Ба Шурой диссертатсионии 6D. КОА-004
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ 17
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Саидов Қиёмиддин Тағоймуродович дар
мавзуи «Масъалаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ ба инфрасохтор (дар мисоли
инфрасохтори сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон)», ки барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 Иқтисодиёти ҷаҳон пешниҳод гардидааст.
Рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳй дар шароити муосир аҳамияти
муҳими худро дар сохтори истеҳсолии маҷмуи маҳсулоти дохилӣ афзун
намуда, ҳамзамон, устуворгардонии рақобатпазирии иқтисодиёти
мамлакат маҳз дар ҷалби мақсадноки сармоягузориҳо зуҳур меёбад.
Бахусус, масъалаҳои фаъолгардонии ҷалби сармояи хориҷӣ ба объектҳои
инфрасохтори сайёҳӣ зарурияти интихоби модели муассир ва инчунин
ташаккули рушди инфрасохтори соҳаро тақозо менамояд. Вобаста ба ин,
масъалаҳои ҷустуҷӯ, пайдо намудан ва инчунин интихоби вариантҳои
сармоягузории хориҷӣ ба ин соҳаи муҳими иқтисодиёт, таҳқиқи амиқи
илмӣ, ошкорсозии хусусиятҳо ва муайянсозии тамоюлҳои рушд, таҳияи
самтҳои афзалиятноки стратегии объектҳои инфрасохтори соҳаи сайёҳии
Ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол му брам гардида истодааст.
Аз муҳтавои автореферати диссертатсияи Саидов Қиёмиддин
Тағоймуродович маълум мегардад, ки дар он маълумотҳои зиёди илмию
таҳқиқотии мактабҳои гуногуни илмии ватанию хориҷӣ баррасӣ
гардида, тавассути усулҳои маъмул, раванди ҷалби сармояи хориҷӣ ба
объектҳои инфрасохтори сайёҳӣ таҳлил гардидааст.
Инчунин
афзалиятҳои стратегии сармоягузории хориҷӣ ба инфрасохтори соҳаи
сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо таваҷҷӯҳ ба натиҷаҳои назариявӣ ва
амалии бадастомада нишон дода шуда, мавриди таҳқиқот қарор
гирифтааст.
Ба муаллиф муяссар гардидааст, ки вазифаҳои дар назди худ
гузоштаро иҷро намуда, ба мақсади гузошташудааш ноил гардад.
Ҷанбаҳои назариявии мавзуро дақиқ омӯхта, алоқамандии рушди
инфрасохтори соҳаи сайёҳиро дар сохтори хоҷагии ҷаҳон нишон дода,
мафҳуми илмии сармоягузории хориҷиро тафсиру маънидод намудааст.
Инчунин, бо истифода аз усулҳои таҳлил, ҳаҷму миқцор ва динамика

касри сармоягузориро ошкор намудааст, ки ҳаҷми он аз рӯйи Барномаи
давлатии сармоягузорӣ барои солҳои 2016-2020 30,8 млрд. доллари
ИМА-ро ташкил медиҳад ва аз он 16 млрд. доллари И М А ба соҳаи
нақлиёт, 10 млрд. доллари ИМ А ба энергетика, 2,3 млрд. доллари И М А
ба соҳаи кишоварзй ва 1 млрд. доллари И М А ба обтаъминкунию корезӣ
рост меояд.
Гузашта аз ин, ақидаҳои пешниҳодгардидаи муаллиф аз нигоҳи
амалӣ низ ҷолиби диққат мебошанд, чунончӣ таъсиси М аркази ҷалби
сармояи хориҷӣ ва ҳамоҳангсозии кумаки берунаро (МҶСХҲКБ) дар
назди мақомотҳои давлатӣ бо ҷалб ва ҳамоҳангии дигар сохтору
мақомотҳои марказиву минтақавй таклиф менамояд.
Нашри мақолаҳои илмӣ дар чорабиниҳо ва маҷаллаҳои илмии
гуногунсатҳ, хулоса ва тавсияҳо оид ба истифодабарии амалии натиҷаҳо
собит менамоянд, ки диссертатсияи Саидов Қ.Т. фарогири паҳлӯҳои
назариявӣ ва амалии масъалаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ ба инфрасохтор,
аз ҷумла инфрасохтори сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Ғайр аз натиҷаҳои мусбати ба дастовардашуда, дар автореферати
диссертатсия чунин камбудӣ ва хатогиҳо мушоҳида мегардад:
1. Дар навгонии чорум, касри калони сармоягузорӣ ба инфрасохтор
дар Тоҷикистон ва номукаммалии методикаи баҳисобгирии лоиҳаҳои
сармоягузории давлатӣ ва алоқамандии унсурҳои рушди иқтисодӣ дар ин
самт муайян карда шудаанд. Аммо дар матни автореферат маводи
асосноккунӣ ва шарҳу тафсири методикаи баҳисобгирии лоиҳаҳои
сармоягузорӣ ба таври нокифоя пешниҳод гардидааст;
2. Дар саҳифаи 19-и автореферат дар расми 4 - азхудкунии маблагҳо
дар доираи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар солҳои 2010-2020 пешниҳод гардидааст. Аммо дар сарчашмаи
нишондодашуда, ҳисобот оид ба кумаки берунаи Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
соли 2015 оварда шудааст, ки шубҳаовар менамояд (шояд хатой техникӣ
шуда бошад);
Умуман, камбудӣ ва хатогиҳои мушоҳидагардида ба натиҷаҳои
ноилгардидаи кори диссертатсионӣ таъсири манфӣ нарасонида, сатҳу
сифати кори мустақиман анҷомдодаи унвонҷӯро коҳиш намедиҳанд.
Диссертатсияи Саидов Қиёмиддин Тағоймуродович дар мавзуи
«Масъалаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ ба инфрасохтор (дар мисоли
инфрасохтори сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон)», кори таҳқиқотии

мустақилона анҷомдода шуда буда, ба талаботҳои таҳияи корҳои
таҳқиқотие, ки аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар гардидааст, ҷавобгӯ мебошад. Муаллифи он
Саидов Қиёмиддин Тагоймуродович сазовори дараҷаи илмии номзади
илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 - Иқтисодиёти ҷаҳон
мебошад.
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