
 
 

 

 

Семинар дар мавзӯи "Ба нақшагирии сармоягузории асосӣ ва маҳзани 

макроиқтисодӣ" 

Душанбе, 11 марти соли 2016 – Лоиҳаи кӯмаки техникии Иттиҳоди Аврупо «Дастгирии 

самтҳои алоҳидаи  соҳаи ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ” дар ҳамкорӣ бо 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи “Банақшагирии сармоягузорӣ: вазъи 

ҷорӣ, монеаҳо ва мушкилот. Маҳзани макроиқтисодӣ” семинар баргузор намуд.  

Чорабинии мазкур барои роҳбарон ва мутахассисони раёсат ва шўъбаҳои банақшагирӣ 

ва соҳавии вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, 

инчунин факултаи молияи  Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон пешкаш гардид, 

ки дар он зиёда аз 40 нафар мутахассисони масъулиятдори вазорату идораҳо иштирок 

намуданд. 

Дар семинар як қатор масоил вобаста ба банақшагирии сармоягузорӣ ва ташаккули 

маҳзани макроиқтисодӣ муҳокима карда шуд. Аз ҷумла, презентатсияҳо дар мавзӯъҳои 

зерин пешниҳод карда шуданд: 

1. Воситаҳои арзёбии харољоти сармоявӣ. 

2. Таҳлили ташаккул ва иҷрои буҷети давлатӣ барои сохтмони асосӣ. 

3. Раванди арзёбии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар Иттиҳоди Аврупо. 

4. Рушди доираи макроиқтисодӣ. 

5. Рушди маҳзани умумии макроиқтисодӣ. 

Мушовирони лоиҳа барои муҳокима як қатор масъалаҳоро пешниҳод намуданд, ки 

ҳолати амалкунандаи раванди ташаккул ва иҷрои Буҷети давлатиро дар самти 

маблағгузории хароҷоти асосӣ тавсиф ва монеаҳои душвориҳои мавҷудбудро шарҳ 

менамоянд. Инчуни тавсияҳои муфид оди ба беҳтар намудани низом, асноди 

баҳогузории лоиҳаҳои саромягузорӣ дар марҳилаи ибтидоӣ ва намунаҳо аз таҷрибаи 

пешқадами ҷаҳонӣ пешниҳод карда шуданд.   

Дар самти такмили сиёсати макроиқтисодӣ аҳамияти тавозуни нишондодҳои 

байнисоҳавие, ки минбаъд дар дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ истифода 

мешаванд, мавриди муҳокима қарор дода шуд.  Ҳамчунин зикр карда шуд, ки дар доираи 

фаъолияти мазкур маҳзани ягонаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ташаккул хоҳад 

ёфт.  

Дар ҷараёни муҳокима иштирокчиён ба масоили интихоб ва арзёбии лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ, роҳҳои беҳтар ва соддагардонии расмиёт таваҷҷуҳи баланд зоҳир намуданд. 

Вобаста ба механизми танзими самаранок ва ҳисоби тавозуни пардохт дар кишвар, 

мутахассисони Агентии омори низдаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод 

намуданд, ки услуби ягонаи ҳисоби нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ  аз ҷониби ҳамаи 

иштирокчиёни раванди мазкур истфода карда шавад.   

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  



 

 

Кӯмаки техникии Лоиҳа дар самти таҳияи тавсияҳо оид ба такмили системаи 

сармоягузории буҷет ва маҳзани макроиқтисодӣ, аз ҷумла такмили заминаи меъёрӣ 

чиҳати ноилшавӣ ба ҳадафҳои Стратегияи ИМД (2015-2018) идома дода мешавад.  

Барои маълумоти бештар метавонед ба Мадина Додоҷонова тариқи нишонаи 

mdodojanova@louisberger.com дар тамос бошед.  

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
 

Лоиҳа аз ҷониби Консорсиуми 

ташкилотҳои давлатҳои ИА бо 
рҳбарии ширкати Луис Бергер 

Амалӣ карда мешавад 

 

Суроға:  

ш. Душанбе Рудаки 27, ут. 14 

 

Тел: (+992 37) 882 00 82 

 

 

Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  

 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index

_tg.htm  

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои берун 

аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, 

Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 

инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат тақрибан 35 млн. евро фароҳам 

менамояд. 
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