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1. Муҳимияти мавзуи тадқиқот дар диссертатсия

Тақвияти ҷаҳонишавӣ дар шароити муосир равандҳои ҳаракати 

байналмилалии сармоя, қувваи корӣ ва молу хизматрасониҳоро дар 

байни кишварҳои ҷаҳон боз ҳам фаъол гардонида, имкониятҳои нав ба 

нав барои фаъолияти бизнес - сохторҳо ва дигар субъектҳои ҳоҷагидорӣ 

фароҳам овард. Дар ин раванд, дар навбати аввал, содироти сармоя бо 

мақсади ба даст овардани фонда, мустаҳкам намудани мавқеи молиявӣ, 

истеҳсолӣ бо воситаи ворид намудани сармоя ба соҳаҳои даромадноки 

иқтисодиёт мебошад. Ҷалби сармоягузориҳои хориҷй ба иқтисодиёти 

кишвар аз бисёр ҷиҳат, ба монанди баланд бардоштани таркиби 

иқтидори захираҳои сармоягузорй, ворид нймудани технологияҳои 

пешрафта, беҳтар намудани ҷараёни ташкил ва рушди истеҳсолот барои 

кишвари ҷалбкунанда низ манфиатҳои махсус доранд.

Тамоюли пастшавии назаррас дар рушди иқтисодй зарурати 

истифодаи тамоми имконоти ҳавасмандгардонии истеҳсолотро ба миён 

мегузорад. Дар ин самт ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ яке аз омилҳои 

рафъи тамоюлҳои манфӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ мебошад. Аз ин 

лиҳоз, алҳол ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷй, бо назардошти 

мақсад ва хусусиятҳои хоси он бояд ҳамаҷониба таҳлил карда шавад.

Умуман, дар таъмини рушди иқтисодиёти ҳама кишварҳо нақши 

сармоягузориҳои хориҷй хеле муҳим ва назаррас мебошад. Зеро ҷалби 



сармоягузориҳои хориҷӣ дар таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти 

миллӣ. яке аз сарчашмаҳои молиявии хоса буда, дар воридшавии техника 

ва технологияи нав, баромадан ба бозорҳои хориҷа, омӯзиш ва таҳияи 

усулҳои муосири идоракунӣ ва барои афзоиши сармоягузориҳои дохилй 

саҳми назаррас дорад.
Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузориҳои хориҷй яке аз 

заминаи муҳим дар рушди соҳаи саноат мебошад. Дар заминаи 

ноустувории муҳити беруна, яъне муносибатҳо ба дигар кишварҳои 

ҷаҳонй, мушкилоти норасоии заҳираҳои дохилаи сармоявй, ки навсозии 

сиёсати саноатй торафт ҷалби бисёри заҳираҳои истеҳсолиро талаб 

мекунад, ки қисми онро бо саромояи ҳориҷй метавон дар оянда қонеъ 

гардонд, зеро ҳадафи мазкур таҳияи барномаҳои махсуси давлатй барои 

оянда мебошад.
Бинобар ин, гуфтан мумкин аст, ки мавзӯи диссертатсионии Сафаров 

Абдумалик Абдусатторович дар мавзӯи 

мустақими хориҷй дар инкишофи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон' 

мутобиқ ба талаботи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 

2030 ба иҷро расидааст.
Аз нуқтаи назари мазкур асосноккунии назариявй-методй ва таҳияи 

пешниҳодҳои амалй оид ба ҷалби сармоягузории мустақими хориҷй дар 

инкишофи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мубрамият ва саривақтии 

таҳқиқоти мазкурро муайян менамояд.
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"L. Дараҷаи асоснокии дастовардҳои илми ва хулосаву пешниҳодҳо дар 
диссертатсия

Муаллиф бо риояи принсипҳои амалии таҳқиқоти илмй ақидаҳои 

илмии олимони ҳориҷй ва ватаниро оқилона низомбандй намуда, усулҳои 

хулосабарории назариявӣ ва эмпирики, муқоисавй, таҳлили сохторию 

функсионалӣ, оморию риёзӣ, инчуыин истифодаи усулҳои маҷмӯавй, 

роҳҳои интихобшудаи саҳеҳияти мавриди талаби хулосаҳои назариявӣ 



ва пешниҳодҳои амалй имкон пайдо карда, тавонистааст ба муҳтавои 

асосии мавзуи диссертатсия - рушди консепсияҳои назариявй, коркарди 

амалии такомули механизми ҷалби сармоягузории мустақими ҳориҷӣ 

муваффақ гардад.
Дар диссертатсия асоснокии хулосаву пешниҳодҳо ва сатҳи илмият 

аз он шаҳодат медиҳад, ки муаллиф асарҳои бунёдии олимони иқтисодии 
ватаниву хориҷиро дар самти такмили механизми танзими раванди 

сармоягузории ҳориҷии мустақим, баланд бардоштани таъсири онҳо ба 

зиёд намудани ҳаҷм ва суръати сармоягузории истеҳсолию соҳаҳои 

гуногуни ҳоҷагии халқ моҳирона истифода бурдааст.

Дар раванди иҷрои диссертатсия аз ҷониби муаллиф усулҳои 

таҳқиқотии дақиқӣ, махсусан, усулҳои таҳқиқоти назариявй, ҳисобҳои 

таҳлилӣ, таҳлили муқоисавӣ, монографӣ, таҳлилй-омилӣ ва гурӯҳбандии 

оморй, усулҳои муқоисакунй, хулосабарорӣ, таҳлили маълумотҳои 

оморй, ифодаёбии графикй, ҷадвалй ва дигар услубҳои таҳқиқотй бо 

таври васеъ истифода шудаанд.
Заминаи иттилоотии тадқиқоти илмиро дастурҳо, баромадҳо ва 

Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллй - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумхурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои 

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, сомонаҳои расмии 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, 

кумитаҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба иқтисод ва молия, Маркази миллии қонунгузории назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, институтҳои байналхалқии молиявии бонуфуз 

марказҳои хориҷии таҳқиқотй, таҳлилу хулосаҳои институтҳои давлатй ва 

ватаниву хориҷӣ

сармоягузориҳои хориҷй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷрибаи давлатҳои

ва

мақолаҳои олимони оид ба ҷалб ва танзими



хориҷӣ оид ба сармоягузориҳои хориҷӣ ва механизмҳои таъсиррасонандаи он 

ба ИҚТИСОДИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд.
Аз рӯи тадқиқот маълум мегардад, ки муаллиф дойр ба мавзуи 

тадқиқот сарчашмаҳои илмиро хеле моҳирона истифода бурда, 
мустақилона далелҳои омориро вобаста бо мақсади тадқиқот ҷамъ 

оварда, коркард ва таҳлил намудааст.

Навоварии илмии диссертатсия дар асоси тахдили вазъи муосир ва 

дурнамои ҷалби сармоягузории мустақими ҳориҷӣ ба иқтисоди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахуст роҳандозӣ гардида, таҳқиқи 

маҷмуавии онро дар рушди иқтисоди миллӣ ба анҷом расонида, 

омилҳоеро, ки ба ҷалби сармояи хориҷӣ монеа мешаванд ва фазой 

сармоягузории ҷумҳуриро халалдор месозанд муаиян намуда, рохҳои 

бартараф сохтани онҳоро пешниҳод кардааст.

Якчанд натиҷаҳои назарраси илмии диссертатсияро бо тарзи 

алоҳида чунин қайд намуд:

- рушди назарияҳои сармоягузориҳои хориҷй, робитаи мутақобилаи онҳо 

бо амалияи ҷалби СМХ ба иқтисоди миллй;

- таҳлили муқоисавии таҷрибаи кишварҳои хориҷй дар соҳаи бунёду 

фаъолияти минтакаҳои озоди иқтисодй (МОИ), паркҳои инноватсионию 

технологй;

-арзёбии дараҷаи таъсиррасонии сармоягузориҳои мустақими хориҷии 

андӯхташуда ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодии ҷумҳурй;

-таҳлили ҳамаҷонибаи сиёсати муосири сармоягузорй, муайян сохтани 
ҷиҳатҳои мусбату манфии он;

-тавсияҳои илмй-амалй оид ба тақсими маблағҳои ҷалбшуда байни 

соҳаву минтақаҳои мамлакат коркард ва пешниҳод гардидааст.

3. Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия
Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 9 фасл, хулосаву пешниҳодот, 

рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки 225 номгӯй дорад, иборат мебошад.



Ҳаҷми умумии кори диссертатсионй 147 саҳифа матни асосй, 17 ҷадвал, 1 

расмро дар бар гирифтааст.
Дар боби якум, консепсияҳои сармоягузории хориҷй таҳлилу шаклҳои 

маблағгузории берунй гурӯҳбандй шуда, таҷрибаи хориҷй дар соҳаи ташкили 

МОИ, ташаккули паркҳои инноватсионию технологй аз нуқтаи назари ҷалби 

СМХ ба иқтисоди миллй ҷамъбаст ва имконоти истифодаи онҳо дар шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои ниҳодҳои анъанавй ва 

муосири он таҳқиқ карда шудааст.

Диссертант бо истифода аз назарияҳои сармоя, сармоягузорй 

таснифоти консепсияҳои илмии сармоягузории мустақими ҳориҷиро 

гузаронидааст, ки тибқи он: якум, назарияҳои макроиқтисодии 

сармоягузории мустақими ҳориҷй (назарияҳои бозорҳои сармоя, 

динамикаи макроиқтисодй, институтсионалй, қурби асъор), дуюм, 

назарияҳои микроиқтисодй (назарияҳои бартарии махсуси ширкат, 

аксуламали олигополй, интеналй, эклектикй), сеюм, назарияҳои 

инкишоф (модели байналмилалишавии сармоягузории мустақим, 

модели ҷопонии сармоягузории мустақим ва ғайра) аз ҳамдигар ҷудо 

карда шудааст (С. 17-29).

Дар диссертатсия тавсифҳои зиёди сармоягузории хориҷй таҳқиқ 

карда шуда, ҷанбаҳои илмии он аз ҷониби муаллиф мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст. Дар асоси омӯзиши адабиёти муосири илмии 

иқтисодй муаллиф тавсифотро оид ба мундариҷаи сармоягузории 

хориҷй пешниҳод намудааст. Тибқи он муаллиф аломатҳои хосаи 

сармоягузории хориҷиро бо тарзи алоҳида нишон додааст: “а) сармоя ва 

мувофиқи мақсад будани он; б) бисёршаклии мақсаду соҳаҳои маблағгузорӣ; 

в) ҳархелагии мабаъҳои сармоягузорй; г) таваккалӣ будани хосияти 

дарозмуддати он; д) мӯҳлати бозгашти маблағ”. Ин нуқтаи назари 

муаллиф барои ғанй гардонидани назария ва амалияи сармоягузории 
хориҷа мусоидат ҳоҳад кард (С.30-37).



Диссертант таснифҳои гуногуни шаклҳои сармоягузории хориҷй ва 

зарурати ҷалби онро ба иқтисоди миллй таҳқиқ намуда, нақш ва 

аҳамияти онро дар иқтисодиёти муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

кардааст. Инчунин, ҳар як шакли сармоягузории хориҷй ҷанбаҳои мусбй 

ва манфиашон барои рушди иқтисодиёти Тоҷикистон арзёбй карда 

шудааст. Дар ин радиф, сараввал, таснифи меъёрҳо чунин гуруҳбандй 

карда шудааст: - аз рӯи сохтори сармоя (моддй, сохта, қарзӣ); - шакли 

моликияту манбаъҳои баромад (расмй, хусусй); - мақсаду аҳамияти 
амалӣ (соҳибкорӣ, қарзӣ); - муҳлати бозгаштпазирӣ (кӯтоҳмуддат, 

миёнмуҳлат, дарозмуддат);

накдиёту алоқа, сохтмон, соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ). Дар асоси ин 

муаллиф қайд менамояд, ки: “Маблағгузории стратегй ҷиҳати ҷорй кардани 

комёбиҳои пешрафти илмию техникй дар истеҳсолот, баланд бардоштани 

дараҷаи рақобатпазирии маҳсулот, кам кардани хавфҳои хоҷагй ҷалб карда 

мешавад.” Ин ақида қобили қабул аст (С. 40-49).

Унвонҷӯ дар диссертатсия ба заминаҳои институтсионалии 

ташаккули фазой мусоиди сармоягузории хориҷй дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон диққати махсус дода,

намудааст. Диссертант дар ин асос қайд менамояд, ки яке аз васоити 

самарабахши ҷалби сармоягузории хориҷй, пн: “ 

ҳифзи

- сохтори соҳави (саноат, кишоварзи,

онҳоро бо далелҳо асоснок

ин: ...мукаммал 

ҳуқуқӣ, аз ҷумла ҳифзи манфиатҳои 

сармоягузорони хориҷӣ бо роҳи соддаю арзон кардани арзиши 

расмиёту қоидаҳои қайдгирии моликият, ташаккул додани ниҳоди 
(института) такмилёфтаи самараноки равзанаи ягона, васеъ кардану 

такмил бахшидани таҷрибаи андӯхташуда, аз ҷумла Хитой дар 

бобати истифодаи қитъаҳои замин ба мақсади афзоиш додани 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзй” мебошад (С. 53-64).

Дар боби дуюм, сохтори сармоягузории хориҷии андӯхташуда дар 

тӯли 20 СОЛ (2001-2020), нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодй,

сохтани низоми аз
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асосҳои иқтисодию институтсионалии ташаккули фазой сармоягузорй 

арзёбӣ карда шудааст.

Муаллиф чунин мешуморад, ки: 
хориҷӣ ба соҳаҳои истихроҷи маъдан метавонад самти ашёии иқтисоди 

мамлакатро дар оянда нигоҳ дорад, ки ин ба сиёсати саноатикунонии 

босуръат мувофикат накарда, боиси ақибмонй дар соҳаи технология ва 

истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот мегардад. Бинобар ин, ҷоннок 

намудани СМХ соҳаҳои саноати маснуотбарор б оз ҳам афзалиятнок 

боқй мемонад” (С. 13у. Ин андешаи муаллиф боиси дастгирй мебошад.

Дар ин бахши диссертатсия, муҳаққиқ дар асоси таҳлилҳо дурурст 

қайд менамояд, ки ноҳияҳои кӯҳистони ҷумҳурй дар замони ҳозира ба 

гурӯҳи ноҳияҳои ҷалбкунандаи сармоягузории хориҷй мувофиқ нестанд. 

Бинобар ин, таклиф менамояд, ки: “Ҳоло зарур аст, ки, хусусан, ба 

сусттараққикарда ҷиҳати дар заминаи захираи обҳои 

зеризаминй, лойҳои табобатй ва дигар бойгариҳои табий, хусусан, 

сангҳои киматбаҳо ва нимқиматбаҳо, бунёд кардани комплексҳои сайёҳй, 

санаторию курортй, инкишофи кӯҳнавардй истеҳсоли маҳсулоти 

саноатй, косибй ва масолеҳи сохтмонй лозим аст (С. 1Д-16У Боиси қайд 

аст, ки чунин ақида сазовори диққати махсуси илмй мебошад.

Дар диссертатсия бо мақсади арзёбии нақши сармоягузориҳои 

мустақими хориҷй дар рушди иқтисодиёт коэффисиентҳои ҳамбастагй 

ҳисоб карда шудааст. Дар асоси он исбот карда шудааст, 

сармоягузориҳои мустақими хориҷй ва маҷмуаи маҳсулоти дохилй ду 

тарафи раванди ягонаи такрористеҳсол буда, таъсири нишондиҳандаҳои 

дахлдор ҷанбаҳои дуҷониба дорад. Ғайр аз ин, ҳамчунин зичи пайвастагии 

сармоягузориҳои мустақими хориҷй ва дараҷаи музди меҳнати ҳармоҳаи 

кормандонро тасдиқ намудааст (С. 78-81). Инчунин, дар ин бахш аз ҷониби 

муалиф вобастагии зичи СМХ ва маҷмуи амалҳои содиротиву воридотй 

аз рӯи истифодабарии муодилаи регрессиионии хаттй тасдиқ карда 

шудааст. Дар асоси таҳлилҳои мазкур унвонҷӯ Сафаров А. А. Дар ҳақиқат 

ки



дуруст қайд менамояд, ки ҳиссаи сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ дар 

самти ҷалби технологияҳои нави инноватсионӣ, дар қиёс бо натиҷаи таҳти 

назар дошташуда чандон хуб нест ва бинобар ин, барои баланд бардоштани 

самаранокии истифодаи сармояи хориҷии андӯхташуда андешидани 

тадбирҳои иловагӣ тақозо мегардад (С. 85-87).

Дар бахши мазкур зимни таҳдил муаллиф таваҷҷуҳи бештари 

худро, пеш аз ҳама, ба раддабандии байналмилалӣ дар самти дастгирии 

фаъолияти сармоягузорй дар миқёси мамлакатҳои ҷудогонаи олам 

равона карда, моделҳои ҷалби сармоягузории мустақими хориҷии 

мамлакатҳои ҷаҳонро ошкор кардааст (С. 90-94). Дар асоси он самтҳои 

мутобиқи моделҳои мазкур барои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Инчунин, муттаҳидгардонӣ ва 

раванди баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар вилояти Суғд таҳия 

гардидааст (С. 96-103).
Дар боби сеюм, моҳияти сиёсати сармоягузорй, принсипҳо, самтҳои 

афзалиятноки он, механизми танзими раванди сармоягузорй, роҳҳои 

тақвияти таъсири воситаҳои он ба суръати маблаггузории бахши воқеии 

иктисодиёт дида баромада шудааст.

Дар натиҷаи таҳлилҳо муаллиф қайд менамояд, 

сармоягузории хориҷӣ на фақат қисми таркибии сиёсати иқтисодии 

дохилй, балки сиёсати беруниқтисодии давлат ба ҳисоб меравад. Аз ин 

РӮ, зарурати принсипҳои зерини амалишавиро муайян намудааст: - 

принсипи Холисияту воқеият (объективнокй); - Принсипи муттасилй; - 

принсипи ҳатмй будан; - принсипи самаранокй. (С. 108-111). Муаллиф 

вобастагии сармоягузории хориҷиро бо тамоюлҳои иҷтимоӣ баррасӣ карда, 

нақши онро чунин шарҳ медиҳад: а) таъмини шуғли аҳолӣ; б) баланд 

бардоштани дараҷаи некуаҳволии мардум; в) ташаккул додани хосиятҳои 

эҷодкоронаи меҳнат (С. 116-117).

Ба ақидаи муаллиф, масъалаи амалй 

сармоягузорй ҷанбаи беҳад мураккаб мебошад, зеро дар умум, он

ки сиёсати

сохтани механизми



ва

ба монанди ояндабинй

ки

рушди фаъоли иқтисодй ва самаранокии иҷрои стратегияи 

сармоягузориро таъмин месозад. Дар ин радиф, муаллиф унсурҳои 

механизми сармоягузорй, ба монанди ояндабинй, нақшагирй 

танзим, ҳавасмандгардонй ва ташкили раванди сармоягузориро 

пешниҳод менамояд (С. 119-127).

Зимни таҳқиқот муаллиф проблемаҳои ҳалталабро дар соҳаи 

фаъолияту фазой сармоягузорй ва роҳҳои танзими онҳоро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон илман асоснок намуда, қайд менамояд, 

Ҳукумати мамлакат дар сиёсати сармоягузорй норасоиҳои мавҷударо 

дуруст қабул намуда, яъне инкор накарда, барои бартараф гардидани 

онҳо чораҳои мусоид андешад. Дар асоси он муаллиф дурнамои 

нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

барои солҳои 2021-2025 коркард намудааст, ки аҳамияти илмй дорад 

(С. 128-138).
Дар қисмати хотимавии диссертатсия тавсияҳои муаллиф оид ба 

баланд бардоштани ҷозибанокии мамлакат барои ҷалби сармояи хориҷй, 

пешбурди чорабиниҳои институтсионалй, иқтисодй, иҷтимой, 

маъмурй ва берунаиқтисодй пешниҳод гардидааст (С. 139-147).

сиёсй,

4. Аҳамияти илмй, амалй, иқтисодй ва иҷтимоии натиҷаҳои 

диссертатсия дар он ифода меёбад, ки пешниҳоду тавсияҳои муаллифи 

диссертатсия оид ба рушди назария ва амалияи сармоягузории хориҷӣ 

барои рушди иқтисодиёти миллй саҳми арзанда доранд. Аҳамияти амалии 

мавзуи диссертатсия дар таҳияи лоиҳаҳои қонунҳо, амалисозии барномаҳои 

ҳукуматй ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқй оид ба идораи фаъолияти 

сармоягузорй, дастгириву ҳавасмандгардонии маҷмуи талаботи сармоягузорй 

қобили истифода мебошанд. Маводи тадқиқотй, ҳамзамон бо тарзи маводи 

иловагй хангоми омӯзиши курсҳои таълимй ба монанди «Иқтисодиёти 

ҷаҳонй», «Муносибатҳои иқтисодии байналхалқй», «Муносибатҳои асъорию 

кредитй ва молиявии . байналхалқй», «Фаъолияти байналхалқиива молиявии «Фаъолияти



иқтисодии«Ҳамгироии«Тиҷоратисармоягузорй», «Тиҷорати байналхалқи», 
байналхалқӣ» дар мактабҳои олӣ мувофиқи мақсад аст.

5. Арзёбии МОҲИЯТИ диссертатсия, сатҳи комилии он, эродҳо доир ба 
диссертатсия.
диссертатсияи докторй ҷанбаҳои зиёди

бартариятҳоро дорад, ҳамзамон баъзе камбудиҳои зерин низ ба чашм

Новобаста аз он ки

мерасанд:

1. бозорӣ дар 

соҳибистиқлолй олимони ватанй дар масоили сармоягузории мустақими 

хориҷй дар нашрияҳои ватанй ва хориҷй таҳқиқотҳои худро нашр 

намудаанд, ки доир ба ин масъала муҳаққиқ андешаҳои илмии худро хуб 

қайд кардааст. Вале, агар дар ин қисмати кор, хусусан, кадом ҷанбаи 

масъалаи сармоягузории мустақими хориҷй аз ҷониби олимони ватанй 

мавриди таҳқиқ қарор дода шуд, бо далелҳои аниқ баён мегардид, 

илмияти мавзуъ боз ҳам баландтар мегардид.

Дар қисмати «Пойгоҳи таҳқиқот»-и диссертатсия, муаллиф
сарчашмаҳои маълумоти истифодашударо, ки зербанди қаблӣ аст, давом 
додааст. Ба фикри мо, дар ин зерсохтор ҷойи иҷрои диссертатсия оварда 

шавад мувофиқи мақсад буд.
Дар саҳ. 56 таснифи ниҳодҳое, ки ба ташаккулёбии фазой 

сармоягузорй таъсири мусбат мерасонанд, дар шакли схема оварда 

шудааст. Хуб мешуд, агар дар таҳлили он боҳамалоқамандй, инчунин 

таъсири ҳар яки он ба ҷараёни сармоягузории мустақими хориҷй мавриди 

таҳқиқ қарор мегирифт.

Ҷадвалҳое, ки дар диссертатсия оварда шудааст, давраи 

марҳилаҳои гуногунро инъикос намудааст. Хуб мешуд, агар марҳилаи 

таҳқиқот ба як давраи муайян бахшида мешуд;

Дар саҳифаи 8б-и диссертатсия (ҷадвали 2.11.) муодилаҳои 

истифодашуда бо коэффисиентҳои асосии поёнравй мавриди таҳлил қарор

Аз оғози ислоҳоти иқтисодиёти солҳои

I.

3.

4.

5.



дода шудааст. Хуб мешуд, агар таҳлили муаллиф боз ҳам пурратар карда

шавад;

6. Дар диссертатсия хатогиҳои имлови, услуби ва техники ба 

ки
назар мерасанд.

Вале метавон гуфт, ки камбудиҳои ҷойдошта ба муҳтавои 

диссертатсия таъсири манфй намерасонад ва характери тавсиявй дорад. 

Диссертатсияи Сафаров Абдумалик Абдусатторович дар сатҳи зарурй 

омода карда шудааст ва аз ҷиҳати мазмун мутобиқи талаботҳои мавҷуда 

мебошад.

6. Мутобиқат ба соҳаи таҳқиқот.
Тадқиқоти Сафаров А.А. ба Шиносномаи номгӯи ихтисоси

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Иқтисодиёти ҷаҳонӣ мувофиқат

олии аттестатсионии

Тоҷикистон аз руи ихтисоси 08.00.13

мекунад.

1. Тасдиқи ифодаи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 
нашрияҳои илмй.

Дар асоси таҳқиқ ва натиҷаҳои илмиву амалии кори диссертатсионӣ, 

муаллиф, дар маҷмуъ 9 мақолаҳои илмй дар ҳаҷми 3,8 ҷ.ч. ба нашр 

расонида шуда, аз онҳо 6 мақола дар ҳаҷми 2,9 ҷ.ч. дар маҷаллаҳои 
илмии тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба нашр расонида шудааст.

8. Мувофиқати автореферат ва диссертатсия ба талаботи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Авторефераты диссертатсия мазмуни асосии тадқиқоти
диссертатсиониро дар худ инъикос намудааст ва дар он навгониҳои 

илмй, ки ба ҲИМОЯ пешниҳод карда мешавад, баён гардидааст.
Аз мазмун ва услуби баёни илмии диссертатсия, ки ба мавзуи 

Нақши сармоягузории мустақими хориҷй дар инкишофи иқтисодиёти

Ҷумҳурии Тоҷикистон”
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бахшида шудааст, маълум мегардад, ки,



бешубҳа, мавзуи таҳқиқгардида кори илмии тахассусӣ буда, дар он 
ҳалли муаммои илмй, ки аҳамияти муҳиму афзалиятнокро дар рушди 
илми ИҚТИСОДИ ватанй доро мебошад, ба талаботи Низомномаи КОА-и 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст. Аз ин лиҳоз, 

муаллиф Сафаров Абдумалик Абдусатторович сазовори дараҷаи илмии 

номзади ИЛМҲОИ иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 

ҷаҳонй мебошад.

Иқтисодиёти
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