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Дар таъмини аминтяти иқтисоди Тоҷикистон, рушди саноати 

Тоҷикистон ва хусусан саноати сабуки мавқеи хоса дорад. Зеро гуфтан 

ба маврид мебошад, ки саноати имрӯзаи Тоҷикистон зиёда аз 90 самти 

коркард, истихроҷ ва истеҳсолотро дар бар гирифта, соли 2021 ба 
маблағи беш аз 38,8 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардааст.

Раванди саноатикунонии мамлакат, мунтазам зиёд намудани 

ҳиссаи бахши коркард дар сохтори истеҳсолии саноат яке аз самтҳои 
муҳимтарин ба ҳисоб меравад ва инчуни гуфтан ба маври мебошад,ки 

ҳиссаи саноати сабук зиёда аз 6 % дар маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ 

ташкил медиҳад.

Қобил тазаккур мебошад, ки яке аз мушкилоти ҷиддии 

корхонаҳои саноати сабуки Тоҷикистон дар марҳилаи кунунӣ норасоии 

шадиди 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 рушди 

устувори саноати сабук танҳо дар сурате имконпазир мегардад, ки 

мушкилот дар танзими ҷолибияти сармоягузорӣ бартараф карда шавад, 

зеро танҳо фазои мусбати мусоид ба афзоиши рақобатпазирии молҳои 

ватанӣ ва самаранокии иқтисодиёт мусоидат мекунад.

Унвонҷӯ дар асоси таҳқиқи адабиёти классикӣ ва муосир моҳияти 



«иқтисодии сармоягузорӣ ва ҷолибияти он» ро шарҳ дода, қайд 

намудааст, ки ин ин воситаҳои пулӣ, арзишҳои молумулкӣ ва зеҳнии 

давлат, ашхоси воқеию ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад, ки ба таъсиси 

корхонаҳои нав, васеъ гардонидан, таъмир намудан ва аз лиҳози техникӣ 

ҷиҳозонидани корхонаҳои амалкунанда, бадастории амволи 

ғайриманқул, саҳмияҳо, дигар коғазҳои қиматнок ва дигар дороиҳо бо 

мақсади гирифтани фоида, инчунин ноил гардидан ба дигар натиҷаҳои 

муфид равона карда шудааст, мебошад.Ҷолибияти сармоягузории 

корхонаҳо ин тавсифи корхонаҳои алоҳида бо имкониятҳои рушд, 

самаранокии истифодабарии дороиҳо ва бозоргирии онҳо, ҳолати 

пардохтпазирӣ ва устувории молиявӣ мебошад

Хушбахтона дар солҳои охир таҳқиқотҳои илмӣ дар ин соҳа 

равнақ ёфта истодаанд. Мутахассисони соҳаҳои мухталиф ба монанди 

Владимровна Б.И., Волинская О.А., Горяинова Л.В., Ендовитский Д.А., 
Жукова Ю.С., Мелай Е.А., Мудрёха Н.В., Петрушина Л.О., Пласкова 

Н.С., олимони ватанӣ: Бобоев А.А., Гулмамадов А.В., Иброҳимзода 

И.Р., Қодиров Ф.А., Тошматов М.Н., УмаровХ.У. ва дигарон дарҷ 

гардиданд. Вале таҳкикоте, муаллиф коркарди тавсияҳои назариявӣ ва 

амалӣ оид ба ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои соҳа иборат мебошад рӯи кор 

овардааст.

Унвонҷӯй ҳолати кунунии ташкили истеҳсолот ва самаранокии 

иқтисодии соҳаро дар ҷумҳурӣ баҳо дода, методикаи таъмини ҷолибияти 

сармоягузории саноати сабукро кор карда баромадааст.метавон гуфт,ки 

ин методологияи пешниҳод намудаи муаллифро оид ба 

мукамалгардонии заминаҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ҷолибияти сармоягузории 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурд.

Дар умум, хулоса намудан мумкин аст, ки муаллиф ба мақсади 
гузошташудаи кори диссертатсиони ноил гаштааст.



Бо назардошти муваффақиятҳо дар автореферат баъзе норасоиҳо 

ва камбудиҳо мавҷуд аст.
Агар муаллиф андозаи оптималии соҳаи саноати саабукро дар

шароити панднмия Соук1-19 муайян менамуд кор мазмунан беҳтар 

мегашт ва инчунин дар автореферат баъзе хатогиҳои имлоӣ, 

грамматикӣ ва техникӣ ба чашм мерасанд.

Вале эродҳои пешниҳодшуда наметавонад ба мазмуну
мундариҷаи таҳқиқот таъсири манфӣ расонад.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Розиев Д.А., дар мавзӯи дар мавзӯи 

«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) пешниҳод 

шудааст дар сатҳи баланди илмӣ -методӣ иҷро гардида, ба талаботҳои 
Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва банди 8 низомномаи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва 

унвонҳои илмӣ» мувофиқ буда, муаллифи он сазовори додани дараҷаи 

илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси номбаршуда мебошад.

Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори

кафедраи идораи давлатӣ ва иқтисоди миллии .
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