусусиятҳои умумиро доранд: 

- ягон маркази шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳуқуқи қабул кардани 

қарори ниҳоиро дар бораи оғози лоиҳа шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

надорад. Дар аксар ҳолатҳо, чунин ҳуқуқ ба вазоратҳо дода шудааст; 

- бояд қайд кард, ки дар амалия хулосаи коршиносие, ки Маркази 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ оид ба мувофиқати татбиқи лоиҳаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ изҳор кардааст, дар аксари ҳолатҳо бо 

қарори ниҳоии қабулкардаи вазорати дахлдор мувофиқат мекунад; 

- дар ҳамаи марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ нақшаҳои 

бизнес-лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки вазоратҳои соҳавӣ 

пешниҳод кардаанд, таҳия ѐ таҳлил карда мешавад; 

- ҳамаи марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар интихоби 

мушовирони ҳуқуқӣ, молиявӣ ва техникӣ, ки манфиатҳои вазоратҳои 

соҳавиии ташаббускори лоиҳаи ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусиро 

намояндагӣ мекунанд, иштирок мекунанд; 
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- ҳамаи марказҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар расмиѐти 

озмун оид ба интихоби ҷониби хусусии лоиҳаи шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ иштирок мекунанд. Аз ҷумла, онҳо дар таҳияи ҳуҷҷатҳои тендерӣ 

иштирок мекунанд, пешниҳодҳои иштирокчиѐни тендерро таҳлил мекунанд 

ва раванди аз ҷиҳати молиявӣ маҳкам кардани созишномаҳоро ҳамроҳӣ 

мекунанд. 

Бояд қайд кард, ки самаранокии фаъолияти марказҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ, ки дар боло баррасӣ шудаанд, асосан тавассути омилҳои 

зерин муайян карда мешаванд: 

 омили сиѐсӣ, ки дар сатҳи дастгирии идеологияи давлатии шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ зоҳир мегардад;                        

 омили коррупсия, ки аз ҷумла, дар норӯшан будани раванди хариди 

давлатӣ ифода меѐбад;                        

 омили ташкилӣ, ки дар набудани равандҳои тиҷоратии ба таври 

самаранок сохташуда зоҳир гардида, дар натиҷа, ба қабули қарорҳои 

ғарисамаранок оварда мерасонад;                        

 маҳорати идоракунии хароҷоти транзаксионӣ.                        

Ғайр аз ин, бояд қайд кард, ки таҷрибаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар ҳар як кишвар афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро дорад. Дар ин 

ҳолат, норасоиҳои асосии ба бисѐре аз кишварҳои баррасишуда хосро бояд 

зикр кунем: 

1. Хароҷоти калони буҷетӣ (дар муқоиса бо хариди анъанавии давлатӣ), 

ки ба ҷалби маблағҳои гаронтари қарз гирифташуда, давомнокӣ ва 

мураккабии расмиѐти озмун, зарурати пардохт барои хидматҳои мушовирони 

ҳуқуқӣ, молиявӣ ва техникӣ марбут мебошад. 

2. Номукаммалии низоми баҳисобгирӣ ва ҳисоботи маблағҳои буҷетӣ, 

ки ба лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ сафарбар гардидаанд ва ин 

омил дарѐфти манзараи объективии самаранокии воқеии лоиҳаҳои шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусиро мушкил менамояд. 
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3. Номукаммалӣ ва маҳдудиятҳои танзими меъѐрию ҳуқуқии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ, ки дар баъзе ҳолатҳо боиси маҳдуд шудани рушди 

бозори миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ, таҷрибаи ҷаҳони муосирро дар рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ ҷамъбаст намуда, як қатор хусусиятҳои умумиро метавон ҷудо 

кард: 

Қонунгузории миллӣ ҳатман санадҳои меъѐрию ҳуқуқии 

амалкунандае дорад, ки масъалаҳои татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусиро ба танзим медароранд;                        

 Дар сатҳҳои федералӣ ва минтақавӣ ба таври доимӣ шӯъбаҳои 

ташкилӣ фаъолият мекунанд, ки одатан, онҳо марказҳои шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ номида мешаванд. Ин марказҳо марказҳои салоҳиятнокии 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ мебошанд. 

 Ҳокимияти иҷроия мекӯшад, ки шаффофияти ҳадди аксари расмиѐти 

марбут ба татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусиро таъмин 

намояд.                        

 Шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ба тариқи истисно барои рушди 

инфрасохтор (ҳам иқтисодӣ ва ҳам иҷтимоӣ) истифода мешавад ва ҳамчун як 

шакли танзими давлатии иқтисодиѐт амал мекунад.                        

Инчунин бояд қайд намуд, ки аксарияти кишварҳо шарикии давлат ва 

бахши хусусиро ба таври маҳдуд таъриф мекунанд, ки ба равиши лоиҳавӣ 

асос ѐфта, татбиқи амалии лоиҳаҳои инфрасохториро таъмин менамояд ва ин 

ба баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти миллии ҳамон мамлакат 

оварда мерасонад. 

Бинобар ин, таҷрибаи баррасишудаи ҷаҳонии як қатор кишварҳои 

тараққикунанда ва рӯ ба тараққӣ исбот мекунад, ки чунин чорабиниҳои 

гаронарзишро, ба монанди таҷдиду навсозӣ ва сохтмони иншооти ватани 

инфрасохторӣ дар фосилаи кӯтоҳи замонӣ наметавон танҳо бо маблағгузории 

буҷет иҷро кард. Дар ин ҷо шаклҳои омехтаи иштироки давлат ва бизнес бо 

назардошти манфиатҳои иқтисодии ҳарду ҷониб ва то ҳадди ақал кам 
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кардани хароҷоти транзаксионии ҳар яке аз тарафҳо тақозо карда 

мешавад. Шарикии давлати ва бахши хусусӣ маҳз чунин шакли ҳамкории 

самарабахш мебошад. 

Хусусияти фарқкунандаи сатҳи рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар кишварҳои таҳлилшаванда дар он аст, ки тамоми имкониятҳои 

татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ (аз рӯйи  шаклҳо ва 

моделҳо) дар байни нишондиҳандаҳои аз ҳама калонтарин (масалан, 

Британияи Кабир) то аз ҳама маҳдудтарин (Фаронса - консессияҳо) ҷойгир 

мебошанд. 

Дар айни ҳол, танҳо дар баъзе ҳолатҳои нодир, алоқамандии байни 

лоиҳаҳои амалишавандаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва барномаҳои 

мавҷудаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ мушоҳида карда мешавад. 

Шумораи афзояндаи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва 

мураккабии татбиқи онҳо ба таъсиси сохторҳои махсус дар сатҳи федералӣ 

ва минтақавии бисѐр давлатҳо оварда расонд, ки барои ташаккул ва 

ҷамъоварии салоҳиятҳо ва баланд бардоштани самаранокии механизмҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ нигаронида шудаанд. Гузашта аз ин, 

мавҷудияти чунин сохторҳо ҳамзамон бо ташаккули системавии заминаи 

дахлдори назариявӣ ва методологӣ дар кишварҳои дорои сатҳи баланди 

рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба ҷаҳиши сифатноки суръати 

рушди шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ овардааст. 

Дар бобати бурдани таҳқиқот таҷрибаи мамлакатҳое, ки дар 

марҳалаҳои гуногуни рушди шарикии давлатию хусусӣ қарор доранд, 

аҳамияти муҳим дорад. Мо чунин меҳисобем, ки усули нисбатан таъсирбахш 

дар ин бобат гурўҳбандии мамлакатҳо аз рўйи як қатор аломатҳо бо омўзиши 

баъдинаи таҷрибаи мамлакатҳои алоҳида дар дохили ҳар гурўҳ буда 

метавонад. Туфайли равиши зикршуда ҷудо кардани баъзе махсусиятҳо ва 

тамоюлҳои рушди шарикии давлатию хусусӣ, ки барои ҳар як гурўҳ хосанд, 

имконпазир мегардад. Аз ҷиҳати амалӣ ин иттиллоот барои ташаккули 
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дастурамалҳои умумӣ оид ба такмили паиҳами низоми шарикии давлатию 

хусусӣ ҳамчун захира хизмат карда метавонад. 

Таҷрибаи ҷаҳонї дар соҳаи амалисозии истифодаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ дар сатҳи рушди раќобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ он 

санадро тасдиқ намуд, ки равиши таҳияшаванда яке аз воситаҳои самараноки 

ҷалби сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои сармояғунҷоиши инфрасохторӣ ба ҳисоб 

меравад. Ба ғайр аз ин, ба таври объективӣ маълум аст, ки барои рушди 

бонизоми низомноки самти мазкур мавҷудияти базаи қонунгузории дахлдор 

зарур мебошад. Инчунин, таъсисдиҳии институти махсус низ муҳим 

мебошад, ки вазифаи асосии он бояд ба низомдарории принсипҳои шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ ва ташкили фаъолияти амалӣ гардад. 

Ҳамин тавр, мушкилӣ ва зиѐдгардии шумораи лоиҳаҳои шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ ба он оварда расонид, ки дар сатҳи давлатии бисѐре 

аз мамлакатҳои ҷаҳон марказҳои махсус ѐ ниҳодҳои зарури оид ба коркард, 

амалисозӣ ва мониторинги лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ба 

таъсисѐбӣ оғоз намуданд. Бояд тазаккур дод, ки ҷаҳиши сифатӣ ва миқдорӣ 

дар рушди шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ дар мамлакатҳои таҳиягардида 

маҳз баъди пайдо гардидани институти дахлдор, ки бо базаи қонунгузорӣ 

мустаҳкам гардонида шуда буд ба миѐн омад. Одатан, метавон чунин 

хулосабарорӣ намуд, ки рушди самараноки шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дурнамои дарозмуддат танҳо ҳангоми 

вуҷуд доштани шароитҳо барои таъсисдиҳии чунин марказҳо ва коркарди 

баъдинаи базаи қонунгузории ба таҷриба нигаронидашуда дар сатҳи 

ҷумҳуриявӣ имконпазир мебошад. 

Ҳамин тариқ омӯзиши таҷрибаи хориҷии давлатҳои пешрафта ва рӯ ба 

тарақӣ имконият медиҳад, ки чунин хулоса намоем: 

Дар бештари давлатҳои дунѐ ҳамкориҳои шарикии бахши давлатӣ ва 

хусусӣ хусусияти соҳавӣ доша, дар онҳо афзалият ва авлавият ба соҳаҳои 

иҷтимоӣ(маориф, тандурустӣ, варзиш) дода мешавад. Сабаби ин гуна 

ҳамкориҳо дар он аст, ки дар давлатҳои тарақикардаи дунѐ соҳаҳои 
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инфрасохторӣ аллакай бо ин гуна ҳамкориҳо рӯ ба рӯ шуда, ин зинаи шарикӣ 

паси сар гардидааст. 

Дар шарикии бахши давлатӣ ва хусусӣ механимзҳои  гуногуни 

иқтисодӣ истифода мегарданд ва мантиқи ҳамкориҳо дар он зоҳир мегардад, 

ки ҳиссаи бахши хусусӣ дар равандҳои идоракунии объекти 

интихобгардидаи шарикӣ зиѐд гардад. Механизмҳои истифодагардида 

ҳангоми ҳамкориҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз қонуниятҳои 

иқтисоди бозорӣ бо хусусиятҳои ҳамгироии воҳидҳои иқтисодӣ (корхонаҳо, 

ширкатҳо ва ғ.) асос меѐбад; 

Барои беҳтар намудани вазъи ҳамкориҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки ба таҷрибаи давлатҳои рӯ ба 

тарақӣ бо дарназардошти хусусиятҳои табиӣ ва миллӣ назар афканда, соҳаҳо 

ва бахшҳое ҳамчун объекти шарикии давлат ва бахши хусусӣ интихоб 

гарданд, ки вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷумҳуриро беҳтар созанд; 

Омӯзиши таҷрибаи хориҷии давлатҳои омухташванда ба беҳтар 

намудани таҳлили вазъи муосири ҳамкориҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ заминаҳои гуногуни мусоид, аз қабили заминаҳои институтсионалӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фароҳам меоранд. 
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БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ РАҚОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИЁТ ВА 

АРЗЁБИИ ТАЪСИРИ ОН БА ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ 

ХУСУСӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

2.1. Таҳлили иртиботи мутақобилаи рақобатпазирии иқтисодиѐт ва 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ  

Дар айни замон аз ҷониби давлат ва бахши хусусӣ дар татбиқи 

лоиҳаҳои муштарак, ки дар заминаи механизмҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ амалӣ мегарданд, таваҷҷӯҳи тарафайн афзоиш меѐбад. Манфиат аз 

нуқтаи назари давлат ба ин лоиҳаҳо дар истифодаи имконпазири иқтидори 

(молиявӣ, таҷрибаи касбӣ, идоракунӣ, захираҳои инсонӣ, техникию 

технологӣ, инноватсионии) бахши хусусӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муҳим, ки 

ба ҳалли мушкилоти инфрасохтор ва рушди рақобатпазирии иқтисодиѐти 

миллӣ саҳм мегузоранд, ифода ѐфтааст. 

 Бисѐр кишварҳо дар ҳоли ҳозир, бо «норасоии инфрасохтор» дучор 

меоянд, ки он дар роҳҳои аз меъѐр зиѐд пургардида, фарсудашавии ҳолати 

роҳҳо ва роҳи оҳан, мавҷуд набудани фарогирии аҳолӣ бо системаи 

мукаммали таълим дар шакли кӯдакистонҳо ва мактабҳо ва набудани 

муассисаҳои амбулатории тиббӣ инъикос мегардад. Аммо ин номгӯи пурраи 

хизматрасониҳои инфрасохторӣ аз ҷониби давлат нест, ки мушкилоташон 

барои ҷомеа бо талафоти назаррас анҷом меѐбанд. 

Ҳукуматҳои бисѐр давлатҳо ба як хулосаи якдилона омаданд, ки барои 

ҳалли масъалаҳои иҷтимоию инфрасохторӣ механизми классикии ҷалби 

сармоягузориҳои буҷети давлатӣ, асоси воридоти даромад, ки даромад аз 

андоз мебошанд, кофӣ нест. Яке аз роҳҳои ҳалли ин проблемаҳо истифодаи 

механизмҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ мебошад. 

 Дар навбати худ, барои сохторҳои соҳибкорӣ давлат метавонад 

татбиқи бомуваффақияти лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусиро 

тавассути ташкили пойгоҳи устувори меъѐрии ҳуқуқӣ, вогузор кардани 
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тадбирҳои дастгирии давлатӣ, истифодаи фишангҳои молиявӣ (субсидияҳо, 

кафолатҳо, имтиѐзҳои андозӣ) таъмин намояд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як кишвари кӯҳсорест, ки баромад ба баҳр 

надорад ва бо аҳолии зиѐда аз нӯҳ миллион нафараш дар Осиѐи Марказӣ, дар 

иҳотаи: дар ҷануб Афғонистон, дар ғарб Узбакистон, дар шимол Қирғизистон 

ва дар шарқ Чин ҷойгир шудааст. Пас аз эълони истиқлолият ва ҷанги 

шаҳрвандӣ дар соли 1992, ки то соли 1997 идома дошт, бо дастгирии ҷомеаи 

ҷаҳонӣ пешрафти назаррасро ба даст овард. Бояд қайд кард, ки дар ҳоле ки 

инфрасохтор ва муносибатҳои тиҷоратие, ки дар Тоҷикистон мавҷуданд, 

қувваҳои таърихан ҳаракатдиҳандаи дар шимол бо Россия ва кишварҳои 

собиқ Иттиҳоди Шӯравиро инъикос мекунанд, ба назар мерасад, ки 

муносибатҳои муҳими оянда дар Ҷанубу Шарқи бозорҳои калон, ба монанди 

Афғонистон, Покистон ва Чин ҷойгиранд. 

Савдои пахта, маҳсулоти кишоварзӣ ва алюминий ҳиссаи аз ҳама зиѐди 

захираҳои асъори хориҷиро ба кишвар меорад (зиѐда аз нисфи содироти 

кишвар алюминийи хом аст). Инчунин бояд қайд кард, ки интиқоли пулҳои 

муҳоҷирони меҳнатӣ, ки асосан дар Россия кор мекунанд, қисмати назарраси 

ММД-и Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Ин аҳамияти стратегии шуғли 

минбаъдаи иқтисодии дохилиро дар иқтисодиѐт нишон медиҳад. Аммо 

рушди иқтисодӣ бо чанд омил маҳдуд аст, ки дар байни онҳо набудани 

инфрасохтор нақши муҳим дорад. 

Вобаста ба ин, Ҳукумати Тоҷикистон тасмим гирифт, ки роҳи 

истифодаи ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусиро ҳамчун усули ба даст 

овардани инфрасохтори ҷамъиятӣ ва расонидани хадамоти давлатӣ интихоб 

намояд. 

Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти замонавӣ кунондани хоҷагии 

халқ дар ҳамаи сатҳҳои иқтисодӣ ва сиѐсӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. 

Аз сатҳи ноҳияҳо то Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳатто Дастгоҳи 

Президенти мамлакат ин масъала муҳокима мешавад. Бо дастури Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумҳурии аграрию саноатӣ ба мамлакати 

саноатию аграрӣ табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи 

аввалиндараҷа табдил ѐфтааст. Дар ин росто зарурати гузариш аз самти ашѐи 

хом ба иқтисоди саноатӣ, истеҳсолоти ба илм алоқаманд, технологияҳои 

баланд ва инноватсияи босуръат муҳим арзѐбӣ мешавад.
54

 

Барои таҳлили вазъи муосири шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

шароити иқтисодиѐти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки 

амалишавии лоиҳаҳои бахши давлатӣ бо истифода аз шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ ба роҳ монда шавад. Ба андешаи баъзе олимони ватанӣ 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун механизми иқтисодиѐт баромад 

менамояд, ки тавассути он метавон бисѐре аз лоиҳаҳои давлатиро мавриди 

истифода қарор дод ва дар амалишавии он бахши хусусӣ иштирок намояд.
55

 

Ба андешаи олимони ватанӣ дар оянда чунин бартариятҳо ва имкониятҳо 

ҳангоми истифодаи механизми шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ дар 

амалияи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад имконпазир гардад: 

1. Дар сохтори буҷети давлатӣ аз ҳисоби иваз намудани самти хароҷотҳои 

он сабукӣ оварда мешавад, ки он имкониятҳои бахши хусусиро васеъ 

мегардонад; 

2. Амалишавии лоиҳаҳои давлатиро ба зимаи бахши хусусӣ вогузор 

намудан зарур аст, то ки ҳиссаи бахши хусусӣ дар тавлиди молҳои 

соҳавӣ зиѐд карда шавад; 

3. Ҳамаи хароҷоти башхи давлатӣ ва хусусӣ вобаста аз фишангҳои 

молиявӣ (масалан, сатҳи таваррум) индексатсия карда мешаванд. 

Аз соли 2010 инҷониб, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатӣ (КДСИАД) ташаббусҳои мухталифе пеш гирифта, барои 

омӯзиши консепсияи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ва инкишофи 

заминаи ҳуқуқӣ машваратҳо ташкил мекунад. Ин кӯшишҳо ба таъсиси як 

                                                                 
54

Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе - 26 декабри соли 
2019.  
55

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ 

оид ба шарикии давлат ва бахши хусусӣ” ш. Душанбе, аз 3 июни соли 2013, № 250. 
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қонуни нав дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ оварда расонд, ки 

заминаи ҳуқуқии рушди лоиҳаҳои инфрасохториро мувофиқи схемаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ таъмин карда, аз ҷониби Парлумон ва 

Президент дар соли 2012 тасдиқ гардидааст. 

То имрӯз, таҷрибаи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ дар Тоҷикистон 

кифоя нест ва танҳо дар доираи консессияи қаблӣ ва дигар қонунҳои мавҷуда 

якчанд лоиҳа бо мушаххасоти шарикии давлат ва бахши хусусӣ татбиқ 

шудаанд, ба монанди: 

- Ширкати энергетикии Помир (Pamir Energy): истеҳсол ва тақсимоти 

барқ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. 

- Истифодабарии роҳи Душанбе-Хуҷанд, ки ба пудратчии хусусии 

Innovative Road Solutions (IRS) дода шудааст; 

- Ду шартнома (Performance Based Maintenance (PBM), ки ба 

хидматрасонии техникии роҳҳо бо дастгирии Бонки Осиѐии Рушд (БОР) 

татбиқ мешаванд. 

Умуман, татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо риояи 

муқаррароти қонунҳо дар бораи консессия ва қонуни нав дар бораи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ хеле маҳдуданд. Гарчанде ки Тоҷикистон дар 

ташаккули сохтори ибтидоии лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба 

пешравиҳои назаррас ноил шудааст, кишвар ҳанӯз ҳам дар марҳилаи 

ибтидоии рушди шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ қарор дорад. 

 Маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (бо назардошти ба анҷом расидани татбиқи баъзе лоиҳаҳо ва оғоз 

гардидани татбиқи лоиҳаҳои нав дар соли 2018) ба ҳолати 1 январи соли 2019 

аз 69 адад (23 лоиҳаи грантӣ, 12 лоиҳаи қарзӣ ва 34 лоиҳа дар 

ҳаммаблағгузории қарзу грант) иборат мебошад, ки маблағи умумии он 30,5 

млрд. сомонӣ (3,23 млрд. доллари ИМА)-ро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба 

ҳамин давраи соли сипаришуда 1 лоиҳа ва ба маблағи 3,9 млрд.сомонӣ зиѐд 

мебошад. 
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Дар таркиби маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунанда маблағҳои қарзӣ 16,2 млрд. 

сомонӣ (1,72 млрд. доллар) ѐ 53,2 фоиз, маблағҳои грантӣ 12,8 млрд. сомонӣ 

(1,36 млрд. доллар) ѐ 41,9 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 1,3 

млрд. сомонӣ (136,6 млн. доллар) ѐ 4,2 фоиз ва дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла 

саҳми корхонаҳои давлатии ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, ҷамоаҳо (бенефитсиарҳо) ва ғайра 205,4 млн. сомонӣ 

(21,8 млн. доллар) ѐ 0,7 фоизро ташкил медиҳад. 

Дар давраи ҳисоботӣ барои амалӣ намудани 12 лоиҳа бо шарикони 

рушд 15 созишномаи нави сармоягузорӣ ба маблағи умумии 3,5 млрд. 

сомонӣ (371,4 миллион доллари амрикоӣ) ба имзо расонида шудааст. Аз 

маблағи умумии созишномаҳои баимзорасида 2,37 млрд. сомонӣ (251,2 

миллион доллар) ѐ 67,7 фоизи онро маблағҳои грантӣ ва 1,13 млрд. сомонӣ 

(120,2 млн. доллар) ѐ 32,3 фоизи онро воситаҳои қарзӣ ташкил медиҳанд. 

Мутобиқи созишномаҳои мазкур барои рушди соҳаи нақлиѐт 1,17 

млрд. сомонӣ (124,7 млн. доллар), энергетика 830 млн. сомонӣ (88,0 млн. 

доллар), кишоварзӣ 430 млн. сомонӣ (45,7 млн. доллар), хоҷагии манзилию 

коммуналӣ 390 млн. сомонӣ (41,2 млн. доллар), тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ 320 млн. сомонӣ (33,8 млн. доллар), ирригатсия 265 млн. 

сомонӣ (28,1 млн. доллар) ва ҳолатҳои фавқулодда 95 млн. сомонӣ (10,0 млн. 

доллар) воситаҳои молиявӣ равона карда хоҳад шуд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки маблағи умумии маҷмӯи лоиҳаҳои 

амалкунанда ба ҳолати 31 декабри соли 2018 нисбат ба ҳамин давраи соли 

гузашта 3,9 млрд. сомонӣ (414,7 млн. доллар) зиѐд мебошад, ки асосан аз 

ҳисоби оғоз гардидани татбиқи якчанд лоиҳаи калонҳаҷм дар соли 2018, аз 

ҷумла лоиҳаҳои «Таҷдиди НБО-и Норак», «Сохтмони роҳи автомобилгарди 

Кӯлоб-Қалайхумб, қитъаҳои Кулоб – Шамсиддини Шоҳин ва Шкев – 

Қалъаихумб», «Мустаҳкамгардонии инфрасохтори муҳимтарин ҷиҳати 

таъмини устуворӣ бар зидди офатҳои табиӣ», «Сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии 

мактабҳо, марҳилаи 4», «Дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар рушди ҷомеа» ба 

вуҷуд омадааст. 
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Сохтори маҷмӯии лоиҳаҳои амалкунандаи давлатии сармоягузорӣ дар 

соли 2018 дар диаграммаи 2.1.1. инъикос шудааст. 

 

 
 

Диаграммаи 2.1.1. Сохтори маҷмӯии лоиҳаҳои амалкунандаи давлатии 

сармоягузорӣ дар соли 2018 

         Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тањќиќот ва тањия карда шудааст 
 

Маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда асосан аз 

сарчашмаҳои зерин иборат мебошад: Бонки Осиѐгии Рушд 759,9 млн. доллар 

ѐ 23,5 фоизи маблағи умумии портфел, Бонки Умумиҷаҳонӣ 592,8 млн. 

доллар ѐ 18,3 фоиз, Ҷумҳурии Халқии Хитой 479,4 млн. доллар ѐ 14,8 фоиз, 

Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд 421,9 млн. доллар ѐ 13,0 фоиз, Бонки 

Исломии Рушд 149,8 млн. доллар ѐ 4,6 фоиз, Фонди Саудии Рушд 110,0 млн. 

доллар ѐ 3,4 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 136,6 млн. доллар 

ѐ 4,2 фоиз ва дигар созмонҳои байналмилалии молиявӣ. 

Сарчашмаҳои маблағгузории маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ 

дар љадвали мазкур нишон дода мешавад. 

 

Дигар 

сарчашмаҳо 
1%  
21,8 

Қарз 
53% 

1721,3 

Грант 
42% 

1355,2 

Саҳми 
Ҳукумати ҶТ     

4% 
136,6 
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Љадвали 2.1.1. 

Сарчашмаҳои маблағгузории маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ 

 

Сарчашмаҳои  маблағгузории 
 

 
       млн.доллар 

Бонки Осиѐгии Рушд 759,9 

Бонки Умумиҷаҳони 592,8 

Бонки содиротии Чин 479,4 

Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд 421,9 

Бонки Исломии Рушд 149,8 

Саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 136,6 

Бонки Саудии Рушд 110,0 
Бонки Аврупои 89,1 
Бонки Осиѐгии Рушд 87,5 
Бонки Олмонии Рушд 70,8 
Фонди Байналмилалии Рушд 67,7 

Ҳукумати Ҷопон 59,1 

Вазорати Рушди иқтисод ва савдо 38,5 

Хазинаи СММ 35,0 

Фонди экологии глобалӣ 27,9 

Фонди Абу-Дабӣ 15,0 

Комиссияи Аврупоӣ 9,8 

Ҳукумати Фаронса 6,9 

Ҳукумати Шветсария 5,4 
Сарчашма: www.amcu.gki.tj 

Дар доираи татбиқи лоиҳаҳои амалкунанда аз аввали татбиқ то 

01.01.2019 с. 15,5 млрд. сомонӣ ѐ 1,64 млрд. доллар азхуд карда шудааст, ки 

ин 50,7 фоизи маблағи умумии лоиҳаҳоро ташкил медиҳад. 

Дар доираи лоиҳаҳои амалкунанда дар соли 2018-ум 3,9 млрд. сомонӣ 

(418,6 млн. доллар) азхуд карда шудааст, ки ин дар маҷмӯъ ба 96 фоизи 

нақшаи молиявии солонаи лоиҳаҳо (нақшаи молиявии соли 2018-ум – 4,1 

млрд. сомонӣ ѐ 435,5 млн. доллар) баробар аст. 

Аз ҷумла дар соҳаҳои: 

- энергетика дар доираи 11 лоиҳа маблағи 1,8 млрд. сомонӣ (192,4 млн. 

доллар) азхуд карда шудааст, ки 107 фоизи нақшаи соли 2018-ро ташкил 

медиҳад; 

http://www.amcu.gki.tj/
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- нақлиѐт дар доираи 14 лоиҳа маблағи 1,2 млрд. сомонӣ    (131,8 млн. 

доллар) азхуд карда шудааст, ки 89 фоизи нақшаи соли 2018-ро ташкил 

медиҳад; 

- ирригатсия/обѐрӣ дар доираи 5 лоиҳа маблағи 181,0 млн. сомонӣ (19,2 

млн. доллар) азхуд карда шудааст, ки 87 фоизи нақшаи соли 2018-ро ташкил 

медиҳад; 

- маориф дар доираи 7 лоиҳа маблағи 111,3 млн. сомонӣ   (11,8 млн. 

доллар) азхуд карда шудааст, ки 117 фоизи нақшаи соли 2018-ро ташкил 

медиҳад; 

- хоҷагии манзилию коммуналӣ дар доираи 14 лоиҳа маблағи 174,4 

млн. сомонӣ (18,5 млн. доллар) азхуд карда шудааст, ки 72 фоизи нақшаи 

соли 2018-ро ташкил медиҳад; 

- экология ва ҳолатҳои фавқулодда дар доираи 4 лоиҳа маблағи 46,2 

млн. сомонӣ (4,9 млн. доллар) азхуд карда шудааст, ки 76 фоизи нақшаи соли 

2018-ро ташкил медиҳад; 

- молия (аз ҷумла, қисматҳои «маблағгузории хурд»-и лоиҳаҳо) дар 

доираи 5 лоиҳа маблағи 80,2 млн. сомонӣ (8,5 млн. доллар) азхуд карда 

шудааст, ки 86 фоизи нақшаи соли 2018-ро ташкил медиҳад; 

- кишоварзӣ дар доираи 4 лоиҳа маблағи 112,2 млн. сомонӣ (11,9 млн. 

доллар) азхуд карда шудааст, ки 95 фоизи нақшаи соли 2018-ро ташкил 

медиҳад; 

- тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар доираи 5 лоиҳа маблағи 

136,7 млн. сомонӣ (14,5 млн. доллар) азхуд карда шудааст, ки 94 фоизи 

нақшаи соли 2018-ро ташкил медиҳад; 

- дигар соҳаҳо дар доираи 3 лоиҳа маблағи 52,8 млн. сомонӣ (5,6 млн. 

доллар) азхуд карда шудааст, ки 92 фоизи нақшаи соли 2018-ро ташкил 

медиҳад. 
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Љадвали 2.1.2. 

Сарчашмаҳои маблағгузории маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории 

давлатӣ дар соли 2018 

 

Аз ҷумла дар соҳаҳо 
 

 

Миқдори 

лоиҳаҳо 

 

Маблағ 

(млн.сомонӣ) 

 
Млн.доллар 

 
Фоизи 

нақша 

Энергетика 11 1,8 192,4 107 

Нақлиѐт 14 1,2 131,8 89 

Ирригатсия/обѐрӣ 5 181,0 19,2 87 

Маориф 7 111,3 11,8 117 

Хоҷагии манзилию 
коммуналӣ 

14 174,4 18,5 72 

Экология  4 46,2 4,9 76 
Молия  5 80,2 8,5 86 

Кишоварзӣ 4 112,2 11,9 95 

Тандурустӣ 5 136,7 14,5 94 

Дигар соҳаҳо 3 52,8 5,6 92 
Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тањќиќот ва тањия карда шудааст 
 

Аз маблағи умумии дар доираи лоиҳаҳои амалкунанда дар соли 2018 

азхудгардида 1,96 млрд. сомонӣ (207,9 млн. доллар) ѐ 49,7 фоизи маблағи 

умумии азхудшуда маблағҳои грантӣ, 1,8 млрд. сомонӣ (195,6 млн. доллар) ѐ 

46,7 фоиз маблағҳои қарзӣ, 110,3 млн. сомонӣ (11,7 млн. доллар) ѐ 2,8 фоиз 

саҳми Ҳукумати мамлакат буда, 32,8 млн. сомонӣ (3,48 млн. доллар) ѐ 0,8 

фоизро дигар сарчашмаҳо ташкил медиҳанд. 

Ҳамчунин, дар доираи 7 адад лоиҳаҳое, ки соли 2018 ба анҷом расида, 

аз рӯйхати лоиҳаҳои амалкунанда хориҷ карда шудаанд, дар давраи 

ҳисоботии соли равон 72,6 млн. сомонӣ (7,7 млн. доллар) азхуд карда 

шудааст.  

Ҳамин тариқ, маблағи умумии дар давраи ҳисоботӣ дар доираи 

лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ (амалкунанда ва анҷомѐфта) азхудшуда ба 

4,0 млрд. сомонӣ (426,3 млн. доллар) баробар мебошад. 

Дар давраи ҳисоботӣ дар доираи 35 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 127 

маросими кушодани дархостҳои тендерӣ баргузор гардид, аз ҷумла дар соҳаи 

маориф 31 озмун, ирригатсия 30 озмун, коммуналӣ 24 озмун, нақлиѐт 12 
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озмун, тандурустӣ 7 озмун, энергетика 4 озмун, андоз 3 озмун, кишоварзӣ 2 

озмун, обтаъминкунӣ 2 озмун, гумрук 1 озмун ва дигар соҳаҳо 11 озмун 

гузаронида шуданд. 

Дар ин давра дар доираи озмунҳои баррасигардида маблағи сарфашуда 

нисбат ба нақшаҳои харид, 509,7 млн. сомониро ташкил додааст, ки ин 

нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 ба маблағи 120,3 млн. сомонӣ зиѐд 

мебошад. 

Тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2018 ба ҷумҳурӣ 477,7 млн. доллар 

сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 42,0 

млн. доллар ѐ 9,6 фоиз зиѐд мебошад. 

Аз ҳаҷми умумии сармояҳои хориҷӣ 236,5 млн. долларро сармояҳои 

мустақим ва 241,2 млн. долларро дигар сармояҳо ташкил медиҳанд. 

Дар ин давра нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта воридоти сармояҳои 

мустақим ба маблағи 18,2 млн. доллар ѐ 7,1 фоиз коҳиш ѐфта, дигар намуди 

сармояҳо бошанд 60,2 млн. доллар ѐ 33,3 фоиз афзоиш ѐфтааст. 

Љадвали 2.1.3. 

 

Воридоти сармояи хориҷӣ дар соли 2018 аз рӯи давлатҳо 

 

Воридоти сармояи хориҷӣ аз 

рӯи давлатҳо 

 

 
соли 2018 

млн.доллар 

 
соли 2017 

млн.доллар 

Хитой 267 218,8 
Люксембург 28,1 16,4 
Филиппин 21,6 23,6 
Россия 21,3 54,7 
Британияи Кабир 17,9 10,8 

Арабистони Саудӣ 14,7 16,4 

Белгия 12,2 13,5 
Хорватия 11,4 8,1 

Аморати Муттаҳидаи Араб 7,4 9,4 

Нидерландия 5,3 20,5 
Франсия 4,8 3,2 
Америка 4,5 16,6 
Австрия 2,4 2,5 
Шветсария 1,8 6,4 
Сарчашма: www.amcu.gki.tj 
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Воридоти сармояи мустақим дар нуҳ моҳи соли 2018 асосан аз 

Ҷумҳурии Халқии Хитой дар ҳаҷми 193,0 млн. доллар (ѐ 81,6 фоиз), Туркия 

16,6 млн. доллар (ѐ 7,0 фоиз), Британияи Кабир 13,0 млн. доллар (ѐ 5,5 фоиз), 

Кипр 7,4 млн. доллар (ѐ 3,1 фоиз), Фаронса     3,4 млн. доллар (ѐ 1,5 фоиз) ва 

дигар давлатҳо мебошанд. 

Воридоти сармояи хориҷӣ дар соли 2018 аз рӯи давлатҳо дар љадвали 

2.1.3. зерин пешниҳод мегардад. 

Cармояҳои мустақим асосан ба соҳаҳои саноати истихроҷи маъдан 54,4 

фоиз, саноати коркард 27,8 фоиз, кишоварзӣ 7,5 фоиз, сохтмон 1,5 фоиз, 

нақлиѐт 1,3 фоиз ва ба дигар соҳаҳо 7,5 фоиз равона карда шудаанд. 

Қиѐси ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба соҳаҳо дар нуҳ моҳи солҳои 

2017 - 2018 дар љадвали 2.1.4. нишон дода шудааст. 

Љадвали 2.1.4. 

 

Воридоти сармояи хориҷӣ дар соли 2018 аз рӯи соњањо 

 

Ҷалби сармояи мустақими 

хориҷӣ ба соҳаҳо 

 
соли 2018 

млн. доллар 
 

 
соли 2017 

млн. доллар 

Саноати истихроҷ 131,8 122,0 

Саноати коркард 65,9 25,5 

Кишоварзӣ 17,6 - 

Сайѐҳи 5,1 - 

Фаъолияти молиявӣ 3,6 - 

Саноати сохтмон 3,5 - 

Нақлиѐт ва алоқа 3 54 

Маориф 0,3 13,5 
Сарчашма: www.amcu.gki.tj 
 

Дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда аз ҷониби Кумита бо мақсади 

ҷалби бештари сармоягузории мустақими хориҷӣ, истеҳсоли маҳсулоти 

воридотивазкунанда ва ба содиротнигаронидашуда 315 самти афзалиятнок 

барои пешбурди фаъолияти сармоягузорӣ дар кишвар муайян карда шуд. 

Маҷмӯи лоиҳаҳои давлатии сармоягузории амалкунанда дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳолати 1 январи соли 2020 бо назардошти ба анҷом расидани 

http://www.amcu.gki.tj/
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татбиқи якчанд лоиҳаҳо ва оғоз гардидани лоиҳаҳои нав аз 65 адад      (22 

лоиҳаи грантӣ, 10 лоиҳаи қарзӣ ва 33 лоиҳа дар ҳаммаблағгузории қарз ва 

грант) иборат мебошад, ки маблағи умумии онҳо 32,1 млрд. сомонӣ (3,32 

млрд. доллари ИМА)-ро ташкил медиҳад. Диаграммаи 2.1.1. 

 

 
 
Сарчашма: Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020 

 

Диаграммаи 2.1.5. Сохтори портфели лоиҳаҳои давлатии сармоягузории 

амалкунанда аз рӯи намуди маблағгузорӣ (бо млн. доллари ИМА) 

Дар таркиби маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунанда маблағҳои қарзӣ 16,9 млрд. 

сомонӣ (1,75 млрд. доллар) ѐ 52,6 фоиз, маблағҳои грантӣ 13,6 млрд. сомонӣ 

(1,41 млрд. доллар) ѐ 42,4 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 1,4 

млрд. сомонӣ (144,6 млн. доллар) ѐ 4,4 фоиз ва дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла 

саҳми корхонаҳои давлатии ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, ҷамоаҳо (бенефитсиарҳо) ва ғайра 190,7 млн. сомонӣ 

(19,7 млн. доллар) ѐ 0,6 фоизро ташкил медиҳад. 

Манбаи маблағгузории маҷмӯи (портфели) лоиҳаҳои давлатии 

сармоягузории амалкунанда асосан аз сарчашмаҳои зерин иборат мебошад: 

Бонки Осиѐгии Рушд 889,6 млн. доллар ѐ 26,8 фоизи маблағи умумии 

1746,9 1408,9 

144,6 19,7 

Сохтори портфели лоиҳаҳои давлатии сармоягузории амалкунанда 

аз рӯи намуди маблағгузорӣ  
(бо млн. доллари ИМА) 

Қарз 

Грант 

Саҳми Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дигар манбаҳо 
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портфел, Бонки Умумиҷаҳонӣ 575,6 млн. доллар ѐ 17,4 фоиз, Бонки 

Аврупоии Таҷдид ва Рушд 490,4 млн. доллар ѐ 14,8 фоиз, Ҷумҳурии Халқии 

Хитой 479,4 млн. доллар ѐ 14,4 фоиз, Бонки Исломии Рушд 143,9 млн. доллар 

ѐ 4,3 фоиз, Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ 89,7 млн. доллар ѐ 2,7 фоиз, Бонки 

Осиѐгии сармоягузориҳои инфрасохторӣ 87,5 млн. доллар ѐ 2,6 фоиз, Фонди 

Саудии Рушд 85,0 млн. доллар ѐ 2,6 фоиз, Бонки Олмонии Рушд 55,3 млн. 

доллар ѐ 1,7 фоиз, Фонди байналмилалии рушди соҳаи кишоварзӣ 53,1 млн. 

доллар ѐ 1,6 фоиз, Фонди Қувейтии рушди иқтисодии Араб 42,5 млн. доллар 

ѐ 1,3 фоиз, дигар созмонҳои байналмилалии молиявӣ/давлатҳои донор 163,9 

млн. доллар ѐ 4,9 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 144,6 млн. 

доллар ѐ 4,4 фоиз ва дигар сарчашмаҳо (саҳми корхонаҳои давлатии ватанӣ, 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоаҳо ва ғ.) 19,7 млн. 

доллар ѐ 0,6 фоиз. 

Низоми шарикии давлат ва бахши хусусӣ (ШДБХ) дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар худ хамкории баробари давлат ва бахши хусусиро дар 

мавриди тақсими баробари хатарҳо ифода мекунад. Ҳамчунин, яке аз 

иштирокчиѐни шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳокимияти маҳаллӣ эътироф 

шудааст, аз ин рў, шакли махсуси лоиҳаи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ 

лоиҳаҳои шарикии давлатию маҳалиро ҷудо кардан мумкин аст. Яке аз 

ҷузъҳои муҳими низоми тараққиѐбандаи шарикии давлат ва бахши хусусиро 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи 

минтақаҳо донистан мумкин аст. Зеро шумораи бештари лоиҳаҳои шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи минтақаҳои мамлакат амалӣ мегарданд. 

Баробари ин дар низоми шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ нақши муҳимро 

машваратчиѐни берунӣ ҳангоми гузарондан ва иҷрои шарикии давлатию 

хусусӣ мебозад. 

Чунин хусусияти шарикии давлат ва бахши хусусӣро институти шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ бо омилҳои зарурии сифатӣ таъмин месозад, ки ин 

омилҳо барои рушди раќобатпазирии иқтисодиѐти миллї, дигаргунсозии 
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низоми хоҷагидорӣ бо таъсиси истеҳсолоти инноватсионӣ, дар умум, рушди 

иҷтимоию иқтисодии мамлакат мусоидат хоҳанд кард. 

Бо мақсади аз байн бурдани сабабҳои зикршуда, ҳамчунин ташкили 

иқлими мусоиди сармоягузорӣ ва аз байн бурдани маҳдудиятҳои меъѐрию 

ҳуқуқӣ ва қоидавӣ (институтсионалӣ)-и рушди сармоягузорӣ ба истеҳсолот 

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи сиѐсати давлатии 

ҷалб ва ҳифзи сармояҳо (минбаъд Консепсия) тасдиқ карда шуд. Дар 

Консепсияи мазкур муайян карда шудаанд: таъмини рушди муносиб ва 

устувори иқтисоди мамлакат, таъин ва ба таври қонунгузорӣ муайян кардани 

«қоидаҳои бозӣ»-и аниқ дар соҳаи фаъолияти сармоягузорӣ, бо назардошти 

манфиатҳои стратегии мамлакат ва афзалиятҳои рушди онҳо, ки сиѐсати аниқ 

ва паиҳами давлатро инъикос менамоянд. Ин қоидаҳо ба дурнамои 

дарозмуҳлати ҷалби сармоягузорӣ ва ҳифзи боварии сармоягузорон, 

шаффофӣ ва дастрасии иттиллоот дар соҳаи фаъолияти сармоягузорӣ 

нигаронида шудаанд (аз он ҷумла ба дастрасии баробари сармоягузорони ҳам 

ватанӣ ва ҳам хориҷӣ ба иттиллоот, барномаҳои сармоягузорӣ, озмунҳои 

лоиҳаҳо барои хамроҳ шудан ба барномаҳои сармоягузорӣ ва ширкат дар 

озмунҳои сармоягузорӣ). Ҳамчунин, декларатсияҳои дахлдор ва фаъолияти 

воқеӣ, набудани тағийрот дарории конъюнктурии сиѐсӣ, равшании 

барномаҳои аниқи амали мақомоти ҳокимияти сатҳҳои гуногунро, ки 

беҳтаргардонии фазои сармоягузориро дар мамлакат таъмин мекунанд, дар 

назар дорад. 

 

2.2. Арзѐбии ҳолати кунуни сатҳи рақобатпазирии  рушди  

шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ  

Шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ  дар Тоҷикистон, чун дар тамоми 

кишварҳои ҷаҳон, ҳамчун яке аз механизмҳои самарабахши дастгирии 

сармоягузорӣ барои рушди иқтисоди кишвар эътироф шудааст. 

Дар шароити муосир   шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ воситаи 

муҳими таъмини рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат, манбаи ҷалби 



72 
 

 

 

захираҳои молиявӣ ба лоиҳаҳое маҳсуб меѐбад, ки дар онҳо мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ назоратро нигоҳ 

медоранд ва бо сармоягузорон ҳамкориҳоро барқарор мекунанд. Ба ақидаи 

мо, рушди муносибатҳо дар ҷараѐни татбиқи барномаҳои рушд, ки ба 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ асос ѐфтаанд, шарти муҳими ташкили ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд байни ташкилотҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ 

мебошад. Бояд қайд кард, ки ин муносибатҳо ҳатмӣ ва мушаххас 

мебошанд. Зимнан ба арзѐбии самаранокии татбиқи лоиҳаҳои мушаххаси 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи инфрасохтор аҳамияти муҳим 

дода мешавад.
56

 

Ҳамчунин, бисѐр муҳим аст, ки ҳангоми ташкил ва ѐ беҳтаргардонии 

шароити зиндагии аҳолӣ, аз он ҷумла дар мавриди низоми нақлиѐт, об ва 

барқтаъминкунӣ, роҳҳо, пулҳо ва низоми коммуникатсия тавассути лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ зарур аст судманд байни ташкилотҳои 

давлатӣ ва бахши хусусӣ пешбинӣ намуд, ки пардохтпазирии гурўҳҳои 

гуногуни аҳолӣ бояд ба назар гирифта шавад, ҳамчунин, андозаи субсидияи 

буҷети давлатӣ дар назар дошта шавад. Ба андешаи мо, дар иқтисоди давраи 

гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои шарикии давлатию хусусӣ ба 

иҷрои Барномаи давлатии баланд бардоштани некўаҳволии аҳолии мамлакат 

бояд мусоидат кунад. Шарти муҳимми рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ такмили меъѐрҳои қонунгузориҳо ва муносибати дўстонаи давлат ба 

бизнес буда метавонад. Бояд хотиррасон намуд, ки хусусияти хоси бисѐр 

мамлакатҳои рў ба рушд асосан аз он иборат аст, ки аксари онҳо дар давраи 

дувуми рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ қарор доранд. Таҷрибаи 

баррасишудаи ҷаҳонии як қатор кишварҳои тараққикунанда ва рӯ ба тараққӣ 

исбот мекунад, ки чунин чорабиниҳои гаронарзишро, ба монанди таҷдиду 

навсозӣ ва сохтмони иншооти ватани инфрасохторӣ дар фосилаи кӯтоҳи 

замонӣ наметавон танҳо бо маблағгузории буҷет иҷро кард. Дар ин ҷо 

                                                                 
56

 Сафоев  Ҳ.С. Самтҳои асосии рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  // Паѐми Донишгоҳи давлатии тиҷорати  Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ.-  Душанбе:, 
2020. - № 1.(30) саҳ.123-127. 



73 
 

 

 

шаклҳои омехтаи иштироки давлат ва бизнес бо назардошти манфиатҳои 

иқтисодии ҳарду ҷониб ва то ҳадди ақал кам кардани хароҷоти 

транзаксионии ҳар яке аз тарафҳо тақозо карда мешавад. Шарикии давлати ва 

бахши хусусӣ маҳз чунин шакли ҳамкории самарабахш мебошад. 

Дар ин давра барои ҷалби бахши хусусӣ ба иҷрои якҷояи лоиҳаҳои 

инфрасохторӣ шароит фароҳам оварда мешавад. Ҳамчунин, дар ин давра 

тавассути ниҳодҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба таъмини асосҳои 

сармоягузории рушди инноватсионии соҳаҳои хизматрасонии бозорӣ 

интизор меравад. 

Арзѐбии самаранокӣ барои шарикон яксон нест ва барои ҳар яки онҳо 

аз ҳам фарқ карда, хеле муҳим мебошад. Аз ин рӯ, интихоби шаклҳо ва 

шартҳои татбиқи муносибатҳои мутақобилан судманд, ташаккули ҳадафҳо ва 

вазифаҳои лоиҳаи мушаххаси шарикии давлат ва бахши хусусӣ бояд ҳам аз 

ҷониби давлат ва ҳам аз ҷониби бахши хусусӣ асоснок ва шаффоф бошанд. 

Шаклҳои гуногуни зуҳури шарикии давлат ва бахши хусусӣ вуҷуд 

доранд: 

 корхонаҳои давлатӣ-хусусӣ; 

 шартномаҳои (қарордодҳои) консессионӣ; 

 созишнома оид ба тақсими маҳсулот; 

 қарордодҳое, ки давлат ба бахши хусусӣ вогузор мекунад; 

 муносибатҳои иҷоравӣ; 

 минтақаҳои махсуси иқтисодӣ; 

 лоиҳаҳое, ки дар онҳо ҳангоми истифодаи замин, инфрасохтор ва ғайра 

ба сармоягузорони хусусӣ имтиѐзҳои андозӣ ва гумрукӣ дода мешавад. 

Дар ҷадвали 2.2.1 вобастагии интихоби шакли шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ аз мӯҳлати татбиқи лоиҳа ва тақсими захираҳои молиявӣ байни 

бахшҳои давлативу хусусӣ нишон дода шудааст. 
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Ҷадвали 2.2.1.   

Намудҳои тавсияшаванда оид ба шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ* 

Намудҳо 

  

Истифодабарӣ 

ва 

мундариҷа 

Сармоягузорӣ 

  

Хавфи  

тиҷоратӣ 

 

Дороиҳо 

  

Мӯҳлат 

(солҳо) 

ҶС 

 

Давлатӣ 

хусусӣ 

Давлатӣ 

хусусӣ 

Тақсимшуда 

 

Давлатӣ 

 

аз 3 сол 

 

МОИ 

 

Давлатӣ 

хусусӣ 

Давлат 

хусусӣ 

Тақсимшуда 

 

Давлатӣ 

 

аз 20 сол 

 

СТМ Хусусӣ Хусусӣ Хусусӣ 

Давлатӣ 

 

25 ва 

бештар 

Шартнома барои 

хизматрасонӣ 

(аутсорсинг) 

Давлатӣ 

хусусӣ 

Давлатӣ 

хусусӣ 

 

Давлатӣ 

хусусӣ 

 

Давлатӣ 

 

 

 

1-3 сол 

 

 

Шартнома барои 

идоракунӣ 

Хусусӣ 

 

Давлатӣ 

 

Давлатӣ 

хусусӣ 

Давлатӣ 

 

3-5 сол 

 

Иҷора 

 

Хусусӣ 

 

Давлатӣ- 

хусусӣ 

Тақсимшуда 

 

Давлатӣ 

 

5-20 сол 

 

Консессия Хусусӣ Хусусӣ Хусусӣ 

Давлатӣ 

 20-30 сол 

Лизинг Хусусӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Давлатӣ 

 

5 ва 

бештар 

Шартномаи 

давлатӣ Давлатӣ Давлатӣ Давлатӣ Хусусӣ аз 1 сол 

 Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тањќиќот ва тањия карда шудааст. 

Тавре, ки аз ҷадвали 2.2.1 дидан мумкин аст, шаклҳои номбаршуда 

пайваста истифода мешаванд ва бо иштироки тиҷорати хусусӣ дар татбиқи 

лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ муҳим мебошанд. 

Барқароркунии  як навъи муносибати шарикии байни иштирокчиѐни 

бевосита истеҳсолот ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ  дар робита ба 

истифодаи амволи давлатӣ, зарурати тақсимоти дақиқи вазифаҳоро ҳангоми 

ба роҳ мондани системаи идоракунии амволи давлатӣ дар назар дорад. 

Дар раванди татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ, 

сармоягузорон зоҳиран ба шаффофияти тартиби бақайдгирии шарикӣ, риояи 
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меъѐрҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи бештаре 

медиҳанд.   

Шарикии давлат ва бахши хусусӣ, новобаста аз шакли он, як қатор 

имкониятҳоро фароҳам меорад ва барои ҳар як шарик афзалиятҳои муайянро 

таъмин мекунад. Барои афзалиятҳои тиҷорати хусусӣ ин афзалиятҳо ва 

имкониятҳо дар ба даст овардани бозори доимӣ ва калони фурӯш, 

инчунин беҳтар кардани нуфуз ҳангоми иштирок дар татбиқи лоиҳаи 

иҷтимоӣ ва  ҳамзамон афзоиши гардиши пули нақд аз сабабҳои зерин зоҳир 

мешаванд:  оқилонатар кардани идора ва истифодабарии объектҳои амволи 

давлатӣ, ки ба ихтиѐрдории муваққатӣ дода шудааст ва сармоягузорӣ ба 

коғазҳои қиматнок, ки махсус барои дастгирии лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ 

бароварда мешаванд. Дар бахши давлатӣ ҳамкорӣ бо намояндагони тиҷорати 

хусусӣ тавассути шарикии давлат ва бахши хусусӣ тавассути таҳвили 

функсияҳои онҳо ба бахши хусусӣ зоҳир мешавад ва ин имкон 

медиҳад манфиатҳои ҷамъият ҳифз шавад ва танзим ва назорати онҳо риоя 

карда шавад.
57

 Ҳамзамон, манфиати ҷониби сеюм аз иҷрои чунин созишнома, 

яъне ҷомеае, ки хидматҳои беҳтар ва дастрастар мегирад, маълум аст. 

Ҳадафи шарикии давлат ва бахши хусусӣ қонеъ кардани ниѐзҳои ҷомеа 

тавассути амалисозии лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар ҳудуди муайян 

ѐ сегменти иқтисодиѐт мебошад. 

Вазифаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ бояд инҳоро дар бар 

гиранд: 

 баланд бардоштани самаранокии ҳамкорӣ байни давлат ва бахши 

хусусӣ; 

 рафъи ихтилофи манфиатҳои бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ; 

 татбиқи лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим; 

 ҳамоҳангсозии манфиатҳо; 

                                                                 
57

 Раджабов Р.К., Зоиров И.У., Сафарова Л.Д. Некоторые аспекты использования потенциала ГЧП в 
сфере услуг/Р.К.Раджабов, И.У.Зоиров, Л.Д.Сафарова// Проблемы развития банковской системы в 
Таджикистане и Польше. Материалы межд.науч. практ. конф.(г.Душанбе, 19 декабря 2015г.).- 
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 ҳамоҳангсозии кӯшишҳо ва муттаҳидсозии захираҳои субъектҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ. 

Тавре ки дар боло қайд гардид, бо мақсади ҳалли механизми шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 декабри соли 2012, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ» 

қабул карда шуд. Ин ҳуҷҷат бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ, алахусус 

таҷрибаи давлати Серра- Леоне таҳия карда шудааст. Қонун заминаҳои 

ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, татбиқи 

лоиҳаҳои ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро муайян мекунад, 

манфиатҳои ҳам давлат ва ҳам тиҷорати хусусиро ҳимоя мекунад ва инчунин 

тартиботи институтсионалӣ ва масъулиятҳои ташкилоти фармоишгарро 

дарбар мегирад. Дар кор вазифаҳои асосии мақомоти роҳбарикунанда, аъзои 

доимии Маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

таври муфассал шарҳ дода шудаанд. 

Аз замони таъсиси Маркази шарикии давлат ва бахши хусусӣ то имрӯз 

дар самти таҳияи заминаи ҳуқуқии шарикии давлат ва бахши хусусӣ корҳои 

зерин анҷом дода шудаанд:    

1. Асосноккунии техникию иқтисодии рӯйхати иншооти инфрасохтор 

ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ, ки тавассути лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд; 

2. Дастурҳои зерини хусусияти тавсиядиҳӣ аз ҷониби Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳия ва тасвиб гардидаанд: 

а) оид ба омодагӣ ва татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ; 

б) оид ба таҳияи асосноккунии техникию иқтисодии лоиҳаҳои шарикӣ; 

в) оид ба таъсис, таркиб ва фаъолияти Комиссия оид ба арзѐбии 

пешниҳодҳои тендерӣ; 

г) таҳияи методологияи муайян ва гурӯҳбандии лоиҳаҳои шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ;  
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г) таҳияи шакли пешниҳоди аввалияи лоиҳавӣ. 

Умуман, ин тадбирҳо ба таҳияи заминаи меъѐрии ҳуқуқӣ, фароҳам 

овардани шароит барои ҷалби сармояи хусусӣ дар соҳаҳои гуногун ва 

соҳаҳои иқтисодиѐт тавассути истифодаи шароити мусоид ҳам барои давлат, 

ҳам ҷомеа ва ҳам соҳибкорон нигаронида шудаанд. 

Дар кишвар барои истифодаи самарабахши механизми шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст, ки дар маҷмӯъ, 

барои ҳарду шарик афзалият дорад. Дар ин ҷо бояд нақши муассисаи 

давлатии таъсисѐфтаи «Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ» (МД «Маркази судманд байни ташкилотҳои давлатӣ ва бахши 

хусусӣ») қайд карда шавад. 

Таҳлили фаъолияти Муассисаи давлатии «Маркази шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ» нишон медиҳад, ки вай сар аз 02.07.2013  мақоми ваколатдор 

оид ба шарикии давлат ва бахши хусусӣ мебошад. Дар Муассисаи давлатии 

«Маркази шарикии давлат ва бахши хусусӣ» Шӯро оид ба шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ таъсис дода шудааст. 

Дар тӯли солҳои мавҷудияташ, Муассисаи давлатии «Маркази шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ» бо созмонҳо ва муассисаҳо оид ба асосноксозӣ ва 

татбиқи лоиҳаҳои эҳтимолии шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамкорӣ 

кардааст. Зарур аст, ки лоиҳаҳои зерини  судманд байни ташкилотҳои 

давлатӣ ва бахши хусусӣ, ки дар кишвар роҳандозӣ гардидаанд, ҷудо намоем, 

ба монанди: 

- сохтмони НБО-ҳои хурд дар дарѐи Зарафшон ва шохобҳои он; 

- сохтмони маркази нақлиѐтӣ - логистикӣ дар ш.Турсунзода; 

-сохтмони роҳи оҳан, инфрасохтори аввалия ва барқарорсозии 

системаи обтаъминкунӣ дар ҳудуди Минтақаи озоди иқтисодии 

«Суғд». 

 - сохтмони хатҳои интиқоли барқ аз НБО Сангтуда-1 то Минтақаи 

озоди иқтисодии «Данғара»; 

- таъсиси маркази симулятсияи тиббӣ дар ҷумҳурӣ; 
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          - сохтмон, истифодабарӣ ва интиқоли Хонаи тобистона. 

- азнавсозии кӯдакистонњо. 

Тавре ки таҷриба ва қонунгузории кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳанд, 

бидуни фароҳам овардани шароити иловагӣ барои бахши хусусӣ, аз ҷумла 

кӯмаки шарикони хусусӣ барои ҷалби сармоягузории бахши хусусӣ ва 

татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, кор мушкил аст. Аз ин 

рӯ, мо ҳангоми таҳияи лоиҳаҳо ва татбиқи онҳо тибқи механизми шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ таъсиси Фонди рушди лоиҳаҳои ҳамкориҳои 

бахшҳои давлатӣ ва хусусиро мувофиқи мақсад мешуморем, барои 

афзалиятҳои тиҷорати хусусӣ ин афзалиятҳо ва имкониятҳо дар ба даст 

овардани бозори доимӣ ва калони фурӯш, инчунин беҳтар кардани нуфуз 

ҳангоми иштирок дар татбиқи лоиҳаи иҷтимоӣ ва  ҳамзамон афзоиши 

гардиши пули нақд аз сабабҳои зерин зоҳир мешаванд:  оқилонатар кардани 

идора ва истифодабарии объектҳои амволи давлатӣ, ки ба ихтиѐрдории 

муваққатӣ дода шудааст ва сармоягузорӣ ба коғазҳои қиматнок, ки махсус 

барои дастгирии лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ бароварда мешаванд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки таҳияи лоиҳа миқдори муайяни 

маблағҳоро (вобаста ба арзиши лоиҳа - то 10% аз арзиши умумӣ), аз ҷумла 

таҳияи асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ, аз ҷумла таҳияи асосноккунии 

техникии онро талаб мекунад. Тавре ки таҷрибаи муосир нишон медиҳад, 

ташкилотҳои фармоишгар чунин маблағ надоранд. 

Бояд қайд кард, ки Бонки Осиѐгии Рушд 500,000 (панҷсад ҳазор) 

доллари амрикоиро барои кӯмаки техникӣ барои тақвияти тавонмандӣ дар 

соҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҷудо кардааст. 

Дар доираи ин кӯмак Бонки Осиѐгии Рушд барои фаъолияти пурсамари 

Маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ  2 коршиноси маҳаллӣ, аз ҷумла 

ҳуқуқшинос ва коршиноси шарикии давлат ва бахши хусусиро ҷалб 

кардааст.     

Инчунин дар доираи ин кӯмак, Маркази шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ бо воситаҳои зарурӣ барои фаъолият таъмин карда шудааст.  
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Дар солҳои охир, ҷудо кардани маблағҳо аз буҷети давлатии Маркази 

татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ хеле зиѐд 

шуд. Динамикаи ин маблағҳо дар ҷадвали 2.2.2. оварда шудааст.           

 Ҷадвали 2.2.2.  

Динамикаи  маблағҳои ҷудогардида аз буҷети давлатии  МД «Маркази 

татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ» барои солҳои 2013-2019  

Нишондиҳандаҳо 
  

  

2013 
  

  

2014 
  

  

2015 
  

  

2016 
  

  

2017 

  

  

2018 

  

  

  

 

2019 

  

  

2019 нисбат 

ба 

2013 

маротиба 

Маблағҳои 

ҷудошуда 

ҳазор сомонӣ 

50,0 

  

94.75  

  

100,0 

  

150,0  

  

192.0 

  

235.0  

  

 

268.0  

  

5.3 

  

Маблағҳои 

сарфшуда 

ҳазор сомонӣ 

31,746  

  

82.57  

  

69.97  

  

87.55  

  

111.0 

  

176.8  

  

  

212.4 

  

6.7 

  

Сарчашма:  Аз ҷониби муаллиф њисоб карда шудааст. 

Тавре, ки аз ҷадвали 2.2.2. дидан мумкин аст,  дар давраи 

баррасишаванда афзоиши маблағҳои ҷудошуда ба назар мерасад, аммо 

истифодаи маблағҳои ҷудошуда ҳанӯз ҳам беҳбудӣ мехоҳад. 

Дар айни замон зиѐда аз 80 лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор 

гирифтаанд.Ҳамаи ин ғамхориҳо барои бахши хусусӣ аз тарафи ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам дар сатҳи ҷаҳони баровардани нуфузи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд, соҳибкорон бояд ба қадру 

манзалати тамоми дастгириҳои ҳукумати мамлакат хоса Пешвои муаззами 

миллаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бирасанд. 
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Ҷадвали 2.2.3.  

Татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№ 
р/т 

Номгӯи лоиҳа Мақоми ҷории лоиҳа Ташкилоти фармоишгар 

1 2 3 4 

1. 

Сохтмони НБО 
хурд дар ҳавзаи 
дарѐи Зарафшон 
 

Дар доираи ҳамкориҳо бо Вазорати энергетика ва захираҳои об ва 
Корпоратсияи байналхалқии молиявӣ АТИ лоиҳаҳои ―Ҳафткӯл- 1 ва 
Ҳафткӯл – 2 гузаронида шуд.  

Вазорати энергетика ва 
захираҳои оби Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

2. 

 
 

Идоракунии НБО 
хурд дар ноҳияи 

Дӯстӣ 

 
 
АТИ лоиҳа аз ҷониби Барномаи рушди СММ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

роҳандозӣ мешавад 

Ташаббускори лоиҳа: 
Барномаи рушди СММ 
дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Ташкилоти 
фармоишгар мақомоти 

ҳокимияти иҷроияи 
маҳаллии ноҳияи Дӯстӣ 

3. 

 
 
 
«Сохтмони хати 
интиқоли барқи 

МОИ «Данғара»  
 

Асосноккунии техникию иқтисодии лоиҳаи мазкур аз тарафи 
Корпоратсияи байналхалқии молиявӣ иҷро гардидааст. 19 марти соли 
2016 дар ҷаласаи ғайринавбатии Шӯро оид ба ШДБХ лоиҳаи мазкур 
баррасӣ гардида, 27 июл аз ҷониби ташкилоти фармоишгар тендер эълон 

карда шуд.  Дар рафти гузаронидани  ҷаласаи  6-ум Шӯро розигии худро 
барои татбиқи лоиҳа ба ширкати ғолиб – Shanxi Coal Corporation аз ҶХХ 
дод. Дар доираи гурӯҳи корӣ лоиҳаи Созишнома байни Вазорати 
энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон  ширкати Shanxi Coal 

Corporation аз ҶХХ  таҳия мегардад, ки пас аз омӯзиши ҳамаҷониба ба 
тавсиб мерасад. Маблағи умумии лоиҳа 22 млн 800 ҳаз. дол. ИМА-ро 
ташкил мекунад. 

 
 
 
 

Вазорати энергетика ва 
захираҳои оби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
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1 2 3 4 

4. 

Бунѐди Маркази 
мубориза бо 

вирусҳои гепатитӣ 

Асосноккунии техникию иқтисодии лоиҳа аз ҷониби Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия 
мегардад 

Ташкилоти фармоишгар 
– Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

5. 

 
 

Сохтмони маркази 
нақлиѐтӣ-логистикӣ 

Барои таҳияи АТИ оид ба лоиҳаи мазкур БОР таваҷҷуҳи худро изҳор 
кард. Бо мақсади пешниҳоди иттилоот ба БОР, Комитет ба Вазорати 
нақлиѐти ҶТ аз 31 марти соли 2016, №1- 4г/867мактуби расмӣ ирсол кард. 

Тибқи маълумоти вазорати мазкур бо мақсади таҳияи АТИ ба суроғаи 
бонки мазкур маълумоти зарурӣ аз 5 апрели соли 2016, №1(8)548 ирсол 
гардид. 

 
 

Ташаббускори лоиҳа 

6. 

 
 Азнавсозии роҳи 
мошингарди «Такоб 
– Сафеддорак» 

 
 

Дар марҳилаи омӯзиш қарор дорад 

Ташаббускори лоиҳа: 

ҶДММ «Сафеддара», 
Ташкилоти фармоишгар 
Вазорати нақлиѐти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  

7. 

Сохтмони маркази 
нақлиѐтӣ-логистики 
«Панҷи Поѐн» 

Барои таҳияи АТИ лоиҳа Маркази ШДБХ бо Бонки Ҷаҳонӣ ҳамкорӣ 
карда истодааст. Ҳамаи маълумот оид ба лоиҳаи мазкур ба суроғаи 
Бонки Ҷаҳонӣ фиристода шудааст. 

Ташкилоти фармоишгар 
– Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

8. 

Сохтмони инфрасох 
аввалия дар МОИ 
«Суғд» Сохтмони 
шохаи роҳи оҳан 
дар Суғд 

Ташаббускори оғози лоиҳа мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ дар 

вилояти Суғд мебошад. Барои таҳияи АТИ лоиҳа, вазорати рушди 
иқтисод ва савдо ва маъмурияти МОИ «Суғд» бо ширкатҳои «Рейл-
сервис» (Москва), «Фонди рушди нақлиѐти роҳи оҳан ба номи А.С 

Хоружий» ва ширкати сармоягузории «Original» (Пекин)  ҳамкориро сар 
карданд.  
 

Ташаббускори лоиҳа: 

Мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти иҷроия дар 
вилояти Суғд, 

маъмурияти МОИ «Суғд» 
мебошанд.  
Ташкилоти фармоишгар 
- Вазорати рушди 

Сарчашма: Аз рӯи маълумоти МД «Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ» тартиб дода шудааст. - Душанбе, 2018. – 117с. 



82 
 

 

 

Илова бар ин, Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоиҳаҳои 

шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ» ба таҳия ва татбиқи чунин лоиҳаҳои 

афзалиятноки шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шурӯъ кардааст. 

Дар солҳои охир «Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ» ба беҳтар намудани муносибатҳои байналмилалӣ бо 

мақомоти давлатҳои хориҷӣ, махсусан ҳамкорӣ бо Маркази федералии 

маблағгузории лоиҳавии Федератсияи Россия диққати зарурӣ медиҳад.       

Дар маҷмӯъ, дар кишвар раванди ташаккул ва рушди шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ ба анҷом расидааст. Пеш аз ҳама, заминаи меъѐрии ҳуқуқие, 

ки ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад, ташаккул 

ѐфтааст, Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ» таъсис дода шуда, дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ таҳия 

шуданд. Лоиҳаҳои гуногун, бахусус дар соҳаи инфрасохтор бомуваффақият 

татбиқ карда мешаванд. Ҳамзамон, барои такмил додани василаҳои 

сармоягузорӣ ва рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мо моделсозии фаъолнокии 

воситаҳои сармоягузорӣ ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусиро 

афзалтар мешуморем. 

Ҳамин тариқ, мувофиқи мақсад ва вазифаҳои гузошташуда мо 

метавонем хулосаҳои зеринро барорем: 

1. Шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ – иттифоқи стратегӣ, 

институтсионалӣ ва ташкилии байни давлат ва бахши хусусӣ барои татбиқи 

лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим бо хароҷот ва хавфҳои камтарин, бо 

шарти расонидани хидматҳои хушсифат мебошад; 

2. Шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ як қатор вазифаҳоро иҷро 

мекунанд, ки аз ҳама асосиаш қонеъ кардани ниѐзҳои бахши давлатӣ, бо 

истифода ѐ қарз гирифтани захираҳои тиҷорати хусусӣ, нигоҳ доштани 

салоҳиятҳои давлат, хидматрасонӣ дар якҷоягӣ бо бахши хусусӣ ва ноил 

шудан ба ҳадафҳои муштарак мебошанд; 
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3. Принсипи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ пешбинӣ менамояд, ки 

давлат дар он муайян мекунад дар кадом инфрасохтор ниѐз ба он бештар аст 

ва бахши хусусӣ пешниҳодҳоеро манзур мекунад, ки ҷавобгӯи шартҳои 

интихобшудаи давлат бошанд. Минбаъд, тамоми механизми шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ ташаккул меѐбад; 

4. Механизми шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ метавонад на танҳо 

дар татбиқи лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим, балки барои рушди соҳаҳои 

тандурустӣ, маориф, бахши иҷтимоӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, туризм, 

инфрасохтори нақлиѐт ва дигар соҳаҳо низ истифода карда шавад. Ҳамчунин, 

ба тартиби пешниҳоди замин ҳангоми амалисозии лоиҳаҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ низ тағйирот ворид карда мешавад. 

Стратегияи оптималии давлат дар бозор барои фароҳам овардани 

шароити мусоид барои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар эҷод ва 

ҳавасмандсозии шароити то ҳадди аксар мусоиди зиндагӣ барои табақаҳои 

аҳолии аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ фаъол, мусоидат дар ташаккули 

синфи миѐна, ҳамзамон дастгирии табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир, 

яъне паст кардани сатҳи камбизоатӣ, ифода меѐбад, инчунин беҳтар 

кардани нуфуз ҳангоми иштирок дар татбиқи лоиҳаи иҷтимоӣ ва  ҳамзамон 

афзоиши гардиши пули нақд аз сабабҳои зерин зоҳир мешаванд:  оқилонатар 

кардани идора ва истифодабарии объектҳои амволи давлатӣ, ки ба 

ихтиѐрдории муваққатӣ дода шудааст. 

 Дар доираи шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо истифода аз дониш ва 

таҷрибаи худ дар асоси иттилооти дастрас (Ҷадвали 2.2.4.) вазифаҳои хоси 

худро иҷро мекунанд ва лоиҳаҳоеро таҳия мекунанд, ки ба гирифтани 

самараи синергетикӣ мусоидат мекунанд.       

 Бо истифода аз захираҳои иттилоотӣ, механизми ҳамкорӣ ва тиҷорат 

вобаста ба ҳаҷми таҳқиқи ҳуқуқҳои моликияти хусусӣ, ӯҳдадориҳо, 

марҳилаҳои принсипи тақсими хавф байни шарикон, масъулият барои иҷрои 

намудҳои гуногуни кор тафовут дорад.  
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Расми 2.2.1. Захираҳои иттилоотӣ оид ба лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарчашма: www.amcu.gki.tj 

 

Дар    маҷмӯъ, татбиқи механизми мазкур ба мо имкон медиҳад, ки дар 

соҳаи маблағгузории фаъолияти сармоягузорӣ ташаббусҳои нав иброз дорем, 

ки ба афзоиши ҳаҷми сармоягузории хусусӣ, инчунин тақвияти иртибот 

байни давлат ва корҳои илмӣ-таҳқиқотии хусусӣ нигаронида шудааст. 

Захираҳои иттилоотӣ 

аз ҷониби 

давлат 
 

аз тиҷорати 

хусусӣ 

Параметрҳои 

умумии  сиѐсати 

иҷтимоию иқтисодӣ ва 

афзалиятҳои он 

       Ҳолати муҳити       

          соҳибкорӣ 
 

Шартҳои умумии 

хоҷагидорӣ (сиѐсати 

андоз, молиявӣ, 

зиддимонополӣ) 
 

           Шартҳо ва       

        монеаҳо барои 

рушд ва инкишофи 

самаранок 

Шартҳои воридоти 

технологияҳои нав ва 

дастгирии соҳаҳои 

технологияи баланд 
 

Шароит ва  

имкониятҳои 

имконпазир барои 

иштирок дар ҳалли 

вазифаҳои давлат 

Қарорҳои мушаххаси стратегӣ оид   ба масъалаҳои алоҳидаи 

мубрами рушд (лоиҳаҳои калонҳаҷми миллӣ, барномаҳои рушд)  

http://www.amcu.gki.tj/
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Барои татбиқи бомуваффақияти шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 

интиқоли ваколатҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар байни мақомоти 

идоракунии ҳокимияти маҳаллӣ ва худидоракунии маҳаллӣ ва бахши хусусӣ 

дар асоси истифодаи меъѐрҳои таҳияшуда: самаранокӣ ва дастрасии баробар 

ба захираҳо муҳим аст. 

Дар соли 2019 дар доираи лоиҳаҳои амалкунанда 3,16 млрд. сомонӣ 

(326,1 млн. доллар) азхуд карда шудааст, ки ин дар маҷмӯъ ба 91 фоизи 

нақшаи молиявии соли ҳисоботӣ (нақшаи молиявии умумии соли 2019 – 3,5 

млрд. сомонӣ ѐ 360,1 млн. доллар) баробар аст. Љадвали 2.2.4. 

Љадвали 2.2.4. 

Сарчашмаҳои маблағгузории маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории 

давлатӣ дар соли 2019 

 

Аз ҷумла дар соҳаҳо 
 

 

Миқдори 

лоиҳаҳо 

 
млн.доллар  

 

маблағ 

(млн.сомонӣ) 

 
фоизи 

нақша 

Энергетика 12 107,9 1,05 86 

Нақлиѐт 10 90,6 817,0 99 

Ирригатсия/обѐрӣ 5 26,1 252,6 98 

Маориф 4 24,9 241,0 121 

Хоҷагии манзилию 
коммуналӣ 

16 21,4 207,5 72 

Тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ 

6 17,7 171,3 87 

Экология ва ҳолатҳои 

фавқулодда 

5 9,6 92,7 89 

Молия 5 7,4 71,8 74 

Кишоварзӣ 3 8,7 84,2 97 

Дигар соҳаҳо 3 11,8 114,7 76 
Сарчашма: www.amcu.gki.tj 

Аз ҷумла дар соҳаҳои: 

- энергетика дар доираи 12 лоиҳа 107,9 млн. доллар (1,05 млрд. сомонӣ) 

ѐ ин, ки 86 фоизи нақшаи молиявии соли 2019; 

- нақлиѐт дар доираи 10 лоиҳа 90,6 млн. доллар (817,0 млн. сомонӣ) ѐ 

ин, ки 99 фоизи нақша; 

http://www.amcu.gki.tj/
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- ирригатсия/обѐрӣ дар доираи 5 лоиҳа 26,1 млн. доллар (252,6 млн. 

сомонӣ) ѐ ин, ки 98 фоизи нақша; 

- маориф дар доираи 4 лоиҳа 24,9 млн. доллар (241,0 млн. сомонӣ) ѐ ин, 

ки 121 фоизи нақша; 

- хоҷагии манзилию коммуналӣ дар доираи 16 лоиҳа 21,4 млн. доллар 

(207,5 млн. сомонӣ) ѐ ин, ки 72 фоизи нақша; 

- тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар доираи 6 лоиҳа 17,7 млн. 

доллар (171,3 млн. сомонӣ) ѐ ин, ки 87 фоизи нақша; 

- экология ва ҳолатҳои фавқулодда дар доираи 5 лоиҳа 9,6 млн. доллар 

(92,7 млн. сомонӣ) ѐ ин, ки 89 фоизи нақша; 

- молия (аз ҷумла, қисматҳои «маблағгузории хурд»-и лоиҳаҳо) дар 

доираи 5 лоиҳа 7,4 млн. доллар (71,8 млн. сомонӣ) ѐ ин, ки 74 фоизи нақша; 

- кишоварзӣ дар доираи 3 лоиҳа 8,7 млн. доллар (84,2 млн. сомонӣ) ѐ 

ин, ки 97 фоизи нақша; 

- дигар соҳаҳо дар доираи 3 лоиҳа 11,8 млн. доллар (114,7 млн. сомонӣ) 

ѐ ин, ки 76 фоизи нақша, азхуд карда шудааст. 

Инчунин дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ 

шиносномаҳои тиҷоратии беш аз 200 лоиҳа, ки маблағи умумии онҳо 4,7 

млрд. долларро ташкил медиҳад. 

Мавриди зикр аст, ки бинобар ба анҷом расидани татбиқи 13 лоиҳаи 

давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 163,0 млн. доллар дар соли 2019, 

тибқи тартиби муқарраргардида лоиҳаҳои мазкур аз рӯйхат ва махзани 

лоиҳаҳои амалкунандаи кишвар хориҷ карда шуданд. 

Дар доираи лоиҳаҳои анҷомѐфтаи мазкур дар давоми соли 2019-ум 8,6 

млн. доллар (83,4 млн. сомонӣ) азхуд карда шудааст. 

Дар маҷмӯъ, дар соли 2019 дар доираи лоиҳаҳои амалкунанда ва 

анҷомѐфтаи давлатии сармоягузорӣ 334,7 млн. доллар (3,24 млрд. сомонӣ) 

азхуд карда шудааст, ки ин 91 фоизи нақшаи молиявии солонаро ташкил 

медиҳад. 
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Бо мақсади рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар ҷумҳурӣ, 

ҳукумат ба Бонки Осиѐгии Рушд (БОР) барои рушди минбаъдаи сохторҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва таъмини инфрасохтор тавассути Барои 

афзалиятҳои тиҷорати хусусӣ ин афзалиятҳо ва имкониятҳо дар ба даст 

овардани бозори доимӣ ва калони фурӯш, инчунин беҳтар кардани нуфуз 

ҳангоми иштирок дар татбиқи лоиҳаи иҷтимоӣ ва  ҳамзамон афзоиши 

гардиши пули нақд аз сабабҳои зерин зоҳир мешаванд:  оқилонатар кардани 

идора ва истифодабарии объектҳои амволи давлатӣ, ки ба ихтиѐрдории 

муваққатӣ дода шудааст ва сармоягузорӣ ба коғазҳои қиматнок, ки махсус 

барои дастгирии лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ бароварда мешаванд. дар кишвар 

муроҷиат кард. БОР барномаи КТХБРП ( Кӯмаки техникии хурдҳаҷм барои 

рушди потенсиал )-ро барои дастгирии Ҳукумати Тоҷикистон дар рушди 

минбаъдаи муҳити мусоиди сиѐсӣ, меъѐрии ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ 

барои шарикии давлат ва бахши хусусӣ тасдиқ намуд. 

Таҳлили ҳадафҳои асосии кӯмаки техникӣ дар худ се аз чор принсипи 

сохтори амалиѐтии шарикии давлат ва бахши хусусии Бонки Осиѐгии 

Рушдро фаро мегирад, аз ҷумла: 

 Ислоҳоти истифодаи муҳити зист: қарорҳои мақомоти ҳокимияти 

маҳаллӣ ва ворид намудани тағйирот ба қонунҳои асосӣ; 

 Таҳияи лоиҳаи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ: интихоб ва 

таҳлили лоиҳаҳо, инчунин рӯйхати ниҳоии лоиҳаҳо; 

 Тақвият додан ва баланд бардоштани тавонмандии мақомоти 

дахлдори давлатӣ барои мустақилона гузаронидани ислоҳоти сиѐсии 

шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ҷиҳати муайянсозӣ ва рушди лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ. 

Ҳамзамон мо вазифаҳои асосии зеринро ҷудо мекунем: 

1. Таҳия ва ба тафовуқ расонидани тавсияҳо аз ҷониби давлатӣ ҷиҳати 

роҳандозии сиѐсати зарурӣ ва ислоҳоти танзимкунанда  мутобиқи Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ» аз 

соли 2012 ва таҷрибаи мавҷудаи байналмилалӣ; 
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2. Таҳияи заминаи меъѐрии ҳуқуқӣ ва қобилияти баҳодиҳии дараҷаи 

хавфи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва идоракунии расмиѐти тендери 

шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ; 

3. Назорати коршиносони судии миллӣ дар омода намудани тағйирот 

ба кодексҳо ва қонунҳои дахлдор, ҳамоҳангсозии онҳо бо қонуни шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ; 

4. Таҳияи механизми интихоб дар асоси таҳлили бисѐрҷонибаи 

меъѐрҳо, муайян кардани лоиҳаҳои эҳтимолии шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ дар бахши ҷамъиятии каналҳои сармоягузорӣ; 

5. Таҳия ва татбиқи нақшаи амал оид ба ташкили механизми интихоб 

барои вазоратҳои алоҳидаи соҳавӣ ва маъмуриятҳои шаҳрӣ. 

6. Роҳбарӣ ба ҷамъоварии иттилоот ҷиҳати ҷамъбасти ҳадди аққал чор 

лоиҳа, агар онҳоро мутахассисон ба осонӣ шиносанд. 

7. Тақвият додани тавонмандии шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

дар муассисаҳои гуногуни давлатӣ: Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатӣ, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, нақлиѐт 

ва ҳадди аққал дар як шаҳр; 

8. Таҳлили муқоисавии вариантҳои мувофиқи  механизмҳои 

институтсионалии дастгирии шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва дар ҳолати 

зарурӣ, гузаронидани семинарҳои иловагӣ ва машваратҳои корӣ. 

Таассуроти нахустини мушовир аз қонуни қабулгардида дар моҳи 

декабри соли 2012 оид ба шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки аз ҷониби 

Муассисаи байналмилалии молиявӣ (МБМ) ва Бонки ҷаҳонӣ дастгирӣ 

ѐфтааст, ин аст, ки ин қонун барои татбиқи минбаъдаи лоиҳаҳои ибтидоии 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Тоҷикистон заминаи мустаҳками 

ҳуқуқӣ фароҳам меорад. Қонун тамоми ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ва шартҳои 

заруриро барои оғози лоиҳаҳои озмоишӣ муқаррар менамояд ва тамоми 

шароити авваларо барои намудҳои гуногуни сохторҳо ва чорабиниҳои 

шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ фароҳам меорад, аз ҷумла: 

- шартномаи консессионӣ; 
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- шартномаҳои иҷора; 

- шартномаҳои идоракунӣ; 

- шартномаҳои дарозмуддати хидматрасонӣ; 

 Қонун дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

ба мақомоти маҳаллӣ ва маҳаллӣ барои амалисозии лоиҳаҳо бо истифодаи 

модулҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ тартиби возеҳро медиҳад, 

инчунин ба пешниҳодҳои ғайричашмдошти лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ, ки аз ҷониби тарафҳои ғайриҳукуматӣ пешниҳод шудаанд, 

посухҳои мушаххас медиҳад. Се мушкилот дар мавриди қонун дар бораи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ қайд карда шуданд: 

Ҳарчанд илова ба сохтмони сохторҳо ва қонун дар бораи шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ, ҳамчунин Шӯро ва Маркази шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ таъсис дода шуд, ки ӯҳдадории бастани шартнома бо мақомот 

(вазорату идораҳо)-ро дар бар мегирад, дар асл, ин система амал 

намекунад. Инро қонунгузории нав ва мавҷуд набудани дигар механизмҳои 

институтсионалиро, ки то ҳол таҳия шудаанд, инъикос менамояд, ки бори 

дигар зарурати рушд ва дастгирии мақомоти таъсисѐфтаро, ки барои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ масъуланд, таъкид менамояд. 

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

тафсилотро дар бораи марҳилаҳои хариди шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ 

дар бар мегирад, ки онҳо на дар аксари қонунҳои асосӣ, балки одатан дар 

дастурҳо ѐ зерқонунҳо дида мешаванд. Ин кор, ки одатан барои имконияти 

тадриҷан ворид кардани тағйирот ба тафсилот ва тартибу расмиѐт роҳандозӣ 

мегардад, ки ворид кардани ислоҳотро ба худи қонун, ки раванди 

парлумониро тақозо мекунад, истисно месозад. 

Қонун «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» дар марҳилаҳои гуногуни раванди харид ба баҳодиҳӣ ва 

тасдиқи Шӯрои марказӣ, Маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ва 

КДСИАД ниѐз дорад. Ҳангоме ки қарорҳо бо мақсади мусоидат ба 

тамомияти сохтории созишнома ва шаффофият дар харидорӣ 
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мутамарказонида мешаванд, хавфи мушкилот ҳангоми қабули қарорҳо вуҷуд 

дорад, зеро қонуни шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ на танҳо нисбати 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, балки маънои лоиҳаҳои хурд оид ба 

ҳамкориҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ мебошад. Ин маънои онро 

дорад, ки ҳатто лоиҳаҳои хурди шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ аз ҷониби 

давлат қабулшуда бояд якчанд маротиба барои тасдиқ ба шӯрои миллии 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ пешниҳод карда шавад. Ин хавф махсусан 

вақте бузург мегардад, ки қобилияти институтсионалии Шӯрои шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ ва шӯъбаи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ хеле 

паст аст. 

Аммо дар маҷмӯъ, бо назардошти имкониятҳои маҳдуди Тоҷикистон 

нисбат ба консептуализатсия, рушд ва харидории шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ, хавфи қабули мутамаркази қарорҳо, эҳтимолан метавонад аз 

беҳтарсозии донишҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ дар кишвар 

зиѐдтар гардад. 

Аз ин рӯ, дар марҳилаи аввал пешниҳод карда шуд, ки ба ҷои ворид 

намудани тағйирот ба қонуни шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ барои ноил 

шудан ба сохтори ташкилии ғайримутамарказ, ба тавонмандӣ дар заминаи 

бештар мутамарказшуда (мувофиқ ба қонунҳои амалкунандаи шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ) диққат дода шавад. 

Қайд кардан муҳим аст, ки аксарияти кӯшишҳо дар сатҳи ҳуқуқӣ бояд 

ба ҳамоҳангсозии шартҳои дигар қисмҳои қонунгузорӣ бо кафолати он, ки 

онҳо ба қонун дар бораи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ мувофиқат 

мекунанд, равона карда шаванд, аз ҷумла: 

- Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Ҳуқуқи конститутсионии «мақомоти худидоракунии маҳаллӣ»; 

- Қонун «Дар бораи молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

- Қонун «Дар бораи худидоракунии маҳаллӣ»; 

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хариди давлатии мол, кор 

ва хизматрасонӣ» аз моҳи марти соли 2006; 
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- Қонун «Дар бораи консессияҳо» аз декабри соли 2011; 

- Қонун «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ», майи соли 

1997. 

Дар асоси барномаҳои ба қонун ҳамоҳангшудаю мувофиқатшудаи 

монанд дар дигар кишварҳо, бояд қайд кард, ки гарчанде ки баъзе монеаҳо ва 

ихтилофҳо дар қонунгузорӣ метавонанд аз баррасии умумии пайдарпайии 

ҳуқуқӣ ба вуҷуд оянд, монеаҳои зиѐди ҳуқуқӣ барои лоиҳаҳои шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ дар қонунгузории дигари аксаран соҳавӣ вуҷуд 

доранд, ки дар раванди сохторбандӣ ва хариди лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ дар ҳар як бахш ба вуҷуд меоянд. Дар натиҷа баррасии корҳои 

ҳуқуқӣ ба ду соҳа тақсим мешавад: 

- ташхиси умумии ҳуқуқӣ ва муайян кардани тағйиротҳои зарурӣ ба 

қонунгузории амалкунанда; 

- маҳдудиятҳои муайяни юридикии лоиҳа. 

Тавре ки қаблан қайд карда шуд, Қонун «Дар бораи шарикии давлатӣ 

ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» механизмҳои асосии 

институтсионалии рушди ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро дар 

кишвар муайян ва муқаррар менамояд: 

          - шӯрои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ; 

          - маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ; 

          - мақомоте, ки шартнома мебанданд. 

Шӯрои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ҳамчун «як узви машваратии 

ягонае, ки аз роҳбарони вазорату агентиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таркиб ѐфтааст», амал мекунад. Шӯро ва Маркази шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ таъсис дода шудааст, ки ӯҳдадории бастани шартнома бо вазорату 

идораҳоро дар бар мегирад, дар асл, ин система амал намекунад. Инро 

қонунгузории нав ва мавҷуд набудани дигар механизмҳои 

институтсионалиро, Ҳайати Шӯрои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

расми 1.2.8. инъикос ѐфтааст.  
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Расми 2.2.3. Ҳайати Шӯрои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарчашма:Кумитаи сарсоягузори ва идораи давлатии амволи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

          Маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ҳамчун «мақомоти 

марказии иҷроияи ҳокимияти давлатие амал мекунад, ки  аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардида, масъулияти  гузаронидани 

сиѐсати давлатӣ ва иҷрои амалҳои танзимкунандаи ҳуқуқии марбут ба 

шарикии давлат ва бахши хусусиро ба зимма дорад». Таъсиси Маркази 

шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ аз ҷониби Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 

ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай мувофиқа карда 

шудааст. 

 

Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон  

- Раиси Шӯрои шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

 

Вазири молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

Раиси Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ 

ва идораи амволи 

давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

 

  Вазири рушди иқтисод    

   ва савдои Ҷумҳурии        

            Тоҷикистон; 

Вазири адлияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

        Раиси Кумитаи          

       давлатии замини    

   Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Нақши Шӯрои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар қонуни шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар расми 2.2.4. пешбинї шудааст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Сарчашма:Кумитаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ. 

       Оқилонатар кардани идора ва истифодабарии объектҳои амволи давлатӣ, 

ки ба ихтиѐрдории муваққатӣ дода шудааст ва сармоягузорӣ ба коғазҳои 

қиматнок, ки махсус барои дастгирии лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ бароварда 

мешаванд.  

 

Нақши Шӯрои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар қонуни шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ 
 

Ба салоҳдиди Ҳукумат номгӯи хизматрасонӣ ва шароити 

қулайи дастрасии ШДБХ-ро манзур менамояд 
 

Баррасӣ ва тасдиқи пешниҳодҳои лоиҳавии шарикии 

давлатӣ ва бахши хусусӣ, ки аз ҷониби Маркази 

ШДБХ пешниҳод карда шудааст 
 

Баррасӣ ва тасдиқи ҳуҷҷатҳои шартномавии 

вобаста ба лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва 

бахши хусусӣ 
 

Назорати фаъолияти Маркази ШДБХ 

назорат мекунад. 
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Расми 2.2.5. Нақши Шӯрои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар қонуни 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

Нақши Маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ дар расми 2.2.6. 

инъикос ѐфтааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарчашма:Аз тарафи муаллиф таҳия шудааст. 

Расми 2.2.6. Нақши Маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ 

Нақши Маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ: 

 

ба ҳайси котиботи Шӯрои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 
фаъолият мекунад 

татбиқ ва мониторинги сиѐсати давлатии шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ 

рушди малакаҳои техникӣ ва методӣ оид ба татбиқи 
лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ 

 

таъмини омӯзиш ва дастгирии ҳокимияти аҳдкунандаи 
ҷамъиятӣ  

баррасии консепсия ва таҳқиқоти 
лоиҳаҳои мувофиқ ва пешниҳоди 

тавсияҳои дахлдор 
 

расонидани ѐрӣ дар интихоби мушовирон ва 

тайѐр кардани шартномаҳо ва тендерҳо 
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Мақомоти ҳокимият, ки шартномаҳо мебандад - ташкилотҳои давлатӣ 

мебошанд (вазоратҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва ғайра), ки дар лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ кор мекунанд. Нақши онҳо чунин хоҳад 

буд: 

- идора кардани лоиҳа дар марҳилаи мушаххас кардани он, ташкили 

тендерҳо, бастани шартномаҳо ва иҷрои лоиҳаҳо; 

- риоя кардани дастурамалҳои Шӯрои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

дар бораи идоракунии лоиҳа дар дилхоҳ марҳила ва кӯмак кардан дар 

татбиқи онҳо; 

- бурдани журнали қайди расмиѐти интихоб; 

- кафолат додан ба рушд ва ҷоринамоии стратегияҳои огоҳсозии аҳолӣ 

оид ба дарки вазифаҳо, сохтор ва ҷараѐни татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ 

ва бахши хусусӣ; 

- пешниҳоди ҳисоботи семоҳа ва солона ба Маркази шарикии давлатӣ 

ва бахши хусусӣ оид ба идоракунии лоиҳаҳои ҷорӣ, тендерҳо, қарордодҳо ва 

марҳилаҳои татбиқи лоиҳа. 

Азбаски таъсиси воқеии Маркази шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ як 

шарти пешакии иҷрои як қатор вазифаҳо мебошад, пешниҳод карда мешавад, 

ки он ба сифати маҳсулоти миѐнаравии барнома илова карда 

шавад. Машварат дода мешавад, ки барои бунѐди марказ ва ҷалби кадрҳои 

асосӣ, аз ҷумла хизматчиѐни давлатӣ, бо дастгирии коршиносони 

байналмилалӣ дар асоси рӯзи пурра ва нопурраи корӣ ба роҳ монда 

мешавад. Аз ин рӯ, бизнес-нақша ва ҳама сохторҳои барои кор зарурӣ, 

мӯҳлатҳо ва талаботи ба буҷет алоқаманд бояд омода бошанд. Ҳама ин 

ҳуҷҷатҳо бояд ба Шӯрои шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ пешниҳод карда 

шаванд, то бори аввал бо ҳам вохӯранд ва ҳамкориҳои бахшҳои давлативу 

хусусиро ба рӯзномаи вазирон гузоранд. Дар мавриди тартиби корӣ, 

мушовир қайд мекунад, ки қонун воқеан равандҳои муайянро (асосноксозӣ, 

харидорӣ ва ғайра), ки барои татбиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

заруранд, фаро мегирад. Натиҷаҳои таҳқиқот имкон медиҳанд, ки татбиқи 
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механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар корхонаҳои бахши 

инфрасохтории Ҷумҳурии Тоҷикистон арзѐбӣ гардида, тарафҳои қавӣ ва 

заифи имконот ва таҳдидҳо баҳо дода шаванд. 

Ҷадвали 2.2.5.   

Меъѐрҳои тақсими ваколатҳо байни бахшҳои давлативу хусусӣ ҳангоми 

амалисозии шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

  

Ваколатҳо  

(хизматрасониҳо)  

  

Меъѐрҳои тақсимот барои давлат 

ва бахши хусусӣ 

  

  

Самаранокӣ 

  

Баробарии 

дастрасӣ ба 

захираҳо 

  

  

  

  

  

Ҷамъбастӣ  

Ҳифзи сӯхтор Хусусӣ Давлатӣ Хусусӣ 

Ҳифзи тартибот Хусусӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Ҷамъоварии партовҳо Хусусӣ Хусусӣ Хусусӣ 

Хоҷагии боғҳо (боғҳои 

маҳаллӣ) 

 

Хусусӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Муҳтавои кӯча Хусусӣ хусусӣ Хусусӣ 

Танзими ҳаракати роҳ Хусусӣ хусусӣ Хусусӣ 

Нақлиѐти ҷамъиятии маҳаллӣ Хусусӣ хусусӣ Хусусӣ 

Китобхонаҳои маҳаллӣ Давлатӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Таҳсилоти ибтидоӣ Хусусӣ Давлатӣ Хусусӣ, Давлатӣ 

Маълумоти миѐна Хусусӣ Давлатӣ Хусусӣ, Давлатӣ 

Нақлиѐти ҷамъиятӣ 

Хусуси, 

Давлатӣ 

Давлатӣ Хусусӣ, Давлатӣ 

Таъмини об Хусусӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Канализатсия 

Хусусӣ, 

Давлатӣ 

Хусусӣ,  

Давлатӣ Хусусӣ, Давлатӣ 

Ҷобаҷогузории партовҳо Хусусӣ Хусусӣ Хусусӣ 

Тандурустӣ Давлатӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Беморхонаҳо 

Хусусӣ,  

Давлатӣ 

Давлатӣ 

Хусусӣ, Давлатӣ 

Таъмини барқ Хусусӣ Давлатӣ Хусусӣ 

Пешгирии ифлосшавии об ва 

ҳаво 

Давлатӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Полиси махсус Давлатӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Боғҳои миллӣ Давлатӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Банақшагирии миллӣ Давлатӣ Давлатӣ Давлатӣ 

Сарчашма: Аз рӯи маълумоти МД «Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ» тартиб дода шудааст. 
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Аз натиҷаҳои таҳлили SWOT (Ҷадвали 2.2.5.) дида мешавад, ки 

омилҳои зиѐде мавҷуданд, ки метавонанд ба истифодаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ дар бахшҳои инфрасохтор таъсири мусбат ѐ манфӣ 

расонанд. Ғайр аз он, натиҷаҳои таҳлил ба мо имкон медиҳанд, ки барои 

ҳалли мушкилоти асосии шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар шароити нави 

рушди иқтисоди бозаргонӣ тавсияҳо таҳия кунем. 

Ҷадвали 2.2.6.   

SWOT -таҳлили механизми ШДБХ, имкониятҳо ва таҳдидҳо ҳангоми 

татбиқи он дар бахши инфрасохтор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
58

 

 

Тарафҳои қавӣ Ҷиҳатҳои заиф 

1. Тақсимоти мутавозини хавфҳо, вазифа ва 

ҳуқуқҳо байни давлат ва бахши хусусӣ; 

 2. Кам кардани сарборӣ ба буҷети давлат; 

3. Ба бахши хусусӣ додани ҳуқуқи 

истифода ва соҳибияти моликияти 

давлатӣ,  ба истиснои фармоиш (ба ғайр аз 

шартномаи сохтмон ва истифодабарӣ); 

 4.Баланд бардоштани шаффофияти 

хароҷоти давлат ба рои нигоҳдории 

иншооти ШДБХ (дар натиҷаи амали 

меъѐрҳои шартнома ва ҷалби  

маблағҳои қарзӣ аз ҷониби оператор. Яъне 

мониторинги кредиторон); 

 5. Ҳифзи фишангҳои таъсиррасонӣ ба 

фаъолияти оператор (бахши хусусӣ); 

6. Ҷорикунии зудтари технологияҳои нав. 

 1.Расмиѐти нисбатан тӯлонии банақшагирӣ 

дар муқоиса бо  сармоягузории буҷетӣ; 

 2. Мураккаб будани ояндабинии муддати 

тӯлонӣ бо сабаби тағйирѐбии  

вазъи бозор; 

 3. Мавҷудияти маҳдудиятҳо дар баъзе 

бахшҳо: маҳдудитяоҳи тарофавӣ, 

иҷозатномавӣ ва ғ. 

4. Мушкилоти ҷалби сармоягузорон  ба  

лоиҳаҳои калон; 

 5. Мавҷудияти захираҳои молиявӣ барои 

татбиқи лоиҳаҳои инфрасохторӣ; 

 6. Номукаммалии   заминаҳои меъѐрии 

ҳуқуқӣ дар соҳаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ. 

 

 

 

 
Сарчашма: Аз рӯи маълумоти МД «Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлатӣ ва бахши 

хусусӣ» тартиб дода шудааст. 

Дар асоси муқоисаи ҷиҳатҳои қавӣ ва заиф, имконот ва таҳдидҳои 

истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ хулосаҳои зеринро метавон ба 

даст овард: 
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- мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва вазоратҳои соҳавӣ ҳангоми 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо истифодаи механизми шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ аз омилҳои дохилӣ ва бартариҳои фарқкунанда истифода карда 

метавонанд; 

- имкониятҳои муайяншуда тибқи натиҷаҳои таҳлили SWOT бояд ба 

тарафҳои қавии истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

оянда табдил ѐбанд, барои бартараф кардани камбудиҳои ошкоршуда зарур 

аст, ки ба вариантҳои татбиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ тағйирот 

ворид карда шавад.                   

 Қайд кардан муҳим аст, ки таҳдидҳо дар шакли норасоии дониш дар 

соҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи махсусро талаб мекунанд 

ва барои рафъи онҳо мо андешидани чораҳои стратегиро дар таълим ва 

бозомӯзии кадрҳо муҳим мешуморем. 

Дар умум, натиҷаҳои таҳлил имкон медиҳанд, ки самтҳои асосӣ ва 

афзорҳои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи инфрасохтор 

дар шароити муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок ва 

коркард карда шаванад. Аммо дар ин шароит моделсозии ҷоннокшавии 

афзорҳои сармоягузорӣ барои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ муҳим 

аст.
59

 

Ҷоннокшавии истифодаи воситаҳои сармоягузорӣ барои рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Тоҷикистон, ки ба рушди идоракунии 

давлатӣ мусоидат мекунад ва вусъатѐбии имкониятҳои молиявӣ барои 

таъмини модернизатсияи иқтисодиѐти миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ мебошад. Самаранокии татбиқ ва 

фаъолияти шарикии давлат ва бахши хусусӣ бештар аз шароите вобаста аст, 

ки дар иқтисодиѐти миллӣ ба вуқӯъ мепайвандад ва омӯзиши махсусро бо 

назардошти банизомдарорӣ ва мушаххаскунӣ тақозо мекунад. 

                                                                 
59
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Шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар рушди бахшҳои инфрасохторӣ – 

ин алоқамандии институтсионалӣ ва ташкилии байни давлат ва бахши хусусӣ 

бо мақсади татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим 

мебошад, ки дар он давлат мехоҳад хидматҳои баландсифат гирад ва шарики 

хусусӣ мехоҳад дар асоси татбиқ ва рушди муносибатҳои шартномавӣ фоида 

ба даст орад. 

Шарикии давлат ва бахши хусусӣ бидуни манфиати давлат кор карда 

наметавонад ва барои роҳбарӣ ва тақсим кардани захираҳои зарурӣ дар соҳаи 

хизматрасонӣ ва бахшҳои он зарур аст. 

Аз ин рӯ, вазифаҳои асосии сохторҳои давлатӣ дар доираи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи инфрасохтор иборатанд аз: 

- таҳия ва татбиқи барномаҳои стратегии аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳиме, ки 

ба таҷрибаи амалӣ асос ѐфтаанд; 

 - ташаккул, қабул ва татбиқи қонунҳо ва санадҳои меъѐрӣ дар ҳаѐт, ки 

фаъолияти самарабахши шарикии давлат ва бахши хусусиро дар бахши 

инфрасохтор таъмин мекунанд; 

 - асосноккунӣ ва маблағгузории ташкилотҳои соҳаи инфрасохторӣ;   

- таъмини иштироки мақомоти дахлдори ҳокимияти маҳаллӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ дар татбиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва 

ғайраҳо.            

Ба ақидаи мо, вазифаҳои асосии бахши хусусӣ дар доираи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ инҳоянд: 

- рақобатпазир боқӣ мондан ва вусъат додани соҳибкорӣ; 

 - имкониятҳоро барои тақсим кардан ва кам кардани номуайянӣ пайдо 

кардан;   

- беҳтар кардани иртибот бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;   

- ба рушди маҳал кӯмаки зарурӣ расонад.     

Дар маҷмӯъ, ин вазифаҳо инчунин дар асоси мушорикати бахши 

давлатӣ ва хусусӣ бо ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ба даст меоянд.     
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 Таҳлил нишон медиҳад, ки дар ҷумҳурӣ давлат дар фароҳам овардани 

шароит барои татбиқи бомуваффақияти механизми шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ, бахусус дар соҳаи такмили заминаи қонунгузорӣ, таъсиси 

институтҳои махсус оид ба дастгирии шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва 

таҳияи механизми дастгирии молиявӣ, нақши марказӣ дорад. Пеш аз ҳама, ин 

барои тақсимоти оқилонаи хавфҳо байни давлат ва бахши хусусӣ зарур аст, 

ки арзиши лоиҳаро барои андозсупорандагон ва истеъмолкунандагон коҳиш 

диҳад. Ҳамзамон, бахши хусусӣ ба сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муҳим манфиатдор аст ва аз ин рӯ, дар сатҳи қонунгузорӣ шароити 

мӯътадили тиҷоратро бо назардошти хавф таъмин менамояд. 

Илова ба чаҳорчӯбаи қонунгузорӣ татбиқи як қатор чорабиниҳо ва 

барномаи комплексиро муҳим мешуморем, ки шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар бахши инфрасохтор ва бахшҳои он ба таври муассир рушд 

кунанд. 

Ба андешаи мо, монеаҳои назарраси зеринро барои рушди 

бомуваффақияти шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бояд ҷудо кард: 

набудани консепсияи дақиқи рушд ва дастгирии шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ; 

мавҷудияти қонунгузории нокифояи дар бораи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ; 

набудани барномаи мушаххаси чорабиниҳо оид ба рушди 

бомуваффақияти шарикии давлат ва бахши хусусӣ;            

 коррупсия ва ҳама намудҳои сӯиистифода.       

Мо рушди воситаҳои сармоягузории шарикии давлат ва бахши 

хусусиро дар идоракунии инфрасохтор ва бахшҳо ҳамчун як қисми 

ҷудонашавандаи системаи ягонаи иқтисодӣ баррасӣ менамоем, ки он маҷмӯи 

муносибатҳои иқтисодии давлат дар симои мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, ташкилотҳои хусусӣ, ки бизнес ва ташкилотҳои ғайритиҷоратиро 

намояндагӣ мекунанд, ифода меѐбад. 
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Аз тарафи дигар, дар шароити истифода аз механизми шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ системаи оқилона ва муассири ҳавасмандиҳо барои 

шарикони хусусӣ эҷод карда мешавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки самтҳои 

татбиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ бештар ба соҳаи лоиҳаҳои 

инфрасохторӣ рост меоянд. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло, дар муқоиса бо харидҳои мавҷудаи 

давлатӣ , мо хусусиятҳои зерини фарқкунандаро, ки ба ҳамаи моделҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ хосанд, ҷудо мекунем:           

1. Механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ маҷмӯи пурраи 

намудҳои бисѐри хизматрасонӣ (таҳия, маблағгузорӣ, сохтмон ва идоракунӣ 

дар як қарордод) мебошад, ки ба тиҷорати хусусӣ пешниҳод карда 

мешавад. Масалан, бар хилофи модели анъанавии хариди давлатӣ, давлат на 

танҳо барои сохтани иншоот, ба монанди маркази логистикӣ бо пули муайян 

фармоиш медиҳад, балки барои таҳияи лоиҳа, сохтмон, идораи он шартнома 

ва эҳтимолан, маблағгузории тамоми лоиҳа ѐ як қисми алоҳидаи он, 

пешниҳод мекунад. 

2. Бар хилофи шаклҳои анъанавии хариди давлатӣ, бо шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ як хавфи назаррас ба дӯши бахши хусусӣ ҷой 

дорад. Масалан, бештари вақт нақшае вуҷуд дорад, ки маблағгузорӣ ба 

зиммаи иштирокчӣ -  шарики хусусӣ вогузор карда шудааст. Аз ҷумла, бо 

сабаби он, ки мақоми давлатӣ параметрҳо ва стандартҳои техникиро муайян 

менамояд, ки шарики хусусӣ барои мутобиқи стандартҳои муқарраршуда 

расонидани хидматро ба уҳдаи худ мегирад. 

3. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба мӯҳлати тӯлони 25-30 сол 

ташкил карда мешавад. 

Ҳамзамон, ба мисли модели анъанавии хидматрасонии давлатӣ, 

Ҳукумат назорати пурраи захираҳо ва пешрафти лоиҳаро дар даст дорад, дар 

модели шарикии давлат ва бахши хусусӣ, давлат маҳсулоти ниҳоиро муайян 

мекунад ва татбиқи назорат дар доираи салоҳиятҳои шарики хусусӣ боқӣ 

мемонад. Мо муҳим мешуморем, ки давлат ба ҷалби тиҷорати хусусӣ ба 
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лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ мусоидат менамояд. Ин пеш аз ҳама 

ба зарурати ҷалби сармояи хусусӣ ва дигар захираҳо иловатан ба маблағҳое, 

ки давлат барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои 

мавҷуда, гузаронидани ислоҳот тавассути азнавтақсимкунии нақшҳо, 

ҳавасмандгардонии иқтисодӣ ва схемаҳои ҳисоботдиҳӣ дар соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиѐт ҷудо мекунад, вобаста мебошад. 
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БОБИ 3. РОҲҲОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНӢ ВА 

АФЗОРҲОИ ҶАЛБИ ЗАХИРАҲОИ МОЛИЯВӢ БА ШАРИКИИ 

ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

3.1. Роҳҳои асосии мукаммалгардонии шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ  

Имрӯзҳо, лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар татбиқи 

лоиҳаҳои инфрасохторӣ ва коммуникатсионӣ, махсусан дар сохтмони роҳҳои 

мошингард ва роҳҳои оҳан муносибгардонии  хароҷоти давлатиро нишон 

медиҳанд. Инчунин, таҷрибаи ҷалби бахши хусусӣ дар ҳалли мушкилоти 

хоҷагии манзилию коммуналӣ мавҷуд дида мешавад. 

Бояд қайд кард, ки рушди минбаъдаи иқтисодиѐти миллӣ ва истифодаи 

потенсиали шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба суръатбахшии татбиқи 

стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум дар кишварҳои 

дар марҳилаи гузариш буда мусоидат мекунад ва аз ин рӯ, фароҳам овардани 

фазои мусоиди сармоягузорӣ ва рушди бахши хусусӣ самтҳои афзалиятноки 

ислоҳот дар кишвар мебошанд. 

Тақсимбандии лоиҳаҳои сармоягузории шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар соҳаи хизматрасониҳои бозаргонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нишон медиҳад, ки аз рӯи теҳдоди як қатор лоиҳаҳо дар бахшҳои маориф, 

тандурустӣ ва хоҷагии манзилию коммуналӣ, хусусан сохтмони иншоот ва 

пешниҳоди хидматрасонии кӯдакистонҳо пешравиҳо дида мешаванд. 

Дар баробари ин, аз нуқтаи назари зичии сармояи лоиҳаҳои шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ, афзалиятҳои лоиҳаҳо дар соҳаи энергетика ва 

хадамоти нақлиѐтӣ бартарӣ доранд. Ҳамин тавр, бо назардошти самаранокии 

татбиқи лоиҳаҳои шарикӣ, мо боварӣ дорем, ки ҷалб намудани захираҳои 

сармоягузории хусусӣ дар татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаи маориф, тандурустӣ ва 

хоҷагии манзилию коммуналӣ мувофиқи мақсад аст. Инчунин, ба назари мо, 

бо назардошти имкониятҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми 

татбиқи лоиҳаҳои махсусан сармояталаб, истифодаи шаклҳои гибридии 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, бахусус ҷалби маблағ аз ҷониби 
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ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ, дар татбиқи саривақтии лоиҳаҳои 

шарикӣ саҳм мегузоранд.
60

 

Дар асоси мустаҳкамкунӣ ва гурӯҳбандии лоиҳаҳои сармоягузории 

пешниҳодшуда аз рӯи бахшҳо дар Тоҷикистон, метавон гуфт, ки дар байни 

лоиҳаҳои баррасишавандаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ  ба лоиҳаҳо оид 

ба хизматрасонӣ дар системаҳои маориф ва тандурустӣ ва таъмини оби 

нӯшокӣ, коркарди партовҳои маишӣ ва истеъмолӣ ва барқарорсозии 

системаи канализатсия афзалият дода мешавад.  

Бо назардошти таъмини самаранокии хароҷоти сармоягузории буҷети 

давлатӣ, истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ  дар заминаи 

истифодаи васеъи тендерҳои рақобатӣ барои интихоби шарики хусусӣ муҳим 

аст. Мавзӯи таҳқиқоти мазкур ва аҳамияти ҷойгоҳ ва аҳамияти 

хизматрасониҳои бозорро ба инобат гирифта, бояд қайд кард, ки озодии 

комили иқтисодӣ, ки танҳо ба нуфузи «дасти ноаѐн» -и бозор асос меѐбад ва 

назорати сартосарии давлат дар муносибатҳои хоҷагидорӣ ғайриимкон буда, 

бинобар ин, ҳангоми ба вуҷуд омадани шароити муносиб, модели шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи инфрасохтор метавонад ҳамчун як манбаи 

муосир ва шакли мушаххаси ҳамоҳангсозии манфиатҳои муносибатҳои 

бозаргонӣ амал кунад. 

Дар марҳалаи кунунии рушди муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ, 

равандҳои ҳамгироӣ, рушди босуръати пешрафти илмию техникӣ, захираҳои 

маҳдуди табиӣ, афзоиши мунтазами аҳолии сайѐра ва талаботи афзояндаи 

инсоният ба афзоиши рақобат миѐни иқтисодиѐти кишварҳои ҷаҳон мусоидат 

мекунанд. 

Аз ин рӯ, масъалаҳои таъмини амнияти иқтисодӣ, истифодаи 

самарабахши потенсиалҳои давлатӣ ва хусусӣ, бахусус дар самти навсозӣ ва 

муҷаҳҳазгардонии технологии комплекси истеҳсолӣ, ноил шудан ба 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ, хусусан дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ 
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дар Осиѐи Марказӣ, вазифаи таъхирнопазири рушди минбаъдаи стратегии 

кишвар маҳсуб меѐбад. 

Бояд қайд кард, ки таҳдидҳо ва чолишҳои ҷаҳонӣ ва давлатӣ ҳадафҳои 

рушди миллии Тоҷикистонро, аз ҷумла таъмини се ҳадафи стратегӣ - 

истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ ва раҳоӣ аз бунбасти 

коммуникатсионии кишварро муайян намуданд. 

Аз ин рӯ, Ҳукумати Тоҷикистон ҳам ислоҳоти институтсионалӣ ва ҳам 

сохториро барои суръат бахшидани ҳалли масъалаҳои рушди макроиқтисодӣ, 

такмили идоракунии давлатӣ, рушди соҳаҳои воқеии иқтисод, 

диверсификатсияи истеҳсолот ва тақвияти имконоти содиротии кишвар, 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ, рушди бозори меҳнат ва таҳкими нерӯи инсонӣ амалӣ карда 

истодааст.  

Дар ин замина, бояд қайд кард, ки кишварҳои рӯ ба тараққӣ дар ИДМ, 

аз ҷумла кишварҳои Осиѐи Марказӣ, иқтидори бузурги рушд доранд ва дар 

тӯли якчанд сол суръати афзояндаи рушдро нишон медиҳанд. Дар баробари 

ин, баъзе олимон-муҳаққиқон мушкилоти иқтисодиѐти дар ҳоли рушдро 

таҳлил намуда, қайд мекунанд, ки сармоягузорӣ ба ин ҷо, одатан, назар ба 

кишварҳои пешрафтаи саноатӣ хавфи бештар дорад.
61

 

Аз ин рӯ, баъзе сармоягузорон ҳангоми суғуртакунонии хавфҳои 

сармояи худ, ҳадафи то ҳадди аксар зиѐд кардани фоидаро пайгирӣ 

менамоянд. Бинобар ин, аз сабаби мавҷуд набудани захираҳои худӣ ва 

эҳтиѐҷоти сармоягузорӣ, баъзе кишварҳо дар давраи гузариш маҷбуранд 

имтиѐзҳои махсус ва ҳама гуна имтиѐзҳоеро пешниҳод кунанд, ки нархи 

сармояро барои иқтисодиҳои кишварҳои қабулкунанда зиѐд мекунад. Маҳз 

дар чунин шароит, масъалаҳои дастгирии сармоягузории эҳтиѐҷоти 

инкишофи ҳам иқтидори ҷисмонӣ ва ҳам инсонии кишвар хусусиятҳои 
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мушаххас ва зарурати ҳамкории самарабахши бахшҳои дохилӣ ва берунии 

иқтисодиѐти миллиро нишон медиҳанд. 

Таҳлили раванди ташаккули бозор ва масъалаҳои номутавозунӣ дар 

рушди соҳаҳои иқтисодиѐти миллӣ дар шароити барзиѐд будани захираҳои 

меҳнатӣ, одилона будани истифодаи назарияи иқтисоди дуалистиро дар 

Осиѐи Марказӣ нишон медиҳад. Дар ин замина, лауреати Нобел, профессори 

иқтисод У.Люис андешаҳои Й.Шумпетерро дар бораи соҳибкор ҳамчун 

муҳаррики пешрафт ва навоварандаи истеҳсолот тавзеҳ дода, дар маркази  

консепсия тасвири соҳибкорро мегузорад. Аз ин рӯ, дар шароити 

пешгӯинашавандаи муносибатҳои ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ 

ва фишори афзояндаи рақобат барои пешбурди соҳибкорӣ ва аз ин рӯ, дар 

ҳалли мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ, 

мафҳуми шарикии давлат ва бахши хусусӣ зарур аст, ки дар он давлат ва 

соҳибкор манфиатҳои худро изҳор мекунанд. 

Ҳамин тариқ, мушкилоти тақсимоти аҳолии машғул ба бахшҳои 

иқтисодиѐти миллӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ нуқтаи назарро оид ба 

зарурати таҳия ва татбиқи модели нави рушди иқтисодӣ, ки дар навбати 

аввал ба корхонаҳои давлатию хусусӣ асос ѐфтааст, тақвият медиҳанд. 

Бояд қайд кард , ки бо вуҷуди фаъолнокии бизнеси сохтмон дар ҳама 

кишварҳо, тадриҷан афзоиши ҳиссаи шуғл дар ин соҳа дар Қазоқистон ва 

Қирғизистон ба мушоҳида мерасад. Дар баробари ин, шуғл дар инфрасохтор 

дар баъзе кишварҳои минтақа тадриҷан афзоиш меѐбад, ҳарчанд ин 

нишондиҳанда дар Тоҷикистон аз дигар кишварҳои ҳамсояи Осиѐи Марказӣ 

хеле қафо мондааст. Бояд қайд кард, ки нишондиҳандаҳои рушди бахши 

хидматрасониҳои бозор бештар аз ҳосилнокии меҳнат, даромаднокӣ ва сатҳи 

некӯаҳволии аҳолӣ, инчунин аз ҳолати рушди бахши молиявӣ 

вобастаанд. Аммо, одилона гуфтан мумкин аст, ки ба шарофати сиѐсати 

иҷтимоии давлат ва татбиқи барномаҳои саривақтии иқтисодӣ дар 

Тоҷикистон сатҳи некӯаҳволии мардум сол аз сол афзоиш меѐбад ва 

нишондиҳандаҳои шуғл дар соҳаҳои сохтмон ва инфрасохтор дараҷаи 
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муайяни  мушоҳиданашавандаро, аз ҷумла иқтисоди соявии ин соҳаҳоро 

нишон медиҳанд.
62

 

Аз ин рӯ, ба ақидаи мо, ташаккули "минтақаи мувофиқат" -и 

манфиатҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавонад ба коҳиш додани 

ҳисси иқтисодиѐти мушоҳиданашаванда ва ниҳонӣ кӯмак расонад ва аз ин рӯ, 

фарогирии фаъолияти иқтисодии бахши хусусиро дар гардиши ҳуқуқӣ 

бештар фаро гирад. 

Дар навбати худ, шарикии ҳамоҳангшудаи давлативу хусусӣ метавонад 

ихтилофи манфиатҳоро пешгирӣ кунад ва самаранокии лоиҳаҳои 

татбиқшавандаи сармоягузориро таъмин намояд. 

Аз нуқтаи назари назарияи рушди иқтисодӣ, қайд кардан муҳим аст, ки 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он моделҳои мушаххаси рушди иқтисодӣ 

татбиқ карда мешаванд, шарикии давлат ва бахши хусусиро тақвият додан 

лозим аст. Аз ин рӯ, зарур аст, ки ба таҳия ва татбиқи роҳи мутавозини рушд 

дар заминаи шарики мувофиқашуда бо бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир 

карда шавад. Умуман, қайд кардан мумкин аст, ки Тоҷикистон дорои 

захираҳо ва иқтидори бузурги рушд мебошад ва суръати афзояндаи баланди 

иқтисодиѐти миллӣ муваффақияти муайяни ислоҳоти иқтисодии дар 

кишварбударо нишон медиҳад. 

Дар баробари бо ин, коршиносони ХБА пешниҳод мекунанд, ки барои 

бартараф намудани монеаҳо дарозмуддати рушди устувор ва фарогири 

иқтисодии кишварҳои Осиѐи Марказӣ, ислоҳоти сохторӣ, аз ҷумла 

гузаронидани ислоҳоти сохтории боғайратона ҷиҳати баланд бардоштани 

рақобатпазирӣ ва фароҳам овардани шароит барои рушди иқтисодӣ, ки дар 

он ҷониби бахши хусусӣ нақши пешбарро мебозад, мусоидат ба рушди 

фарогир тавассути беҳтар намудани дастрасӣ ба молия барои корхонаҳои 

хурд ва миѐна ва таъсиси як низоми молиявӣ амиқтар ва устувори  ба 

диверсификатсияи иқтисодиѐти кишвар ва коҳиш додани вобастагии онҳо аз 
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нафту газ, татбиқи ҳамгироии мутавозини тиҷорати ҳамаҷониба дар 

ду сатҳи бисѐрҷониба, зарур мебошанд.
63

  

Дар ин замина, қайд кардан мумкин аст, ки муносибгардонии 

равандҳои сармоягузорӣ дар иқтисодиѐти миллӣ ва ташаккули «минтақаи 

мувофиқат» -и манфиатҳо дар шакли шарикии давлат ва бахши хусусӣ барои 

ноил шудан ба муваффақиятҳои матлуб ҳам дар кӯтоҳмуддат ва ҳам дар 

дарозмуддат мусоидат хоҳанд кард. 

Бояд қайд кард, ки дар адабиѐти иқтисодӣ барои ҳавасманд кардани 

рушди иқтисодиѐти миллӣ, онҳо асосан усули ҳавасмандкунии молиявиро 

баррасӣ мекунанд. Бо назардошти мавзӯи омӯзиши мо, ба назари мо, бояд 

қайд кард, ки ҳавасмандгардонии молиявӣ дар бисѐр кишварҳои рӯ ба 

инкишоф ва кишварҳои дорои иқтисодиѐти давраи гузариш дар шакли 

мавҷудияти коррупсия дар ҷараѐни шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

мушкилот эҷод мекунад ва ба пешбурди иқтисоди пинҳонӣ мусоидат 

мекунад, ки манфиатҳои давлат ва умуман ҷомеа ба таври кофӣ амалӣ 

намегарданд. 

Аз ин рӯ, дар баробари соддагардонии шароити андозбандии 

соҳибкорӣ, ҳамчун механизми ҳавасмандкунандаи рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, усули ҳавасмандкунии пулӣ метавонад ба манфиати ҳам 

бахши давлатӣ ва ҳам соҳибкорони хусусӣ мусоидат намояд. Нигоҳ доштани 

тавозуни оптималии байни даромади буҷет ва меъѐрҳои андоз омили 

муҳаррики рушди минбаъдаи бахши хусусӣ дар Тоҷикистон 

мебошад. Самаранокии системаи андоз ҳам барои тиҷорат ва ҳам барои 

давлат на танҳо омили рушди иқтисодиѐти миллӣ, балки шарти коҳиш 

додани иқтисоди пинҳонӣ мебошад. 

Имрӯзҳо дар баробари бахши давлатӣ, соҳибкорон ва сармоягузорон 

нерӯи эҷодкор ва муҳаррики бузурги иқтисодиѐти кишвар ба ҳисоб 

мераванд. Дар ҳақиқат, рушди бахши хусусӣ, хусусан беҳтар намудани фазои 
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сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, яке аз афзалиятҳои сиѐсати иқтисодии Ҳукумати 

кишвар мебошад ва барои ин мақсад бисѐр тадбирҳо андешида шуданд. Аз 

ҷумла, бо мақсади соддагардонии расмиѐти бақайдгирии соҳибкорӣ, 

мутобиқи низоми равзанаи ягона ташкили фаъолияти соҳибкорӣ таъсис дода 

шуда, дар натиҷа мӯҳлати бақайдгирӣ аз 49 рӯз то 5 рӯз кам карда шуд.
64

 

Дар баробари ҷанбаҳои дар боло зикршуда, барои рушди минбаъдаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар бахши инфрасохтор ва эҷоди қувваи 

воқеан пешбарандаи иқтисодиѐти миллӣ, ба назари мо, иҷрои 

саривақтии вазифаҳои зерин хеле муҳим аст: 

- таъмини самаранокии сиѐсати пулию қарзӣ бо мақсади нигоҳ 

доштани таваррум дар сатҳи муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- таъмини устувории пули миллӣ ва ташаккули минбаъдаи бозори 

асъор; 

- ҷалби боз ҳам бештари захираҳои қарзӣ ва дар ин асос зиѐд намудани 

ҳаҷми умумии қарзҳои барои рушди соҳибкории хурду миѐна, хусусан 

соҳибкории истеҳсолӣ додашаванда; 

- идома додани сиѐсати таъмини устувории молиявии ташкилотҳои 

қарзӣ ва тавсеаи фаъолияти онҳо бо роҳи мукаммалгардонии шароит барои 

ҷалби маблағҳои нақди озоди аҳолӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонии 

бонкӣ, содда ва шаффоф намудани тартиби иҷрои онҳо; 

- содда кардани низоми қарздиҳӣ бо мақсади ҷалби бештари 

муштариѐн ба захираҳои қарзӣ ва зиѐд намудани ҳаҷми маблағҳои қарзҳои 

дарозмӯҳлат, ки барои рушди соҳибкории истеҳсолии ватанӣ дода мешаванд; 

- соддагардонии тартиби баррасии пешниҳоди бахши хусусӣ 

ва қабули чораҳои пешгирикунандаи хавфҳои эҳтимолӣ; 

- ташаккули сандуқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузории шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ  бо шароити мушаххас. 

Бисѐр санадҳои барномавӣ оид ба рушди соҳаҳои иқтисодиѐти 

миллӣ ва консепсияҳои миѐнамӯҳлат ва дарозмӯҳлати рушди кишвар 
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 Рахмон Э. Встреча Президента Республики Таджикистан с предпринимателями. –Душанбе, 2014. 
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ҷанбаҳои консептуалии шарикии давлат ва бахши хусусиро фаро мегиранд ва 

дар назар аст, ки як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ тавассути шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ  баррасӣ карда шаванд. Аммо, ба фикри мо, бояд барномаи 

махсус оид ба рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар бозори 

хизматрасонӣ дар Тоҷикистон таҳия карда шавад. Дар ин қарина, 

иқтисодиѐти давраи гузариш, аз ҷумла кишвари мо, бояд ҷиҳати ислоҳоти 

сохторӣ ва институтсионалӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид 

барои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ  дар ин соҳа суръат бахшанд. 

Имкониятҳои потенсиалии иқтисодиѐти миллии Тоҷикистонро аз 

нуқтаи назари чунин омилҳо, ба монанди замин, қувваи корӣ ва сармоя, 

метавон қайд кард, ки релефи кӯҳистонӣ ва дарѐҳои тезоб ба рушди 

иқтисодиѐти ба захираҳои гидроэнергетикӣ  асосѐфта ва аз ин рӯ, саноати 

энергияталаб мусоидат мекунанд. Дар шароити Тоҷикистон татбиқи 

инноватсияҳо ва рушди саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ба 

индустрализатсияи иқтисодиѐт мусоидат мекунад. Барои рушди соҳаи 

хизматрасониҳои бозорӣ бояд марказҳои логистикӣ сохта шаванд, 

инфрасохтор рушд ѐбад ва барои рушди транзити борҳо тавассути қаламрави 

ҷумҳурӣ шароити мусоид фароҳам оварда шаванд. 

Дар ин росто, барои ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ 

захираҳои молиявӣ заруранд ва ҷалби захираҳои бахши хусусӣ тавассути 

моделҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ  ба манфиати иқтисодиѐти миллӣ 

хоҳад буд. 

Ҳамин тариқ, тавсияҳои бандубастгардида ва манзуршудаи амалӣ оид 

ба рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун манбаи баланд 

бардоштани сифат ва дастрасии хизматрасониҳои бозор, ки истифодаи онҳо 

дар шароити иқтисодиѐти гузаранда, алахусус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳам дар ҳалли асосҳои сармоягузории рушди иқтисодиѐти миллӣ ва ҳам 

мушкилоти мавҷуда дар самти рушди бахши инфрасохтор мусоидат хоҳанд 

кард. Аз ҷумла, бо назардошти таҷрибаи бозорҳои баркамол ва рушдѐфтаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ зарур аст: 
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- такмили заминаи меъѐрию ҳуқуқӣ дар робита бо пайдарҳамӣ ва 

сифати қоидаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, интихоби шаклҳои 

муассири шарикии давлат ва бахши хусусӣ  ва қабули қарорҳои муассир, 

дурустии амал бо шарики хусусӣ, тендерҳои ошкор, шартҳои шаффофи 

тағйирот дар шартнома, механизмҳои ҳалли баҳсҳо; 

- таҳкими заминаҳои институтсионалӣ, аз ҷумла беҳтар кардани сифати 

сохтори институтсионалӣ ва шартномаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

ва хавфи мусодираи моликият; 

- андешидани тадбирҳо барои ноил шудан ба баркамолии амалиѐт, аз 

ҷумла, ҷоннок кардани иқтидори ҷамъиятӣ оид ба банақшагирӣ ва назорати 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, такмил додани усулҳо ва меъѐрҳои 

пешниҳоди лоиҳаҳо, танзимгарони бақайдгирии тақсимоти хавфҳо, 

андешидани чораҳо оид ба истифодаи таҷриба дар лоиҳаҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ  (консессияҳо) ва ба даст овардани сифати лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ (консессияҳо); 

- фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар самти ноил 

шудан ба устувории сиѐсати сармоягузорӣ, муносибатҳои боварибаху 

эътимоднок бо бахши хусусӣ ва беҳтар намудани муҳити тиҷорат, нишон 

додани иродаи қавии ҳукумат оид ба рушди муносибатҳои шарикӣ; 

- дар робита бо мусоидати молиявӣ ва шартҳои молиявии рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, низ таҳияи равишҳои равшан ва мушаххас 

оид ба пардохти хавфи шарики хусусӣ ва баланд бардоштани фаъолнокии 

бозори сармоя зарур мебошанд ва бинобар ин, ҷалб кардани бахши хусусӣ 

дар татбиқи якҷояи лоиҳаҳои инфрасохторӣ тавассути маблағгузории хусусӣ, 

дастрасӣ ба кредит ва дастгирии давлатӣ муҳиму зарурист; 

- шартҳои шартномавии шарикии давлат ва бахши хусусӣ  бояд 

механизми нарх ва сифати хидматҳои пешниҳодшаванда, дастрас будан 

барои қишрҳои васеи аҳолӣ ва дастгирии истифодабарандагони 

камдаромадро ба назар гирад; 
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- механизми баррасии лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ  дар 

бисѐр кишварҳои давраи гузариш, бинобар бюрократизатсияи баланд, имкон 

намедиҳад, ки зудҳаракатӣ ва таъсирбахширо таъмин намоянд ва ин 

ҷолибияти лоиҳаҳоро коҳиш дода, гузаронидани тендерҳои рақобатиро 

душвор месозад; 

- дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дарназардошти нақши 

афзояндаи татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар кишвар, 

таҳияи асосҳои санадҳои меъѐрии фаръии миллӣ зарур мебошанд; 

- заминаи меъѐрию ҳуқуқии мавҷуда ба субъектҳои минтақавӣ ѐ 

маҳаллӣ имкон намедиҳад, ки корҳои ҷамъиятиро ба консессия супоранд, 

аммо имконияти татбиқи шарикии давлат ва бахши хусусӣ  дар сатҳи 

минтақавӣ ѐ маҳаллӣ муваффақияти самаранокии ҳамкориҳои бахшҳои 

давлативу хусусиро таъмин мекунад ва ин тавонмандии техникӣ ва бунѐди 

институтсионалиро талаб мекунад. 

Аз ин рӯ, мо таҳкими заминаи институтсионалиро барои рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ  ҳамчун қувваи эҷодкор дар иқтисодиѐт 

муҳим мешуморем. Барои он ки фаъолияти институти мазкур самарабахш 

бошад, як заминаи ҳуқуқии амалкунанда ва мутахассисони касбие лозиманд, 

ки хусусиятҳои хоси шарикии давлат ва бахши хусусиро медонанд.  

 

3.2. Танзим ва дастгирии давлатии рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ  

Рушди механизми танзими давлатӣ ба ҳалли як қатор масъалаҳо бо 

истифодаи усулҳои иқтисодӣ, ташкилӣ ва ҳуқуқӣ нигаронида шудааст, ки ба 

фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди иқтисодӣ ва рушди 

самарабахши субъектҳои тамоми шаклҳои моликият мусоидат мекунад. 

Аз ин рӯ, дар шароити муосири рушди иқтисодӣ, масоили такмили 

механизми танзими давлатӣ ва дастгирии сармоягузорӣ ба соҳаҳо ва бахшҳои 

иқтисодиѐт бо мақсади ҳалли бомуваффақияти вазифаҳои дар назди онҳо 

гузошташуда мубрамтар мегардад. 
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Танзими давлатии тавсеаи соҳаҳо ва василаҳои дастгирии рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи инфрасохтор ҳамчун механизми 

асосии татбиқи сиѐсати давлатӣ дар фароҳам овардани огоҳонаи шароитҳои 

мусоиди иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва амсоли он барои рушди 

муттасили соҳаи инфрасохтор бо захираҳои моддӣ, меҳнатӣ, молиявӣ ва 

инноватсионӣ ифода меѐбад. 
65

 

Ба ақидаи мо, ҳангоми ташкили системаи танзими давлатӣ, тавсеаи 

самтҳо ва рушди рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар бахши 

инфрасохтор, роҳнамоӣ кардани вазифаҳои таҳия ва татбиқи сиѐсати 

дастгирӣ дар сатҳи давлатӣ, илова бар ин, шароити мусоиди шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ, инчунин муайян кардани вазифаҳои истифодаи амалии 

механизмҳои танзим ва ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳамаи мақомоти давлатӣ 

дар соҳаи рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дурусту саривақтӣ маҳсуб 

меѐбад. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳамкориҳои созанда байни давлат ва 

бахши хусусӣ дар доираи шарикӣ дар гузариш ба модели рушди бозории 

иқтисодиѐти ба иҷтимоиѐт нигаронидашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши 

муҳим мебозанд, зеро онҳо воситаи самарабахши татбиқи сиѐсати пешрафти 

давлатӣ мебошад, ки имкон медиҳад дар самтҳои стратегии муайянкардаи 

давлат имкониятҳои сармоягузории бизнес ҳадафмандона татбиқ карда 

шаванд. 

Қайд кардан муҳим аст, ки ташаккули ин шарикӣ бо як қатор шартҳо, 

ки ба намояндагони субъектҳои муносибатҳо хосанд, муайян карда мешавад, 

ки дар байни онҳо амалиѐти муштарак баргузор мешавад, ки дар он усулҳо, 

шаклҳо ва хусусияти ин шарикӣ муайян карда мешаванд. Мо боварӣ дорем, 

ки ин шартҳо мувофиқи меъѐрҳои дар ҷадвали 3.2.1 овардашуда бояд 

оқилона ба низом дароварда шаванд.  
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 Дадоҷонова Н.М., Сафоев Ҳ.С., Дастгирии ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ ва 
таъсири он ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паѐми Донишгоњи технологии 
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 Ҷадвали 3.2.1.  

 

Гурӯҳбандии шартҳо барои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

соҳаи инфрасохтор 

№р/т Меъѐрҳо Намудҳо 

Шартҳои рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ 

 

1. 2. 3. 4. 

  

  

  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Манбаи 

амал 

  

  

  

  

Объективӣ 

  

  

- даврияти  иқтисодиѐт; 

 - равандҳои ҷаҳонишавӣ; 

 - мавқеи иқтисодӣ ва ҷуғрофӣ; 

 - мавҷудияти захираҳои табиӣ.   

 Субъективӣ 

- касбият, таҷриба, сатҳи таҳсилот ва 

маҳорати касбии иштирокчиѐни 

муносибатҳои шарикӣ; 

 - таркиб, сохтори соҳибкории хусусӣ,  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  Дараҷаи 

институтси-

онализатсия  

  

  

  

  

Расмӣ 

  

  

  

  

  

- тағйирпазирӣ, субот, коркардшуда будани 

заминаҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣи шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ;  

- мавҷудияти барномаҳо ва нақшаҳои рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

 - мавҷудияти  дастгоҳи маъмурӣ, ки 

ҳамкориро бо тиҷорати хусусӣ дар доираи 

шарикӣ ба роҳ мемонад; 

 - рушди ташкилотҳои махсуси молиявию 

қарзӣ. 

 Ғайрирасмӣ  

- анъана ва хусусиятҳои миллӣ, ки дар 

муносибатҳои байни давлат ва бизнес ба 

миѐн омадаанд; 

 - фарҳанги хоҷагидор, фарҳанги шарикӣ; 

 - мушаххасоти муносибатҳои ғайрирасмии 

давлат ва тичорат.  

  

  

3.  

  

  
  

Фарогирии 

амал  

  

  

Умумӣ  

  

  

- самаранокии танзими   муносибатҳои  

ҳуқуқӣ ва молу мулкӣ; 

 - мавҷудияти сохторҳои ташкилӣ дар 

системаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ; 

 - дараҷаи ҳифзи ҳуқуқи моликият.   

  

 4. 

  

  

  

  

Мушаххасот 

  

- рушди  идоракунии ҷумҳуриявӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ; 

 - тақсими минтақавии маъданҳо, захираҳо; 

 - мушаххасоти рушд ва фаъолияти соҳаҳои 

мухталиф вабахшҳои иқтисодиѐт.  
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5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хусусияти 

амал 

  

  

  

  

  

Мусбат 

  

  

- иқтидори бойи илмӣ, инноватсионӣ ва 

истеҳсолӣ; 

 - шароити мукаммали рақобат; 

 - мавҷудияти шароити пешбинишаванда ва 

устувори бозор; 

  - мавҷудияти шабакаҳои сиѐсии ҳамкорӣ.   

  

  

Манфӣ 

  

  

- хавфҳои баланди сиѐсӣ ва иқтисодӣ; 

  - фарсудашавии воситаҳои асосӣ; 

 - маҳдудиятҳои инфрасохторӣ; 

 - фасод (коррупсия).  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соҳаи 

фаъолият 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Иқтисодӣ 

  

  

  

- сифати инфрасохтор; 

 - суботи иқтисодиѐт; 

 -сатҳи таҳсилот ва омодагии касбии 

иштирокчиѐни шарикӣ; 

 - рақобатпазирии соҳибкорӣ; 

 - фаъолияти сармоягузории соҳибкорӣ. 

  

  

  

  

  

Иқтисоди 

хориҷӣ 

  

  

  

  

Сиѐсӣ: 

 -самаранокии тартиботи коркард ва 

муҳокимаи лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ; 

  - фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

 - сатҳи хавфҳои сиѐсӣ. 

 Иҷтимоӣ: 

 - сифати институтҳои иҷтимоӣ (меъѐрҳои 

ахлоқӣ, фарҳангӣ, анъанаҳои таърихӣ ва 

ғайра); 

 - хусусияти зудҳаракатии иҷтимоӣ, ангеза ва 

манфиатҳои иҷтимоӣ; 

 - рушди сармояи инсонӣ.  
Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тањќиќот ва тањия карда шудааст 

Тавре ки аз ҷадвали 3.2.1. дидан мумкин аст,  тибқи манбаи амал, бояд 

фарқиятҳри объективиро новобаста аз он, ки ширкаткунандагони 

муносибатҳои баррасишаванда дар куҷо кор мекунанд ва сарфи назар аз 

шароити субъективӣ, бояд ҷудо кард. Бояд қайд кард, ки ин равандҳо 

иборатанд аз: мавҷудияти захираҳои табиӣ, ҷаҳонишавӣ, табиати даврии 

иқтисодиѐт ва мавқеи мусоиди иқтисодӣ ва ҷуғрофӣ. 
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Дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ ба зиѐдшавии шумораи соҳибкорон 

дар қаламрави мамлакат дар давраи ҳисоботӣ оварда расонид. 

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тариқи «Равзанаи ягона» дар соли 2019 дар миқѐси ҷумҳурӣ 

326 516 адад субъекти соҳибкорӣ фаъолияткунанда ба қайд гирифта 

шудааст, ки ин нишондод дар муқоиса нисбат ба соли 2018-ум 10 630 

адад ва ѐ 3,4 фоиз зиѐд мебошад. 

Аз шумораи умумии субъектҳои соҳибкорӣ, соҳибкорони 

инфиродӣ 295 586 адад дар миқѐси ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шудааст, ки 

ин нишондиҳанда дар муқоиса нисбат ба соли 2018-ум 10 873 адад ва ѐ 

3,8 фоиз зиѐд гардидааст, таснифоти он чунин аст: 

- соҳибкорӣ бо патент 105 371 нафар ба қайд гирифта шудааст, ки 

ин нишондод нисбат ба соли 2018-ум 4 004 адад ва ѐ 3,9 фоиз зиѐд 

гардидааст; 

- соҳибкорӣ бо шаҳодатнома 34 606 нафар ба қайд гирифта 

шудааст, ки ин нишондод нисбат ба соли 2018-ум 1 034 адад ва ѐ 3,1 фоиз 

зиѐд гардидааст; 

- хоҷагиҳои деҳқонӣ 155 608 адад ба қайд гирифта шудааст, ки ин 

нишондод нисбат ба соли 2018-ум 5 834 адад ва ѐ 3,9 фоиз зиѐд 

гардидааст. 

Инчунин, аз шумораи умумии субъектҳои соҳибкорӣ, шахсони 

ҳуқуқӣ дар соли 2019 дар ҳудуди ҷумҳурӣ 30 930 адад ба қайд гирифта 

шудааст, ки ин нишондод дар муқоиса нисбат ба соли 2018-ум -243 адад 

ва ѐ -0,8 фоиз кам шудааст. 
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Диаграммаи шумораи субъектҳои соҳибкорӣ  
то 1 декабри соли 2019 ва 2018 

 

 
Сарчашма: Кумитаи давлатии сармоягӯзори ва идораи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

Инчунин, аз шумораи умумии субъектҳои соҳибкории барҳамхурда 

24 347 ададро соҳибкорони инфиродӣ ташкил медиҳанд, ки дар муқоиса 

нисбат ба соли 2018-ум 1927 адад ва ѐ 7,3 фоиз кам шудааст. 

Бояд қайд кард, ки яке аз сабабҳои асосии барҳамхурии субъектҳои 

соҳибкорӣ, махсусан шахсони ҳуқуқӣ ин сарбории андозӣ, санҷишҳои 

барзиѐди мақомоти санҷишӣ, ба рақобати шадид тоб наовардани 

субъектҳои соҳибкорӣ, фоизи баланди қарзҳои бонкӣ ва дастрасии 

маҳдуд ба сарчашмаҳои молиявӣ ба шумор меравад. 

Дар ин давра 36 373 адад субъектҳои соҳибкорӣ таъсис ѐфтааст, ки 

ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2018-ум 5731 адад ва ѐ 13,6 

фоиз кам мебошад. 

Дар натиҷа дар миқѐси мамлакат миқдори субъектҳои соҳибкории 

навтаъсис дар соли 2019-ум 10 630 ададро ташкил медиҳад, ки ин 

нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2018-ум 3956 адад ва ѐ 27,1 фоиз 

кам аст. 

Маблағгузории қарзӣ яке аз воситаҳои асосии таъмини рушди 

устувори иқтисодиѐт, вусъат додани истеҳсолоти ватанӣ, устувор 

315 886 
284 713 

31 173 

326 516 
295 586 

30 930 

Ҳамагӣ Соњибкорони 
инфиродї:    

Шахсони ҳуқуқї: 

Соњибкорони фаъолияткунанда 

 2018 сол 2019 сол 
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намудани иқтидори содиротӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ дар кишвар 

ба ҳисоб меравад. 

Дар асоси маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади зиѐд 

намудани эътимоди мардум ба низоми бонкӣ, ба ташкилотҳои қарзӣ 

баҳри баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ва афзун намудани 

ҳаҷми қарзҳо ба муштариѐни боэътимод, аз ҷумла додани қарзҳои хурди 

дорои фоизи паст ба соҳибкорон аз рӯи имкониятҳои мавҷуда мусоидат 

намоянд. 

Бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурд тавассути воҳидҳои 

сохтори худ ба аҳолӣ хизматрасониҳои бонкиро дар минтақаҳои 

гуногуни ҷумҳурӣ пешниҳод менамоянд. Дар қаламрави ҷумҳурӣ 17 бонк 

ва 59 ташкилоти маблағгузории хурд (22 ташкилоти амонатии қарзии 

хурд, 6 ташкилоти қарзии хурд ва 31 фонди қарзии хурд) фаъолият 

менамоянд. Ба ҳолати 31 ноябри соли 2019 миқдори марказҳои 

хизматрасониҳои бонкӣ 1495 ададро ташкил медиҳад, ки нисбат ба 

ҳамин давраи соли гузашта 159 адад зиѐд мебошад. Ин имкон медиҳад, 

ки дастрасии аҳолӣ, аз ҷумла соҳибкорон ба хизматрасониҳои бонкӣ, 

барои гирифтани қарз бештар гардад. 

Тибқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон дар моҳҳои январ-

ноябри соли 2019 аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба маблағи 8,2 

млрд. сомонӣ қарз пешниҳод карда шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат 

ба ҳамин давраи соли гузашта (6,7 млрд. сомонӣ) ба андозаи 1,5 млрд. 

сомонӣ ва ѐ 22,8 фоиз зиѐд мебошад. Аз ҳаҷми умумии қарзҳои аз ҷониби 

ташкилотҳои қарзӣ дар давраи ҳисоботӣ додашуда маблағӣ 5,8 млрд. 

сомонии он ба соҳаи соҳибкорӣ рост омад, ки нисбат ба ҳамин давраи 

соли 2018-ум 619,3 млн. сомонӣ ва ѐ 11,9 фоиз зиѐд мебошад. 

Ҳаҷми умумии қарзҳои дода шуда ба соҳибкорони истеҳсолӣ дар 

моҳҳои январ-ноябри соли 2019-ум 3,2 млрд. сомониро ташкил дода, ки 

ин нишондод дар муқоиса нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 15,9 фоиз 

зиѐд мебошад. 
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Аз ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда, ба соҳаҳои саноат 12,7 фоиз, 

кишоварзӣ 14,5 фоиз, сохтмон 9,1 фоиз, хизматрасонӣ 14,5 фоиз, савдои 

хориҷӣ 16,2 фоиз нақлиѐт 0,8 фоиз, истеъмолӣ 28,5 фоиз, хӯроки 

ҷамъиятӣ 0,4 фоиз, миѐнаравии молиявӣ 0,9 фоиз ва дигар соҳаҳо 2,4 

фоиз рост меояд. 

Соҳибкории хурду миѐна дар кишвар яке аз омилҳои 

мусоидаткунанда ба вусъатѐбии бахши воқеии иқтисодиѐт, таҳкими 

иқтидори содиротии кишвар, паст намудани сатҳи бекорӣ ва баланд 

бардоштани некӯаҳволии мардум ба ҳисоб меравад. 

Қарзҳои хурди додашуда дар моҳҳои январ-ноябри соли ҷорӣ 5,4 

млрд. сомониро ташкил дод, ки он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 

24,0 фоиз зиѐд мебошад. 

Қобили тазаккур аст, ки бо мақсади беҳтарсозии муҳити 

соҳибкорие, ки ба рушди иқтисод ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат 

мекунад, аз ҷониби Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии соҳибкории 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз оғози фаъолият то имрӯз ба 

185 субъекти соҳибкории ҷумҳурӣ ба маблағи 264 миллион сомонӣ 

қарзҳои имтиѐзноки давлатӣ дода шудааст, ки беш аз 1500 нафар ба 

ҷойҳои нави корӣ фаро гирифта шудаанд. 

Аз ҷумла дар давраи ҳисоботӣ барои амалишавии 21 лоиҳаҳои 

соҳибкорон ба маблағи 44,3 миллион сомонӣ қарзҳои имтиѐзнок ҷудо 

шудааст. 

Бояд қайд намуд, ки дар самти интихоби лоиҳаҳои тиҷоратӣ ба 

минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ ва соҳаҳои истеҳсолоти саноатӣ афзалият 

дода шуда, лоиҳаҳои асоснокшуда дар доираи воридоти технологияи нав 

дастгирӣ карда мешаванд. 

Ҷиҳати дастгирии соҳибкорзанон ва баланд бардоштани нақши 

занон дар рушди соҳибкорӣ санаи 30 апрели соли 2019 дар Муассисаи 

давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” Форуми занони соҳибкор 

дар сатҳи Осиѐи Миѐна бо унвони “Вақти муваффақияти комил” бо 
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иштироки сиѐсатмадорон, намояндагони вазорату идораҳои дахлдори 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорону намояндагони ширкатҳои гуногун 

аз давлатҳои Осиѐи Миѐна низ иштирок намуданд, ки масъалаҳои 

ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаҳои мухталифи иқтисоди 

кишвар дида баромада, дар оянда ҳамкориро бо корхонаю ташкилотҳои 

тоҷикистонӣ ба роҳ хоҳанд монд. 

Санаи 28 - 29 майи соли 2019 дар Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 

ва идораи амволи давлатӣ бо мақсади иҷрои қарорҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2018, №624 «Дар бораи таъсис 

додани муассисаи давлатии «Ташаккул ва рушди соҳибкории 

Тоҷикистон» ва Нақшаи чорабиниҳо оид ба амалӣ намудани 300 рӯзи 

ислоҳот ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо намояндагони 

мақомоти марбутаи давлатӣ ва намояндагии Агентии Япония оид ба 

ҳамкории байналхалқӣ (JICA), мизи мудаввар дар мавзӯи «Рушди 

соҳибкории инноватсионӣ ва технологияҳои информатсионӣ» баргузор 

гардид. 

Дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон оид ба татбиқи тадбирҳо оид ба таъмини рушди босуботи 

иқтисодии кишвар, баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум, 

беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ рӯзи 14 июни соли 

2019 дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон аз ҷониби Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб Форуми 

байналмилалии сармоягузорӣ баргузор гардид. 

Дар кори Форум беш аз 400 нафар, аз ҷумла соҳибкорону 

сармоягузорони ватаниву хориҷӣ, масъулини мақомоти давлатӣ, 

намояндагони ҳамватанони бурунмарзӣ, мутахассисону коршиносон ва 

намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. 
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Дар маҷмӯъ дар доираи Форум 9 санади ҳамкорӣ, аз ҷумла 

«Созишномаи қолабӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Корпоратсияи байналмилалии исломӣ оид ба маблағгузории тиҷорат 

(ITFC)» (150 млн. долл. ИМА), «Созишномаи сармоягузорӣ байни 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ширкати дорои масъулияти маҳдуди 

«Каши Синюй Дади Майнинг» оид ба коркарди захираҳои маъдани 

нуқраи кони «Якҷилва»-и ноҳияи Мурғоби ВМКБ (39 млн. долл. ИМА), 

Ёддошти тафоҳум оид ба татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ бо 

ширкати «Тибет-Эверест», «Созишнома оид ба ҳамкорӣ байни мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ва ҶДММ 

«Ориѐн-Рустам» оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаи 

истеҳсоли маҳсулоти хурокворӣ» (17 млн. долл. ИМА), Ёддошти 

тафоҳум оид ба ҳамкорӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

вилояти Хатлон ва вилояти Балхи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, 

Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миѐни Палатаи савдо ва саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Утоқи тиҷорат ва саноати вилояти Бадахшони 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Шартномаи ҳамкории сетарафа миѐни 

Палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон, Палатаи савдо ва саноати 

вилояти Сурхондарѐи Ҷумҳурии Узбекистон ва Ассотсиатсияи 

Агробизнеси Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ 

байни Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии «Панҷ»-и Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва «Бонки сармоягузории мутаҳид» Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон ва Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ  байни КВД «Маркази 

дастгирии кишоварзии вилояти Хатлон» ва ООО «Хороший 

дискоунтер»-и шаҳри Красноярски Федератсияи Россия ба имзо 

расонида шуданд. 

Инчунин 6-7 августи соли 2019 дар шаҳри Хоруғи Вилояти 

Мухтори Куҳистони Бадахшон аз ҷониби Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва мақомоти иҷроияи 
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ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон Форуми 

байналмилалии сармоягузории Помиринвест - 2019 баргузор шуд. 

Дар Форуми мазкур беш аз 150 нафар иштирокчӣ аз ҷумла 

роҳбарону масъулони мақомоти давлатӣ, сармоягузорон аз Иѐлоти 

Муттаҳидаи Амрико, Канада, Олмон, Ҷумҳурии Исломии Покистон, 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой, доираҳои соҳибкории 

шаҳри Душанбе, Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоятҳои 

Суғду Хатлон иштирок намуданд. 

Ҳамзамон дар доираи чорабинӣ намоишгоҳи молу маҳсулот 

баргузор карда шуда, навори видеоии имкониятҳои сармоягузории 

Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон ба намоиш гузошта шуд. 

Сипас чорабинӣ дар се панели алоҳида дар мавзӯҳои “Роҳҳо ва 

усулҳои такмили сиѐсати давлатӣ дар самти сармоягузориву соҳибкорӣ 

дар ВМКБ”, “Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун омили суръатбахши 

саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Имкониятҳои рушди 

соҳибкорӣ дар бахши сайѐҳӣ ва ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайѐҳӣ” 

кори худро идома намуд. 

Дар доираи мулоқоти соҳибкорон бо соҳибкорон (В2В) 

имкониятҳои ба роҳ мондани ҳамкорӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор 

гирифт. 

Дар доираи баргузории Форуми байналмилалии сармоягузории 

Помиринвест – 2019 рӯзҳои 7–8 август як қатор чорабиниҳои дигар, аз 

ҷумла шиносоӣ бо имкониятҳои сайѐҳии вилоят, боздид аз корхонаҳои 

истеҳсолӣ ва дигар чорабиниҳои марбут ба муаррифии имкониятҳои 

сармоягузорию соҳибкорӣ дар Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон 

баргузор карда шуд. 

Дар доираи Форум байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон ва Фонд барои зиндагии беҳтар 

дар Тоҷикистон Ёддошти тафоҳум оид ба таъсиси корхонаи истеҳсоли 

либосворӣ дар шаҳри Хоруғ ба имзо расонида шуд, ки истеҳсоли то 50 
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ҳазор дона либосро дар 1 сол дар бар мегирад. Татбиқи лоиҳа дар се 

марҳила амалӣ карда мешавад 

Инчунин аз ҷониби сармоягузорон 8 лоиҳаи хурди тиҷоратӣ, аз 

ҷумла лоиҳаҳои “Бунѐди коргоҳи дузандагӣ дар шаҳри Хоруғ” (15000 

доллари ИМА), занбурпарварӣ дар ноҳияи Шуғнон (48000 доллар), 

мурғпарварӣ дар ноҳияи Шуғнон (25000 доллар), коргоҳи истеҳсоли 

мебел дар шаҳри Хоруғ (80000 доллар), коргоҳи истеҳсоли сангҳои сунъӣ 

барои сохтмон дар шаҳри Хоруғ (80000 сомонӣ), коргоҳи коркарди 

меваю сабзавот дар ноҳияи Шуғнон (11000 доллар), нигоҳдории меваю 

сабзавот дар ноҳияи Ванҷ (95000 доллар) ва қутоспарварӣ дар ноҳияи 

Роштқалъа (19000 доллар) интихоб карда шуданд, ки пас аз самаранок 

арзѐбӣ гардидани онҳо маблағгузорӣ карда мешаванд. 

Бо мақсади иҷрои супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 

1 июли соли 2019 дар Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон» бо иштироки Муовини якуми Сарвазири мамлакат, 

Президенти Бонки аврупоии таҷдид ва рушд ҷаноби Сума Чакраборти 

роҳбарияти вазорату идораҳо, намояндагони бахши хусусӣ, соҳибкорон 

ва воситаҳои ахбори омма вобаста ба масъалаҳои рушди бахши хусусӣ 

ва ҳамгироии минтақавӣ вохурӣ баргузор гардид. 

Дар чорабинӣ меҳмонон, намояндагони вазорату идораҳои 

ҷумҳурӣ ва бахши хусусию соҳибкорон ширкат намуданд. Дар рафти 

вохӯрӣ мубодилаи афкор байни иштирокчиѐн баргузор гардид. 

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби Муассисаи давлатии “Маркази 

татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ” дар ҳамкорӣ бо 

Барномаи рушди Созмони Миллали Муттаҳид феҳрист ва харитаи 

лоиҳаҳои эҳтимолии шарикии давлат ва бахши хусусӣ (шаҳодатномаи 

104 лоиҳа) бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи ҳарчи бештари сармоягузорон 

таҳия ва дар сомонаи Муассиса ҷойгир карда шуд.  

Мониторинги татбиқи 4 лоиҳаи амалишавандаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ гузаронида шуда, аз натиҷаи он ба Муовини якуми 



124 
 

 

 

Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯро оид ба шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ (аз 29 майи соли 2019, №1-4Г/427) гузориши муфассал 

пешниҳод карда шуд.  

Вобаста ба муаррифӣ ва вусъат бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ 

дар ними дуюми соли 2019 дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Бохтар, Данғара, 

Истаравшан, Хуҷанд, Хоруғ ва Рашт семинарҳои омӯзишӣ дар мавзӯи 

“Шарикии давлат ва бахши хусусӣ – воситаҳои ҳалли мушкилоти 

иҷтимоию иқтисодии маҳал” гузаронида шуданд. 

Бо мақсади рушди механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

ҷумҳурӣ, дар ҳамкорӣ бо Барномаи рушди СММ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 17-18 декабри соли 2019 мизи мудаввар дар мавзӯъӣ 

“Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҷиҳати пешбурди ҳадафҳои рушди 

устувор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” гузаронида шуд, ки дар кори он 

зиѐда аз 130 нафар кормандони вазорату идораҳо, шарикони рушд ва 

соҳибкорон иштирок намуданд. 

Дар давраи ҳисоботӣ ҷаласаи 11-уми Шӯро оид ба шарикии давлат 

ва баъши хусусӣ (21 декабри соли 2019) баргузор гардид, ки дар он 

лоиҳаи “Таъмин намудани аҳолии ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи 

Бобоҷон Ғафуров бо оби нӯшокии тоза” ҷонибдорӣ карда шуда, барои 

татбиқ ба бахши хусусӣ дода шуд. 

Айни замон лоиҳањои шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз тарафи  

мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дастгирї ѐфтанд ва 

фаъолияти худро оѓоз намуданд.  
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Лоиҳаҳое, ки аз тарафи бахши хусуси дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

маблағгузори шудаанд. 

 Љадвали 3.2.1. 

 

 
Номгӯи лоиҳаҳое, ки аз 

тарафи бахши хусуси дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
давраи амалишавианд 

 
Оид ба истеҳсол 

Маблағи 
умумии 

лоиҳа 

Макони 

ҷойгиршави 

ҶДММ «Фабрикаи қаннодии 

Амирӣ» 

оид ба сохтмон ва 
истифода додани 
корхонаҳои истеҳсоли 
маҳсулоти қаннодӣ, хокаи 
шираи нишоста ва орд 

23 млн. 
доллар 

ноҳияи 

Рудакӣ 

ҶДММ «Авесто Гурӯҳ» оид ба сохтмон ва 
истифодабарии корхонаи 
истеҳсоли оби нӯшокӣ ва 
маҳсулоти машруботии 
«Сиѐма» 

10 млн. 
доллар 

шаҳри 
Душанбе 

ҶДММ Моҳир Семент» оид ба сохтмон ва ба 
истифода додани 

корхонаи истеҳсоли 

семент дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхии 

вилояти Хатлон 

27 млн. 
доллар 

ноҳияи 
Ҷалолиддини 

Балхӣ 

ҶСП «Тоҷиксемент» оид ба сохтмон ва ба 
истифода додани 

корхонаи истеҳсоли 
семент 

100 млн. 
доллар 

шаҳри 
Душанбе 

Ширкати дорои масъулияти 
маҳдуди «Каши Синюй Дади 

Майнинг Инвестмент 
Лимитед»-и Ҷумҳурии 

Халқии Хитой (С.А. 
Минералз) 

оид ба коркарди маҷмӯии 
захираҳои маъдани нуқраи 

кони «Якҷилва» 

39 млн. 
доллар 

ноҳияи 
Мурғоби 

ВМКБ 

ҶДММ «Авесто Гурӯҳ» 
(Тоҷикистон) ва ҶДММ 

«Artel Engineering and 
Management»-и Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон 

оид ба сохтмон ва 
истифодабарии корхонаи 

истеҳсоли техникаи 
маишии «Артел Авесто 

Электроникс» 

10 млн. 
доллар 

шаҳри 
Душанбе 

Консорсиуми сармоягузорон 
дар ҳайати ҶДММ «Авесто 

Гуруҳ», ҶСК 
«Тоҷикгидроэлектромонтаж» 
ва ҶДММ ТАҚХ «Душанбе 

Сити» 

оид амалӣ намудани 
лоиҳаи ҷорӣ намудани 

низоми 
автоматикунонидашудаи 
назорат ва баҳисобгирии 

нерӯи барқ 

34,5 млн. 
доллар 

шаҳри 
Душанбе 

 

Сарчашма: Кумитаи давлатии сармоягӯзори ва идораи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 
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Ҳаҷми умумии қарзҳои дода шуда ба соҳибкорони истеҳсолӣ дар 

моҳҳои январ-ноябри соли 2019-ум 3,2 млрд. сомониро ташкил дода, ки 

ин нишондод дар муқоиса нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 15,9 фоиз 

зиѐд мебошад. Расми 3.2.1. 

Расми 3.21. Њаҷми умумии қарзҳои додашуда  ба соҳибкории хурду миёна 

дар кишвар ба соҳаҳо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Сарчашма: Аз тарафи муаллиф таҳия шудааст. 
 

Соҳибкории хурду миѐна дар кишвар яке аз омилҳои 

мусоидаткунанда ба вусъатѐбии бахши воқеии иқтисодиѐт, таҳкими 

иқтидори содиротии кишвар, паст намудани сатҳи бекорӣ ва баланд 

бардоштани некӯаҳволии мардум ба ҳисоб меравад. 

Аз ҷониби Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии соҳибкории 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз оғози фаъолият то имрӯз ба 

185 субъекти соҳибкории ҷумҳурӣ ба маблағи 264 миллион сомонӣ 

ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда ба соҳаҳо 

саноат 
12,7 фоиз 

кишоварзӣ 
14,5 фоиз 

сохтмон 
9,1 фоиз 

хизматрасонӣ 
14,5 фоиз 

савдои хориҷӣ 
16,2 фоиз 

нақлиѐт 0,8 фоиз истеъмолӣ 28,5 фоиз, 

хӯроки ҷамъиятӣ 0,4 фоиз 

миѐнаравии молиявӣ 0,9 фоиз дигар соҳаҳо 2,4 фоиз 
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қарзҳои имтиѐзноки давлатӣ дода шудааст, ки беш аз 1500 нафар ба 

ҷойҳои нави корӣ фаро гирифта шудаанд. 21 лоиҳаҳои соҳибкорон ба 

маблағи 44,3 миллион сомонӣ қарзҳои имтиѐзнок ҷудо шудааст. Љадвали 

3.2.2. 

Љадвали 3.2.2. 

Номгӯи лоиҳаи хурди тиҷоратӣ 

Номгӯи лоиҳаи хурди тиҷоратӣ Маблағи 

лоиҳа 

Макони 

ҷойгиршави 

“Бунѐди коргоҳи дузандагӣ ” 15000 доллари 

ИМА 

шаҳри Хоруғ 

занбурпарварӣ 48000 доллар ноҳияи Шуғнон 

мурғпарварӣ 25000 доллар ноҳияи Шуғнон 

коргоҳи истеҳсоли мебел 80000 доллар шаҳри Хоруғ 

коргоҳи истеҳсоли сангҳои сунъӣ 

барои сохтмон 

80000 сомонӣ шаҳри Хоруғ 

коргоҳи коркарди меваю сабзавот 11000 доллар ноҳияи Шуғнон 

нигоҳдории меваю сабзавот 95000 доллар ноҳияи Ванҷ 

қутоспарварӣ 19000 доллар ноҳияи Роштқалъа 

Сарчашма: Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи давлатии амволи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Бояд қайд кард, ки равандҳои ҷаҳонишавӣ ба рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, ки барои ҷалби сармояи хориҷии ба принсипҳои шарикии 

давлат ва тиҷорат дар дохили кишвар ва дастгирии давлатии сармояи миллӣ 

дар фаъолияти иқтисодии хориҷӣ асосѐфта нигаронида шудааст, таъсир 

мерасонанд. 

Шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо иштироки сармояи хориҷӣ 

кишварро барои ҳамгироӣ ба иқтисодиѐти ҷаҳонӣ, инчунин таҷрибаи зарурӣ 

ва технологияҳои инноватсионӣ дастгирӣ менамояд. Бояд қайд кард, ки ин 

шарикӣ истифодаи усулҳои дипломатияи иқтисодиро барои 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодиѐти миллӣ дар назар дорад, яъне давлат 

дар якҷоягӣ бо корпоратсияҳои фаромиллӣ дар заминаи глобалӣ кор мекунад, 



128 
 

 

 

ки ин нигоҳдорӣ ва афзоиши рақобатпазирии иқтисодиѐти миллиро нишон 

медиҳад. 

Бояд қайд кард, ки рушди даврии иқтисодиѐт ба рушди шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ ба таври баробар таъсир намекунад, зеро иқтисоди 

бозаргонӣ ноустувор аст. Масалан, пас аз давраи рушди бомуваффақияти 

саноат, инчунин шукуфоии умумии иқтисодӣ, ҳамеша давраи таназзул ба 

назар мерасад. 

 Афзоиши соҳибкории тиҷорӣ ба фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ 

таъсири мусбӣ мерасонад ва баръакс зуҳуроти бӯҳронӣ, чун қоида, ба 

мавқуфгузории лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва барномаҳои мақсаднок оварда 

мерасонад. Дар ин давраҳо, лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба 

ҳавасманд кардани талабот ҳамчун як имконияти иловагӣ барои ба эътидол 

овардани иқтисодиѐт, тақсимот ва ба ин васила коҳиш додани хавфҳое, ки 

дар давраи бӯҳрон барои шарикон меафзоянд, имконият дода, ҷалби 

маблағҳои дарозмуддатро дар лоиҳа таъмин мекунанд. 

 Мо боварӣ дорем, ки шароити мусоиди ташаккули шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ таъмин будани ҷумҳурӣ бо захираҳои табиӣ ва вазъи мусоиди 

иқтисодӣ ва ҷуғрофӣ мебошад. 

Қайд кардан муҳим аст, ки иқтидори бузурги табиӣ-захиравии ҷумҳурӣ 

доираи истифодаи имконпазири шарикии давлат ва бахши хусусИро  ба 

самти истифодаи мувофиқи захираҳои мавҷуда афзоиш медиҳад, зеро 

механизмҳои ин шарикӣ, ки тиҷорати бомуваффақияти тадқиқоти илмиро 

таъмин мекунанд, метавонанд воситаи таҳия ва татбиқи технологияҳои нав 

бошанд. 

Ғайр аз он, шартҳои субъективӣ ҳама шартҳои иҷозатдодашударо, ки 

хусусияти иштирокчиѐни шарикро муайян мекунанд, дар бар мегиранд. Бояд 

қайд кард, ки мақомоти давлатӣ ташаббусро барои таҳияи заминаи меъѐрию 

ҳуқуқӣ ва ҷалби соҳибкорӣ ба татбиқи муштараки лоиҳаҳо оид ба 

хизматрасонӣ ба резидентҳо ба зиммаи худ мегиранд. Таҳлили фаъолияти 

сохторҳои соҳибкорӣ дар соҳаи инфрасохтор нишон медиҳад, ки онҳо 
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вазифадоранд ташаббус нишон диҳанд, масъулияти иҷтимоии тиҷоратро дар 

назди ҷомеа муайян кунанд ва инчунин дорои захира ва потенсиали зарурӣ 

бошанд. Таъсири асосӣ ба ташаккули шарики давлат ва бахши хусусӣ 

дараҷаи дахолати давлат ба иқтисодиѐт, бахусус соҳибкории давлатӣ дар 

соҳаи инфрасохтор мебошад. 

Илова бар ин, мувофиқи принсипи равиши институтсионалӣ ҷудо 

кардани шароити расмӣ ва ғайрирасмӣ дуруст мебошад, ки дар онҳо шартҳои 

расмӣ барои ташаккули шарики давлат ва тиҷорати хусусӣ аҳамияти назаррас 

доранд: меъѐрҳои ҳуқуқӣ ва қонунҳо, заминаи меъѐрию ҳуқуқии 

коркардшуда, пешгӯишаванда ва боэътимоде, ки манфиатҳои бизнес ва 

гирандагони хизматрасониҳоро ҳимоя мекунад, инчунин эҳтимолияти 

иштироки сохторҳои хусусиро дар расмиѐти ҳуқуқӣ, ки ҳуқуқҳои онҳоро 

ҳимоя мекунад ва дастрасии онҳоро ба раванди қабули қарорҳо таъмин 

менамояд. 

Инчунин бояд қайд кард, ки барои рушди шарикӣ дар ҷумҳурӣ 

мавҷудияти ҳуҷҷатҳои барномавӣ, ки ҳадафҳо, вазифаҳо, принсипҳои 

ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро муайян мекунанд, инчунин 

самтҳои афзалиятноки оғоз ва дастгирии ин шарикиро муайян мекунанд, 

мусоидат мекунанд. 

Бояд қайд намуд, ки самаранокии фаъолияти шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ мумкин аст тавассути мавҷудияти дастгоҳи маъмурӣ маълум карда 

шавад, ки ҳадафҳои ҷамъиятиро дар шароити шарикӣ татбиқ намуда, бо ин 

мақсад дастгирии захиравии мувофиқро медиҳад. Бо назардошти ин, 

ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроия дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо, аз 

ҷумла ташкили муносибатҳои босифат байни вазорату сохторҳои мухталиф, 

ки дар татбиқи чунин лоиҳаҳо иштирок мекунанд, нақши муҳим 

дорад. Илова ба мақомоти давлатӣ, шароити институтсионалии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ аз ҷониби муассисаҳои махсусгардонидашудаи 

молиявӣ ва иқтисодӣ таҳия карда мешаванд, ки лоиҳаҳои муштаракро бо 
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захираҳои сармоягузорӣ, инчунин ташкилотҳои онҳоро 

ташхискунанда таъмин менамоянд. 

Шароити рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ инчунин метавонад 

иқтисодӣ ва ғайри иқтисодӣ бошанд. Ба гурӯҳи иқтисодӣ шароити дахлдоре 

мансуб мешаванд, ки аз сифати онҳо самаранокии такрористеҳсоли иҷтимоӣ, 

яъне ташаккули муҳити институтсионалӣ ва инфрасохтор, тиҷорати хурд, 

илм ва маориф, ташаккули институтҳои молиявӣ ва пулӣ, устувории 

иқтисодиѐт, сатҳи таълим ва омодагии шарикон вобаста аст. Ин шартҳо ба 

хусусияти муҳити зист, ки дар он сохторҳои соҳибкории хусусӣ фаъолият 

мекунанд, таъсир мерасонад. Шароити ғайрииқтисодии ташаккули шарики 

давлат ва бахши хусусӣ шароити сиѐсиву иҷтимоии ҷумҳуриро инъикос 

мекунад. 

Аз ин рӯ, ҷалби захираҳои молиявӣ дар доираи лоиҳаҳои муштараки 

давлат ва соҳибкорӣ аз сатҳи хавфҳои сиѐсӣ дар кишвар вобаста аст. 

Ҳамзамон, шароити иҷтимоӣ барои рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ тавассути созмонҳои иҷтимоии ҷомеа инкишоф меѐбанд ва бо 

самаранокии фаъолияти системаи институтҳои иҷтимоӣ, хусусияти ҳаракати 

иҷтимоӣ, ҳавасмандӣ ва манфиатҳо муайян карда мешаванд. 

Дар байни омилҳои иҷтимоӣ сармояи инсонӣ аҳамияти муҳим дорад, 

ки бояд зеҳният ва рушди рӯҳонӣ, тахассус, қобилияти навоварона ва 

малакаҳои касбӣ дошта бошад, ки дар раванди тарбия, таълим ва кор ба даст 

оварда шудаанд. Ин шартҳо дар якҷоягӣ бо шароити иқтисодӣ ташаккули 

шарикии давлат ва тиҷоратро таъмин мекунанд ва ба такмилдиҳии қобили 

мулоҳизаи онҳо метавонанд таъсири мусоид расонанд. 

Илова бар ин, шартҳо метавонанд мусбат ва манфӣ бошанд. Мусбӣ 

самараи иқтисодии истифодаи шарикӣ байни давлат ва бизнеси хусусиро 

зиѐд мекунанд, ки иқтидори рушдро афзоиш медиҳад, дар ҳоле ки манфӣ ба 

рушди ин шарикӣ монеа мешаванд. Масалан, муҳити рушдѐфтаи рақобат, ки 

дар он дастрасӣ ба иштирок барои корхонаҳои мухталиф баробар аст, барои 

ташаккули мушорикати давлат ва бахши хусусӣ шароити мусоид меофарад, 
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зеро танҳо рақобати солим самаранокӣ, зудҳаракатӣ ва фаъолнокии бахши 

хусусиро таъмин мекунад. Мақомоти ҳокимияти иҷроия бояд муҳити 

рақобатро барои фаъолияти бахши хусусӣ фароҳам оранд. 

Ба системаи иқтисодӣ, татбиқи бомуваффақияти шарикӣ аз мавҷудияти 

шароити пешгӯишаванда ва устувори бозор, заминаи устувори меъѐрию 

ҳуқуқӣ, рӯҳияи соҳибкории ҷомеаи шаҳрвандӣ, ихтисоси назарраси 

мутахассисони мақомоти давлатӣ ва потенсиали бузурги илмӣ, 

инноватсионӣ, истеҳсолӣ ва инсонӣ мусоидат менамояд. 

Бояд қайд кард, ки монеаҳо дар рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ инҳоянд: номукаммалии механизмҳои рақобатпазир, хавфҳои 

назарраси сиѐсӣ ва иқтисодӣ, тахассуси пасти захираҳои меҳнатӣ, коррупсия 

ва ғайра. 

Ҳангоми баррасии шартҳои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

дар иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳи асосӣ муайян кардани шартҳое 

мебошад, ки ба баланд бардоштани самаранокии шаклҳои мавҷудаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ ва ҷорӣ кардани шаклҳои ояндадори ин шарикӣ дар 

соҳаи хизматрасонӣ мусоидат мекунанд. 

Барои дастгирии институтсионалии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 

таҳияи барномаҳои стратегии ташаккули ин шарикӣ, ки тавзеҳи мафҳумҳо, 

муайян кардани шаклҳо, усулҳо ва бахшҳои афзалиятнокро барои оғоз ва 

дастгирии шарикӣ муайян месозанд, инчунин таҳияи қоидаҳои маъмурӣ 

барои амали муштараки давлат ва бизнес дар лоиҳаҳои муштарак, шаклҳои 

стандартии шартномаи байни шариконро дар бар мегирад. 

Мо чунин мешуморем, ки монеа барои паҳншавии шаклҳои охирини 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ мавҷуд набудани муҳити мусоиди корӣ ва 

фарҳанги соҳибкорӣ дар соҳаи инфрасохтор мебошад. 

Ҳамин тавр, мо чунин мешуморем, ки барои ҳалли мушкилоти гузариш 

ба модели бозории рушди иқтисодӣ зарур аст, ки бахшҳои инноватсионӣ ва 

технологӣ барқарор ва ташаккул дода шаванд, ба онҳо дастгирии молиявӣ 

расонида шавад ва ҳамчунин инфрасохтори инноватсионӣ ташкил карда 
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шавад. Татбиқи бомуваффақияти лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

ба фароҳам овардани шароити мусбӣ барои ташаккули корхонаҳои хурду 

миѐна дар соҳаи инфрасохтор мусоидат мекунад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

дар соҳаи инфрасохтор барои ташаккули шарики қавӣ ва самарабахш аз 

ҷониби соҳибкории хусусӣ дар соҳаи инфрасохтор самаранок  нест. 

Ба ақидаи мо, сиѐсати мақсадноки давлатӣ дар самти рушди фазои 

соҳибкорӣ дар соҳаи инфрасохтор зарур мебошад, ки ташаккули 

инфрасохтори соҳибкорӣ, ташкилотҳои молиявӣ ва паст кардани монеаҳои 

маъмуриро дар бар мегирад. 

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, бояд қайд кард, ки рушди шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар шароите сурат мегирад, ки ба ин раванд ба таври 

мусбат ва манфӣ таъсир расонад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташаккули шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ потенсиали калон вуҷуд дорад, аммо барои ҷорӣ ва амалисозии чунин 

шарикӣ, мушкилоти хусусияти иқтисодӣ, ташкилӣ ва ҳуқуқидошта пеш 

меоянд. Ба ақидаи мо, маҳдудиятҳои институтсионалии рушди 

босуръати шарикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборатанд:               

ягон барнома ва нақшаҳои ташаккул ва татбиқи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, инчунин дастгирии танзими онҳо вуҷуд надоранд;                 

дастгоҳи маъмурии мувофиқ, ки ба танзими муносибатҳои шарикиро 

иҷро кунад, вуҷуд надорад;                 

институтҳои ҳуқуқи ҷамъиятӣ ва моликияти ҷамъиятӣ кор 

намекунанд.                 

Ҳамин тавр, таъсири манфӣ ба ташаккул ва рушди шарикии давлат ва 

тиҷорати хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин аст: мавҷуд набудани 

муҳити мукаммали соҳибкорӣ, сатҳи баланди коррупсия ва нокифоя будани 

самаранокии ҷомеаи шаҳрвандӣ. 

Дар ин асос, мо чунин мешуморем, ки барои фароҳам овардани 

шароити мусбӣ барои ташаккули шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, як қатор чораҳо заруранд, ки ин шарикиро муқаррар 

кунанд, илова бар ин, шаффофияти лоиҳаҳои муштараки давлат ва тиҷорат, 

инчунин сиѐсати самарабахши зиддикоррупсионӣ таъмин карда шавад. 

Бояд қайд кард, ки аз ҳама асосиаш рушди шуури ҷамъиятӣ ва 

институтҳои ҷомеа мебошад, ки назорати иҷтимоиро аз болои ин лоиҳаҳо 

таъмин хоҳад кард. 

Таҳлили мо дар бораи амали қонуни шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

нишон медиҳад, ки он меъѐрҳои интихоби шарики потенсиалиро барои 

иштирок дар озмун барои лоиҳаи пешниҳодшуда ѐ барои ҳар як лоиҳаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

намекунад. Бинобар ин бояд қоидаҳои баргузории тендер ва таҳияи 

ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои интихоб таҳия карда шаванд. 

Самти муҳим дар тақвияти нақши механизми танзими давлатии 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз он иборат аст, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тибқи Қонун дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

«шарики давлатӣ метавонад: 

дастгирии молиявии давлатӣ (қарзҳо бо шартҳои имтиѐзнок, ки барои 

татбиқи лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ  лозиманд; 

имтиѐзҳо ва / ѐ мавқуфгузорӣ ва (ѐ) батаъхиргузории пардохтҳои 

андоз;                       

 имтиѐзҳо ва / ѐ батаъхиргузорӣ ва / ѐ пардохти давра ба давраи 

боҷҳои гумрукӣ  ва ғайра)      

дастгирии давлатии иқтисодӣ ба шарики хусусӣ ва / ѐ ширкати 

лоиҳавӣ (мусоидат ба гирифтани иҷозатнома, ризоиятҳо; додани ҳуқуқи 

истисноӣ ба фаъолият дар доираи созишномаи басташудаи шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ ва ғ.) пешниҳод намояд ва ѐ дар пешниҳод намудан 

мусоидат кунад».
66

  

Самти дигари муҳими танзими давлатӣ ва дастгирии шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ ин аст, ки ҳимояи сармоягузории хусусӣ дар лоиҳаҳои 

                                                                 
66

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оиди шарикии давлатї ва бахши хусусї».- Душанбе, 2012. 
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шарикии давлат ва бахши хусусӣ зарур аст. Дар ҷумҳурӣ кафолатҳои давлатӣ 

бо мақсади ҳимояи моликияти шарики хусусӣ, инчунин ширкати лоиҳавӣ аз 

милликунонӣ ва дигар чораҳо муқаррар карда шудаанд. Ҳамзамон, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузориҳо» инчунин муқаррар 

кардааст, ки сармоягузориҳо мавриди мусодира қарор дода намешаванд. 

Бо вуҷуди ин, лаҳзаҳои истисноӣ мавҷуданд, ки сармоягузориҳо 

метавонанд ба манфиати ҷамъият мусодира карда шаванд, вале бо пардохти 

саривақтӣ ва ҷуброни муносиб барои зарари аз ҷониби сармоягузор 

расонидашуда. 

Аз ин рӯ, ҷуброн бо нархи объективии сармоягузории мусодирашуда ѐ 

як қисми он, ки ба зиѐни фоида ва барои шумораи муайяни қарорҳо оид ба 

мусодираи манзил бояд сурат гирад; бояд бо асъори озод мубодилашаванда 

бидуни таъхир, илова бар фоиз бо қурби байнибонкии LIBOR бо доллари 

ИМА пас аз санаи мусодира пардохт карда шаванд ва инчунин бояд озодона 

фурӯхта ва интиқол дода шаванд. 

Ғайр аз он, агар сармоягузор оид ба татбиқи мусодираи амвол даъво 

кунад, ки баҳодиҳии сармоягузориҳо ва пардохти ҷубронро дар бар мегирад, 

сармоягузор ҳуқуқ дорад парвандаро аз ҷониби мақомоти судӣ ѐ дигар 

мақомоти салоҳиятдори давлатии ҷумҳурӣ, вале бе вайрон кардани тартиби 

ҷуброни зиѐн ба сармоягузор, зуд баррасӣ кунад. 

Аз тарафи дигар, мо истифодаи принсипҳои зерини татбиқи 

ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро бо назардошти хусусиятҳои 

ҳудудии рушди вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ва ҳалли лоиҳаҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муҳим дорои аҳамият мешуморем:  асосноксозӣ ва рушди 

консепсияи маҳаллии рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ; бо 

назардошти потенсиали шарикии давлат ва бахши хусусӣ таҳияи усулҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва муайянсозии лоиҳаҳо; дастгирии 

мунтазами ҳуқуқӣ ва рушди тавонмандӣ барои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ. 



135 
 

 

 

Фазои сармоягузориро мо  ҳамчун маҷмӯи шароити иҷтимоию 

иқтисодӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ, сиѐсӣ ва фарҳангӣ баррасӣ мекунем, ки 

мувофиқи мақсад будани сармоягузориро муаян мекунанд. 

Масъалаи сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар айни замон, 

аҳамияти хоса дорад. Дурнамои иқтисоди миллӣ нисбат ба  омилҳои дигар аз 

бештар вобаста аст. Ин таваҷҷӯҳи баландро на танҳо аз ҷониби тиҷорат, 

балки ҷомеа, ҷомеаи коршиносон, элитаи зеҳнӣ ва инчунин Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташаккули механизми ҷалби сармояи хориҷӣ ва 

фаъолсозии бозори сармоягузорӣ нишон медиҳад. 

Арзѐбии бозори сармоягузорӣ ба таҳлили омилҳои муайянкунандаи 

ҷанбаҳои сиѐсӣ, иҷтимоӣ, макроиқтисодӣ, соҳавӣ ва инфрасохторӣ асос 

ѐфтааст. 

Ҳам андозаҳои воридотӣ ва ҳам содиротие истифода мешаванд, ки 

иқтидори кишварро барои сармоягузорӣ ва рушди хавфи татбиқи онҳо 

тавсиф мекунанд: суботи сиѐсӣ ва ояндабинӣ; суръати афзоиши ММД ва 

истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ; захираҳои табиӣ ва вазъи экология; ҳифзи 

ҳуқуқи моликият; сифати қувваи корӣ; сатҳи рушди иншооти 

инфрасохторӣ; ҳолати буҷет, қарзи беруна, иқтидори қарзии бонкҳои 

маҳаллӣ; сифати идоракунии давлатӣ; қонунгузорӣ оид ба танзими 

соҳибкорӣ; риояи қонуният ва тартибот; рушди системаи судӣ; сатҳи 

коррупсия ва ғайра.                                                                                    

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

марҳилаи ибтидоии ташаккул қарор дорад. Дар кишвар қонуни дахлдор 

қабул гардид, ки дар он ба заминаи меъѐрию ҳуқуқӣ тағйирот ворид карда 

шуд, портфели лоиҳаҳои пилотӣ ташкил карда шуданд, илова бар ин, 

мафҳумҳои асосӣ таҳия шуда, бозори ташаккулѐбии шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ оғоз гардид. Аз ин рӯ, вазифаҳои марҳилаи навбатӣ ташкили 

як сохтори махсус мебошанд, ки ба рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

машғуланд, илова бар ин, муайян кардани модели шарикии давлат ва бахши 
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хусусӣ, инчунин ҳавасмандгардонии бозор ва ҷалби манбаъҳои нави 

маблағгузорӣ низ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим мебошанд.  

Бояд қайд кард, ки марҳилаи рушд уҳдадор аст, ки системаи мукаммали 

ҳамгирошударо ташкил намояд, ки рушди устувори ҳамкориҳои бахшҳои 

давлативу хусусиро дар инфрасохтори Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин кунад. 

Аз ин рӯ, мо асосноккунӣ ва вусъатѐбии самтҳои асосӣ ва воситаҳои 

ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусиро дар инфрасохтори 

Ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятнок мешуморем.  

 

3.3. Усули ҷалби захираҳои молиявӣ ба лоиҳаҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ 

Бо мақсади гузаронидани арзѐбии пешакии мувофиқати истифодаи 

воситаҳои дар боло зикргардида барои ҷалби захираҳои молиявӣ дар 

лоиҳаҳои ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ ва дар натиҷа, баланд 

бардоштани самаранокии худи лоиҳа, мо пешниҳод менамоем, ки усули 

интихоби афзорҳои мувофиқ истифода шавад. 

Истифодаи ин усул дар раванди қабули қарорҳо нисбати лоиҳаи 

миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ имкон медиҳад, ки манфиатҳои 

ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор - давлат, тарафҳои хусусӣ ва кредиторон ба 

назар гирифта шаванд. 

Азбаски ягон лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар зоти худ 

назир надорад, усули дар поѐн пешниҳодшуда даъвои универсалӣ буданро 

намекунад. Бо вуҷуди ин, истифодаи он ба мо имконият медиҳад, ки самти 

таҳлили минбаъдаи амиқтар ва муқоисашавандаро нишон диҳем ва дар 

ниҳоят ба интихоби маҷмӯи мутаносиби афзорҳои таъсирбахш (бо 

дарназардошти вазъи мушаххас) барои ҷалби сармоя мусоидат намоем. 

Усули  пешниҳодшаванда- усули интихоби афзорҳои мувофиқ 

тибқи  қоидаҳои умумии  иқтисодӣ ва риѐзии моделсозӣ сохта шуда, бо як 

қатор фарзияҳо тавсиф мегардад, ки ба мушаххаскунонӣ ва истифодаи 

амалии васеътари он мусоида мекунад: 
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1) ба сифати шахси ҳуқуқие, ки нақши қарзгирандаро иҷро мекунад,  

SPV лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ  баромад 

мекунад;                                      

2) фарз карда мешавад, ки ба сифати кафилон ва / 

ѐ ҷонибҳои кафолатдиҳанда метавонанд ҳам шахсони ҳуқуқие баромад 

кунанд, ки аз номи онҳо тарафи хусусӣ фаъолияти худро анҷом медиҳад ва 

ҳам ассотсиатсияи шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

3) ҳангоми таҳияи маблағгузории лоиҳаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ маблағҳои шахсӣ, ки дарҷониби шарики хусусӣ мавҷуданд, кофӣ 

нестанд, ҷалби сармояи қарзӣ зарур аст; 

4) ҳама гуна афзорҳоро барои ҷалби захираҳои молиявии дар боло 

баѐншуда истифода бурдан мумкин аст. 

Усули интихоби афзорҳои ҷалби захираҳои молиявӣ меъѐрҳои 

зеринро дарбар мегирад: 

 мавҷудияти омилҳои боздоранда; 

 таъмини баргардонидани маблағҳои ҷалбшуда; 

 давомнокии маблағгузорӣ; 

 имкони дароз кардани муҳлатҳо; 

 эҳтимолияти тағйирѐбии назаррас дар шароити пешбурди тиҷорат; 

 омодагии тарафи хусусӣ барои паст кардани ҳиссаи худ дар  лоиҳаи 

миллии  шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

 мавҷудияти даромади асъорӣ дар лоиҳаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ; 

 дурнамои омодагии шарикон барои анҷом додани ҳисоббаробаркунӣ бо 

шартҳои аз ҷониби тарафайн пешниҳодшуда. 

Шаш меъѐрҳои аввал меъѐрҳои имконият номида мешаванд. Афзорҳои 

ҷалби захираҳои молиявӣ, ки дар арзѐбӣ аз рӯи ин меъѐрҳо хориҷ карда 

шудаанд, имконияти воқеии истифодаи воқеӣ надоранд ѐ боиси хароҷоти 

калони ташкилӣ мешаванд. Дуи охирин меъѐрҳои оқилона будан 

мебошанд. Бо кӯмаки онҳо, эҳтимолияти кам кардани пардохт барои 
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маблағгузорӣ арзѐбӣ карда мешавад, онҳо мамнӯиятро барои истифода 

пешниҳод намекунанд (аз ин сабаб, ин меъѐрҳо ба модели умумӣ дохил карда 

нашудаанд). 

Биѐед ҳар як меъѐрҳои дар боло зикршударо ба таври муфассал дида 

бароем. 

Омилҳои боздоранда барои маблағгузории лоиҳаҳои миллии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ омилҳое мебошанд, ки муайянкунии онҳо иштироки 

минбаъдаи қарздиҳандаро дар маблағгузории лоиҳа қобили қабул 

намекунад. Дар байни онҳо мо чизҳои зеринро фарқ мекунем: 

 мавҷуд будани маълумоти манфӣ дар бораи тарафи хусусӣ (аз ҷумла 

саҳмдорон, мудирияти олӣ, эътибору нуфузи корӣ, таърихи қарз, ҳолати 

молиявӣ, ки муфлисшавиро нишон медиҳад);      

 мутобиқ набудани лоиҳа ба талаботи экологӣ (хулосаи мусбӣ ѐ 

иҷозатномаи мақомоти назорати экологӣ мавҷуд нест);               

 тарафи хусусӣ дар ҳолати мурофиаи ҳакамӣ ѐ мурофиаи судӣ қарор 

дорад ѐ аз болояш арзу шикоят ба мақомоти дахлдор расидааст, ки ба таври 

назаррас метавонад вазъи молиявии онро  бад кунад;      

 тарафи хусусӣ таҷрибаи корро ҳамон соҳае, ки дар он татбиқи лоиҳа 

ба назар гирифта шудааст, надорад;      

 маълумоте, ки тарафи шарики хусусӣ ба бонк бо ҳуҷҷатҳо дар бораи 

дархости қарз пешниҳод кардааст, дидаву дониста бардурӯғ ѐ ғалат 

мебарояд;      

 қарздиҳандаи потенсиалӣ дар бораи мавҷудияти сарчашмаҳои 

боэътимоди 100% маблағгузории лоиҳа маълумоти тасдиқшуда надорад, агар 

сохтори маблағгузорӣ иштироки тарафҳои дигарро дар лоиҳа, ки 

маблағгузориро пешниҳод мекунанд, пешбинӣ кунад;      

 муҳлатҳои имконпазири қарзи (қарзҳои) бонк камтар аз мӯҳлатҳои 

сметавии бозгашти онҳо аз рӯи натиҷаҳои таҳлили молиявии лоиҳаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ѐ ки дигар сарчашмаҳои нақшавии пардохт 

бошад;               
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 арзиши софи ҷории лоиҳа аз сифр камтар аст; 

 меъѐри дохилии даромад аз арзиши захираҳо барои амалиѐти қарзӣ 

пасттар аст;          

 ба нақша гирифта мешавад, ки лоиҳаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар кишваре, ки ноустувории зиѐд дорад, амалӣ карда мешавад 

(таъсири хавфи сиѐсӣ ва ҳолатҳои форс-мажор бузург аст);                        

 пурра набудани маблағҳои худии тарафи хусусӣ дар таркиби  

маблағгузории лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ;                        

 набудани ҳаҷми пешбинишудаи фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда, 

ки аз рӯйи лоиҳа;                        

 набудани командаи боэътимод ва соҳибкасби менеҷерони роҳбар 

барои татбиқи лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз ҷониби шарики 

хусусӣ.                        

Бозгардандагии маблағҳои қарзгирифташударо метавон тавассути 

гарав (аз ҷумла ипотека), кафолати бонкӣ, замонат ва инчунин маҷмӯи ин 

усулҳо таъмин кард. Аммо ҳамчун меъѐр,  на ин усулҳо, балки қобилияти 

қарзгирандаи эҳтимолӣ барои таъмини қарз, ба назар гирифта мешавад. 

Ҳамин тавр, таҳлил карда мешавад, ки чӣ тавр маблағи қарз (ва фоизҳо 

ба он) ва имконоти молиявии қарзгиранда, аз ҷумла кафолатдиҳандагони он, 

инчунин ҷараѐни пешбинишавандаи гардиши пул барои лоиҳа 

муқоисашаванда мебошанд.  

Интихоби афзорҳо барои ҷалби захираҳои молиявӣ то як дараҷа аз 

давомнокии худи сармоягузорӣ вобаста аст. Ин меъѐр бояд аз муддати ҳаѐти 

лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ фарқ карда шавад, зеро давраи 

сармоягузории мустақим, чун қоида, каме баъдтар аз саршавии худи лоиҳа 

оғоз меѐбад ва аксар вақт аз санаи ба охир расидани он ба итмом 

мерасад. Дар ин ҳолат, мӯҳлати сармоягузорӣ бояд ҳамчун фосилаи вақт 

байни лаҳзаи гирифтани маблағҳои ҷалбшуда ва пардохти пурраи қарз ҳисоб 

карда шавад, ки ҳар дафъа бо нақшаи гардиши пули нақд, ки дар нақшаи 

бизнес тасдиқ карда шудааст, муайян карда мешавад. 
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Бо назардошти якдафъаина буданаш, ҳеҷ як лоиҳаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ аз марҳилаи аввал то ба охир комилан ҳисоб карда 

намешавад. Ҳиссаи номуайянӣ ҳамеша вуҷуд дорад. Ҳамин тариқ, ҷониби 

бахши хусусӣ, ба монанди қарздиҳанда, бояд як дараҷа озодӣ дошта бошад, 

ки он, масалан, дар намуди дароз кардани қарзҳои гирифташуда, ифода 

мегардад. 

Се вариант дар назар гирифта мешавад: якум, зиѐд кардани лимити 

маблағҳои қарзӣ, дуюм, имкони тамдиди ӯҳдадориҳои қарзӣ, сеюм, 

имконияти истифодаи воситаҳои алтернативӣ барои пардохти ӯҳдадориҳои 

кӯҳна (масалан, пардохти қарзи вомбарг бо истифодаи қарз ѐ баръакс ва 

ғ.). Муҳим он аст, ки тамдиди муҳлат ба бадшавии назарраси шароити 

маблағгузорӣ оварда намерасонад. 

Эҳтимолияти тағйири назарраси шароити пешбурди тиҷорат аз вазъи 

сиѐсии кишвар, аз талаботҳои иловагӣ, ки аз ҷониби кредиторон дода 

шудаанд (мавҷудияти шартномаҳо) ва бештар аз бахши соҳибкорӣ вобаста 

аст. Тағйирот дар шароит ҳамчун падидаи қасдан манфӣ шарҳ дода мешавад, 

ки ба аз даст додани фоида, зиѐн, муфлисшавӣ, аз даст додани молу мулк, 

ҳолатҳои фавқулодда оварда мерасонад. 

Натиҷаҳои тағйироти назаррас метавонанд ҷаримаҳо ва даъвоҳо барои 

молу мулке, ки дар доираи лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

эҷод шудаанд, хоҳ моликияти ҷисмонӣ (бахусус предмети гарав) ѐ пули нақд 

дар ҳисобҳои бонкӣ, бошанд. Аз ин рӯ, ҳангоми амалисозии лоиҳаҳое, ки 

дорои хавфи баланд мебошанд, бояд омилҳои ҷалби сармояро ба назар 

гиранд, ки имконияти барқароршавиро аз ҷониби шарикон, мақомоти 

танзимкунанда ва судӣ кам мекунанд. 

Омодагии ҷониби бахши хусусӣ барои кам кардани ҳиссааш дар лоиҳа 

мавҷудияти имкониятҳои потенсиалии истифодаи афзорҳои маблағгузории 

саҳмияҳоро дар татбиқи лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар назар 

дорад. 
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Мавҷудияти ҷузъи асъор дар лоиҳа ҳамчун қисми қисми даромади 

пешбинишуда ѐ мавҷуд набудани он ба истифодаи ягон афзори 

баррасишавандаи ҷалби сармоя халал намерасонад. Сухан бештар дар бораи 

мувофиқи мақсад будани истифодаи он меравад. Ҳамин тавр, қарзи асъори 

хориҷӣ дар сурати умум хизматрасонӣ ва пардохти асъорро бо асъори хориҷӣ 

дар бар мегирад, дар ҳоле ки сатҳи фоизи қарзҳо аз рӯйи ин қарзҳо хеле 

пасттар аст. 

Агар лоиҳа даромади содиротиро дар назар нагирад, қарзгир маҷбур 

мешавад, ки сомониро бо асъори хориҷӣ баргардонида ҳисоб кунад ва ин 

ногузир ба пайдоиши хавфи асъорӣ ва хароҷоти иловагӣ оварда 

мерасонад. Аз ин рӯ, истифодаи ин ѐ он афзори ҷалби сармоя бо асъори 

хориҷӣ мувофиқи мақсад аст, агар даромади содиротӣ дар лоиҳа барои 

пардохти пурра ва саривақтии ӯҳдадориҳои дахлдори қарз кифоя бошад. 

Мавҷудияти эҳтимолияти бастани шартнома бо пудратчиѐн дар 

шартҳои ҳисоббаробаркуниҳои аз ҷониби ҷониби хусусӣ пешниҳодшуда, 

барои бастани шартнома бо таҳвилгарон аз рӯйи шартҳои пардохти 

батаъхиргузорӣ ва бо истеъмолкунандагони маҳсулот бо шартҳои 

пешпардохт имконият медиҳад. 

Дар интихоби ин ѐ он афзор, албатта, хароҷот ва мӯҳлати ҷалби 

маблағгузорӣ нақши назаррасро мебозад. 

Худи усули интихоби воситаҳои ҷалби захираҳои молиявӣ ба лоиҳаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ қадамҳои зеринро дар бар мегирад: 

1. Таҳияи рӯйхати то ҳадди имконпазир васеи афзорҳои ҷалби 

захираҳои молиявӣ, ки дар лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

истифода бурдан мумкин аст. 

2. Рӯйхати васеъшуда, чун қоида, афзорҳои зеринро дар бар мегирад 

(барои ба расмият даровардан ва осон кардани истифода, мо дар оянда як 

қатор аломатҳоро ворид хоҳем кард): 

- қарз (хатти қарз); 

- кафолат; 
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- лизинг; 

- маблағгузории содироту воридот; 

-маблағгузории қарзи давлатӣ (қарзҳои вомбаргҳо, аз ҷумла, 

вомбаргҳои табдилшаванда; векселҳои кредитӣ); 

- маблағгузории саҳмияҳо (аз ҷумла ҷойгиркунии хусусӣ, аввалия ва 

такрорӣ). 

3. Муайян кардани рӯйхати мухтасари афзорҳои ҷалби захираҳои 

молиявӣ, ки бо сохтори лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

бештар аз рӯйи методологияи баҳодиҳии мувофиқ мувофиқат мекунанд 

(Ҷадвали 3.3.1.). 

Дар инљо: 

4.       ќ- қарз (хатти қарз); 

5.       к- кафолат; 

6.       л- лизинг; 

7.       м- маблағгузории содироту воридот; 

8.       м- маблағгузории қарзи давлатӣ (қарзҳои вомбаргҳо, аз ҷумла, 

вомбаргҳои табдилшаванда; векселҳои кредитӣ); 

9.       м- маблағгузории саҳмияҳо (аз ҷумла ҷойгиркунии хусусӣ, аввалия 

ва такрорӣ). 

Рӯйхати кӯтоҳ он воситаҳоеро дар бар мегирад, ки ҳадди аққал 0,75 

холро ташкил медиҳанд.        
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Ҷадвали 3.3.1.  

 

Методологияи баҳодиҳӣ барои муайян кардани рӯйхати мухтасари афзорҳои ҷалб кардани захираҳои молиявӣ, 

ки бо сохтори лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ бештар мувофиқат мекунанд 

 

  
 М

еъ
ѐр

и
 

и
м

к
о
н

и
я
тҳ

о
 1. Мавҷудитяи омилҳои боздоранда 

Арзѐбӣ 1.1. Нестанд 1.2. Ҳастанд 

Интихоб (хол) Гузариш ба б. 2 

 

Ҳисобкунии минбаъда мақсаднок нест 

2. Мавҷудияти таъмини баргардандагии қарзҳои ҷалбшуда 

  

  

Арзѐбӣ Чӣ қадаре ки эҳтимолияти ҷалби сармоягузорӣ бо талаботи камтар ба таъмини он (гарав, замонат 

ва ғайра) баландтар бошад, ҳамон қадар хол зиѐдтар мешавад 

Афзор ќ к л м м м 

Хол (0–1)             

3. Давомнокии маблағгузорӣ 

Арзѐбӣ Чӣ қадаре ки эҳтимолияти ҷалби сармоягузориҳо бо мӯҳлати бозгашт ба нақшаи муқарраршудаи 

гардиши пул мувофиқ бошад, ҳамон қадар хол зиѐдтар аст 

Асбоб ќ к л м м м 

Хол (0–1)             

4. Имконияти тамдиди муҳлат 

Арзѐбӣ Чӣ қадаре ки эҳтимолияти барасмиятдарории тамдиди маблағгузории қаблан гирифташуда (бе 

бадшавии шароити маблағгузорӣ: зиѐд шудани арзиши маблағгузорӣ, кам шудани мӯҳлати 

маблағгузорӣ ва ғайра) зиѐд бошад, ҳамон қадар хол зиѐдтар мешавад 

Афзор ќ к л м м м 

Хол (0–1)             

5. Эҳтимолияти тағирѐбии назаррас дар шароити пешбурди тиҷорат 

Арзѐбӣ Чӣ қадаре ки эҳтимолияти тағирѐбии назаррас дар шароити пешбурди тиҷорат (масалан, аз 

сабаби мавҷудияти ҳама шартнома) зиѐдтар аст, ҳамон қадар хол баландтар мешавад. 

Афзор ќ к л м м м 

Ҳисоб (0-1)             
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6. Омодагии ҷониби бахши хусусӣ барои кам кардани ҳиссаи худ дар лоиҳа 

Арзѐбӣ Чӣ қадаре ки эҳтимолияти он ки ҳангоми истифодаи ягон афзори алоҳида барои ҷалби сармоя, 

қарздиҳанда аз интиқол додани ҳиссаи лоиҳаи ШДБХ ба кредитор талаб мекунад (ва ин саҳм аз 

он миқдори оне, ки тарафи хусусии лоиҳаи ШДБХ дар ибтидо таҳия шуда буд, зиѐдтар аст), хол 

камтар мешавад. 

Афзор ќ к л м м м 

Хол (0–1)             

7. Мавҷудияти даромади асъорӣ дар лоиҳа 

М
еъ

ѐр
и

 о
қ
и

л
о
н

а 
б

у
д

ан
 

 

Арзѐбӣ Чӣ қадаре ки бо эҳтимолияти зиѐд пардохти пурра ва саривақтии ӯҳдадориҳои дахлдори қарзи бо 

асъори хориҷӣ ифодаѐфта тавассути гирифтани даромади банақшагирифтаи асъори аз лоиҳа ба 

даст овардашуда зиѐдтар бошад, ҳамон қадар хол баландтар мешавад 

Афзор ќ к л м м м 

Хол (0–1)             

8. Ояндабинии омодагии шарикон барои анҷом додани ҳисоббаробаркунӣ бо шартҳои аз ҷониби тарафайн пешниҳодшуда 

Арзѐбӣ Чӣ қадаре ки эҳтимолияти шарикони иқтисодии як лоиҳаи ШДБХ барои анҷом додани 

ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯи шартҳои аз ҷониби хусусӣ пешниҳодшуда розӣ шавад (дар ин ҳолат, 

ин ѐ он афзори ҷалби сармоягузорӣ ба кам кардани арзиши хидматҳо бо назардошти ҷадвали 

ҳисоб мусоидат мекунад), ҳамон қадар хол баландтар мешавад 

Афзор ќ к л м м м 

Хол (0–1)             

9. Хароҷот (арзиш ва вақт) барои ҷалби сармоя 

Арзѐбӣ Чӣ қадаре ки хароҷоти арзиш ва вақт барои ҷалб ва нигоҳ доштани афзори махсуси ҷалби 

сармоягузорӣ камтар ба даст оварда мешавад, ҳамон қадар хол баландтар аст 

Афзор ќ к л м м м 

Хол (0–1)             

 Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тањќиќот ва тањия карда шудааст 
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Ин марҳила бар асоси истифодаи ҷадвали 3.3.2 иҷро карда мешавад. Дар 

ин ҳолат пайдарпаии хронологӣ ба назар гирифта мешавад: аввал, афзоре ба 

таври амудӣ нишон дода мешавад (мувофиқи рӯйхати кӯтоҳ) ва танҳо баъд 

афзор ба таври уфуқӣ нишон дода мешавад. 

Дар мавриде ки агар дар бурриши афзорҳои мувофиқ “+” нишон дода 

шуда бошад, пас афзори уфуқӣ нишон додашуда (ҳатто агар он ба рӯйхати 

ниҳоӣ шомил карда нашавад) дар зинаи 4 муқоиса карда мешавад. 

Ҷадвали 3.3.2.   

Комбинатсияи истифодаи якҷояи афзорҳои ҷалби захираҳои молиявӣ 

ба лоиҳаи миллии  шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

2 

1 

қ к л м м м 

Ќ  0 0 0 + + 

К +  + 0 - - 

Л - -  - - - 

М + - +  - - 

М - - - -  - 

М - - - - -  

  

Аломатҳои шартӣ: 

  "+" – комбинатсияи пайдарҳами афзорҳо, ки аз рӯйи он самараи 

мусбати синергетикӣ ба даст оварда мешавад, ки аз баланд бардоштани 

рақобатпазирии молиявии лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

муқоиса бо истифодаи алоҳидаи ин афзорҳо иборат аст; 

"-" - пайдарпаии муқарраршудаи истифодаи афзор дар доираи 

сохторбандии як қарордод номумкин аст; 

"0" - чунин як комбинатсияи муттасили афзорҳо имконпазир аст, аммо 

ба болоравии рақобатпазирии молиявии лоиҳаи миллии шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ таъсир намерасонад. 

Барои мисол, дар доираи як лоиҳаи миллии татбиқшавандаи  шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ хариди таҷҳизоти воридотӣ ба нақша гирифта 
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мешавад. Дар ин ҳолат, маҷмӯи афзорҳое, ки метавонанд натиҷаи мусбати 

синергетикӣ диҳанд, иборатанд аз: аккредитив + лизинг ѐ аккредитив + 

маблағгузорӣ, ки аз ҷониби агентии суғуртаи содиротӣ (бо  маблағгузории 

баъдина) кафолат дода мешавад. Омезиши, масалан, аккредитив бо кафолат 

(дар доираи як амалиѐт) ягон маъно надорад. 

5. Муқоисаи афзорҳои интихобшуда барои ҷалби захираҳои молиявӣ 

(аз ҷумла комбинатсияи онҳо) аз ҳисоби арзиши хизматрасонӣ. Интихоби он 

афзорҳое, ки то ҳадди ақал камшавии арзиши хизматрасонии қарзро таъмин 

мекунанд (дар асоси сохтани пешгӯии ҷараѐни гардиши пул бо ҳисоби 

нишондиҳандаҳои классикии истеҳсолот: NPV-арзиши овардашудаи холис, 

IRR-меъѐри дохилии даромад, РР - мӯҳлати баргардонидани лоиња). 

Ҳамин тариқ, усули пешниҳодшуда хислати оптимизатсионӣ 

дорад. Натиҷаи асосии татбиқи он – аз шумораи зиѐди омеишҳои 

имконпазиртарини афзорҳои ҷалби захираҳои молиявӣ  интихоб кардани 

ҳадди ақали афзорҳои аз ҳама самараноктар бо назардошти хусусиятҳои 

лоиҳаи мушаххаси миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ  мебошад. 

Ҳамзамон, чунин маҷмӯи афзорҳо оптималӣ ҳисобида мешаванд, ки 

арзиши ҳадди ақали миѐнавазни (аз рӯи намудҳои воситаҳои ҷалб) захираҳои 

молиявии ҷалбшавандаро таъмин менамояд ва ҳамзамон шартҳои татбиқи 

минбаъдаи лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ тибқи 

параметрҳое, ки дар бизнес-нақша қабул карда шудаанд, нигоҳ дошта 

мешаванд. 

Ғайр аз он, ҳангоми интихоби афзорҳои ҷалби захираҳои молиявӣ 

алоқамандии муайяни марҳилаҳои татбиқи лоиҳаи миллии шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ ва афзорҳоеро, ки барои истифода дар ҳар марҳилаҳои 

дахлдор мувофиқанд, ба назар гирифтан зарур аст. 

Аз ин рӯ, мувофиқи мақсад будани истифодаи афзорҳои муайян барои 

ҷалби захираҳои молиявӣ дар лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ ҳам аз рӯи маҷмӯи хусусиятҳои лоиҳа дар маҷмӯъ ва ҳам марҳилае, ки 

лоиҳа ҳоло дар он ҷойгир аст, муайян карда мешавад. 
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Инчунин қайд  мекунем, ки дар робитаи байниҳамдигарии марҳилаҳои 

татбиқи лоиҳаи миллии  шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки дар ҷадвали 

3.3.3 оварда шудааст ва афзорҳое, ки барои ҷалби захираҳои молиявӣ 

истифода мешаванд, истисноҳои муайян вуҷуд доранд. Аз ҷумла, ҳолатҳое 

ҳастанд, ки ҷойгиркунии хусусӣ эҳтимол, аллакай дар марҳилаи сохтмон бо 

сабаби сармоягузории аввалини лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ амалӣ карда мешавад. 

Ҷадвали 3.3.3.    

 

Робитаи байниҳамдигарии марҳилаҳои татбиқи лоиҳаи миллии ШДБХ 

ва воситаҳое, ки барои ҷалби захираҳои молиявӣ истифода мешаванд 

Марҳилаҳои 

татбиқи лоиҳаи миллии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ (пас аз 

бастани молиявӣ) 

Афзори ҷалби захираҳои молиявӣ 

Тарроҳӣ -  маблағҳои шахсии тарафи хусусӣ; 

- вомбаргҳои  қарзӣ  (аз ҷумла вомбаргҳои 

конвертатсияшаванда) аз номи тиҷорати 

мавҷудаи шарики хусусӣ ѐ аз номи лоиҳаи 

SPV шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

- Ҷойгиркунии хусусии саҳмияҳои лоиҳаи 

SPV шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

Сохтмон -кредит, 

- кафолат, 

- лизинг, 

- маблағгузории содироту воридот; 

- вомбаргҳои  қарзӣ  (аз ҷумла 

облигатсияҳои конвертатсияшаванда) аз 

номи SPV лоиҳаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ 

Истифодабарӣ -кредит, 

- кафолат, 

- вомбаргҳои  қарзӣ (аз ҷумла, вомбаргҳо 

конвертатсияшаванда), нотаҳои қарзӣ аз 

номи лоиҳаи SPV ШДБХ, IPO ва 

ҷойгиркунии такрорӣ 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тањќиќот ва тањия карда шудааст 

Бо мақсади безараргардонии пайдоиши чунин истисноҳо, мо пешниҳод 

менамоем, ки ҳамбастагиҳои дар ҷадвал нишон додашуда бо сохтани 

зинанизоми тарафайни афзорҳои ҷалби захираҳои молиявӣ пурра карда 
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IPO 

Љойгиркунии хусусї 

Ҷойгиркунии еврооблигатсия 

Барориши нотањои ќарзї 

Кредити синдикатсияшуда  

Интишори минбаъдаи вомбаргњо 

Интишори нахустини вомбаргњо  

Барномањои векселї 

Афзорњои маблаѓгузории ќарзии хусусї 

шаванд, ки дар аҳроми рушди рақобатпазирии молиявии лоиҳаи миллии 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба расмият дароварда мешавад 

(расми. 3.3.1). 

Аҳром нишон медиҳад, ки ҳар як афзори сатҳи оянда ба таҷрибаи 

истифодаи амалии афзорҳои сатҳи поѐнӣ (нисбат ба он) асос ѐфтааст. Дар 

айни замон, афзорҳои сатҳҳои гуногун метавонанд дар фосилаи 

татбиқи лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ истифода 

шаванд. Дар ин ҳолат, ҳар яке аз онҳо сарчашмаҳои ҷалби захираҳои 

молиявиро пурра ва диверсификатсия карда,  ба ин васила чандирии 

молиявии  лоиҳаи миллии  шарикии давлат ва бахши хусусиро таъмин хоҳад 

намуд. 

   

 Арзиши иќтидории 

лоиҳаи  шарикии  

давлат ва бахши  

  хусусӣ 

  

  

  

              

  

  

  

  

              

  
Расми  3.3.1. Аҳроми рушди рақобатпазирии молиявии лоиҳаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ 

Татбиқи амалии афзорҳои баррасишавандаи ҷалби захираҳои молиявӣ 

бидуни ҳамкории муассири шарики хусусӣ бо муҳити беруна ғайриимкон 

аст. Дар ин ҳолат қарздиҳандагони эҳтимолӣ (ташкилотҳои қарзӣ, ширкатҳои 

суғурта ва дигар сармоягузорони институтсионалӣ) пеш аз ҳама ба сифати 

унсури муҳити беруна баромад мекунанд. 

Дар ҷараѐни чунин ҳамкорӣ, SPV-и лоиҳаи миллии шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ бояд аз як қатор марҳилаҳо гузарад, ки мустақиман аз ҳолати 
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молиявии SPV ва марҳилаҳои лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

вобастаанд (Расми 3.3.2): 

 дар марҳилаҳои "тарроҳӣ" - "сохтмон" SPV танҳо иқтидори 

иқтисодии худро ташаккул медиҳад, чун қоида, таърихи қарзӣ надорад 

ва аз ин рӯ ҷалби захираҳои молиявии эҳтимолӣ мушкил аст, ки арзиши 

баландтаре дорад, кафолати ҳар як ҷониби хусусӣ ѐ давлат талаб карда 

мешавад;                   

 дар марҳилаҳои “ба итмом расонидани сохтмон” - “истифодабарӣ” 

SPV аллакай дорои иқтидори муайяни иқтисодӣ мебошад, ки ба гирифтани 

захираҳои эҳтимолии молиявӣ мусоидат мекунад ва арзиши онҳоро коҳиш 

медиҳад;                   

       дар марҳилаи "пӯшидани лоиҳа", вақте маълум нест, ки чӣ гуна 

давлат ба кор бурдани иншооти сохташудаи инфрасохторро идома медиҳад - 

барои интихоби шарики хусусӣ ѐ идома додани фаъолияти мустақил озмуни 

нав мегузаронад - қобилияти SPV барои ҷалби захираҳо ба таври назаррас 

коҳиш меѐбад ва арзиши он зиѐд мешавад; 

дар марҳилаи лоиҳа, вақте ки давлат шарики нави хусусиро оид ба 

идоракунии лоиҳа интихоб мекунад, имкониятҳои дастрасии SPV ба 

захираҳои эҳтимолии молиявӣ аз сари нав зиѐд мешаванд ва арзиш коҳиш 

меѐбад. 

Ҳамин тариқ, идоракунии сармоягузорӣ дар доираи идоракунии 

лоиҳаи миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ омили калидӣ дар татбиқи 

бомуваффақияти лоиҳаҳои миллии шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

мебошад ва ба пешрафти умумии рушди онҳо таъсири назаррас мерасонад. 
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Расми 3.3.2. Вобастагии марҳилаҳои татбиқи лоиҳаи миллии шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ ва мавҷудияти афзорҳои ҷалби захираҳои молиявӣ 

 

Афзорҳои интихобшудаи ҷалби захираҳои молиявӣ, ҷузъи 

ҷудонашавандаи усули пешниҳодшуда маҳсуб ѐфта, омили низомсоз 

мебошанд, ки дар ниҳоят самаранокии фаъолияти иншооти 

инфрасохтории дар давлат эҷодшударо ҳам аз нуқтаи назари ҳар як 

иштирокчии ин лоиҳа ва ҳам аз нуқтаи назари истифодабарандагони ниҳоии 

маҳсулот ѐ хидматҳои дар ин иншоот истеҳсолшаванда муайян менамояд. 
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љалби захирањои 
молиявї, % 

Тарроњї      Сохтмон      Истифода     Анљоми лоиња 
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ХУЛОСА 

Ҳамин тавр, аз таҳлили мавзӯи таҳқиқшаванда хулоса ва пешниҳодҳои 

зе-рин бармеоянд: 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

1. Андешаи илмӣ оид ба тафсири муосири моҳияти категорияи 

«рақобатпазирӣ» масири таҳаввулоти минбаъдаро дорад, ки пеш аз ҳама, бо 

тағйирѐбии бо тағйирѐбии шароити иқтисоди миллӣ, сатҳи рушди 

инфрасохтор марбут аст, ки ба таври умум ба самаранокии истифодаи 

захираҳои дохилӣ ва афзоиши рақобатпазирии иқтисоди миллӣ таъсир 

мерасонанд. Бо назардошти ин, имрӯз рақобатпазирӣ бояд ҳамчун комплексе 

фаҳмида шавад, ки аз ҷузъҳои алоҳида дар шакли рақобатпазирии давлат, 

минтақа, соҳаҳо, корхонаҳо ва маҳсулот иборат буда, бо рушди иншооти 

инфрасохтор робитаи диалектикӣ дошта бошад [1-М, 4- М].  

2. Консепсияи баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ дар 

асоси истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба муқаррароте 

асос ѐфтааст, ки аз ҳисоби ин афзоиш хароҷоти субъектҳои соҳибкорӣ аз 

ҳисоби рушди иншооти инфрасохторӣ дар асоси ҳамкориҳои давлат ва 

бахши хусусӣ кам мешавад, аз ин рӯ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

афзалияти рақобатпазирии стратегии иқтисоди миллӣ мебошад [ 7- М]. 

3. Таҳлили фаъолияти сармоягузорӣ ва нақши он дар рушди танзими 

ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ дар мамлакати мо нишон дод, ки дар 

ҷумҳурӣ айни замон раванди таҳкими заминаи қонунгузории танзими 

давлатӣ идома дорад, ки боиси коҳиш ѐфтани хавфҳои сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ, афзоиш самарабахшии дастгирии давлатии бахши хусусӣ ва 

фароҳам овардани сармоягузории мусоид ва фазои соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мегардад. Дар ҷумҳурӣ барои ҳамкории мутақобилан судманди 

бахши давлатӣ ва тиҷорати хусусӣ барои амалисозии лоиҳаҳои дорои 

аҳамияти иҷтимоӣ замина гузоштааст, ки дар ниҳоят ба афзоиши 

рақобатпазирии иқтисоди миллӣ оварда мерасонад [5- М, 6-М]. 
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4. Дар кор барои гузаронидани таҳқиқоти илмӣ муаллиф роҳҳои асосии 

такмил додани қонунгузории ШДБХ дар мамлакати моро тавассути 

тавсияҳои амалии таҳияшудаи ШДБХ ҳамчун омили баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисоди миллӣ муайян ва пешниҳод [10-М].  

5. Дар диссертатсия SWOT-таҳлили механизми амалисозии лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, имкониятҳо, бартариятҳо ва таҳдидҳои 

мавҷударо ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои инфрасохтор дар хоҷагии миллӣ ошкор 

намуд, ҳамчунин омилҳои мусбӣ ва манфии ба истифодабарии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ  дар соҳаҳои инфрасохторӣ таъсиррасон маълум 

карда шуданд. Дар асоси нуқтаҳои муайяншуда тавсияҳои амалӣ оид ба 

рафъи камбудиҳо ва нуқсонҳои ҷойдошта дар соҳаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ дар ҷумҳурӣ дар шароити бозор таҳия карда шуданд  [3-А]. 

6. Арзѐбии пешакии самаранокии истифодаи маҷмӯи воситаҳо барои 

таъмини ҷараѐни сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои ШДБХ афзалияти истифодаи 

усули интихоби воситаҳои мувофиқро вобаста ба хусусиятҳои ҳар як лоиҳа 

муайян кард. Ин ягона роҳи риояи манфиатҳои ҷонибҳои манфиатдор - 

бахши давлатӣ, тиҷорати хусусӣ ва сармоягузорон мебошад, ки ба шарти 

таъмини онҳо дар оянда ба самти интихоби оптималии василаҳои 

самарабахш ва муассири ҷалби сармоя ҳаракат кардан имконпазир аст [8-М, 

9-М] 

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Дар диссертатсия ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ  вазифаҳои роҳандозии рушди минбаъдаи  ҷанбаи 

мазкур баррасӣ ва пешниҳод гардидаанд, яъне маҳз мушорикати мазкур на 

танҳо барои татбиқи лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим, инчунин барои 

тамоми бахши иҷтимоӣ, алахусус барои рушди шабакаи нақлиѐт, системаи 

тандурустӣ, маориф, варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ва ғайра қобили истифода 

аст. Он инчунин ба соҳаи замин таъсир мерасонад, зеро татбиқи чунин 

лоиҳаҳо ҷудо кардани қитъаи заминро пешбинӣ мекунад [1-М].  
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2.    Бо мақсади арзѐбии самаранокии шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар рушди рақобатпазирии иқтисоди миллӣ 

муаллиф принсипи таъсири синергетикии ҳамкории байни давлат ва бахши 

хусусиро омӯхта ва пешниҳод кардааст, ки самараи мусбати он дар сурате ба 

даст оварда мешавад, ки агар бахши давлатӣ заминаи сиѐсӣ ва меъѐрии 

иштироки тиҷорати хусусиро ташаккул диҳад ва бахши хусусӣ, бо 

бартариҳои худ заъфҳои бахши давлатиро бартараф кунад. Инчунин риояи 

шартҳои каме боло рафтан ѐ тамоман зиѐд нашудани хароҷоти амалиѐтӣ 

зарур аст, танҳо дар он сурат мо метавонем дар бораи самаранокии лоиҳаи 

татбиқи ШДБХ сухан ронем [4-М]. 

3.     Яке аз самтҳои муҳимтарини назарияи баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиѐти кишварҳои рӯ ба тараққӣ дар асоси истифодаи 

механизми ШДБХ ба ҷалби гурӯҳи захираҳои кадрӣ, сармоягузорӣ ва 

захираҳои иттилоотӣ асос ѐфтааст, ки мавҷудияти як қатор хусусиятҳоеро аз 

қабл муайян кардаанд, ки вазъи шарикии байни бахши давлатиро бо бахши 

хусусӣ тавсиф мекунанд [9-М]. 

4. Мукаммалгардонии раванди татбиқ намудани шарикии байни бахши 

давлатӣ ва бахши хусусӣ дар кишвар аз рушди сармояи инсонӣ вобаста 

мебошад, ки маънои мавҷудияти маънавӣ, зеҳнӣ, маҳорати касбӣ, қобилияти 

инноватсионӣ ва малакаи касбӣ дар қувваи кориро дошта, дар натиҷаи 

гирифтани таълиму тарбияи дахлдор ва фаъолияти муътадили корӣ ба он 

ноил мегарданд. Ин омилҳо дар якҷоягӣ бо омилҳои иқтисодӣ барои таъмини 

самаранокии шарикии давлат ва бахши хусусӣ шароит фароҳам меоранд [12-

М]. 

5. Бо мақсади истифодаи самарабахши лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, бояд ба нақши пешбарандаи МД «Маркази шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ» таваҷҷуҳ кард, ки фаъолияти он ба таври бевосита ба ҳалли 

баъзе масъалаҳо бо истифодаи усулҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ 

нигаронида шудааст, ки ба таври объективӣ ҷиҳати фароҳам овардани 
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шароити мусоид барои рушди иқтисодӣ ва рушди самарабахши субъектҳои 

иқтисодии ҷалбгардида имкон фароҳам меорад [9-М]  

6.    Бояд ба ҳамкории байни шарики хусусии интихобшуда ва муҳити 

берунӣ  диққати  махсус дод, ки аз он натиҷабахшии истифодабарии афзорҳо 

оид ба таъмини вуруди сармоягузориҳо ба ШДБХ вобаста 

мебошанд. Унсурҳои муҳити беруна, пеш аз ҳама, қарздиҳандагони лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ мебошанд, ки аз ҷониби ташкилотҳои 

қарзии байналмилалӣ ва ватанӣ, ташкилотҳои суғурта ва дигар ташкилотҳои 

молиявӣ намояндагӣ мекунанд [5-М, 6-М]. 
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[177] www.glossary.ru 

[178] www.gov.uk- Официальный  интернет - сайт  Центра  развития  ГЧП  

Великобритании.  URL: https://government/organisations/infrastructure-uk. 

http://
http://www.researchgate.net/
http://www.glossary.ru/
http://www.gov.uk-/
https://government/organisations/infrastructure-uk
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2. Феҳристи интишороти илмии довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ 

а) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд: 

[1-М]. Сафоев,  Њ.С. Шарикии давлат  ва  бахши  хусусї њамчун омили 

муњимми рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон // Паѐми 

Донишгоҳи милли Тоҷикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва 

љамъиятї. - Душанбе: «СИНО», 2017. - №2/8., - саҳ 151-153. (0,18 ҷ.ч.). 

(дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,6 љ.ч.). 

[2-М]. Сафоев,  Њ.С. Љалби сармоягузорињои хориљї бо маќсади рушди 

иќтисодиѐти миллї ва њамкорињои давлат бо бахши хусусї.// Паѐми 

Донишгоҳи милли Тоҷикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва 

љамъиятї. -  Душанбе: «СИНО»,  2017. №2/9., саҳ 56-59. (0,25 ҷ.ч.). (дар 

ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,12 љ.ч.). 

[3-М]. Сафоев, Ҳ.С. Нақши сармоягузорӣ дар рушди инфрасохтор дар 

низоми муносибатҳои бозорӣ // Паѐми Донишгоҳи милли Тоҷикистон. 

Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. -  Душанбе: «СИНО»,  

2019. - № 3. Қисми 1. саҳ.164-170. (0,43 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 

0,25 љ.ч.). 

 [4-М]. Сафоев,  Ҳ.С.  Ҳамкории давлат бо бахши хусусї дар  рушди 

иќтисодиѐти муосир // Паѐми Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ – Душанбе, 2019. №4 (29). саҳ. 236-240. (0,31 

ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,18 љ.ч.). 

[5-М]. Сафоев,  Ҳ.С. Нақши сармоягузории давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар шароити иқтисоди бозор // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ.-  Душанбе: «Дониш»,  2019. 

- № 4.(257) саҳ.72-77. (0,43 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,25 љ.ч.). 

[6-М]. Сафоев,  Ҳ.С. Самтҳои асосии рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  // Паѐми Донишгоҳи давлатии тиҷорати  

Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ.-  Душанбе:, 2020. - № 1.(30) саҳ.123-127. (0,43 

ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,25 љ.ч.). 
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[7-М]. Сафоев, Њ.С. Роль государтсвенно-частного партнерства в 

механизме государственного регулирования инвестиционным процессом  

// Паѐми Донишгоҳи милли Тоҷикистон. Бахши илмњои иљтимої-

иќтисодї ва љамъиятї. -  Душанбе: «СИНО»,  2020. - № 4. Қисми 2. 

саҳ.178-186. (0,5 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,20 љ.ч.). 

б) Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо ба табъ расидааст: 

[1-М]. Сафоев,  Ҳ.С. Сармоягузории хориҷӣ ҳамчун омили муҳимтарини 

рушди иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бозоргонӣ // 

Паѐми Донишгоњи технологии Тољикистон  – Душанбе:  «Баҳманруд», 

2017. №1 (28) саҳ. 78-82. (0,31 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,12 

ҷ.ч.). 

[2-М]. Сафоев, Ҳ.С. Самтҳои ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба 

иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муосир // Паѐми 

Донишгоњи технологии Тољикистон  – Душанбе: «Баҳманруд»,   2018. №3 

(34) саҳ. 119-126. (0, 5 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,37 љ.ч.). 

[3-М]. Сафоев, Ҳ.С. Дастгирии ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ ва 

таъсири он ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паѐми Донишгоњи 

технологии Тољикистон  – Душанбе: «Баҳманруд»,   2018. №1 (32) саҳ.73-

77. (0, 31 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,25 ҷ.ч.). 

[4-М]. Сафоев,  Ҳ.С. Сармоягузории хориҷӣ ҳамчун равияи асосии рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон// Паѐми 

Донишгоњи технологии Тољикистон  – Душанбе: «Баҳманруд»,   2018. №1 

(32) саҳ.78-82. (0, 31 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,18 ҷ.ч.). 

[5-М]. Сафоев,  Ҳ.С.  Нақши сармоягузории хориҷи дар иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон // Саҳми олимони ҷавон дар рушди 

инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маводи конференсияи 

љумњуриявии илмї-амалї (28-29 - апрели соли 2017) – Донишгоњи 

технологии Тољикистон  – Душанбе: «Баҳманруд», №1 2017. – саҳ.112-

116, (0, 31 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,18 ҷ.ч.). 
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 [6-М]. Сафоев, Ҳ.С. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар низоми 

ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Илм ва техника барои 

рушди  устувор / Маводи конференсияи љумњуриявии илмї-амалї (28 

апрели соли 2018) Қисми 2 - Душанбе, Донишгоњи технологии 

Тољикистон, 2018. – саҳ. 42-44, (0, 18 ҷ.ч.). (дар ҳаммуаллифї, муаллиф – 

0,13 ҷ.ч.). 

[7-М]. Сафоев, Ҳ.С. Бахши хусусӣ ҳамчун омили ҷалбнамои сармоя ба 

иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масъалаҳои мубрами саноатикунонии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳо ва стратегияҳо / Маводи конференсияи 

љумњуриявии илмї-амалї (26-27 апрели соли 2019) Қисми 2 - Душанбе, 

Донишгоњи технологии Тољикистон, 2019. – саҳ. 129-131, (0, 18 ҷ.ч.). (дар 

ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,13 ҷ.ч.). 

 


