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Rritja në rajon është e ulët për ta mbyllur
hendekun në të ardhurat
Do të duhet 60 vjet për një qytetar mesatar të Ballkanit Perëndimor të arrijë
standardet e jetesës të BE-së me shkallën aktuale të rritjes
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Krijimi i vendeve të punës përbën një sfidë
kryesore për vendet tona
Vetëm një e dyta e popullsisë në moshë pune merr pjesë në krahun
e punës, ndërsa një e pesta e punëkërkuesve nuk gjejnë dot punë

Ngadalësimi i rritjes pas krizës, veçanërisht në
vendet me sektorë të mëdhenj publikë
(Rritja mesatare e PBB-së 2009-2016)

(Rritja mesatare e PBB-së 2000-2008)
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Burimi: Treguesit e Zhvillimit Botëror, Agjencitë Kombëtare të Statistikave,
llogaritje të stafit.
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Qeverisja dhe cilësia e institucioneve janë të rëndësishme
për rritjen dhe konkurrencën
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Burimi: Treguesit e Qeverisjes Botërore, Treguesit Botërorë të Zhvillimit, “Të bërit biznes”

Sfidat e qeverisjes për rajonin

• Mungesa e shpërndarjes
strategjike të burimeve
• Nuk ka hapësirë të
mjaftueshme fiskale
• Agjendë jo e plotë për MFPnë: monitorimi i risqeve
fiskale, detyrimet e
prapambetura, mbledhja e
tatimeve
• Problemet e produktivitetit të
NSH-ve

•Mungojnë strategjitë sektoriale
•Cilësi e ulët e ofrimit të shërbimeve në
arsim dhe shëndetësi
•Shërbim civil jo meritraktik
•Dominon punësimi në sektorin publik
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• Mungesa e infrastrukturës
adekuate publike, dhe
pabarazitë rajonale
• Prokurimi publik
• Sfidat e cilësisë rregullatore
• Çështje të drejtimit të
brendshëm dhe
kontabilitetit të shoqërive
tregtare
• Performancë e ulët e
sektorit të drejtësisë
• NSH-të trazojnë rregullat e
lojës

• Kufizime të kapacitetit
institucional
• Cilësi e dobët e shërbimeve
publike,
• Boshllëqe në zbatim
• Korrupsioni i përhapur
• Mungesa e llogaridhënies
• Sfidat në nivel vendor
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Programi ynë mbështet agjendën për rritjen dhe
punësimin në pesë fusha tematike

1. Mjedisi i biznesit
2. Agjenda për vendet e punës
3. Menaxhimi fiskal dhe i
shpenzimeve publike
4. Realizimi i shërbimeve
5. Llogaridhënia dhe diskutimi
qytetar
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Programi ynë për qeverisjen
Mjedisi i
biznesit

Agjenda për
vendet e
punës

MFP dhe
fiskal

Realizimi i
shërbimeve

Llogaridhënia
dhe diskutimi
qytetar

1. Ngritje kapaciteti për PBA,
shërbime këshillimore dhe
analiza
2. Mbështetje për reformën
e menaxhimit të sektorit
publik

1. Shërbime këshillimore
dhe analiza për rritjen
ekonomike dhe punësimin
Llogaridhënia dhe
diskutimi qytetar

2. Punësimi në sektorin
publik dhe tregjet e punës,
Bosnja
1. Asistencë teknike për
ridimensionim dhe
ristrukturim

3. Reforma e kontabilitetit
publik
2. Mbështetja e zbatimit të
reformave të MIP-së
3. Mbështetje për vlerësim
dhe zbatim të projekteve
4. Asistencë teknike për
administrimin tatimor
5. Vlerësimi PEFA
2. PEMPAL
3. PULSAR
4. Programi Trajnim i
trajnuesve për auditimin e
brendshëm

1. Shqyrtime të
funksioneve horizontale
2. Shqyrtim funksional në
arsim
3. Shqyrtim funksional në
shëndetësi

1. Huadhënie për
shërbimet publike me
qytetarin në qendër

2. Modernizimi dhe
optimizimi i administratës
publike P4R

Fuqizimi i kapacitetit të
kontrollit të lartë të shtetit
për auditim të
prokurimeve

. Mundësimi i qeverisjes
digjitale në Serbi (në
proces)

2. Fuqizimi i kontrollit dhe
shqyrtimit legjislativ në
Ballkanin Perëndimor

4. Qendrat e shërbimeve
për qytetarët

