Аннотатсия
ба диссертатсияи Нуриллоев Хушбахт Рузиматович дар мавзӯи “Ташаккули фазои
мусоиди сармоягузорӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт
ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақавӣ).
Калидвожаҳо: иқтисодиёти минтақа, сармоя, фазои сармоягузории минтақа,
асосҳои назариявӣ – методии тадқиқотӣ фазои сармоягузорӣ, иқтидори сармоягузории
минтақа, таваккалии сармоягузорӣ, сиёсати сармоягузорӣ, фаъолияти сармоягузорӣ.
Мубрамияти мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ. Дар солҳои истиқлолият дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи бӯҳронҳои мухталиф дар оғози истилоҳоти бозорӣ дар
ҳамаи соҳаҳо талафи ҷиддии иқтидори истеҳсолӣ ба мушоҳида мерасад. Ба ибораи дигар,
ба ҳар минтақа зарбаи ҷиддӣ расонида шуда буд. Ҳалли масъалаҳои мазкур бидуни
сармоягузорӣ ба иқтисодиёти ҳар минтақа хеле мушкил аст. Дар ин самт, чи тавре ки
таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, барои ҷалб ва оптимизатсияи истифодаи
сармоягузориҳо, пеш аз ҳама, дар минтақа ташаккул додани фазои мусоиди сармоягузорӣ
зарур аст, ки ба ҳамаи субъектҳои иқтисодиёт дар гузоштани сармоя ангеза мебахшад.
Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки имрӯз дар рушди минтақаҳо ба вуҷуд овардани фазои
мусоиди сармоягузорӣ, ки ба ҷалби сармоягузорӣ ва таъмини рақобатпазирии ҳар низоми
минтақавии иҷтимоӣ-иқтисодӣ имкон медиҳад, яке аз вазифаҳои мубрам ба шумор
меравад. Ин нуқта саривақтӣ будан ва зарурати тадқиқи ташакули фазои мусоиди
сармоягузориро дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон собит месозад.
Объекти тадқиқ муносибатҳои иқтисодӣ мебошанд, ки бо фаъолнокии
сармоягузории ҳамаи субъектҳои иқтисодиёт дар низоми иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа
марбутанд.
Предмети тадқиқ ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ дар вилояти Суғди
Тоҷикистон дар шароити муосир ба ҳисоб меравад.
Мақсад ва вазифаҳои тадқиқот. Мақсади диссертатсия инкишофи ҷанбаҳои
назариявии сармоягузорӣ, коркарди асосҳои илмӣ ва тавсияҳои амалӣ оид ба ташаккули
фазои мусоиди сармоягузории минтақавӣ барои ҷалби ҳам сармояҳои хориҷӣ ва ҳам
ватанӣ ба иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
Навгонии илмии диссертатсия дар инкишофи назарияи фазои минтақавии
сармоягузорӣ, арзёбии вазъи он дар иқтисодиёти минтақа, ҳамчунин коркарди маҷмӯи
тадбирҳо оид ба баланд бардоштани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар вилояти Суғди
Ҷумҳурии Тоҷикистон зуҳур меёбад. Ба натиҷаҳои асосии тадқиқот, ки навгонии илмии
онро муайян мекунанд ва ба ҳимоя пешниҳод мегарданд, мансубанд: муносибатҳои
назарӣ ба тадқиқи фазои минтақавии сармоягузорӣ низомбандӣ намуда, дар асоси он
мундариҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии фазои мазкур аниқ карда шудааст, мудаллал карда
шудааст, ки методикаи ягонаи арзёбии фазои минтақавии сармоягузорӣ вуҷуд надорад,
исбот карда шудаст, ки ҳарчанд фаъолнокии сармоягузорӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғд
ҳар сол меафзояд, он чун фаъолнокии ғайрикофӣ ва нобаробар ҷойгиршуда арзёбӣ
мегардад, арзёбии иқтидори сармоягузории минтақа пешниҳод гардидааст, ки дар асоси
ҳисобкунии қиматҳои ҷузъҳои таркибии он, аз ҷумла истеҳсолӣ, истеъмолӣ, меҳнатӣ,
ҷисмонӣ, институтсионалӣ, инфрасохторӣ ва инноватсионӣ амалӣ шудааст.

