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Ректори Донишгоҳи давлатии молия

Хулосаи 
ҷаласаи ғайринавбатии Шӯрои олимони факултети 

Муносибатҳои иқтисодӣ байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон

Диссертатсияи Содиқов М.С. дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави 
ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» аз руи ихтисоси 08.00.13 - 

Иқтисодиёти ҷаҳонӣ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 

иқтисодӣ пешниҳод карда шудааст, дар кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва 

тиҷорати байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.

Тибқи қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон аз 27.01.2014, № 7/8.12 рисолаи докторӣ дар 
мавзуи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 
ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» 
дар зери роҳбарии мушовири илмӣ д.и.и., профессор Саидмуродов Л.Ҳ 

тасдиқ карда шудааст.
Таҳқиқоти диссертатсионии Содиқов Метархон Соқибекович дар 

ҷаласаи гайринавбатии кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати 

байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон аз 

аз 5-феврали соли 2022, суратҷаласаи № 7 муҳокима гардидааст.
Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи илмӣ дар мавзуи «Татбиқи 

манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели 

нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» чунин хулосаҳо 

бароварда шуд:



Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Рисолаи дисертатсионии Содиқов 
М.С. дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли 
СҲШ)» дар шароити имруза рузмарра буда, дар сатҳи илмӣ навишта 
шуда, таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ аз муайян намудани равандҳои 

ҳамгироии иқтисодӣ ва татбиқи манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар заминаи густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои 

СҲШ дар шароити муосир иборат мебошад.
Навгонии илмии таҳқиқот натиҷаҳои илмии зерин ба ҳисоб 

мераванд.
-дар асоси омузиши консепсияҳои мактабҳои мухталиф ва олимони 

ватаниву хориҷӣ оид ба ташаккулёбии ҷараёнҳои ҳамгироии иқтисодӣ 
ақидаи ташаккулёбии модели нави ҳамгироӣ дар заминаи СҲШ ошкор 
мегардад; назарияҳои гуногун оиди модели мазкур ҷабҳаҳои назариявии 
рушди ҳамгироии иқтисодии байналмилалӣ барои муайян намудани 
нақш ва мақоми он дар рушди муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ 
ва ташаккулёбии ҳамгироии иқтисодӣ имконият медиҳанд, ки самтҳои 
афзалиятнок ва мақсади асосии ҳамгироии иқтисодӣ дар таҳкими 
муносибатҳои мутақобилан судманд исбот гардад;

- навъҳои асосии ташаккул ва рушди ҳамгироии иқтисодии 

кишварҳои СҲШ дар асоси модели нави ҳамгироӣ дар шароити муосир 

муайян карда шудаанд, ки аз марҳилаҳои зерин иборатанд:
а)марҳилаи якум, назар бар шаклҳои классикии ҳамгироии 
минтақавӣ, пеш аз ҳама ба бунёди таъминоти инфрасохтории 

ҳамгироии давлатҳои СҲШ дар заминаи таъсис ва татбиқи 

лоиҳаҳои байналмилалии энергетикӣ ва нақлиётӣ асос меёбад;
б)марҳилаи дуюм, хусусиятҳои модели нави ҳамгироии давлатҳои 

СҲШ-ро дар асоси тавсеаи робитаҳои ҳамгироии давлатҳое, ки ба 
бандарҳои байналмилали дастрасӣ надоранд(надоштани роҳ ба 

баҳр), муайян мекунад;



в)марҳилаи сеюм, ки ба тавсеаи робитаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, 
коммуникатсионӣ ва сармоягузории давлатҳои СҲШ асос ёфтааст, 
ташаккули шакли нави муносибатҳои асъориро дар асоси 
ҳисоббаробаркунӣ байни давлатҳое, ки ба гурӯҳи ҳамгироӣ дохил 
мешаванд, ҳисоббаробаркуниҳо бо асъори миллӣ бо таъсири 

бартарии юани чинӣ ва рубли русӣ дар назар дорад;

г)марҳилаи чорум, ташаккули фазои ягонаи иқтисодиро ҳамчун 

ҳадафи дарозмуддати иттиҳодияҳои ҳамгироӣ дар доираи СҲШ 

дар бар мегирад.

-методологияи таҳқиқи рушди СҲШ дар заминаи модели нави 

ҳамгироии иқтисодӣ имкон медиҳад, ки манфиатҳои иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қабили: аз бунбасти коммуникатсионӣ 
баромадан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он, таъмини амнияти 
энергетикии кишвар ва татбиқи имкониятҳои бартариятдошта дар 
истеҳсоли энергияи сабз дар минтақаи Осиёи Марказӣ татбиқ щаванд;

-исбот шудааст, ки СҲШ ҳамчун як лоиҳаи ояндаи ҳамгироии 

иқтисодӣ метавонад ба вазъияти ҷаҳон дар низоми муносибатҳои 

байналмилалӣ таъсири мустақим расонад; аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда 

шудааст, ки манфиатҳои кишварҳои СҲШ, аз он ҷумла Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки имкониятҳои азими ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

доранд, қодиранд ин созмонро ба яке аз механизмҳои муҳимтарини 

танзими ҷаҳони бисёрқутбӣ табдил диҳанд;

- бори аввал таҳлили маҷмуии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои СҲШ ҳамчун таъсисдиҳандаи яке аз 

кишварҳои асосии ин созмон, ки манфиатҳои онҳо дар раванди 
ҳамгироии иқтисодӣ бартарият доранд, гузаронида шуд; дар ин замина 

самтҳои асосии тиҷорати мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои СҲШ, аз он ҷумла тавсеаи ҳавзаи он аз ҳисоби қабули 

иштирокчиёни нав, муайян карда шуда, имконияти истифодаи лоиҳаҳои 

'энергетикӣ ва инфрасохторӣ дар рушди ҳамкориҳои иқтисодии 



кишварҳои СҲШ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, инчунин 

истифодаи самараноки иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиёти кишвар исбот карда шуданд;

- имкониятҳои модели нави ҳамгироӣ дар мисоли СҲШ барои 

муқовимат ба хатарҳои глобалӣ ба мисли СОУГО-19 аз тарафи 

кишварҳои хурди узви гурӯҳи ҳамгироӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ошкор карда мешаванд; дар ин замина таъсири тахдиди глобалӣ ба 
кишварҳои ҳавзаи СҲШ ошкор гардида, барои кам намудани зарар 
тадбирҳои зиддибуҳронӣ бо такя ба ҳамкориҳои судманди молиявию 
иқтисодӣ ва муборизаи муштарак дар қаламрави СҲШ, асоснок карда 
шуд; ошкор гардид, ки пешгирии таҳдидҳои глобалии муосир фақат дар 
асоси таҳкими рушди ҳамкориҳои судманди иқтисодии СҲШ 

имконпазир мебошад;

- рушди механизмҳои ҳамкориҳои сармоягузорӣ, транзитӣ- 

коммуникатсионӣ, энергетикӣ ва тиҷоративу иқтисодии СҲШ ҳамчун 

омили тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои аъзои он, аз ҷумла, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муайян карда шуданд; дар диссертатсия нишон 

дода шудааст, ки кишвари мо ҳамчун пули транзитӣ ва дорои иқтидори 
васеи энергетикӣ дар ҳавзаи “Як камарбанд, як роҳ” ба воситаи рушди 

ҳамкориҳои судманд дар сохтан ва истифодаи роҳҳои байналмилалӣ, 
иқтидорҳои энергетикӣ, нуқтаҳои логистикӣ барои рушди муносибатҳои 
тиҷоративу иқтисодӣ хизмат мекунад; инчунин манфиатҳои миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари қабулкунандаи сармоягузориҳо 

дар қаламрави СҲШ арзёбӣ карда шуд;

- ҳамкории иқтисодии Ҷумҳурии Халқии Хитой ҳамчун давлати 

абарқудрати СҲШ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии 

Тоҷикистон арзёбӣ гардида, масъалаҳои расонидани кумаки молиявӣ 

барои иҷрои лоиҳаҳои бузурги чинӣ, аз ҷумла, амалисозӣ ва татбиқи 

лоиҳаи “Як камарбанд, як роҳ”, ки метавонанд самаранокии ҳамкориҳои 

иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказиро афзоиш диҳанд, баррасӣ



шуданд; тавзеҳ дода шуд, ки бо кумаки лоиҳаҳои калонҳаҷм ва татбиқи 

барномаҳо дар доираи СҲШ, Чин барои воридшавии минбаъдаи 

кишварҳои аъзои СҲШ ба фазои ягонаи иқтисодӣ шароити мусоиди 
иқтисодиву сиёсӣ муҳайё менамояд;

-манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми рушди ҳамкориҳои 

иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ муайян карда шуданд; самтҳои 

афзалиятноки беҳбудии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва 

сармоягузорӣ собит шудаанд, ки дар афзоиши робитаҳои тиҷорати 

хориҷӣ, афзоиши гардиши сармояи хориҷӣ, шиддат гирифтани сиёсати 

содирот, воридшавии технологияи нав ва ғайра ифода ёфтаанд; исбот 

шудааст, ки татбиқи самтҳои афзалиятноки муносибатҳои ҳамаҷонибаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои 

СҲШ имкон медиҳад, ки мавқеи кишвар дар низоми муносибатҳои 

иқтисодии ҷаҳонӣ мустаҳкам карда шавад; дар ин замина тадбирҳо 

ҷиҳати беҳтар намудани ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодйи кишвар 

тавассути тавсеаи фаъолияти СҲШ пешниҳод шудаанд.
Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.

Ҳама марҳилаҳои татбиқи нақшаи тадқиқотии диссертатсионӣ бо 

иштироки бевоситаи муаллиф, аз қабили таҳияи мавзӯъ, асоснокӣ ва 

аҳамияти он, ҳадаф ва вазифаҳои кор анҷом дода шуданд. Муаллиф дар 

таҳия ва апробатсияи самтҳои асосии такмили ҳамкориҳои тиҷоративу 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ, ҷамъоварӣ ва 

таҳлили маълумоти оморӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва 

рушди устувори иқтисодӣ дар фазои СҲШ саҳм гузоштааст.

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ бо гузаронидани 

таҷрибаҳо, дақиқии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маводи тадқиқотӣ, 

коркарди омории натиҷаҳои тадқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. 

Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаи тадқиқотҳои 

назариявӣ ва таҷрибавӣ карда шудаанд.



Асосҳои методологии таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва 

вазифаҳои рисола усулҳои умумии илмӣ: таҳлил, синтез, равиши 

диалектикӣ истифода шуданд. Усулҳои тадқиқоти назарияи 

муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ, назарияи ҳамгироӣ, таҳлили 

системавӣ, монография, усули таҳлили муқоисавӣ, пешгӯӣ, усули 

институтсионалӣ, иқтисодӣ ва оморӣ нақши муҳим бозиданд. 

Истифодаи ин усулҳо имкон дод, ки мавқеи СҲШ дар низоми 

муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ муайян карда шуда, ҳамкориҳои 

тиҷоративу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда шаванд, 

афзалиятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити рушди босуръати 

ҳамгироии байналмилалӣ ва минтақавӣ аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда 

шаванд.

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқотро асарҳои 

классикони илми иқтисод, асарҳои олим-иқтисоддонҳои ватанӣ ва 

хориҷӣ оид ба рушди ҷараёнҳои ҳамгироии иқтисодӣ, муносибатҳои 

иқтисоди байналмилалӣ, рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ, 

сармоягузорӣ ташкил додаанд.
Навгониҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба талаботҳои шиносномаи 

ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

ихтисоси 08.00.13 - Иқтисодиёти ҷаҳон мутобиқат мекунад.

Доир ба мавзуи барассишаванда аз ҷониби муаллиф 1 монография, 

35 кори илмӣ дар ҳаҷми 12 ҷузъи чопӣ, аз он ҷумла 23 мақола дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нашр шудаанд.
Рӯйхати мақолаҳои чопшуда аз руйи мавзуъ 
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