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ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ 
ба диссертатсияи 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 пулӣ ва қарз» 
пешниҳод шудааст.

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. 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. 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. 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.

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.
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Барои гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон аз давлати содиркунандаи ашёи хоми 

саноатӣ ба мамлакати содиркунандаи маҳсулоти тайёри саноатӣ, дар мадди аввал, 

бояд ба ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои саноатӣ таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир 

намуд, чунки бе таъмини ҷолибияти сармоягузорӣ ба ҷалби маблағгузориҳои 

иловагӣ дар соҳаи саноат ноил гардидан ғайриимкон аст.

Ҳамин тариқ, аҳамияти тадқиқоти илмии Розиев Д.А. аз зарурати таҳлили 

ҳамаҷонибаи иқтисодии фаъолияти сармоягузории корхонаҳои саноати сабук 

вобаста аст, ки ин имкон медиҳад тавсияҳои методологӣ оид ба баландбардории 

ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда 

шаванд.

Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ ба бандҳои Шиносномаи 

феҳристи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мувофиқат менамояд.

Вазифаҳои таҳқиқот вобаста ба мақсади он таҳия шуда, ба мундариҷаи 

кор мувофиқат менамоянд.

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.

Навгонии илмии таҳқиқот аз натиҷаҳои бадастовардаи муҳаққиқ 

иборат аст.

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. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки дорои 

навгонии илмӣ мебошанд, инҳоянд:

- 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, 
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зиёдшавии ҷойҳои нави корӣ, афзоиши шуғли аҳолӣ, пастшавии нархи молҳо ва 

афзудани сифати онҳо, баланд гардидани рақобатпазирии молҳои истеҳсоли дохилӣ, 

ки дар ниҳояти кор метавонад 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;

- тавассути 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.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар амиқ намудани методологияи 

иқтисодӣ-молиявӣ ва таҳлили институтсионалии беҳдошти ҷолибияти сармоягузорӣ 
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дар соҳаи саноати сабук, муайянсозии ҷанбаҳои муҳими танзими сармоягузорӣ ва 

коркарди консепсияи рушди он дар оянда инъикос меёбад. Хулоса ва пешниҳодҳои 

бадастомада таҳқиқоти мавҷударо дар бахши сармоягузорӣ пурра сохта, метавонанд 

ба пояи низоми фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, ки ба рушди самараноки иқтисоди 

миллӣ равона карда шудааст, ворид карда шаванд.

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз коркарди тавсияҳои 

мушаххас оид ба такомули усулҳои ҷалби сармоягузориҳо ва истифодаи онҳо дар 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Тадбиқи 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.

Хулосаҳои асосии назариявӣ ва амалии диссертатсия метавонанд дар 

фаъолияти ташкилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалии бахши саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода карда шаванд. Паҳлӯҳои алоҳидаи диссертатсия метавонанд 

ҳангоми таълимдиҳии фанҳои дарсии «Иқтисодиёти саноат» «Сармоягузорӣ», 

«Иқтисоди миллӣ», «Иқтисодиёти корхонаҳо» ва ғайра мавриди истифода қарор 

гиранд.

Саҳми шахсии довталаб. Тамоми марҳилаҳои татбиқи нақшаи кори 

диссертатсионӣ, ба монанди коркарди мавзӯъ, асосноксозӣ ва мубрамияти он, 

мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот бо иштироки бевоситаи муаллиф гузаронида 

шудаанд. Муаллиф дар таҳқиқи асосҳои назариявию методологии танзими 

ҷолибияти сармоягузории саноати сабук, тамоюли рушд ва ҳолати муосири 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дурнамои 

такмили ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

саҳмгузор аст.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия. Муаллифи диссертатсия аз рӯйи 

мавзӯи таҳқиқот 22 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми умумии 6,0 в.ч., аз ҷумла 6 мақола 
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дар нашрияҳои тақризшаванда, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия гардидаанд, ба табъ расонидааст.

Сохтори таҳқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсияи мазкур аз 

пешгуфтор, ки дар он мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот муайян гардидаанд, се 

боб, ки мазмуни умумии мавзӯро муайян менамоянд, иборат мебошад. 

Диссертатсия дар ҳаҷми 183 саҳифаи матни компютерӣ баён гардидааст. Дар 

диссертатсия 20 ҷадвал ва 20 расм мураттаб гардида, феҳристи адабиёти 

истифодашуда 170 маъхазро дар бар мегирад.

Дар пешгуфтор муаллиф мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, дараҷаи 

навгонии илмӣ, мавзӯъ ва объекти таҳқиқот, асосҳои методологӣ ва назариявӣ, 

пойгоҳи иттилоотиро асоснок намуда, инчунин муқаррароти махсусе қайд 

намудааст, ки ҳамаи онҳо дар навгонии илмӣ, аҳамияти илмӣ-амалӣ ва 

таъйидии (апробатсияи) натиҷаҳои бадастомада ифода гардидаанд.

Дар боби аввал «Асосҳои назариявию методологии танзими 

ҷолибияти сармоягузории саноати сабук» таҳқиқи асосҳои назариявии 

фаъолияти сармоягузорӣ ва тавсифи унсурҳои асосии он, хусусиятҳо ва 

омилҳои таъсиррасон ба ҷолибияти сармоягузорӣ, асосҳои институтсионалӣ 

ва қонунгузории танзимкунандаи ҷолиябияти сармоягузорӣ баррасӣ шудаанд.

Диссертант дар боби мазкур илман собит намудааст, ки соҳаи саноат 

яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисодиёти миллӣ ба шумор меравад, зеро он 

пояи афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, манбаи асосии ҷойҳои корӣ ва 

сарчашмаи асосии ғани гардонидани буҷети давлат ба шумор меравад. Рушди 

соҳаи саноат бо назардошти хусусиятҳои алоҳидаи ҳар як зерсоҳа аз 

фишангҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ вобастагӣ дорад, ки ин як василаи 

нав намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ, таъмини маводҳои зарурии истеҳсолӣ ва 

таъмин намудан бо мутахассисони баландихтисос ва ғайра мебошанд. Аммо, 

бояд ба инобат гирифт, ки яке аз пояи асосии рушди соҳаи саноат ин таъмини 

захираҳои молиявӣ мебошад, ки сарчашмаи асосии онро дар шароити 

бениҳоят душвори иқтисодиёти миллӣ ин сармоягузориро дар бар мегирад 

(Саҳ. 13).
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Ба ақидаи муаллиф, дар навбати аввал, ҷолибияти сармоягузорӣ ин 

зерқисми иқтисодӣ ба шумор меравад, бинобар ин, тамоми падидаҳо ва 

қонуниятҳои раванди иқтисодиёт бевосита метавонанд ба сатҳи 

нишондиҳандаҳои он таъсири манфӣ ё мусбӣ расонанд. Дигар паҳлуи 

зерқисми иқтисодӣ будани ҷолибияти сармоягузорӣ дар он мебошад, ки он 

метавонад дар доираи меъёрҳои муайян баҳогузорӣ карда шавад. Аммо, 

ҷолибияти сармоягузорӣ, на танҳо аз қисматҳои алоҳидаи ҳолати молиявию 

иқтисодии корхона, балки боз аз дигар нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, 

сиёсӣ ва ҳуқуқӣ вобастагӣ доранд. Албатта, мо ба ин нуқтаи назари муаллиф 

розӣ мебошем, чунки ҷолибияти сармоягузорӣ аз хавфи сармоягузорӣ низ 

вобастагӣ дошта, дар раванди баҳогузории дараҷаи якум, яъне ҷолибияти 

сармоягузорӣ - сармоягузор хавфро баҳогузорӣ менамоянд (Саҳ.35-37).
Дар баробари ҳамаи ин, муаллиф қайд менамояд, ки нишондиҳандаи 

ҷолибияти сармоягузорӣ ин паст будани дараҷаи хавфи сармоягузорӣ, ки он 

дараҷаи эҳтимолияти аз даст додани сармояи гузошташударо дар сатҳи паст 

баҳогузорӣ менамояд ва нишондиҳандаи он баланд мегардад. Аз ин рӯ, 

метавон қайд намуд, ки дараҷаи ҷолибияти сармоягузории иқтисодиёти миллӣ 

ва субъектҳои алоҳидаи хоҷагидорӣ, на танҳо нишондиҳандаи 

баҳогузоришавандаи иқтисодӣ, балки нишондиҳандаи баҳогузории ҳуқуқӣ, 

сиёси, иҷтимоӣ ва экологӣ низ ба шумор меравад.

Дар боби дуюм «Тамоюли рушд ва ҳолати муосири сармоягузорӣ 

дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» тамоюли рушди соҳаи 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ, таҳлили 

ҳолати муосири сармоягузорӣ дар соҳаи саноати нассоҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, хусусиятҳои ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои саноати сабук 

ва таъминоти иттилоотии он таҳлил ва баҳогузорӣ гардидааст.

Дар боби мазкур муаллиф қайд намудааст, ки дар аввали солҳои ба даст 

даровардани Истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2308 адад 

корхона мавҷуд буд, ки дар он 188,2 ҳаз. нафар коргар кору фаъолият 

мекарданд. Дар соли 2020 бошад, нишондиҳандаҳои мазкур рӯ ба таназзул 
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ниҳодааст, чунки шумораи корхонаҳои саноатӣ дар ин давра ба 2283 адад 

расид ва ё - 6,2% (25 адад) камтар гашт, шумораи бо кор таъмингардидагони 

ин соҳа бошад ба 67,7 ҳаз. нафар расид ва ё - 64,03% (120,5 ҳаз. нафар) нисбати 

соли 1991 камтар ба назар мерасад. Агар мо нишондиҳандаҳоро бо таҳлили 

занҷирӣ муқоиса намоем, мебинем, ки тамоюли рушд бо таҳлили занҷирӣ 

бештар назаррас аст. Масалан, дар соли 2019 шумораи корхонаҳои саноатӣ 

2164 адад бошад, пас ин нишондиҳандаҳо дар соли 2020 бо таносуби соли 

қаблӣ шумораи корхонаҳо 119 адад (+5,5%) барзиёд мебошад (Саҳ. 66).
Мувофиқи таҳқиқоти гузаронидаи муаллиф, ҷалби сармоягузории 

хориҷӣ ба рушди иқтисодиёти миллӣ дар соли 2019 ба 428 500 ҳаз. доллари 

ИМА баробар гардид, ки ин нисбати соли 2014 ба андозаи 480 800 ҳаз. долл. 

ИМА (ё - 52,9%) кам мебошад. Аз рӯйи самти истифодабарии сармояи хориҷӣ 

соли 2020 дар соҳаи саноати нассоҷию дӯзандагӣ 7439,4 ҳаз. долл. ИМА ба 

соҳаи истеҳсоли бофандагӣ, 11271,51 ҳаз. долл. ИМА истеҳсоли дӯзандагӣ, 

хусусан ба истеҳсоли либос, ғайр аз либоси муина - 7375,81 ҳаз. сомонӣ ва 

истеҳсоли либос - 3895,7 ҳаз. сомонӣ рост меояд

Дар боби мазкур муаллиф қайд намудааст, ки агар дар соли 2014 

ҳиссаи маҳсулоти корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар маҷмӯи 

умумии соҳаи саноат 12,5%-ро ташкил менамуд, дар соли 2020 ин 

нишондиҳанда ба 9,3% расидааст. Аммо, мавриди қайд аст, ки ба афзоиши 

шумораи корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ нигоҳ накарда, ҳаҷми 

истеҳсолоти маҳсулоти ниҳоии онҳо рӯ ба пастшавӣ ниҳодааст. Ин ҳолат 

барои сармоягузорон хело ташвишовар мебошад. (Саҳ.93-102).
Ба ҳамин тариқ, баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории корхона аз 

коркарди хусусияти аниқи фаъолият ва иқтидорҳои корхона оид ба ҷалби 

сармоягузорӣ вобаста мебошад. Ҳар як корхонае, ки мақсади ҷалб намудани 

сармояи гуногунро дорад, бояд ҷолибияти сармоягузории худро баланд 

намояд, то ки сармоягузорон ба он сармоягузорӣ намуда, рушди устувори 

фаъолияти корхонаро таъмин намоянд. Бо ин мақсад, корхона бояд арзиши 

7



дороиҳои асосии худро афзояд (баланд намояд, зиёд гардонад), дороиҳои 

навро дастрасӣ намуда, истифодаи самараноки онҳоро таъмин намояд.

Дар боби сеюм «Дурнамои такмили ҷолибияти сармоягузории 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» муаммоҳои сармоягузории 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои 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.

Диссертант дар доираи омӯзиши умумии боби сеюм қайд намудааст, 

ки афзоиши ғайричашмдошти нархи ашёи хом, арзиши неруи барқ, 

бӯҳронҳои иқтисодию молиявӣ, меъёри баланди андозбандӣ, 

номукаммалии низоми қарздиҳӣ, фоизҳои баланди қарзҳои бонкӣ, 

танзимнашавандаи низоми воридоти маҳсулоти шабеҳ, мавҷуд набудани 

рақобатнокии навъҳои маҳсулоти истеҳсолшаванда, ба берун аз ҳудуди 

ҷумҳурӣ содир гардидани захираҳои ашёи хоми маҳаллӣ ва нокифоягии 

маблағҳои гардони корхонаҳо, ки боиси дар сатҳи зарурӣ рушд наёфтани 

саноати сабук ба ҳисоб меравад (Саҳ. 123). Албатта, мо ба ақидаи муаллиф 

розӣ буда метавонем, чунки зарурати таҳияи пешниҳодҳо оид ба рушди 

соҳаи саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

ва андешидани тадбирҳое, ки ба ҳалли масъалаҳои дар соҳа мавҷудбуда, 

муайян намудани самтҳои асосӣ ва афзалиятҳо дар саноати сабук ва 

фароҳам овардани шароит барои рушди он равона мегарданд, ба миён 

омад. Вобаста ба ин, масъалаҳои рушди соҳаҳои коркарди нахи пахта, 

ресандагӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, кешбофӣ (трикотаж), ҷӯроббофӣ, 

коркарди пашм, пилла, чарму пойафзол, мебел ва ҳунарҳои мардумӣ низ аз 

самтҳои афзалиятноки рушди соҳа боқи мемонанд, ки ҳамаи ин соҳаҳои 

номбурда ниёз ба навовариҳои техникиро доранд.

Ба ақидаи муаллиф, масъалаи ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ 

ба саноати сабуки Тоҷикистон яке аз муҳимтарин масъала ба ҳисоб 
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меравад. Дар баробари ин, ёдовар шудан лозим, ки ҷалби сармояи дохилию 

хориҷӣ бо сармоягузории оқилона ва муассир ба бахши воқеии иқтисодиёт, 

хусусан саноати сабук таъсири мусбат мерасонад.

Ғайр аз ин, муаллиф пешниҳод менамояд, ки ҳалли масъалаҳои 

назариявӣ ва амалии рушди нерӯи сармоягузорӣ, муайян кардани самтҳои 

асосии сиёсати сармоягузории корхонаҳои саноати сабук бояд яке аз 

афзалиятҳои рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардад.

Ба туфайли таҷҳизоти муосири технологӣ дар саноати сабук, бо 

хароҷоти камтарин, имкон дорад, ки маҳсулоти истеҳсолот афзоиш ёфта, 

номгӯи маҳсулот зуд иваз карда шавад.

Дар марҳилаи кунунии рушди иқтисодиёт, сармоягузорӣ ба саноати 

сабук аҳамияти калон дорад. Барои рушди бомуваффақияти саноати сабук, 

технологияҳои муосир, сармояи олии касбии инсонӣ ва сохтори 

баландсифати ташкилию кадрӣ лозиманд. Барои он ки саноати сабук дар 

шароити рақобати доимӣ рушд ёбад, ба тағирёбии бозор дар вақташ 

вокуниш нишон додан ва фаъолияти онро аз нав сохтан лозим аст (Саҳ.125- 

140).
Дар хулосаи диссертатсия таклифу пешниҳодҳои таҳқиқоти кори 

илмии диссертант гузаронидашуда, доир ба баландбардории ҷолибияти 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда 

ва механизми дар амал татбиқ намудани онҳо дар шароити муносибатҳои 

нави иқтисодӣ илман асоснок буда, мутобиқ ба ақидаҳои дар асарҳои 

олимони ватанӣ ва хориҷӣ ҷойдошта асоснок карда шудаанд.

Ба талаботи КОА мутобиқ будани тартиб ва танзими 

диссертатсия.
Хулоса, диссертатсияи Розиев Диловар Астанақулович дар мавзӯи 

«Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ 

аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод 

шудааст, кори илмии мукаммали анҷомёфта ба ҳисоб рафта, он ба 
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талаботҳои Низомномаи Комиссияи Олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, барои ҳимоя аз рӯйи 

ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод карда 

мешавад.

Роҳбари илмӣ, 
доктори илмҳои иқтисодӣ, 
профессор, вакили Маҷлиси ' ,
намояндагони Маҷлиси Олии -7,/'7/
Ҷумҳурии Тоҷикистон •/у ФайзуллоМ.Қ.
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