
Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-003 
дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, Шаҳраки 
донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд. 102)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. профессор, академики 
АМҶТ, муовини аввал-муовини ректор оид ба таълим ва идораи сифати 
тахсилоти Донишгохи технологии Тоҷикистон ба диссертатцияи Розиев 
Диловар Астанақулович дар мавзӯи: «Баландбардории ҷолибияти 
сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз руйи ихтисоси 08.00.07 - 
Молия, муомилоти пулӣ ва қарз.

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти Розиев Диловар Астанақулович дар 

он асос меёбад, ки дар раванди ҷаҳонишавӣ яке аз масъалаҳои муҳими 
иқтисоди миллӣ ва рушди устувори он ин ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи 

саноат ба шумор меравад. Дар ҳоле, ки ҳадафи ниҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ин саноатикунонии босуръати кишвар ба шумор меравад. 

Вобаста ба ин масъалаи баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар 

соҳаи саноат ҳамчун раванди муҳими иқтисоди миллӣ ба шумор рафта, 

вазъи инфрасохтори он дар минтақаҳои иқтисодии ҷумҳурй 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. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд: «Мо саноатикунонии босуръатро 

ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул кардем, зеро рушди 

саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои 

нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва 

рақобатнокии он замина мегузорад». Албатта, барои баланд бардоштани 



иқтидори 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 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.

Мақсади таҳқиқоти рисолаи илмии Розиев Диловар Астанақулович 

ин - таҳияи асосҳои назариявию методологии эҳё ва рушди соҳаи саноати 

сабук тавассути таъмини ҷалби сармоя, инчунин истифодаи самараноки 

нерӯи захиравии соҳа ва фароҳам овардани заминаҳои афзоиши ҷузъи 

содиротии саноати сабук мебошад. Мақсади гузошташуда унвонҷӯ ба 

бандҳои зерини Шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ 

ва қарз мутобиқ аст: 2.14. - Маблағгузории равандҳои сармоягузорӣ дар 

сатҳи ҷумҳуриявй ва маҳаллӣ; 2.28. - Методология ва ҷанбаҳои ташкилӣ- 

иқтисодии таъмини худмаблағгузории маҳаллӣ; 3.20. - Сарчашмаҳои 

маблағгузории субъектҳои хоҷагидорӣ, проблемаҳои муносибкунонии 

сохтори сармоя; 3.25. - Молияи равандҳои инвеститсионӣ ва 

инноватсионӣ, афзорҳои молиявии сармоягузорӣ; 4.7. - Механизми 

стратегияи инвеститсионии пасандозҳои аҳолӣ; 4.8. - Рушди

муносибатҳои молиявӣ ва қабули қарорҳои молиявии инвеститсионӣ дар 

ҳоҷагии хонаводагӣ; 10.9. - Махсусияти маблағгузории бонкҳо ба 



фаъолияти сармоягузорӣ, шумораи корхонаҳои саноатии соҳаҳои гуногун 

ва шаклҳои ташкилй - ҳуқуқӣ мувофиқат мекунад.

Мутобиқи мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ муаллиф вазифаҳои 

асосии зеринро аз ҷумла:

- таҳқиқ ва шарҳи табиати иқтисодии сармоягузорӣ ва фаъолияти 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук, ҳамчунин муайян намудани 

омилҳои таъсиррасон ба раванди ҷолибияти сармоягузорӣ;

- асоснок намудани ҷанбаҳои институтсионалӣ ва низоми 

қонунгузории танзимкунандаи ҷолибияти сармоягузорӣ;

- баррасии вазъи соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

муайянсозии тамоюлҳои рушд дар даврони соҳибистиқлолӣ;

- таҳлили вазъи маҷмӯи нишондиҳандаҳои базавӣ ва баррасии 

муаммоҳои баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноати 

сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- коркарди роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ ба саноати сабук ва 

инфрасохтори он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- таҳияи модели ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва 

истифодабарии он дар саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян ва 

ҳал кардааст.

Объекти таҳқиқот раванди баландбардории ҷолибияти 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, 

ки аз нуқтаи назари мо ҳамчун муқарризи расмӣ дуруст интихоб 
гардидааст.

Мавзӯи таҳқиқот муносибатҳои иқтисодӣ-молиявӣ ва истеҳсолие 

мебошанд, ки дар раванди ташаккул ва рушди корхонаҳои саноати сабук 

ҳангоми баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ ба миён меоянд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо озмоишҳо, саҳеҳии 

маълумотҳо, ҳаҷми кофии маводи таҳқиқот, коркарди омории натиҷаҳои 

таҳқиқот ва мақолаҳо собит карда шудааст. Хулосаву тавсияҳо ба 

таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва амалӣ асос ёфтаанд.



Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз коркарди тавсияҳои 

мушаххас оид ба такомули усулҳои ҷалби сармоягузориҳо ва истифодаи 

онҳо дар саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Татбиқи чораҳои пешниҳодгардида оид ба беҳдошти ҷолибияти 

сармоягузорӣ имкон фароҳам меорад, то бо тартиби ҷузъӣ механизми 

самаранок идоракунии сармояи дохиливу хориҷӣ дар корхонаҳои саноати 

сабук таҳқиқ карда шавад. Такмилдиҳии низоми ҷолибияти сармоягузорӣ 

ба таҳкими устувории молиявии корхонаҳои саноатӣ мусоидат хоҳад 
кард.

Бояд қайд намуд, ки навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 

асосноксозии назариявии баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ ва 

коркарди тавсияҳои амалӣ доир ба такмили рушди фаъолияти 

корхонаҳои саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. 

Муаллифи диссертация чунин навгониҳои илмиро пешниҳод намудааст:

- 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 беҳцошти 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 

корҳонаҳои 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.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 

Мавриди зикр аст, ки саҳми шахсии муаллиф аз коркарди тавсияҳои 

назариявӣ ва амалӣ оид ба ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои соҳа иборат мебошад. 

Дар заминаи ҷамъбастнамоиҳои назариявӣ, таҳлил ва пешниҳоди 

тавсияҳо методикаи таъмини ҷолибияти сармоягузории саноати сабук кор 

карда баромада шудааст. Натиҷаҳои ҷудогонаи таҳқиқоти 

дисертатсиониро метавон ҳангоми коркардабарории муқаррароти 

назариявӣ ва методологӣ оид ба мукамалгардонии заминаҳои меъёрӣ- 

ҳуқуқии ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифода бурда шавад.



Тавсифи зербобҳо ва бобҳои диссертатсия

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯъ асоснок шуда, сатҳи омӯзиши он 

аз нуқтаи назари илмию амалӣ баррасӣ гардида, мақсад, вазифаҳо, мавзӯъ 

ва объекти таҳқиқотӣ ишора гардида, навигарии илмӣ ва аҳамияти 

амалии натиҷаҳои таҳқиқотӣ нишон дода шудаанд.

Дар боби аввал - «Асосҳои назариявию методологии танзими 

ҷолибияти сармоягузории саноати сабук» асосҳои назариявии фаъолияти 

сармоягузорӣ ва тавсифи унсурҳои асосии он, омилҳои таъсиррасон ба 

ҷолибияти сармоягузорӣ, таъмини шароити институтсионалӣ ва 

қонунгузории танзими ҷолибияти сармоягузорӣ таҳқиқ шудаанд.

Дар боби дуюм - «Тамоюли рушд ва ҳолати муосири сармоягузорӣ 

дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» тамоюли асосии рушди 

соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони 

соҳибистиқлолӣ, таҳлили раванди сармоягузорӣ дар соҳаи саноати 

нассоҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои арзёбии ҷолибияти 

сармоягузории корхонаҳои саноати сабук таҳлил ва баҳогузорӣ 
гардидааст.

Дар боби сеюм - «Дурнамои такмили ҷолибияти сармоягузории 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» муаммоҳои ҷолибияти (ҷалби) 

сармоягузорӣ дар саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои 

беҳтарсозии ҷалби сармоягузорӣ ба саноати сабук ва инфрасохтори он 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, модели ҷалби сармоягузориҳои мустақими 

хориҷӣ ва истифодаи он дар соҳаи саноати нассоҷиву дӯзандагии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва пешниҳод гардидаанд.

Дар хулосаи диссертатсия таклифу пешниҳодҳои илман асоснок оид 

ба баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда оварда шуда, роҳҳои дар амал татбиқ 

намудани онҳо дар шароити иқтисоди бозорӣ пешниҳод карда шудаанд.



Мавридҳои баҳсталаб, эродҳо ва тавсияҳо ба унвонҷӯ: Дар қатори 

ҷиҳатҳои хуби назариявӣ ва амалӣ, диссертатсия баъзе кабудиҳо дорад, 

ки баррасӣ намудани онҳо ҳангоми таҳқиқоти минбаъдаи муаллиф 
боманфият аст.

1. Дар боби якум параграфи якуми ҷанбаҳои назариявии оид ба 

моҳияти иқтисодии сармоягузорӣ ва ҷолибияти он таҳқиқ шуда, ақидаи 

олимон оварда шудаанд. Хуб мешуд, агар муаллиф нуктаи назари 

мактабҳои иқтисодиро пайдарҳам меовард. (саҳ. 14, ҷадвали 1.1.1);

2. Дар баъзе расмҳо тавзеҳи дохили он қисмати зиёди корро дар 

бар мегирад. Аз ҷумла дар саҳ. 26, расми 1.1.1. - Меъёрҳои гӯруҳбандӣ ва 

намудҳои асосии сармоягузорӣ баъди расм дар 4 (саҳ 28-31) саҳифаи 

дигар тавзеҳ дода шудааст. Хуб мешуд, ки он хеле мухтассар тавзеҳ дода 
мешуд.

3. Дар параграфи сеюми боби аввал таъмини шароити 

институтсионалӣ ва қонунгузории танзими ҷолибияти сармоягузорӣ 

шарҳ дода шудааст, аммо муаллиф таҷрибаи давлатҳои аз ҷиҳати 

иқтисодӣ ба мо наздикро дар ин самт нишон надодааст.

4. Дар боби дуюм параграфи дуюм Саҳ. 93 Ҷадвали 2.2.3. - 

Рӯйхати корхонаҳои соҳаи саноати сабук, ки дорои ҳиссаи сармояи 

хориҷӣ мебошанд дар шакли нопурра оварда шудааст. Хуб мешуд, ки 

муаллиф дар он ҳисаи сармояи хориҷиро дар нисбати сармояи худии 

корхона дар сутуни алоҳида нишон медод.

5. Дар саҳифаи 125 муаллиф оиди таъсири вируси СОУГО 19 

қайд кардааст, ки боиси маҳдудиятҳо дар рафту омад, коҳиши сафарҳои 

хориҷӣ, ҳамчунин таваққуф дар истеҳсолоти баъзе молу маҳсулотҳои 

саноатӣ ва дар маҷмӯъ боиси коҳиши рушди иқтисодӣ гардид. Вале 
минбаъд дар матн оиди дар чунин шароит раванди идораи дурусти 

сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон 
надодааст.

6. Дар қисмати хулоса далелу рақамҳо барои тақвияти фикр кам 



ба назар мерасанд. Хуб мешуд агар дар ин қисмат далелу рақамҳо бо 

тариқи конкретӣ оварда мешуд.

Албатта, эродҳои дар боло зикр гардида бештар характери тавсиявӣ 
доранд ва натиҷаҳои таҳкикоти диссертатсионии Розиев Диловар 

Астанақуловичро умуман зери шубҳа намегузоранд.
Диссертатсияи Розиев Диловар Астанақулович дар мавзӯи: 

«Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» як пажӯҳиши мустақили илмӣ буда, аҳамияти назариявӣ ва 

амалӣ дорад. Саҳми шахсии муаллифро теъдоди кофии нашрияҳо оид ба 

проблемаҳои таҳқиқот, маърӯзаҳо дар конфронсҳои сатҳҳои гуногун, 

шаҳодатномаҳои татбиқ дар истеҳсолот ва раванди таълими Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон тасдиқ мекунанд. Рисолаи пешниҳодшуда ба 

талаботи Комиссияи олии аттестатсионӣ комилан мувофиқ аст ва 
муаллифи он Розиев Диловар Астанақулович сазовори унвони номзади 

илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07- молия, муомилоти пулӣ ва қарз 
мебошад.

Муқарриз расми: 
номзади илмҳои иқтисодӣ, 
и.в. профессор, академики АМҶ Т, 
муовини аввал-муовини ректор 
оид ба таълим ва идбшяҒо 
сифати тахсилотжҶ/^йр \ 
Донишгоҳи техрол^йад^ҷикистон Г ----- -/—“Тошматов М.Н.

Имзои Тошматов 
тасдиқ мекунам:

Бухориев Н.А.


