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MFP – konteksti gjeorgjian

Përbërësit parësorë:

 Instrumente dhe procese të gjithanshme, efektive dhe transparente

 Investim efikas dhe i sigurt i fondeve publike
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MFP

Zinxhiri i rregullave, sistemeve
dhe proceseve, forca e të cilit

është jo më e madhe se hallka e 
tij më e dobët



Vizioni dhe misioni i thesarit
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Të sigurojë menaxhim të gjithanshëm, 
efektiv dhe transparent të financave

publike

Të sigurojë investim efikas dhe të sigurt
të fondeve publike

 Të sigurojë sisteme të thjeshta, të lehta në
përdorim dhe transparente për përdoruesit e 
buxhetit në kryerjen e operacioneve të
buxhetit

 Kontabilitet dhe raportim i saktë dhe në kohë
mbi buxhetin dhe mbi operacionet e lidhura

 Të zbatojë Standardet Ndërkombëtare të
Kontabilitetit të Sektorit Publik

 Të menaxhojë dhe përdorë llogarinë unike të
thesarit

 Të zhvillojë mekanizma dhe instrumente të
besueshme dhe të duhura për menaxhimin e 
fondeve publike



Fushat kyçe të MFP-së së thesarit dhe rrjedhojat nga covid-19
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SIMFP

Menaxhimi i
likuiditetit

SNKSP



Rrjedhojat e Covid-19 menaxhimi i likuiditetit

 “Likuiditeti është mbreti”

 Sektori privat kundrejt atij shtetëror

 Menaxhimi i likuiditetit ka katër objektiva kryesorë:

 Pasja në gatishmëri e fondeve adekuate

 Marrja hua vetëm atëherë kur nevojitet

 Maksimizimi i interesit mbi likuiditetit e papërdorur

 Menaxhimi i risqeve
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Rrjedhojat e COVID-19 Menaxhimi i Likuiditetit
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Utilize all available and potential sources of liquidity in the best possible way to keep smooth 
functioningObjective

Considerations

Challenges

Cash Preservation Cash Generation

Cash Preservation is highly dependent on credible
cash forecasts, which in turn is affected by volatility in
revenue and expenditure. Thus, producing the
reliable forecasts becomes very challenging;

Many countries struggle to have sound cash
forecasting tools and process even during ordinary
stable times. Thus, it is twice more difficult for them
to assess cash needs properly during the crisis;

Difficulties to generate money internally - In times of
crisis, when businesses close down and employees
are laid off, governments struggle to collect planned
amounts from taxation;

Difficulties to generate money internationally - High
uncertainty and rush into cash resources makes it
difficult for governments to access enough cash on
stressed financial markets;



Rrjedhojat e COVID-19: Raportimi financiar

 Ndryshimet në aktivet dhe pasivet

 Kontabilizimi i provigjoneve

 Kontabilizimi i detyrimeve dhe aktiveve të kushtëzuara

 Vlerësimi i aftësisë së njësisë ekonomike për të vazhduar në vijimësi

 Çregjistrimet e mundshme

 Problemet e menaxhimit të burimeve njerëzore
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Rrjedhojat e COVID-19: Veprimet

 Vlerësohet ndikimi i situatës së jashtëzakonshme

 Hartohen skenarë me ndryshore kyçe

 Rivendosen përparësitë dhe ndryshohen planet e shpenzimit të likuiditetit

 Bashkërendohet brenda & jashtë

 Vendoset kuadri ligjor për financimin e buxhetit të ri

 Shikohet mundësia e instrumenteve të linjës së kreditimit

 Përdoren fondet e shërbimit të borxhit, nëse ka, për të mbrojtur pozicionin e likuiditetit
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Përfundim

Mësimet kryesore

 Nevoja për mekanizmat e duhura për menaxhimin e burimeve të likuiditetit të qeverisë

 Parashikimi i flukseve, identifikimi dhe menaxhimin e fondeve të papërdorura, krijimi

i rezervave të likuiditetit

 Zbatimi i masave të duhura institucionale dhe i proceseve teknike

 Nevoja për informacion të mbështetur në bazë monetare dhe në bazë me të drejta dhe detyrime të
konstatuara:

 Përmirësimi i cilësisë dhe besueshmërisë së të dhënave kontabël

 Sigurimi i vijueshmërisë dhe krahasueshmërisë së pasqyrave financiare

 Rritja e kapaciteteve për analizë dhe parashikime makroekonomike
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Planet e ardhshme: të Thesarit të Shtetit
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SNKSP

• Përfundimi i
zbatimit të
SNKSP-ve

• Përfshirja e 
njësive të
qeverisjes
vendore

SMFP

• LLUTH - Mbulimi
• Libri i madh i

llogarive të
Thesarit

Menaxhimi i
likuiditetit

• Automatizimi i
proceseve

• Dalja me 
instrumente të
reja

Të tjera

• Kontabiliteti dhe
raportimi i
buxhetit

• Zhvillimi i
vazhduar



Faleminderit për vëmendjen!

www.mof.ge
www.treasury.gov.ge
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