Ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-004
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
тақриз
ба автореферати диссертатсияи Набиев Баҳодур Аҳмадович
дар мавзӯи “Фаъолсозии ҷалби сармоягузориҳо дар комплекси
энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон” барон дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05
Иқтисод ва идоракунй дар хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил
ва идоракунии муассисаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (саноат)

Таҳияи масъалаҳои назариявй ва ташкилй-методии ҷалби
сармоягузориҳо ба комплекси энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон
микдори нокиофияи корҳои таҳқиқоти бахшида шудааст, новобаста аз
он ки баъзе масъалаҳо дар корҳои олимони ватанй ва хориҷӣ мариди
омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтаанд. Ҳамаи ин аз муҳимияти мавзӯи
таҳқиқот ва аҳамияти баланди амалии он шаҳодат медиҳад.
Дар автореферат муҳимияти мавзӯъ, сатҳи коркади муаммо
асосонок карда шудаа мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, предмет ва объекти
таҳқиқот, аҳамияти назариявй ва амалии таҳқиқот ва татбиқи амалии он
ташаккул дода шудааст.
Дастовардҳои илмии ба ҳимояи ошкоро пешниҳод шавандаро
таҳлил намуда (с. 10-11), қайд менамем, ки он дорои навгониҳои илмй,
аҳамияти амалӣ буда, ба ҳалли мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот равона шудааст
ва ба баландардории ҷалби сармоягузориҳо ба комплекси энергетикии
кишвар мусоидат менамояд.
Унвонҷӯ ба масъалаҳои рушди таъминоти ташкилӣ-методии ҷалби
сармоягузориҳо ба комплекси энергетикӣ диққати махсус зоҳир менамояд.
Дисертант қайд мекунад, ки раванди ҷалби сармоягузорӣ ба тарзи
динамикй ҷараён дорад ш коркарду татбиқи комплекси меъёрҳои
идораи раванди мазкурро тақозо мекунад. Дар доираи модели
консептуалии ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи энергетика механизими
фаъолкунии равандҳои сармоягузорӣ таҳия карда шудааст, ки аз
принсипҳои
муайян,
меъёрҳо,
механизмҳои
мусоидаткунандаи
мукаммалсозии низоми идораи равандҳои сармоягузорӣ ва хусусиятҳои
соҳавӣ вобастагии қавӣ дошта (с. 16-17), ба амалисозии механизмҳои
ҷалби захираҳои сармоягузорй ва афзалиятҳои татбиқи лоиҳаҳои
сармоягузорй мусоидат менамояд.
Ба пешниҳодҳои аҳамияти амалидоштаи унвонҷӯ, ки таҳия ва
коркарди механизмҳои ҷалби сармоягузорй диққат медиҳем, ки он аз
фишангҳои маҷмӯи воситаҳои молиявй-иқтисодӣ, иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ ва
маъмурию давлатии танзими истифодаи сармоягузорй ба мақсади
истифодаи самаранокии иқтидорҳои гидроэнегетикй ва паст кардани
таъсири антропогенӣ (таъсири инсон ба табиат) ба муҳити зистро ифода
мекунад (с. 22) ва дар маҷмӯъ ба такмили асосҳои институтсионалии
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ҷалби сармоягузорӣ барои сохтани объектҳо ва рушди ин соҳаи муҳимми
иқтисоди миллӣ мусоидат ҳоҳад кард, инчунин механизмҳои
фаъолкунандаи ҷалби сармоягузорӣ дар соҳаҳо аз лиҳои амалӣ асоснок
месозад.
Дар баробари ин, (1) асосноккунии иловагиро мавқеъи унвонҷӯ
нисбат ба усулҳои баҳодиҳии самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорй дар
комплекси энергетикии татбиқшаванда талаб мекунад. Дар баробари ин
мо дарк менамем, ки чунин асосоноккунӣ дар қисми асосии диссертатсия
мукин аст, пешниҳод шуда бошад. Ба ғайр аз ин, (2) дар автореферат роҳҳои
мукаммалсозии сарчашмаҳои ғайрибуҷетии маблағгузории комплекси
энергетикӣ, дар асоси рушди ташкилотҳои қарзии кишвар ва ҷалби онҳо
ба ин соҳа дарҷ карда нашудааст.
Қайдҳои дар боло овардашуда ақидаи мусбии моро оиди дисертатсияи
Набиев Б.А. ҳамчун таҳқиқоти тахасусии дар сатҳи баланди илмӣ-назариявй
иҷрошуда коста намегардонад, ки бе чину чаро аҳамияти амалй дошта, саҳми
муҳими унвонҷӯро дар рушди асосҳои ташкилӣ-методии фаъолсозии ҷалби
сармоягузориҳо дар комплекси энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода
мекунад. Муаллифи он - Набиев Баҳодур Аҳмадович - аз рӯи сатҳи
тахассусиаш ба гирифтани унвони илмии номзади илмҳои иқтисодй аз
рӯи ихтисоси 08.00.05 Иқтисод ва идоракунӣ дар хоҷагии халқ:
иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии муассисаҳо, соҳаҳо, комплексҳо
(саноат) сазовор мебошад.

Тақриздиҳанда,
муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ,
профессор

Ризоқулов Т.Р.

Суроға:
735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вил.Суғд,
ш.Хуҷанд, микроноҳияи 17 хонаи 1,
тел: (+992)83422 2-38-11
E-mail: t rizokulov@mail.ru
Имзои Ризоқулов Тӯрақул Рабимқулови
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои мах
сиёсати Тоҷикистон
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