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ташкилоти тақриздиҳанда ба кори диссертатсионии Розиев Диловар 

Астанақулович дар мавзӯи “Баландбардории ҷолибияти сармоягузории 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, 

муомилоти пулй ва қарз пешниҳод шудааст.

Муҳиммияти мавзӯи тадқиқшаванда. Дар шароити иқтисоди 

бозорӣ сармоягузориҳо омили муҳими рушди соҳаҳои ииқтисодию 

иҷтмоии мамлакат ба шумор меравад. Дар айни замон иқтисодиёти 

ватанӣ ба афзоиши такрористеҳсоли сармояи асосӣ тавассути пурзӯр 

намудани фаъолияти сармоягузорӣ ниёз дорад. Зеро робитаҳои 

байнисоҳавӣ ва байниминтақавии муносибатҳои бозорӣ метавонад ба 

рушди фаъолияти сармоягузорӣ асос ёбад. Ҷумҳурурии мо, ки ба роҳи 

ташаккули муносибатҳои бозорӣ дохил шудааст, аммо сармоягузориҳо 

барои қонеъ кардани ниёзҳои воқеии иқтисоди ватанӣ ҳанӯз ҳам 

нокифоя аст. Сохтори мавҷудаи сармоягузориҳо ва маблаггузориҳо 
боиси тезондани фарсудашавии таҷҳизоти истеҳсолӣ ва мутаносибан 

паст шудани дараҷаи технологии истеҳсолот ва индекси омодагии 

технологӣ гардидаст, ки ин рақобатнокии маҳсулотро паст мекунад. 

Бартараф кардани ин тамоюл, чунон ки таҷрибаи чаҳонӣ нишон 

медиҳад, танҳо дар асоси сиёсати фаъолонаи иқтисодии давлат дар ин 

самт имконпазир аст. Дар раванди татбиқи ин ҳадафҳо монеаҳои ҷиддӣ



дар низоми танзим ва маъмурии танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ 

мавҷуданд, ки монеаҳои асосии суръат бахшидан ба раванди ҷалби 

сармояи мустақими хориҷӣ ва рушди бахши воқеии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, фароҳам овардани шароити 
мусоид барои сармоягузории мустақими хориҷӣ бояд омили ҳалкунанда 

барои таҳия ва татбиқи барномаҳои рушди соҳавию минтақавӣ ва 

ташкили низоми шарикии корхонаҳои ватанию хориҷӣ бошад.

Муҳимияти омӯзиши ҷолибияти сармоягузорй дар бахши воқеии 

иқтисоди миллӣ, муайян кардани мафҳум ва унсурҳои бахши воқеии 

иқтисодиёт, аз як тараф ва самаранокии сармоягузории хориҷӣ аз 

тарафи дигар, яке аз асосҳои муҳимтарини муайян кардани қувваҳои 

пешбаранда ва рафъи маҳдудиятҳои рушди иқтисодӣ дар шароити бозор 

мебошад, ки ба ақидаи инҷониб муҳиммият ва аҳамияти амалии мавзӯи 
таҳқиқотро муайян мекунад.

Дараҷаи асоснокӣ ва мӯътамад будани муқаррарот, хулосаҳо ва 

тавсияҳои диссертатсия, Аз таҳлили кори диссертатсионӣ бармеояд, ки 

муаллиф ҳадафи таҳқиқотро муқаррар ва барои ба ҳадаф расидан 
вазифаҳои таҳқиқотро пешниҳод намудааст, ки ҳалли онҳо ба тавлиди 
навгониҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ мусоидат намуданд. 
Вобаста ба муҳиммияти таҳқиқот дар диссертатсия объекти таҳқиқот 

мавзӯъ, масъалаҳо ва усулҳои таҳқиқот муайян карда шудаанд. Асосҳои 

назариявию методологии таҳқиқотро назариёти таҳиянамудаи олимони 
ватанию хориҷӣ, санадҳои ҳуқуқӣ, стратегияву барномаҳо ва дигар 

асноди меъёрии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

ташаккулдиҳӣ ва амалисозии сиёсати муосири сармоягузорӣ, ҷанбаҳои 

бунёдӣ оид ба рушди муносибатҳои молиявию иқтисодӣ, инчунин 

натиҷаи таҳқиқотҳои монографӣ ва интишоротҳои илмӣ вобаста ба 

мавзӯи таҳқиқот ташкил медиҳад. Ҳангоми таҳқиқот мавриди коркард 

ва таҳлилу хулосабарориҳо муаллиф аз методҳои диалектикӣ, 

абстраксияи илмӣ, таҳлили мантиқӣ, синтез, таърихӣ, системавӣ, 



комплексӣ, гурӯҳбандӣ, моделронӣ, муқоисавӣ, индексӣ, монографӣ ва 

ғайра истифода намудааст. Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ 

шиносномаи феҳристи ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз 

мувофиқат менамояд.
Навгонии тадқиқоти илмӣ. Ба сифати муҳимтарин унсурҳои навгонии 

илмии рисолаи мазкур инҳо баромад мекунанд:

- моҳияти табиати иқтисодии сармоягузорӣ ва фаъолияти 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук, инчунин муайян намудани омилҳои 

таъсиррасон (дохилию берунӣ) ба ҷолибияти сармоягузорӣ пешниҳод гардида, 

илман исбот шудааст, ки сармоягузорӣ ҳамчун омил метавонад барои ба 

азнавсозии иқтидорҳои истеҳсолӣ, зиёдшавии ҷойҳои нави корӣ, афзоиши 

шуғли аҳолӣ, пастшавии нархи молҳо ва афзудани сифати онҳо, баланд 

гардидани рақобатпазирии молҳои истеҳсоли дохилӣ ва дар ниҳояти кор ба 

беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва нуфузи кишвар дар ҷомеи ҷаҳонӣ 

мусоидат намояд;

- таъсири назарраси ҷанбаҳои институтсионалӣ ва низоми 

қонунгузории кишвар ба раванди беҳдошти ҷолибияти сармоягузорӣ дар пояи 

таҳияи маҷмӯи чорабиниҳои давлатӣ оид ба пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ, 

қарзҳои буҷетӣ ва таъмини бехатарии корхона ҷиҳати беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук бо мақсади ҷалби сармоягузориҳои 
дарозмуддат муайян карда шудааст;

- дар асоси таҳлили маҷмӯи нишондиҳандаҳои базавӣ ва иловагӣ 

тамоюлҳои рушди соҳаи саноати сабук ва вобастагии байниҳамдигарии 

иштирокчиёни бозори маҳсулоти саноатӣ муайян карда шудаанд;

- тавассути нишондиҳандаҳои маҷмӯӣ (макроиқтисодӣ) ва соҳавӣ 

вазъи раванди сармоягузорӣ ба соҳаи саноати сабук баҳогузорӣ карда шуда, 

муаммоҳои асосии баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ ба соҳаи мазкур 

ошкор карда шудаанд;



- роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ ба саноати сабук ва инфрасохтори он 

дар Тоҷикистон, ки ба дигар кардани механизми низоми андозситонӣ дар 

корхонаҳои саноати сабук, ҷоннок намудани фаъолияти бозори фондӣ барои 

васеъ намудани имкониятҳои ҷалби захираҳои молиявии корхонаҳои саноати 

сабук ва тавлиди гуногуншаклии раванди ҷалби сармоягузориҳо 

алоқаманданд, асоснок карда шудаанд;

- модели математикии арзёбии ҷалби сармоягузориҳои мустақими 

хориҷӣ ва истифодаи он дар соҳаи саноати сабуки Тоҷикистон то давраи соли 

2030 коркард гардид, натиҷаи модел нишон дод, ки ҳангоми ба 1% афзудани 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард, шумораи 

корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба 0,2% меафзояд.

Сохтор ва ҳаҷми таҳқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсия аз 
сарсухан, се боб, хулоса ва пешниҳодхо, рӯйхати адабиёти истифодашуда 
иборат буда, фарогири 20 ҷадвал, 20 расм мебошад ва дар 183 саҳифаи 
чопи компютериро иншо шудааст.

Мазмуни кори дисертатсионӣ.

Дар муқаддима муҳиммияти мавзӯъ асоснок шуда, аҳамияти 
назариявию амалии таҳқиқот муайян гардида, мақсад ва вазифаҳои кори 

илмӣ таҳия ва навгониҳои илмии он кушода шудаанд.

Дар боби якум «Асосҳои назариявию методологии танзими 

ҷолибияти сармоягузории саноати сабук» асосҳои назариявии 

фаъолияти сармоягузорӣ ва тавсифи унсурҳои асосии он (С. 13-33), 

омилҳои таъсиррасон ба ҷолибияти сармоягузорӣ (С.33-50) ва таъмини 

шароити институтсионалӣ ва қонунгузории танзими ҷолибияти 

сармоягузорӣ (С.50-61) баррасӣ гардидаанд. Нуктаҳои ҷолибтарини ин 

боб моҳияти иқтисодии сармоягузорӣ ва ҷолибияти он (ҷадвали 1.1.1. 

саҳ. 14-15 ), меъёрҳои гӯруҳбандӣ ва намудҳои асосии сармоягузорӣ 

(расми 1.1.1.,саҳ. 27), хусусиятҳои хоси равишҳои асосии муайянкунандаи 

мафҳуми ҷолибияти сармоягузорӣ (ҷадвали 1.2.1., саҳ. 37 ), гурӯҳбандии 



омилҳои таъсиррасон ба ҷолибияти сармоягузорӣ (расми 1.2.1., саҳ. 46) 

мебошанд.

Дар боби дуюм «Тамоюли рушд ва ҳолати муосири сармоягузорӣ 

дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» тамоюли рушди соҳаи 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолй 

(С.62-78), таҳлили раванди сармоягузорӣ дар соҳаи саноати нассоҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (С.78-101) ва хусусиятҳои арзёбии ҷолибияти 

сармоягузории корхонаҳои саноати сабук (С.101-116) баррасӣ шудаанд. 

Муаллиф дар ин бобу зербобҳои он динамикаи нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2020 

(ҷадвали 2.1.1., саҳ. 63), нишондиҳандаи умумии саноат дар 29 соли 

истиқлолияти давлатӣ (Расми 2.1.1., саҳ. 64), ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ ба минтақаҳои ҷумҳурӣ (Расми 2.1.2.,саҳ. 65), истеҳсоли 

маҳсулоти муҳимтарини соҳаи саноати сабук дар солҳои 1991 - 2020 

(ҷадвали 2.1.2., саҳ. 66), пӯёи корхонаҳои истеҳсоли чарм, маснуот аз 

чарм, пойафзол ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти онҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (Расми 2.1.3., саҳ 68), динамикаи ҳаҷми сармоягузориҳо ба 

саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҷадвали 2.2.1., саҳ. 81), таҳлили 

вазъи заминҳои кишти пахта ва истеҳсоли он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар солҳои 1991-2020 (Расми 2.2.1., саҳ. 83), шумораи корхонаҳои саноати 

сабук дар соли 2020 (ҷадвали 2.2.2., саҳ. 85), пӯёи корхонаҳои нассоҷиву 

дузандагӣ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(Расми 2.2.2., саҳ. 87), механизми фаъолияти сармоягузорӣ ба соҳаи 

саноати сабуки Тоҷикистон (расми 2.2.3. саҳ. 90), истифодаи сармояи 

хориҷӣ ба соҳаи нассоҷию бофандагӣ (Расми 2.2.4., саҳ. 92), рӯйхати 

корхонаҳои соҳаи саноати сабук, ки дорои ҳиссаи сармояи хориҷӣ 

мебошанд ва ҳолати истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук дар солҳои 2018- 

2020 (ҷадвали 2.2.3., ҷадвали 2.2.4. саҳ. 93, 94), ҳолати истеҳсоли молҳо аз 

маҳсулоти саноати сабук дар солҳои 2018-2020 ва ҳолати истеҳсоли 



маҳсулотҳои нави саноати сабук дар солҳои 2018-2020 (ҷадвали 2.2.5., 

ҷадвали 2.2.6., саҳ. 95, 96), сатҳи самаранокии лоиҳаи сармоягузории 

корхонаи коркарди чарм ва қолинбофй дар минтақаи озоди иқтисодии в. 

Суғд (ҷадвали 2.2.7., саҳ. 99-100), хусусиятҳои фарқкунандаи мақсадҳои 

гузошташудаи сармоягузорони молиявӣ ва стратегӣ (ҷадвали 2.3.1., саҳ. 

104-105), алоқамандии ташаккули сиёсати сармоягузории корхона бо 

арзёбии ҷолибияти сармоягузории он (Расми 2.3.1., саҳ. 109), давраҳои 

асосии баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории корхонаи саноатӣ (Расми 

2.3.2., саҳ. 112), сарчашмаҳои иттилоотӣ оид ба фаъолияти корхонаҳои 

саноати сабук бо мақсади баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузорӣ (ҷадвали 

2.3.2., саҳ. 113) маврди таҳлилу натиҷагирӣ қарор додааст.

Дар боби сеюм «Дурнамои такмили ҷолибияти сармоягузории 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ҳайси такмили ҷолибияти 

сармоягузории саноати сабук муаммоҳои ҷолибияти (ҷалби) 

сармоягузорӣ дар саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон (С.117-132), 

роҳҳои беҳтарсозии ҷалби сармоягузорӣ ба саноати сабук ва 

инфрасохтори он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (С. 132-143) ва модели ҷалби 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва истифодаи он дар соҳаи саноати 

нассоҷиву дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон (С. 143-157) пешниҳод 

гардидаанд. Нуктаҳои муҳимтарини ин бахши диссертатсия муаммоҳои 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон (Расми 

3.1.1., саҳ. 125), занҷираи болоравии нархи маҳсулоти саноати сабук дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (Расми 3.1.2., саҳ. 130), сармоягузорӣ ба сармояи 

асосии корхонаву муассисаҳои тиҷоратӣ (аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои 

маблағгузорӣ) (Расми 3.2.1., саҳ. 136), воридшавии сармоягузориҳои 

мустақими хориҷӣ дар соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикиситон дар солҳои 

2013-2020 (ҷадвали 3.2.1., саҳ. 136), марҳилаҳои рушди соҳаи саноати 

сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҷадвали 3.2.2., саҳ. 138), сармоягузориҳои 

мустақими хориҷӣ ба саноати нассоҷию дӯзандагии Ҷумҳурии



Тоҷикистон (ҷадвали 3.3.1., саҳ. 143), хулосаи тахдили модели регрессияи 

хаттӣ (ҷадвали 3.3.2., саҳ. 146), модели шумораи корхонаҳои саноатии 

коркард (У1) (расми 3.3.1., саҳ. 147), хулосаи таҳлили модели регрессия 

(ҷадвали З.З.З., саҳ. 149), модели вобастагии шумораи корхонаҳои 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аз сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ (Расми 

З.З.З., саҳ. 150), дурнамои ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва 

истифодаи он дар соҳаи саноати нассоҷиву дӯзандагии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (ҷадвали 3.3.5., саҳ. 152-153)
Дар хулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмии диссертант 

ҷамъбаст гардидаанд.
Дар баробари ҷанбаҳои мусбӣ дар диссертатсия баъзе камбудиҳо 

низ ба назар мерасанд, ки ба инобат гирифтани онҳо барои диссертант 

самаранок арзёбӣ мегарданд:
1. Дар қисмати назариявии рисолаи илмӣ иқтибосҳо аз олимони ватанӣ 

оиди мавзӯи таҳқиқшаванда ниҳоят кам оварда шудааст, ҳол он ки 

дар дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ аз олимони ватанӣ ёдоварӣ 

шудааст.

2. Хуб мебуд, ки дар кор баландбардории ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабук ва ҳолати кунунии он дар буриши минтаҳаҳо дар 
ҷадвали алоҳида таҳлил ва хулосабарорӣ карда мешуд.

3. Дар зерббҳои боби 3-юм қисме аз ҷадвалҳои таҳлилгадида мувофиқи 
моҳиятиашон бештар ба боби 2-юм алокаманданд. Масалан расми 

3.2.1., ҷадвали 3.2.1., расми 3.2.2., ҷадвали 3.3.1. ва ғайра.
4. Баъзе бандҳои хулоса заиф баромадаанд. Агар бо далелу рақамҳо 

мустаҳкам карда мешуд ба мақсад мувофиқ мебуд.
5. Ҷобаҷогузории иқтибосҳо дар кор мувофиқи талабот нест. Ислоҳи 

онҳо сифати корро беҳтар мекунад.
6. Дар рисолаи илмии муаллиф махсусан дар ҷадвалҳо баъзе хатогиҳои 

техникӣ баназар мерасанд! Масалан дар саҳ 136-и рисолаи илмӣ, 
ҷадвали 3.2.1. рақмгузори нодуруст оварда шудааст.



Ҳамиин тариқ, рисолаи илмии тақризшаванда кори илмии 

анҷомёфта буда, аз рӯи натиҷаҳои назариявӣ ва амалӣ ҷавобгӯ ба 
талаботҳои тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ мебошад, 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 

2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст. Бинобар ин арзанда аст, ки ба 

муаллифи он Розиев Диловар Астанақулович дараҷаи илмии номзади 

илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва 

қарз дода шавад.
Тақриз дар ҷаласаи кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон муҳокима ва 

қабул карда шудааст (Суратҷаласаи № 11 аз 23 июни соли 2022).

Раиси ҷаласа:

мудири кафедраи

иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории .

ДДМИТ, н.и.и., дотсент —V / Нуриддинов С.З.

Ташхисгар:

Муаллимаи калони кафедраи иқтисоди 

корхонаҳо ва соҳибкории .„

ДДМИТ, н.и.и. //Л, Урунбоева Н.А.

Котиб: Файзулоев Ҳ.П.

Имзои Нуриддинов С.З., Урунбо^ва Н.А. ва Файзулоев Ҳ.П.-ро тасдиқ 

мекунам .

Сардори Шӯъбаи кадрҳо 

ва корҳои махсуси ДДМИТ Шарипов У.А.
КАДРОВ /О


