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Тақриз

ба автореферати Розиев Диловар Астанақулович дар мавзуи 
“Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз 
рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз.

Маълум аст, ки масъалаи баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар 
соҳаи саноат ҳамчун раванди муҳими иқгисоди миллӣ ба шумор рафта, вазъи 
инфрасохтори он дар минтақаҳои иқтисодии ҷумҳурӣ то ҳол имкон 
намедиҳад, ки ҷалби захираҳои молиявӣ аз хориҷа ба Тоҷикистон дуруст 
батанзим дароварда шаванд. Зарурати ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ ба 
соҳаи истеҳсолот, яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии давлат ва ҳукумат чӣ 
дар қаламрави кишвар ва чӣ дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ мебошад.

Тавре зимни Паёмашон Асосгузори сулху вахдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумхурии Тоҷикистон баён намуданд: “Мо саноатикунонии босуръатро ҳамчун 
ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул кардем, зеро рушди саноат барои таъмин 
намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корй, баланд бардоштани 
иқгидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он замина мегузорад”. Албатта, 
барои баланд бардоштани иқгидори содиротии мамлакат, дар мадди аввал муҳайё 
сохтани фазои мусоиди сармоягузорӣ бо назардошти таъмини ҷолибияти 
сармоягузорӣ лозим аст.

Яке аз мушкилоти ҷиддии корхонаҳои саноати сабуки Тоҷикистон дар 
марҳилаи кунунӣ норасоии назарраси маблағгузорӣ барои эҳтиёҷоти навсозии 
истеҳсолот ва коркарди маҳсулотҳои нимтайёри саноатӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, 
танзими дурусти ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук вазъи заминаи 
истеҳсолӣ-техникии корхонаҳоро беҳтар намуда, рақобатпазирии онҳоро дар 
бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ меафзояд. Зимнан, таъмини руптди устувори саноати 
сабук танҳо дар сурате имконпазир мегардад, ки мушкилот дар танзими ҷолибияти 
сармоягузорӣ бартараф карда шавад, зеро танҳо фазои мусоид ба афзоиши 
рақобатпазирии молҳои ватанӣ ва самаранокии иқтисодиёт мусоидат мекунад.



Гуфтаҳои боло мубрам ва саривақтӣ буда, зарурият ва муҳимияти 
гузаронидани таҳқиқот оид ба “Баландбардории ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро исбот менамояд.

Муаллиф дар автореферат зикр намудааст, ки соҳаи саноат яке аз 
соҳаҳои муҳимтарини иқгисодиёти миллӣ ба шумор меравад, зеро он пояи афзоиши 
маҷмуи маҳсулоти дохилӣ, манбаи асосии бунёди ҷойҳои корӣ ва сарчашмаи 
асосии ғанӣ гардонидани буҷети давлат ба шумор меравад. Рушди соҳаи саноат бо 
назардошти хусусиятҳои алоҳидаи ҳар як зерсоҳа ба фишангҳои гуногуни иқгисодӣ 
ва иҷтимоӣ вобастагӣ дорад, ки ин як василаи нав намудани нерӯйи истеҳсолӣ, 
таъмини маводҳои зарурии истеҳсолӣ ва омодасозии мутахассисони баландихтисос 
ва ғайра мебошад. Яке аз пояҳои асосии рушди соҳаи саноат ин сатҳи таъмини он 
ба захираҳои молиявӣ мебошад. Сарчашмаи асосии он дар шароити махдудиятҳои 
руптди иқгисодӣ ин ҷалби сармоягузориҳо ба соҳаҳои асосии иқгисоди миллӣ ба 
ҳисоб меравад. Иқгисодчиён мафхум ва ҳолати сармоягузориро барои беҳтар дарк 
намудани муҳити тағйирёбии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва расонидани хизматҳо аз 
ҷониби субъектҳои иқгисодӣ мавриди омӯзишу таҳқиқот қарор доданд.

Унвонҷӯ зимни таҳқиқот муайян намудааст, ки ҷалби сармоя ва 
ҷолибияти он аз фазои сармоягузории мамлакат вобастагӣ дошта, он дар худ 
маҷмуи механизмҳои иқтисодӣ ва ташкилии таъсиррасонандаи мақомоти 
давлатии сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақавӣ ё худи корхонаи саноатиро дар 
раванди ташаккулёбии фазои мусоиди сармоягузорӣ шомил менамояд. Аз ин 
нуқтаи назар маҳаки асосии ҷараёни таъсиррасонии фаъолияти сармоягузорӣ 
ин ҷолибияти сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин, ҷараёни мазкур 
барои коркарди сиёсати фаъолияти сармоягузорӣ замина гузошта, метавонад 
ҳамчун натиҷаи мустақими сиёсати сармоягузории давлат баромад намояд.

Албатта, нуқтаи назари унвонҷӯро мо муҳим мешуморем ва қайд 
менамоем, ки дар рушди иқтисодиёт нақши муҳимро боварӣ, иттилоот ва 
мутахассисони соҳибтаҷриба мебозанд. Дар даврони гузашта ин омилҳо 
номукаммал буданд ва маҳз ба ҳамин сабаб доир ба масъалаи фаъолияти 
сармоягузорӣ дар сатҳи хуб таҳқиқот гузаронида намешуд.

Ҳангоми тараққиёти илму техника, бо пайдо гардидани фаҳмишҳои 
гуногун ба монанди таваррум, муфлисшавӣ, пасандоз ва ғайра дар асосҳои 
қонунҳои мукаммалгардида ба миён омадани боварӣ мафҳуми сармоягузорӣ 
(инвеститсия)-ро низ ба вуҷуд овард.

Таҳиқоти унвонҷӯён нишон доданд, ки сиёсати молиявии давлат, ба 
сатҳи ҷолибияти сармоягузории мамлакат низ таъсири назаррас дорад, ки ба 
яке аз зерқисмҳои он, сиёсати андозии давлат дохил мешавад. Вобаста ба ин , 
дар тамоми давлатҳо масъалаи андозбандӣ масъалаи муҳим арзёбӣ гардида, 
он ҳамчунин сарчашмаи асосии даромади буҷети давлат низ маҳсуб мешавад.



Низоми андозбандии субъектҳои соҳибкорӣ ва меъёрҳои он ба даромадҳои 
сармоягузорон таъсири мустақим дорад, чунки дар илми иқтисод - андоз яке 
аз фишанги муҳими молиявии давлат ба ҳисоб меравад, ки давлат ба воситаи 
он ҳаҷми сармоягузориҳои ҷалбшударо метавонад маҳдуд ва ё афзоиш 
диҳад.

Бо назардошти паҳлуҳои мусбӣ ва сатҳи баланди назариявию амалии 
таҳқиқот дар автореферат якчанд норасогию камбудиҳо ҷой доранд.

1. Дар параграфи якуми боби якум ҷанбаҳои назариявӣ оид ба 
моҳияти иқтисодии сармоягузорӣ ва ҷолибияти он таҳқиқ шуда, ақидаи 
олимони ватанӣ ва хориҷӣ инъикос гардидааст. Хуб мешуд, агар муаллиф 
дар мадди аввал, нуқтаи назари мактабҳои иқтисодиро пайдарҳам ва баъдан 
ақидаи олимони ватанӣ ва хориҷиро дарҷ менамуд (саҳ. 10, ҷадвали 1.);

, 2. Ҷой доштани якчанд хатогиҳои имлоӣ.
Эродҳои номбаршуда ҷиддӣ набуда, онҳо ислоҳшавандаанд ва 

характери тавсиявӣ доранд, ки ба сатҳи баланди илмию амалии таҳқиқоти 
анҷомдода таъсири манфӣ намерасонанд.

Бояд қайд намуд, ки автореферати кори диссертасинӣ дар мавзуи 
“Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” ба талаботи “Тартиби додани дараҷаи илмӣ ва унвонҳои илмӣ”, 
ба пуррагӣ ҷовобгӯ буда, муаллифи диссертатсия Розиев Диловар 
Астанақулович сазовори гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз 
мебошад.

Тақриздиҳанда: 

н.и.и., дотсент, муовини директор 

-сардори шуъбаи сиёсати

қурби асъори департаменти 

идораи захираҳои байналмилалӣ 

ва сиёсати қурби асъори 

Бонки миллии Тоҷикистон


