
Ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-003 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Мирсаидов 
Аврор Бобоевич ба диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар 
мавзуи «Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзй бо заҳираҳои 
молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи 
номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи иҳтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти 
пулй ва қарз пешниҳод шудааст.

1. Мутобиқати диссертатсия ба иҳтисос ва самтҳои илм
Диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич, ки дар мавзуи «Роҳҳои 

таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои ҳимоя ҷиҳати дарёфти дараҷаи номзади илмҳои 
иқтисодӣ ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-003 назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон пешниҳод шудааст, дар доираи Шиносномаи ихтисоси 08.00.07 - 
Молия, муомилоти пулӣ ва қарз иҷро шуда, ба бандҳои 9.1 - Назария, 
методология, консепсияҳо ва базаи усули (принсипҳои) асосии қарзӣ ҳамчун 
ҷанбаҳои падидаи системаи қарзӣ; 9.3 - Инкишофи зерсохтори муносибатҳои 
муосири қарзӣ, шаклҳо ва методҳои пешниҳоди қарз; 9.4 - Амсиласозии 
системаи қарзӣ ва механизми қарзӣ; 10.3 - Проблемаҳои таъмини ҳамоҳангии 
пулию қарзӣ, макросиёсат ва микроравиш нисбат ба рушди системаи бонкии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ мебошад.

2. Мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионй
Мавзуи таҳқиқоти диссертасионии Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар 

мавзуи «Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи қишоварзй бо захираҳои 
молиявию қарзй дар Ҷумҳурии Тоҷиқистон» мутобиқ ба талаботи 
дурнамои рушди суьектҳои хоҷагидори иқтисодиёти аграрӣ, ки дар роҳи 
рушди индустриалӣ қарор дорад, ба иҷро расидааст. Дар Стратегияи миллии 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 «тавсеа додани 
дастрасӣ ва саҳм дар таъмини фаровони маҳсулоти озуқа, сифат ва бехатарии 
он дар асоси гузариш ба дараҷаи баланди индустриализатсия ва рушди 
босуботи бахши аграрӣ, дар асоси ҷорӣ намудани технологияҳои 
инноватсионӣ ва аз ҷиҳати экологӣ бехатар» яке аз самтҳои асосии фаъолият 
пешбинӣ шудааст. Дар ин ҷода такмили роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи 
кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ нақши гиреҳӣ дорад. Баланд 
гардидани сатҳи ҷалби бештари сармоягузориҳои молҷявию қарзӣ ба 

, иқтисодиёти аграрӣ, пеш аз ҳама ба густариш ёфтани механизмҳои танзими
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давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ (механизмҳои макроиқтисодии андозиву 
буҷетӣ, пулию қарзӣ, гумрукӣ, меъёрҳои институтсионалӣ) вобастагӣ дорад.

Дар иқтисоди ҷаҳон, ки имрӯз дар он сифати ноустувории рушд барало 
аён асту бо лаппишҳои тагйирёбанда бархӯрд дорад, зарурати ҷӯиши 
механизмҳои навро, ки сурати сармоягузориҳои дохилиро, дар навбати авввал 
молиявию қарзиро метезонад, ба миён меорад. Татбиқи принсипи «такя ба 
худ», яъне, таъмини рушди иқтисодиёти ватанӣ такя ба иқтидору захираҳои 
дохилии худ сифати актуалиро гирифтааст. Ин принсип бахусус дар соҳаҳои 
кишоварзӣ, ки заминаи асосии таъмини амнияти озукавориро ташкил медиҳад, 
хеле муҳим мебошад. Бояд кайд намуд, ки иқтидори иктисодии ҳар як 
субъектҳои хоҷагидори иқтисодиёти кишоварзиро сатҳи мавҷудияти омилҳои 
иқтисодӣ ҳамчун захираҳои инвеститсионӣ ва сатҳи истифодаи самараноку 
оқилонаи онҳо муайян менамояд. Қобилияти субъектҳои хоҷагидор дар 
ташкили комбинатсияи захираҳои инвеститсионӣ ва ҷалби онҳо дар гардиши 
истеҳсолӣ, истифода аз манбаъҳои моливию қарзӣ, ки устувории 
такрористеҳсолкунии васеъро таъмин месозад, таконбахши рушди иқтисоди 
кишоварзӣ мебошад. Аммо дар соҳаи кишоварзии мамлакат ва минтақаҳои он 
дараҷаи сармоягардии захираҳои иқтисодӣ ва фаъолияти сармоягузории 
субъектҳои хоҷагидор қаноатбахш намебошанд. Дар роҳи рушди 
муносибатҳои сармоягузорӣ муаммоҳои зиёде ҷой доранд. Пеш аз ҳама, сатҳи 
пасти рушди инфрасохтори бахши сармоягузорӣ, маҳдудияти дастрасии 
субъектҳои хоҷагидор ба сарчашмаҳои маблаггузории молиявӣ ва ғайраҳо ба 
чашм мерасанд.

Дар роҳи рушди муносибатҳои сармоягузорӣ муаммоҳои зиёде ҷой 
доранд. Пеш аз ҳама сатҳи пасти дониши молиявию иқтисодӣ ва рушди 
инфрасохтори бозори молиявӣ, маҳдудияти дастрасии субъектҳои хоҷагидор 
ба ниҳодҳои бозорӣ хизматрасониҳои молиявӣ ва ғайраҳо ба чашм мерасанд. 
Муаммои калидие, ки фаъолияти сармоягузории кишоварзонро боз медорад, 
ин дар сатҳи кофӣ мавҷуд набудани дастгирии давлатии истеҳсолоти 
кишоварзии минтақаҳо мебошад. Чи тавре ки маълум аст, таърихан сатҳи 
даромаднокии соҳаҳои кишоварзӣ нисбат ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт паст 
аст. Ин ҳолат ҳавасмандии сармоягузоронро ба соҳаҳои кишоварзӣ коҳиш 
медиҳад. Аммо маҳз соҳаҳои кишоварзӣ таъмингари маводи озуқа буда, 
вазифаи муҳимми иҷтимоиро ба иҷро мерасонад. Аз ин рӯ, дастгирии давлатии 
рушди соҳаҳои кишоварзӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ дар ин бахш дар 
тамоми давлатҳо хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Дар замони муосир пайваста бо 
рушди муносибатҳои бозорӣ коркарди механизмҳои дастгирии субъектҳои 
кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ масъалаи мубрам ба ҳисоб меравад. 
Бинобар он, дар муҳиммияти мавзуи таҳқиқот, бахусус дар самти коркарди 
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заминаҳои

муносибатҳои методӣ ва тавсияҳои амалӣ оид ба беҳтар намудани таъминоти 
субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар мамлакат ва 
минтақаҳои он шубҳа ҷой надорад.

3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 
нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудааст

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ на танҳо дар самти 
асосноккунии ҷанбаи назариявӣ ва методии истифодаи захираҳои молиявию 
қарзӣ дар субъектҳои хоҷагидори мамлакат зоҳир мегардад, балки муаллиф 
ҷуръат намудааст, ки чандин тавсияҳои амалиро оид ба такмили механизми 
дастгирии молиявию қарзии фаъолияти субъектҳои кишоварзии мамлакат 
асоснок намояд. Ба назари мо натиҷаҳои муҳимми таҳқикоти диссертатсионӣ, 
ки ба ҳайси навгонии илмӣ баррасӣ шудаанд, аз инҳо иборат мебошанд:

- ворид намудани муқаррароти муаллифӣ доир ба моҳият ва принсипҳои 
иқтисодии ҷалби манбаъҳои молиявию қарзии сармоягузорӣ дар фаъолияти 
такрористеҳсолии субъектҳои кишоварзӣ, хусусиятҳои асосии дастгириҳои 
хоси молиявӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ, ки дар мавриди таҳия ва татбиқи 
лоиҳаҳои самоягузорӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ ба ҳайси 
консептуалӣ хидмат менамояд;

- хусусиятҳои ташаккули механизмҳои муосири низоми молиявию қарзии 
субъектҳои кишоварзӣ коркард шудааст, ки ба назарияву равишҳо рафтории 
иштирокдорони муносибатҳои молиявию қарзӣ созиши манфиатҳои онҳо асос 
ёфтааст ва тақозои муносибатҳои молиявию қарзии мураккаби замони муосир 
мебошад;

- тамоюли ҷалби захираҳои молиявию қарзӣ ва сатҳи истифодабарии онҳо 
дар корхонаҳои кишоварзии мамлакат арзёбӣ шуда, дар асоси таҳлили 
муқоисавӣ ва СВОД-таҳлил ҷанбаҳои манфию мусбии он муайян карда 
шудааст, ки ҳамчун донишҳои нави илмӣ метавонад дар мавриди таҳрезии 
стратегияи рушди субъектҳои иқтисодиёти кишоварзӣ истифода шавад;

- муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян гардида, зарурияти татбиқи комбинатсияи нави 
механизмҳои дастгирии давлатии таъмини суботнокии 
такрористеҳсол дар корхонаҳои кишоварзӣ асоснок карда шудааст;

- самтҳои асосии сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар пояи таҳияи консепсияи илмии ташкили муносибатҳои қарзӣ, 
муқаррар намудани мақсадҳо дар соҳаи қарздиҳии кишоварзӣ ва чораҳои 
амалии татбиқи онҳо коркард шудаанд. Воситаҳои аз ҳама самарабахши 
татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи рушди институтсионалии низоми қарздиҳӣ 
ва молиявии эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон

раванди
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барномаҳои ҷумҳуриявӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ 
ва дастгирии аҳолии деҳот мебошанд;

модели эконометрикии рушди захираҳои молиявию қарзӣ 
истифодабарии онҳо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии мамлакат 
барои давраи то соли 2030 пешниҳод шудааст, ки онро метавон дар мавриди 
таҳияи барномаҳои дарозмуддати соҳаҳои кишоварзӣ дар минтақаҳои 
мамлакат истифода бурд.

Дар сарсухани диссертатсия муҳиммияти мавзуъ, сатҳи коркарди он, 
ҳадаф ва вазифаҳо, гипотезаи диссертатсия ва ғ. муайян карда шудааст.

Дар боби аввал - «Асосҳои назариявии ташкили таъмини воситаҳои 
молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ» назарияҳои муосири воситаҳои 
молиявию қарзӣ дар раванди такрористеҳсолии маҳсулотҳои кишоварзӣ 
мавриди омӯзиш қарор гирифта, механизмҳо ва принсипҳои танзими низоми 
дастгирии молиявию қарзӣ, инчунин таҷрибаи давлатҳои хориҷа оид ба 
истифодаи захираҳои молиявию қарзии бахши субъектҳои кишоварзӣ 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст (с. 15-51).

Муаллиф назари мухталифи олимонро доир ба моҳияти иқтисодии 
захираҳои молиявӣ ва қарзӣ омӯхтаву ҷамбаст намуда, дар ҷадвали 1.1.1 
тавсиф додааст. Дар асоси назари олимон муаллиф моҳияти захираҳои 
молиявию қарзиро ҳамчун муносибатҳо доир ба «тақсимоти воситаҳои пулӣ 
дар асоси бозпардохт, ташкили воситаҳои молиявӣ барои муомилот, иваз 
намудани пули нақд ва мониторинги фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ 
зоҳирёбанда» баррассӣ намудааст (с. 19-21). Дар диссертатсия дуруст таъкид 
шудааст, ки «мавҷудияти доираи васеи мушкилоте, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар давраи гузариш дучор шуда буд ва зарурати тағйироти куллӣ дар бахши 
пулию қарзии иқтисодиёти миллӣ, бахусус дар соҳаи кишоварзии он, зарурати 
омӯзиши асосҳои назариявии дастгирии қарзӣ ва молиявии фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидориро ба вуҷуд овард» (с. 26-30). Вобаста ба ин муаллиф 
ҷуръат намудааст, ки оид ба такмили принсипҳо ва механизми татбиқи 
раванди қарздиҳии самарабахш ба субъектҳои кишоварзӣ такя ба назарияҳо 
муносибатҳои методологии замони муосир ақидаҳои худро иброз намояд ва 
вобаста ба он таҳқиқи худро идома диҳад. Воқеан ҳам назарияҳои қлаассикӣ 
дар замони муосир наметавонад барои ҳалли бисёр муаммоҳои илмиву амалӣ 
ҷавобгӯ бошад. Дар парграфи дуюми боби аввали диссертатсия механизмҳо ва 
принсипҳои танзими низоми дастгирии молиявию қарзии субъектҳои 
кишоварзӣ муфассал дар риштаи таҳлили илмӣ гирифта шудааст (с. 28-33).

Дар параграфи сеюми боби аввал таҷрибаи давлатҳои хориҷа оид ба 
истифодаи захираҳои молиявию қарзии бахши субъектҳои кишоварзӣ 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллиф афзудааст, ки «вақтҳои охир дар 
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кишварҳои пешрафтаи саноат нисбати қарздиҳӣ ба истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ дар марҳилаи ташаккулёбии он таваҷҷуҳи бештар дода мешавад. 
Қариб дар ҳама ҷо қоидаҳои махсуси қарздиҳӣ ба истеҳсолкунандаи 
маҳсулоти кишоварзӣ вуҷуд доранд ва низомҳои қарздиҳӣ асосан ба 
муассисаҳои махсуси молиявию қарзии давлатӣ такя мекунанд» (с. 38). Дар ин 
прараф ба омӯзиши таҷрибаи давлатҳои Осиёи Марказӣ, пеш аз ҳама ба 
таҷрибаи Узбекистону Қазоқистон, таваҷҷуҳи ҷидди додааст. Дар раванди 
таҳқиқот аз сомонаҳои расмии бонкҳои марказӣ ва дигар институтҳои 
давлатии ин кишварҳо истифода шудааст. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки аз 
рӯйи тамоюли рушди захираҳои молиявии бонкҳо ва истифодаи он дар соҳаи 
кишоварзӣ татбиқи таҷрибаи Узбекистон ва Қазоқистон барои Тоҷикистон 
самараи бештар дода метавонад, чунки механизми дастгирии молиявии ин ду 
давлат ба соҳаи кишоварзӣ назар ба дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ натиҷаи 
мӯсбӣ ва назаррас доранд (с.30-.53).

Дар боби дуюм - «Вазъи муосири таъмини захираҳои молиявию қарзии 
субъектҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазъи таъмини захираҳои 
молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ ва натиҷаҳои он дар рушди 
истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии Тоҷикистон таҳлил шуда, муаммоҳои 
танзими давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ дар шароити муосир хусусиятҳои 
истифодаи захираҳои молиявию қарзии субъектҳои бахши кишоварзӣ муайян 
карда шудаааст.

Дар параграфи якуми боби дуюми диссертатсия пас аз таҳлили бархе 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ки ба соҳаи аграрӣ таъсири бевосита 
доранд, тамоюли динамикии захираҳои молиявию қарзие, ки дар соҳаи 
кишоварзӣ ба вуқуъ омадааст, мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтааст. Дар 
ин ҷо таъғйироти мусбиву манфие, ки ба он маблағгузориҳои буҷети давлатӣ, 
грантҳо, ҷалби қарзҳои давлатӣ ва сармоягузориҳои хориҷӣ, пасандозҳои 
шахсони воқеӣ дар бонкҳо ва фондҳои суғуртавӣ шомил мебошанд, муаян 
карда шудааст. Аз таҳлили тамоюли рушди захираҳои молиявӣ дар дар солҳои 
2013-2020 айён шудааст, ки маблағғузориҳои буҷети давлатӣ ва 
сармояғузориҳои хориҷӣ ба иқтисодиёти кишоварзӣ рӯ ба таназзул аст, 
тамоюли афзоишёбии ҷалби ғрантҳо, қарзи давлатӣ, бақияи амонатҳои 
шахсони воқеӣ дар бонкҳо ва маблағи фондҳои суғуртавӣ нисбати соли 2013 
афзоиш ёфтаанд, ки инҳо ба раванди фаъолияти субъектҳои кишоварзии 
Тоҷикистон таъсири назаррас расонидаанд (с. 54-58). Дар диссерттсия ба 
маблағғузориҳои қарзӣ таваҷҷуҳи чиддӣ дода шудааст. Муаллиф таъкид 
намудааст, ки бахши кишоварзии иқтисодиёт то ҳол дар фаъолияти 
ташкилотҳои қарзӣ мавқеи афзалиятнокро ишғол намекунад. Қарзҳои бонкӣ 
асосан ба фаъолияти молиявӣ, савдо ва харидории субъектҳои хоҷағидорӣ
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хизмат мерасонанд. Ба ақидаи муаллиф дастнорасии қарзҳои бонкӣ барои 
субъектҳои хоҷагии кишоварзӣ ба даромади пасти соҳа, баланд будани фоизи 
қарзҳо ва набудани танзими дурусти муносибатҳои қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ 
алоқаманд мебошад (с. 60-63). Сипас дар ин боби диссертачсия тамоми 
ҷанбаҳои фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, 
сатҳи самаранокии онҳо арзёбӣ шудааст (с. бб-ПТ).

Дар параграфи дуюми боби дуюми диссертатсия муаммоҳои танзими 
давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ дар шароити муосир мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. Муаллиф нақши давлатро дар эҷоди заминаи қонунгузорӣ, рушди 
низоми иттилоотӣ, кафолат ва риояи ҳуқуқу манфиатҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ 
(фермерӣ), соҳибкорони аграрӣ дар тайёр намудани кадрҳо ва бозомӯзии онҳо 
дар соҳаи кишоварзй таъкид карда, асоснок намудааст, ки танзими давлатӣ 
бояд бо назардошти хусусиятҳои соҳаҳои кишоварзӣ такмил ёбад. Дар 
дйссертатсия омадааст, ки баррасии самтҳои танзими давлатӣ нишон медиҳад, 
ки он дар соҳаи кишоварзӣ ва вазъи субъектҳои истеҳсолоти кишоварзӣ 
(хоҷагиҳои деҳқонӣ) тагйироти зеринро ба вуҷуд меорад: ба таври возеҳ 
шартҳои иштироки истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро дар 
муносибатҳои молиявӣ, аз ҷумла андозбандӣ ҳангоми муқаррар кардани 
чораҳои дастгирии молиявии иштирокчиёни истеҳсолоти кишоварзӣ муайяи 
менамояд; самтгириҳо ба танзим ва дастгирии намудҳои алоҳидаи фаъолияти 
кишоварзӣ, ки дорои аҳаммияти умумии иқтисодӣ мебошанд, аз қабили 
дастрасӣ ба нуриҳо ва муҳофизати растанӣ, тибби бойторӣ, мелиоративӣ, 
тухмипарварӣ, селексияи растаниҳо ва ғайра (с. 81 -86.).

Дар параграфи сеюми ин боб хусусиятҳои истифодаи захираҳои 
молиявию қарзии субъектҳои бахши кишоварзӣ муайян карда шудааст. Ба 
назари муаллиф, мушкилиҳои ҷиддие, ки ба самаранокии рушди қарзҳои ба 
корхонаҳои кишоварзӣ додашуда ё хатҳои қарзӣ (кредитӣ) таъсир мерасонанд, 
аз инҳо иборатанд: масъалаҳои умумие, ки самаранокии азхудкунии захираҳои 
қарзиро аз ҷониби соҳибкорони аграрӣ коҳиш медиҳанд; мушқилоте, ки дар 
марҳилаи ибтидоӣ ҳангоми фурӯши қарзҳо дар фаъолияти истеҳсолӣ ва 
тиҷоратӣ ба миён меоянд; мушкилоти пешниҳоди қарзҳо дар давраи рушди 
корхонаҳои кишоварзӣ ва ғ. Сабаби пайдоиши ин муаммоҳо ва оқибатҳои он 
муфассал тавсиф дода шудааст. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки яке аз 
мушкилоти асосии маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар иқтисодиёти 
кишоварзӣ, аз як тараф ин камбуди манбаъҳои маблағгузорӣ бошад, аз тарафи 
дигар паст будани сатҳи ҷолибияти он ба соҳа мебошад (с. 84-95).

Дар боби сеюм - «Самтҳои афзалиятнок дар таъмини захираҳои 
молиявию қарзии субъектҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон» самтҳои 
асосии сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ дар марҳилаи нави рушди 
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механизмииқтисодиёти кишоварзии мамлакат асоснок карда шуда, 
мукаммалгардонии таъмини институтсионалии дастгирии молиявию қарзии 
корхонахои кишоварзӣ пешниход шудааст. Инчунин модели рушди захирахои 
молиявию қарзӣ ва истифодаи онхо дар истехсоли махсулотхои кишоварзии 
Ҷумхурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия карда шудааст.

Дар диссертатсия сиёсати қарзй дар соҳаи кишоварзӣ, ҳамчун маҷмуи 
муносибатҳову фаъолиятҳо ҷиҳати «таҳияи консепсияи илмии ташкили 
муносибатхои қарзй, муқаррар намудани мақсадхо дар соҳаи қарздиҳии 
кишоварзӣ ва чораҳои амалии татбики онҳо» тавсиф ёфтаанд. Омилҳое, ки 
барои ташаккули сиёсати аграрӣ таъсир мерасонанд, ба монанди фарқияти 
нархҳо ба маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзй, мавҷуд набудани барномахои 
давлатй, минтақавӣ оид ба ҷалби маблағ барои рушд ва дастгирии сохаи 
кишоварзӣ, инчунин механизми самарабахши хукукии дастгирии қарзӣ ва 
молиявии сохаи кишоварзӣ ва як қатор омилҳои боздорандаи рушди низоми 
бонкӣ мавриди таҳлил карор гиифтааст (с.9б-99). Механизмҳои дастгирии 
давлатии сармоягузорӣ, ки як катор афзалиятҳои ҷиддӣ ва фарқиятҳои асосӣ 
доранд, муайян карда шудааст ва таъкид шудаасл, ки онҳо бояд дар доираи 
татбиқи сиёсати стратегияи рушди агарарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 
гарданд (с. 101-107).

Дар параграфи 3.2 масъалаҳои механизми мукаммалгардонии таъмини 
институтсионалии дастгирии молиявию карзии корхонахои кишоварзӣ 
мавриди тахқиқ қарор гирифтааст. Бо акидаи муаллиф механизми қарздихӣ ва 
молиявии талаботи корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии дехоти Тоҷикистон бояд 
масоили зеринро дар бар гирад: а) таҳия, қабул ва мониторинги риояи 
коидаҳои давлатӣ, ки ба кумак ба субъектҳои кишоварзӣ дар ҷустуҷӯ ва рушди 
бомуваффақияти захираҳои карзӣ ва молиявӣ нигаронида шудаанд; б) таъсис 
ва назорати фаъолияти мақомоти махсуси дастгирии давлатии корхонахои 
кишоварзӣ, ки барои таҳия ва татбики сиёсати давлатӣ дар ин соха масъуланд, 
инчунин танзими фаъолияти зерсохторхои ғайридавлатии инфрасохторӣ, ки 
ба хоҷагиҳои кишоварзӣ хизмат мерасонанд; в) ташаккули низоми 
инфрасохтори ғайридавлатии ташаккулёбӣ, аз ҷумла ташкилотхои 
ғайритиҷоратй ва тиҷоратӣ, ки бо иштироки давлат таъсис ёфтаанд ё бидуни 
иштироки онҳо таъсис дода шудаанд ва фаъолияташон аз ҷониби давлат оғоз 
ва дастгирӣ карда шуда, барои хизматрасонй ба субъектҳои кишоварзӣ 
пешбинй гардидаанд (с. 108-110). Дар диссертатсия ба такмили самтхои 
асосии рушди хизматрасониҳои суғурта, пеш аз хама ба мутобик бо талаботи 
байналмилалй таҳия намудани стандартҳои умумии фаъолияти ташкилотҳои 
суғурта дар бозори хизматрасонии бонкӣ, ҷалби ташкилотҳои суғуртаи хориҷӣ 

• ба таҳияи маҳсулоти комплексии сугуртаи субъектҳои хоҷагидорӣ ва 
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сохаиҳавасмандгардонию барқароркунии ташкилотҳои суғурта дар 
кишоварзӣ таваҷҷуҳи ҷиддӣ дода шудааст (с. 112-Н 5).

Дар паграграфи 3.3 дурнамои рушди захираҳои молиявию қарзӣ ва 
истифодаи онҳо дар истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар асоси таҳлили эконометрикӣ таҳия 
карда шудааст. Натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда, яъне натиҷаи моделҳои 
регрессионӣ имконият додааст, ки онҳоро муаллиф барои ояндабинӣ намудан 
барои давраи то соли 2030 истифода намояд. Ҳамин тариқ, натиҷаи таҳлилҳои 
эконометрикӣ собит намудааст, ки «агар дар соли 2030 ҳаҷми истифодаи 
маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба соҳаи кишоварзӣ ба 1257,73 млн. сомонӣ 
ва бақияи амонатҳои шахсони воқей дар бонкҳо ба 8494,1 млн. сомонӣ баробар 
гардад, пас хаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 52511,85 млн. сомонӣ 
мерасад» (с. 120-125).

Дар раванди ҳалли илмии масъалаҳои гузошташуда муносибатҳои 
методологӣ ва методии пажӯҳиш, ки муаллиф интихобу истифода намудааст, 
имконият додааст, ки натиҷаҳои судманди илмӣ дар самти таъмини 
субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ, коркарди 
пешниҳодҳои илмиву амалӣ дар ҷодаи такмили роҳҳо ва методҳои баланд 
бардоштани самаранокии ин омилҳо рӯйи кор оянд. Асоснокии хулосаву 
пешниҳодҳои дар диссертатсия омада ва сатҳи илмияти онҳо аз он шаҳодат 
медиҳад, ки муаллиф асарҳои бунёдии олимони иқтисодии ватанию хориҷиро 
дар соҳаи назарияи самоягузорӣ, такмили механизмҳои сармояҳои 
ҷалбшаванда, бахусус самоягузории қарзӣ ва самаранокии онҳо эҷодкорона 
истифода бурдааст. Дар раванди таҳқиқоти диссертатсионӣ усулҳои 
иқтисодии таҳлил васеъ истифода шудаанд, махсусан: таҷриди (абстраксияи) 
илмӣ, таҳлил ва синтез, таҳлили сабабӣ-оқибатӣ, таҳлили маҷмуавӣ ва низомӣ, 
усули муқоисакунӣ, усули таҳдили эмпирикӣ, хулосабарорӣ, аналогия, 
таҳлили маълумоти оморӣ, ифодаёбии графикӣ ва ҷадвалии маводҳои аслӣ 
эҷодкорона истифода шудааст.

Заминаи иттилоотии тадкикоти илмиро дастурҳо баромадҳо ва паёмхои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, маводи конфронсҳои 
илмию амалӣ, монографияҳо ва дигар маводи дар нашрияҳои даврӣ чопшуда, 
захираҳои иттилоотии «1п1егпеЬ> ташкил додаанд. Шиносоӣ бо кор нишон
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медиҳад, ки муаллиф мустақилона далелҳои омориро вобаста ба мақсади 
таҳқиқот ҷамъ оварда, коркард ва таҳлил намудааст.

4. Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия 
зикршуда.

Андешаҳои назариявии диссертатсия метавон гуфт, ки дар густаришу 
рушди назарияи бозори молиявӣ ва сармоягузориҳои қарзӣ саҳмгузор 
шудаанд. Масалан, таҳқиқи моҳияти иқтисодии воситаҳои молиявию қарзй 
дар фаъолияти такрористеҳсолии субъектҳои кишоварзӣ ва дастгирии қарзӣ ва 
молиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ, муайян намудани хусусиятҳои асосии 
дастгириҳои хоси молиявй ва мониторинги фаъолияти субъектҳои хоҷагидорй 
барои таҳияи консепсияи нави идоракунии равандҳои сармоягузории 
корхонаҳо мусоидат менамояд. Дараҷаи эътимоднокии натиҷахои таҳкиқот бо 
саҳеҳии маълумотҳо, ҳаҷми кофии маводи таҳқиқот, коркарди омории 
натиҷаҳои таҳқиқот ва маколаҳо собит карда шудааст. Хулосаву тавсияҳо ба 
таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявй ва амалӣ асос ёфтаанд. 
Масалан, таъкиди муаллиф дар бобати бемаҳсул будани унсурҳои назарияҳои 
гуногуни хориҷй доир ба молияву карз дар мамлакат ва ҷӯиши консепсияи 
худӣ оид ба танзими пулию қарзй вобаста ба хусусияти ислоҳоти иқтисодии 
Тоҷикистон метавонад як ҷунбиши нави консептуалиро дар мамлакат рӯйи кор 
орад (Хулоса б. 2) ва ё ин ки асосноккунии зарурати таҳия ва татбики 
стратегияи сиёсати агро-қарзии давла'1'ии соҳаи кишоварзй такозои замон аст 
(Хулосаб. 14).

5. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои 
диссертатсия

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки бархе муқаррароти 
диссертатсия барои васеъ намудани ҷанбаҳои назариявию методологиии 
таҳқикот дар самти ташаккулу истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ дар 
соҳаи кишоварзӣ, муайянсозии ҷанбаҳои муҳимми танзими истифодаи 
захираҳои молиявию қарзӣ ва таҳияи консепсияи рушди устувори он саҳм 
мегузорад. Хулоса ва пешниҳодҳои бадастомада доираи таҳқиқоти мавҷударо 
дар соҳаи истифодаи захираҳои молиявию қарзии бахши кишоварзии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ намуда, метавонанд ба пояи низоми муътадили 
фаъолияти корхонаҳои комплеси агросаноатӣ мусоидат намояд.

Аҳаммияти амалии натиҷаҳои тадқиқоти илмй имконияти истифодабарии 
натиҷаҳоро дар ҷараёни такмилу татбиқи барномаҳои дарозмуддатии рушди 
корхонахои кишоварзӣ, ки пайваста бо сифату хусусиятҳои иқзисодиёти 
соҳаҳои кишоварзӣ таҳия шудаанд, доро мебошанд. Ба ғайр аз ин, хулосаҳои 
асосии назариявй ва амалии диссертатсия метавонанд дар фаъолияти 
ташкилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалии бахши истифодабарии захираҳои 
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молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода карда 
шаванд.

Ҷанбахои иҷтимоии таҳкиқот дар он аст, ки соҳаи афзалиятноки такмил 
додани механизми карзӣ ва молиявӣ дар деҳот, ки пешниҳоди захирахои карзӣ 
бо нархи (фоизи) дастрас ба хоҷагиҳои деҳконӣ (фермерӣ) мебошад, 
метавонад ба тариқи пайдоиши самараи даромад сатҳи некуахволии мардуми 
деҳотро афзояд. Илова бар ин рушди механизмхои ҷалби захираҳои молиявӣ 
ба хоҷагиҳо маҷрои сармоягардии даромади мардумро метезонад. Паҳлухои 
алоҳидаи диссертатсия метавонанд дар соҳаи таҳсилоти касбӣ, ки соҳаи 
муҳимми иҷтимоӣ мебошад, ҳангоми таълимдиҳии фанҳои дарсии «Пул, қарз, 
бонк», «Асосҳои сиёсати молиявию карзӣ», «Сармоягузорӣ», «Иктисоди 
миллй» ва «Молия ва қарз» мавриди истифода карор гиранд.

6. Нашри натиҷахои диссертатсия дар мачаллахои такризшавандаи 
илмӣ

Асарҳои интишоршудаи муаллиф иқтибосҳои илмӣ ва хулосаву 
пешниҳодҳои дар диссертатсия ҷой доштаро дар худ инъикос намудаанд. Аз 
рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот 15 мақолаи илмӣ, аз он ҷумла 1 маколаи илмӣ дар 
маҷаллаҳои аз тарафи КОА эътирофшуда, чоп карда шудаанд. Ҳаҷми умумии 
корҳои илмии чопгардида оид ба мавзуи диссертатсия 6,2 ҷ.ч.-ро ташкил 
медиҳад. Хулоса ва натиҷаҳои диссертатсияи мазкур ба Вазорати кишоварзии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (№2/и-2824 аз 12.10.2022), Донишгохи миллии 
Тоҷикистон (№21 -04 а.з 10.03.2022) барои истифода пешниҳод шуда, санад оид 
ба татбики паҳлуҳои он мавҷуд аст. Мукаррарот ва натиҷаҳои асосии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ аз тарафи муаллиф дар конференсияҳо ва 
семинарҳои ҷумҳуриявию байналмиллалӣ, семинару конфронсхои дар 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (солҳои 2018-2022) баргузоршуда муҳокима 
гардидаанд.

1. Мутобиқати барасмиятдарории диссертасия ба талаботи Комиссия
Диссертатсия ба бандҳои меъёрҳои дарефти дараҷаи илмии номзади 

илм, омодасозии диссертатсия ва экспертизаи диссертатсия дар Шӯрои 
диссертатсионӣ ва дигар талаботи Низомномаи КОА назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, № 261 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯй мебошад.

8. Хулоса
Албатта, таҳқиқоти диссертатсионӣ аз нигоҳи мукарриз дорои як кагор 

носаҳеҳиҳо аст, ки дар умум наметавонад сифати илмӣ ва мехнати таҳқикотии 
муаллифро коста намояд. Эроду дархости муқарриз чунин аст:

Муаллиф дарзермавзуи 1.2 (саҳ. 28-38) оид ба принсипҳои муҳими
танзими низоми дастгирии молиявию карзии субъектҳои кишоварзӣ аз нуктаи 
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3.

4.

5.

мавриди масъалаҳои

назари илмӣ фикру андешаҳои худро дар сатҳи зарурӣ баён намудааст. Хуб 
мешуд, агар барои беҳтар намудани сатҳи таҳқикоч' муаллиф принсипҳои 
пешниҳоднамудаашро дар шакли як расм ё накша ба хонанда нишон медод.

Унвонҷӯ дар саҳифаи 46, ҷадвали 1.3,2,- «Маблағгузориҳои бонкӣ
ба соҳаи кишоварзӣ дар давлатҳои Осиёи марказӣ барои солҳои 2017-2021»- 
ро мавриди таҳлил қарор додааст, лекин дар он дида мешавад, ки омори 
маблағгузории бонкй ба соҳаи кишоварзии кишвари Туркманистон мавҷуд 
нест. Хуб мешуд, агар муаллиф омори расмии ин кишваро низ тасвир мекард.

Муаллиф дар боби 2-юм, параграфи '1.'! оид ба «Муаммоҳои
танзими давлатии ва дастгирии бахши аграрӣ дар шароити муосир» таҳқик 
анҷом додааст. Мутаассифона, дар он муаллиф муаммоҳои ҷойдоштаро дар 
шакли расм ё тасвири оммафаҳм гурӯҳбандӣ накардааст.

Дар боби дуюми диссертатсия муаммохои танзими давлатӣ ва 
дастгирии бахши аграрӣ муфассал таҳқиқ шудааст. Низоми андоз на танҳо чун 
механизми муҳими танзими давлатии соҳаҳи кишоварзӣ, балки чун механизми 
муҳим дар таъмини молиявии корхонаҳои кишоварзй хидмат менамояд. 
Масалан, дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон чандин намуди 
имтиёзҳои андозӣ муайян шудааст, ки он хароҷоти андозӣ ва ё буҷетй дар 
самти таъминоти молиявии субъектҳои хоҷагидори иқтисодиёти кишоварзй 
саҳм доранд. Аммо ин масъалаҳо дар сатҳи кофӣ мавриди таҳлил қарор 
нагирифтаанд.

Дар саҳифаи 105 расми 3.1.1 - «Сохтори сиёсати стратегияи рушди 
аграрй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном дорад, вале муаллиф моҳияти 
иқтисодии «сиёсати аграрӣ»-ро возеҳу равшан дар поёни расми мазкур 
инъикос накардааст.

6. Муаллиф дар мавриди таҳқиқи масъалаҳои таъмини 
институтсионалии дастгирии молиявию қарзии корхонаҳои кишоварзӣ доир 
ба зарурати таҳия ва татбиқи барномаҳои мақсаднок таваҷҷуҳ додааст. Аммо, 
хуб мешуд, ки муаллиф алгоритми коркарди барномаҳои мақсадноки 
таъминоти молиявии ягон фаъолияти афзалиятноки субъектҳои кишоварзиро 
пешниҳод менамуд. Дар ин ҷода зарурати коркарди меъёри муайян намудани 
фаъолияти афзалиятнок низ ба миён меомад.

1. Дар матни диссертатсия як 
истилоҳоти забони давлатӣ мутобиқ нестанд, вомехуранд.

Аммо эроду дархостҳое, ки дар боло зикр шудаанд, сатҳи назариявию 
амалии таҳқиқоти диссертатсионии Давлатов Наврӯз Амиршоевичро коҳиш 
намедиҳад. Дар кулл диссертатсия таҳқиқоти ҷиддии илмӣ буда, мустақилияти 
муаллифро дар пажӯҳишу ҳалли муаммоҳо ва роҳҳои таъмини субъектҳои 
соҳаи кишоварзиро бо захираҳои молиявию қарзӣ тавсиф менамояд.
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диссертасия асосииАвтореферати диссертасия мазмуни асосии таҳкикоти 
диссертатсиониро дар худ инъикос намудааст ва дар он навгониҳои илмӣ, ки 
ба ҳимоя бароварда мешавад, ҷой гирифтааст.

Аз нигоҳи мазмуни илмӣ ва шакли баён диссертатсия дар мавзуи 
«Рохҳои таъмини субъектҳои сохаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию 
қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бешубҳа кори илмиву тахассусӣ буда, дар 
он ҳалли муаммои илмӣ, ки аҳамияти муҳимму афзалиятнокро дар рушди 
илми иқтисоди ватанӣ доро аст, комилан ба талаботи Низомномаи КОА назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй аст. Аз ин лиҳоз муаллифи он 
Давлатов Наврӯз Амиршоевич сазовори дараҷаи номзади илмҳои иктисодӣ аз 
рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мебошад.
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