
ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Розиев Диловар Астанақулович дар 

мавзӯи «Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти унвони номзади илмҳои иқтисодӣ 

аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Дар шароити иқтисоди бозорӣ аҳамияти ташаккул ва такмили 

сиёсати сармоягузории корхонаҳои саноатӣ меафзояд, зеро вазъи 

заминаи истеҳсолӣ - техникии корхонаҳо ва рақобатпазирии онҳо дар 

бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз асоснокӣ ва сатҳи самаранокии он 

вобаста аст. Ҳамзамон, масъалаи баландбардории ҷолибияти 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноат ҳамчун раванди муҳими иқтисоди 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.

Дар автореферат қайд гардидааст, 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 

рутттди 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. 1



Аз автореферат бармеояд, ки иқтисодчиён мафҳум ва ҳолати 

сармоягузориро барои беҳтар дарк намудани муҳити тағйирёбии ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулот ва расонидани хизматҳо аз ҷониби субъектҳои 

иқтисодӣ зери омӯзишу таҳқиқот қарор доданд. Дар раванди 

идоракунии ҳолати микро - ва макроиқтисодӣ бояд асосҳои назариявии 

мафҳуми “сармоягузорӣ ва ҷолибияти он” амиқ карда шаванд.

Инчунин муаллиф зикр менамояд, ки зери мафҳуми 

“сармоягузории давлатй ҳама намуди маблағгузориҳо аз тарафи 

мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва корхонаҳои дар шакли моликияти 

давлатӣ амалкунанда, ба мақсади ба даст овардани самара фаҳмида 

мешавад. Сармоягузории хусусӣ ин ҷойгирнамоиии воситаҳои (сармояи) 

худии сармоягузор дар фаъолияти тиҷоратии корхона мебошад. Ҳамчун 

сармоягузори хусусӣ шахси воқеӣ, ҳуқуқӣ ва ё соҳибкори инфиродӣ 

баромад карда метавонад. Сармоягузории хориҷӣ - ин ҷойгирнамоии 

воситаҳо (сармоя) аз ҷониби шахсони ҳуқуқию воқеии хориҷӣ, 

давлатҳои алоҳида ва ё инстистутҳои байналмилалӣ мебошад. 

Сармоягузории дохилӣ - ин ҷойгирнамоии сармоя аз ҷониби шахсони 

воқеию ҳуқуқии дохили кишвар мебошад. Сармоягузории муштарак - ин 

ҷойгирнамоии сармоя аз ҷониби сармоягузорони дохилию хориҷӣ ба як 

объект дар якҷоягӣ мебошад.

Дар баробари ҷиҳатҳои мусбӣ дар автореферат, баъзе камбудиҳо 

ва норасоӣ ба назар мерасанд, аз ҷумла:

1. Ба ҳолати муосири ҷалби сармоягузорӣ дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва муайян намудани тамоюлҳои рушди он дар автореферат 

қисман баҳо дода шудааст;

2.Дар автореферат баъзе хатогиҳои имлоӣ ва техникӣ дида 

мешаванд.

Автореферати пешниҳодгардида мундариҷаи асосии таҳқиқоти 

диссертатсиониро баррасӣ менамояд.
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Ҳамин тавр, рисолаи илмӣ Розиев Диловар Астанақулович дар 

мавзӯи «Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба талаботҳои КОА - и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти 

унвони номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, 

муомилоти пулй ва қарз сазовор мебошад.

Муқарриз:

Мудири кафедраи назарияи иқтисодӣ
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи

Носири Хусрав
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Наимов Б.Қ.

кунам,

^^ШУЬбАИ
?Т КАДРҲОВА

КОРҲОИМАХСУСӯ/^//

Имзои Наимов Б.Қ. - ро тас, 

Сардори шуъбаи кадрҳо 

ДДБ ба номи Носири Х& Шукурзод Ҷ.А.
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Нишони: 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Бохтар, кучаи Айни, 67 
Телефон: (+992-3222)24520, 2022253 
е-шай:К18и 78@ шай.
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