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DISKUTIM INTELIGJENT NDËRAKTIV 

INSTRUMENTI I VLERËSIMIT TË 
NDËRHYRJEVE NË KUADËR TË COVID-19 

5 tetor 2020 

KONTEKSTI 

Pandemia e COVID-19 përbën një prej sfidave më të mëdha për qeveritë, që ka parë ky 
shekull. Si rezultat i ndërhyrjeve të paprecedentë buxhetore, që po zhvillohen nga qeveritë 
në mbarë botën, efektet e pandemisë do të ndihen në financat shtetërore, në mënyrë të 
menjëhershme, por edhe në periudhën afatgjatë. 

Për të ndihmuar qeveritë dhe palët e tjera të interesuara që të kuptojnë ndikimin që kanë 
ndërhyrjet shtetërore në momente të ndryshme, IFAC dhe Universiteti i Zyrihut për Shkencat 
e Aplikuara (ZHAW), në partneritet me Bordin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
të Sektorit Publik (BSNKSP), kanë përgatitur instrumentin e vlerësimit të ndërhyrjeve në 
kuadër të COVID-19. Instrumenti ofron një mjet të menjëhershëm për vlerësimin e efekteve 
ekonomike të nismave ekzistuese dhe të planifikuara të politikave, të cilat mund të përdoren 
në mënyrë të pavarur pavarësisht nga baza e kontabilitetit në sektorin publik të një vendi të 
caktuar. 

Objektivi kryesor i këtij seminari virtual është: i) prezantimi dhe diskutimi i qasjes dhe 
elementeve kryesore të instrumentit; ii) shkëmbimi i përvojave të vendeve anëtare të 
programeve PULSAR dhe FOCAL në vlerësimin dhe raportimin e ndikimit të COVID-19; iii) 
shikimi i mundësive për përdorimin praktik të instrumentit në programet PULSAR dhe FOCAL. 

VENDNDODHJET DHE ORA 

• 06:00 – Qyteti i Guatemalës, Managua, San Hoze, San Salvador, Tegucigalpa, 
• 07:00 – Bogota, Lima, Qyteti i Meksikos, Qyteti i Panamasë, Kuito, 
• 08:00 – Asunsion, La Paz, Santiago, Santo Domingo, Uashington D.K., 
• 09:00 – Brazilia, Buenos Aires, Montevideo 
• 14:00 – Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë, Shkup, Tiranë, Vjenë, Zagreb 
• 15:00 – Kishinav, Kiev, Minsk 
• 16:00 – Baku, Tbilis, Jerevan 



 

 

PROGRAMI E HËNË, 5 TETOR 2020, 14:00 (ORA E EVROPËS 
QENDRORE) 

14:00 

Fjala e hapjes 

Fjala e mirëseardhjes dhe prezantim i shkurtër i temës dhe i folësve 

Dmitri GourfinkelDrejtues i ekipit të projektit, KP-RF, PULSAR; Specialist i lartë 
për menaxhimin financiar, Banka Botërore (Drejtues i punimeve të seminarit) 
Daniel BoyceMenaxher Praktike për Qeverisjen në rajonin e EAQ-së, Banka 
Botërore 
Xiomara MorelMenaxher Praktike për Qeverisjen në rajonin e ALK-së, Banka 
Botërore 

  

14:15 

Vlerësimi i ndikimit të COVID-19 

Fjala kryesore mbi rëndësinë e transparencës dhe qëndrueshmërisë financiare 

Edward Olowo OkereDrejtor i Praktikës Globale për Qeverisjen, Banka 
Botërore 

  

14:20 

Instrumenti i vlerësimit të ndërhyrjeve në kuadër të COVID-19: arsyetimi dhe e 
ardhmja 

Prezantim i elementeve dhe përfitimeve kryesore të instrumentit 

Ross Smith Drejtor programi dhe drejtor teknik, BSNKSP 

  

14:35 

Instrumenti i vlerësimit të ndërhyrjeve në kuadër të COVID-19: mbrapa kuintave 

Prezantim dhe diskutim i elementeve kryesore të procesit të vlerësimit 

Andreas BergmannDrejtor, Sektori Publik, Fakulteti i Administrimit dhe të 
Drejtës ZHAW, Zvicër; ish-kryetar i BSNKSP-së 

  

14:50 

Përvoja e vendeve të programit PULSAR 

Përvoja e Gjeorgjisë sa i takon vlerësimit dhe raportimit të ndikimit që ka COVID-
19 në financat publike 

David GamkrelidzeDrejtor i Drejtorisë së Parashikimit dhe Menaxhimit të 
Likuiditetit, Thesari i Shtetit, Ministria e Financave, Gjeorgji 

  



 

 

15:00 

 Përvoja e vendeve të programit FOCAL 

Përvoja e Kolumbisë sa i takon vlerësimit dhe raportimit të ndikimit që ka COVID-
19 në financat publike 

Pedro BohorquezDrejtor i Financave Publike, Kolumbi 

  

15:10 

Pyetje & Përgjigje 

Pyetje dhe përgjigje dhe mbyllja e seancës, drejtuar nga: 

Jose RezkBashkëdrejtues Ekipi për KP-E, PULSAR; Specialist i lartë për 
menaxhimin financiar, Banka Botërore 
Juan Carlos SerranoKoordinator për programin FOCAL dhe Specialist i lartë për 
menaxhimin financiar, Banka Botërore 

  

15:25 

Fjala mbyllëse 

Arman VatyanDrejtues i Programit PULSAR; Pikë Qendrore Kontakti për 
Qeverisjen për Azinë Qendrore, Banka Botërore 
Srinivas GurazadaKryetar i Sekretariatit të PEFA-s; Kryespecialist global për 
menaxhimin e financave publike, Banka Botërore 

  

15:30 Fundi i seminarit virtual 

 
  



 

 

JETËSHKRIMET E FOLËSVE DHE DREJTUESIT TË SEANCËS 
(sipas rendit të marrjes së fjalës) 

 

DMITRI GOURFINKEL 
Specialist i lartë për drejtimin financiar, Drejtues Ekipi për KP-RF 
PULSAR, Banka Botërore 

Dmitri Gourfinkel është specialist i lartë për drejtimin financiar pranë 
Praktikës Globale të Qeverisjes në Bankën Botërore dhe ka 16 vjet 
përvojë profesionale në menaxhimin e financave publike dhe 

përputhshmërinë me detyrimet e besnikërisë në një sërë vendesh. Përpara se të fillojë punë 
në Bankën Botërore në vitin 2007, ka mbajtur disa poste në nivel të qeverisjes qendrore dhe 
nënqendrore në Meksikë, si Këshilltar i Ministrit të Financave, Kryekëshilltar i 
Zëvendësdrejtorit të Thesarit të Federatës dhe Kryekëshilltar i Kryetarit të Kontrollit të Shtetit 
për Qytetin e Meksikos. Dmitri është kontabilist publik i certifikuar nga Instituti Meksikan i 
Kontabilistëve të Autorizuar dhe ka kryer studimet e nivelit Master për administrim publik 
pranë fakultetit “Maxwell School of Citizenship dhe Public Affairs” të Universitetit të 
Sirakuzës. Dmitri është drejtues ekipi për Komunitetin e Praktikës për Raportimin Financiar 
programit PULSAR. 

 

 

DANIEL BOYCE 
Menaxher i Praktikës së Qeverisjes, Banka Botërore 

Daniel Boyce është Menaxher Praktike për Evropën Lindore dhe Azinë 
Qendrore në Praktikën Globale për Qeverisjen të Bankës Botërore. 
Sektori që ai drejton mbulon 11 vende të Evropës Lindore, Kaukazit 
Jugor dhe Azisë Qendrore. Është kontabilist publik i certifikuar (CPA), ka 
diplomë të studimeve universitare në kontabilitet nga Universiteti 

“A&M” i Floridës dhe mban titullin doktor në shkenca politike nga Universiteti i Kalifornisë, 
Los Anxhelos (UCLA). Më parë ka drejtuar sektorin e menaxhimit financiar të Bankës Botërore 
për rajonin e Amerikës Latine dhe Karaibeve. Zoti Boyce është përgjegjës për mbikëqyrjen e 
cilësisë së punës që bën Banka Botërore në fushën e qeverisjes, përfshirë punën në fushën e 
menaxhimit financiar operativ dhe aktivitetet e ngritjes së kapaciteteve në menaxhimin e 
sektorit publik. Temat të cilat trajtohen nga praktika e qeverisjes përfshijnë ndër të tjera 
temat e lidhura me reformën në drejtësi, ndërmarrjet shtetërore dhe menaxhimin e financave 
publike. Ai luan rol udhëheqës edhe në nisma rajonale të lidhura me menaxhimin e 
shpenzimeve publike dhe me kontabilitetin në sektorin publik.  



 

 

 

XIOMARA MOREL 
Menaxhere e Praktikës së Qeverisjes, Banka Botërore 

Zonja Morel është Menaxhere Praktike pranë Praktikës Globale për 
Qeverisjen në rajonin e Amerikës Latine dhe Karaibeve (ALK) të Grupit 
të Bankës Botërore. Është kontabiliste publike e certifikuar dhe ka 
diplomë të nivelit master në financë. Përvoja profesionale e zonjës 
Morel përfshin 25 vjet përvojë me Bankën Botërore, përfshirë 

menaxhim portofoli, rritje cilësie, kontabilitet publik dhe raportim financiar, menaxhim risku 
dhe zhvillim kapaciteti të institucioneve publike në vendet klientë të Bankës. Gjatë punës në 
Bankën Botërore, zonja Morel ka pasur arritje të shumta me ndikim të rëndësishëm operativ 
në vendet kilente në një shumëllojshmëri operacionesh të huadhënies dhe nismash të 
menaxhimit të financave publike, që i qasen qeverisjes që nga kontrolli i përmbushjes së 
detyrimit të besnikërisë, te ngritja e kapaciteteve e deri te reformat strategjike për 
menaxhimin e financave publike. Në postin e tanishëm, zonja Morel është përgjegjëse për 
mbikëqyrjen e zbatimit të politikës së menaxhimit financiar në operacionet e financuara nga 
Banka Botërore, menaxhimin me efektivitet dhe zhvillimin e mëtejshëm të portofolit 
ekzistues të operacioneve dhe punën analitike në rajonin e ALK-së, në mbështetje të 
strategjisë rajonale dhe programit të qeverisjes në vendet kliente.  

 
 

 
EDWARD OLOWO-OKERE 
Drejtor i Praktikës Globale për Qeverisjen, Banka Botërore 

Ed Olowo-Okere udhëheq ekipin e Bankës Botërore për Menaxhimin 
Financiar dhe Sektorin Publik pranë Praktikës Globale të Qeverisjes. 
Puna e këtij grupi përqendrohet në dhënien e ndihmës vendeve për të 
ngritur institucione të afta, efektive, llogaridhënëse, transparente dhe 
gjithëpërfshirëse të cilat realizojnë shërbime me qytetarin në qendër, 

ndihmojnë rritjen e sektorit privat dhe rrisin besimin te qeveria. Ky grup ofron njohuri eksperti 
për çështje të qeverisjes, të cilat shkojnë që nga menaxhimi i financave publike, mobilizimi i 
burimeve të brendshme, reformimi/drejtimi i brendshëm i ndërmarrjeve shtetërore, 
reformimi i institucioneve publike, decentralizimi/qeverisja në nivel nënqendror e deri te 
politikat kundër korrupsionit, dhënia e sigurisë në kuadër të detyrimit të besnikërisë, analiza 
e ekonomisë politike dhe gov-tek (pra, shfrytëzimi i teknologjisë për të modernizuar sektorin 
publik dhe për të përmirësuar realizimin e shërbimeve për qytetarët dhe bizneset dhe për të 
rritur efikasitetin, transparencën dhe llogaridhënien). 



 

 

 

ROSS SMITH 
Drejtor program dhe drejtor teknik i Bordit të Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP) 

Ross Smith është drejtor program dhe drejtor teknik i Bordit të 
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik 
(BSNKSP). Ross udhëheq ekipin e stafit të BSNKSP-së në punën e tyre për 
hartimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit 

Publik (SNKSP). Që prej fillimit të punës në BSNKSP në vitin 2013, Ross udhëheq përgatitjen 
dhe zbatimin e aktiviteteve të qeverisjes së BSNKSP-së dhe krijimin e Grupit Këshillimor 
Konsultativ të BSNKSP-së. Ross ka mbikëqyrur projektet e BSNKSP-së në lidhje me 
kontabilitetin e instrumenteve financiare (instrumentet financiare specifike të sektorit publik 
dhe SNKSP 41 “Instrumentet financiare”) dhe përgatitjen e strategjisë dhe planit të punës 
2019-2023 të BSNKSP-së, përfshirë punën kërkimore dhe prezantimin e projektit të burimeve 
natyrore. Përpara punës në BSNKSP, Ross ka punuar disa vjet për njërën prej 4 firmave të 
mëdha të kontabilitetit në Kanada dhe në Japoni. Ross është fokusuar në detyra komplekse 
kontabiliteti dhe auditimi në lidhje me ndërmarrjet e shërbimeve publike, shoqëritë e mëdha 
industriale dhe institucionet financiare. Ross është kontabilist profesional i autorizuar në 
Kanada. 

 

 

ANDREAS BERGMANN 
Drejtor, Sektori Publik, Fakulteti i Administrimit dhe të Drejtës ZHAW, 
Zvicër; ish-kryetar i BSNKSP-së 

Andreas Bergmann është profesor i plotë i financave publike dhe drejtor 
për sektorin publik pranë Universitetit të Zyrihut për Shkencat e 
Aplikuara, Fakulteti i Administrimit dhe të Drejtës, prej vitit 2002. Më 
parë ka qenë Kryetar i Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP) nga viti 2010 deri në vitin 2015, dhe më parë ka qenë 
anëtar publik i bordit prej vitit 2006. Prej vitit 2009 është edhe anëtar i organit zviceran të 
vendosjes së standardeve kontabël për sektorin publik (SRS-CSPCP), dhe prej vitit 2010 anëtar 
i Grupit Këshillimor për Kontabilitetin të Komisionit Evropian. Në vitin 2010, zoti Bergmann ka 
qenë profesor i jashtëm pranë Universitetit “Victoria” në Uellington, Zelandë e Re. Ai është 
këshilltar shkencor për reformat e MFP-së në Zvicër, Evropë, Azinë Qendrore, Amerikën 
Latine, Azinë Juglindore, dhe në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Nga viti 2003 deri 
në vitin 2009, ka qenë këshilltar shkencor për reformat e kontabilitetit të sektorit publik në 
nivel federal dhe shtetëror në Zvicër. Ai ka qenë edhe anëtar, dhe më pas kryetar, i komitetit 
këshillimor për vënien në zbatim të GFSM2001/ESA95 në Zvicër. Në vitin 1999, ka filluar punë 



 

 

pranë Universitetit të Zyrihut për Shkenca të Aplikuara si Lektor i Lartë dhe u bë profesor i 
plotë në vitin 2002. Zoti Bergmann e ka filluar karrierën si konsulent biznesi përpara se të 
fillonte punë pranë Ministrisë së Arsimit të Shtetit të Zyrihut si Menaxher Projekti për 
Reformat NPM/Shef Kontrolli. Është diplomuar nga Universiteti i Lankasterit dhe mban 
diplomë master dhe doktoraturë nga Universiteti St. Gallen. 

 

DAVID GAMKRELIDZE 
Drejtor i Drejtorisë së Parashikimit dhe Menaxhimit të Likuiditetit, 
Thesari i Shtetit, Ministria e Financave, Gjeorgji 

Me më shumë se 10 vjet përvojë pune në poste të larmishme financiare, 
si në fushën publike, ashtu edhe në atë private, David ka fituar njohuri 
të gjera në përgatitje buxheti dhe planifikim, kontabilitet dhe raportim 

(SNRF, SNKSP, PEFA), analizë dhe parashikim financiar. Aktualisht është drejtor i drejtorisë së 
Thesarit të Shtetit që ka për detyrë të sigurojë investim efikas dhe të sigurt të fondeve publike. 
David është diplomuar në ciklin e parë universitar në biznes dhe financë pranë Universitetit 
Shtetëror të Tbilisit. Është diplomuar në nivelin Master për administrimin biznesi në 
Universitetin Shtetëror të Tbilisit, si edhe ka një tjetër diplomë të nivelit Master në financë 
nga Universiteti i Bankës së Gjeorgjisë. Aktualisht David ndjek studimet e doktoraturës në 
shkencat ekonomike, me temë “Tregjet financiare ndërkombëtare dhe zhvillimi i tregjeve të 
kapitalit në Gjeorgji”. 

 

 

Zoti Pedro Luis Bohórquez Ramírez është kontabilist publik, i diplomuar 
pranë “Universidad de La Salle” me studime pasuniversitare në 
menaxhim të lartë dhe qeverisje pranë “Universidad de los Andes” dhe 
“Universidad Militar Nueva Granada”. Në karrierën e tij profesionale, ka 
shërbyer si Drejtor Administrativ dhe Financiar i Zyrës së Prokurorit të 

Përgjithshëm të Bogotasë dhe Kundinamarkës, si Drejtor i Zyrës së Kontrollit të Brendshëm, 
Drejtor Financiar Kombëtar, Drejtor Rajonal i Bogotasë dhe Kundinamarkës, Drejtor i 
Përgjithshëm i Shërbimit Kombëtar të Mësimit (SENA). Ai ka shërbyer edhe si Drejtor i 
Kontabilitetit të Federatës Kombëtare të Kultivuesve të Orizit (FEDEARROZ), si Dekan i 
Fakultetit të Kontabilitetit Publik të Universitetit “San Martin”, si Drejtor i revistës 
“Conciencia” dhe si Sekretar Ekzekutiv i Forumit të Kontabilistëve Shtetërorë të Amerikës 
Latine (FOCAL).  

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ 
Drejtor i Financave Publike, Kolumbi 



 

 

 

JOSE SIMON REZK 
Specialist i lartë për menaxhimin financiar, bashkë-drejtues i ekipit për 
KP-E, PULSAR, Banka Botërore 

José Rezk ka diplomë të nivelit master në menaxhim strategjik dhe 
teknologji dhe diploma universitare në administrim biznesi dhe në 
kontabilitet. Mban edhe disa certifikata ndërkombëtare në kontabilitet 
dhe auditim, përfshirë titullin auditues i brendshëm i certifikuar (IIA), 

auditues sistemesh informatike i certifikuar (ISACA) dhe ekzaminues mashtrimi i certifikuar 
(ACFE). José ka mbi 20 vjet përvojë pune në menaxhim financiar dhe auditim, përfshirë edhe 
15 vjet pranë Bankës Botërore. Në rolin e tij më të vonshëm si koordinator për menaxhimin 
financiar për Amerikën Qendrore, ka mbikëqyrur MFP-në dhe aspektet e detyrimit të 
besnikërisë të portofolave të projekteve për Kosta Rikën, El Salvadorin, Guatemalën, 
Hondurasin, Nikaraguan dhe Panamanë. Më parë, ka punuar si specialist i menaxhimit 
financiar për disa vende të Amerikës Latine, me qendër në Zyrat e Bankës Botërore në 
Argjentinë dhe në Honduras. Ka udhëhequr disa studime të MFP-së, përfshirë PEFA 
kombëtare dhe nënkombëtare, dhe kohët e fundit ka udhëhequr organizimin e konferencave 
rajonale të dijes dhe mësimit, si CReCER dhe Cuentas Claras. Ka mbështetur dialogun me 
Rrjetin e Amerikës Latine të Kryefinancierëve Shtetërorë (FOCAL) me fokusin te fuqizimi i 
kontabilitetit në sektorin publik. Përpara Bankës Botërore, ka punuar në sektorin privat 
(sektori i teknologjisë së informacionit) si edhe në sektorin publik në Argjentinë. Në CFRR 
Vjenë, José do të punojë për kontabilitetin në sektorin publik dhe raportimin financiar në 
sektorin privat. 

 

JUAN CARLOS SERRANO  
Specialist i lartë për menaxhimin financiar, Banka Botërore 

Juan Carlos Serrano është aktualisht koordinator për menaxhimin 
financiar për vendet e Andeve në Praktikën Globale për Qeverisjen të 
Bankës Botërore dhe ndërlidhës me Forumin e Kontabilistëve 
Shtetërore të Amerikës Latine (FOCAL). Përvoja e tij mbulon një gamë të 
gjerë fushash të reformës së MFP-së, me fokus te qeverisja, mbikëqyrja 

e detyrimit të besnikërisë, ofrimi i ngritjes së kapaciteteve qeverive dhe nismat strategjike të 
dialogut në nivel vendi. Gjatë punës në Bankën Botërore, zoti Serrano ka udhëhequr shumë 
nisma në mbarë rajonin e Amerikës Latine, ku janë përfshirë një gamë e gjerë institucionesh 
të llogaridhënies dhe mbikëqyrjes, me synim përmirësimin e qeverisjes dhe zbatimin e 
reformave për transparencën dhe llogaridhënien. Përpara Bankës Botërore, zoti Serrano ka 
punuar gjerësisht në sektorët publikë dhe financiarë të Meksikës, pranë Njësisë Këshillimore 
të Ministrisë së financave, Komisionit Meksikan për Bankat dhe Letrat me Vlerë dhe 



 

 

institucione të tjera bankare ndërkombëtare. Zoti Serrano është kontabilist publik i certifikuar 
dhe ka diplomë të nivelit master në financa nga Instituti Meksikan i Teknologjisë Autonome 
(ITAM). Është anëtar aktiv i profesionit të kontabilitetit dhe auditimit dhe është anëtar aktiv i 
organizatave të tilla si Instituti Amerikan i Kontabilistëve Publikë të Certifikuar (AICPA) dhe 
Instituti i Audituesve të Brendshëm (IIA). Ka edhe Certifikatë në Raportimin Financiar 
Ndërkombëtare të lëshuar nga Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar të Autorizuar (ACCA) 
në Britaninë e Madhe. 

 
ARMAN VATYAN 
Krye-Specialist për Menaxhimin Financiar – Pikë Qendrore Kontakti për 
Qeverisjen për Azinë Qendrore, Banka Botërore; Menaxher Programi 
PULSAR 

Arman Vatyan, kontabilist i autorizuar në Britaninë e Madhe dhe 
Kanada, Drejtues Programi PULSAR është pikë qendrore kontakti për 
Praktikën Globale të Qeverisjes në Bankën Botërore, i cili mbikëqyr 

zbatimin e veprimtarive të BB-së në fushën e Qeverisjes në Azinë Qendrore përfshirë në 
fushën e menaxhimit financiar. Ai ka më se 20 vjet përvojë në drejtimin e nismave dhe 
reformave të rëndësishme të menaxhimit financiar, përfshirë në kontabilitetin dhe raportimin 
financiar në sektorin publik dhe atë privat, auditimin e brendshëm dhe të jashtëm publik, 
sistemin e informacionit të menaxhimit financiar (FMIS) dhe kontrollin e brendshëm publik 
në 24 vende në Evropë dhe Azinë Qendrore, Amerikën Latine dhe Lindjen e Mesme dhe 
Afrikën e Veriut. Ai drejton edhe Komunitetin e Praktikës për Auditimin e Brendshëm të 
PEMPAL në 23 vende (prej vitit 2008) dhe programe të tjera të suksesshme të MFP. Përpara 
se t’i bashkohej Bankës Botërore, ka punuar në KPMG për t’u ofruar këshilla për drejtimin e 
brendshëm, planifikimin strategjik, MIS, ristrukturimin, marrjet në pronësi dhe privatizimin 
qeverive dhe njësive ekonomike të mëdha me interes publik. Ka rreth 20 vjet përvojë në 
mësimdhënie në kurset e ACCA dhe si lektor i jashtëm në universitete dhe programe master.  

 

SRINIVAS GURAZADA 
Kryetar i Sekretariatit për Llogaridhënien për Shpenzimet dhe Financat 
Publike (PEFA), Banka Botërore 

Srinivas Gurazada është Kryetar i Sekretariatit për Llogaridhënien për 
Shpenzimet dhe Financat Publike (PEFA), me qendër në Bankën 
Botërore në Uashington D.K. Ai është Drejtues Global për Menaxhimin 
e Financave Publike (MFP) dhe punon për sintetizimin e dijeve globale 

për MFP-në për t’i ndihmuar qeveritë të zbatojnë me efektivitet politikat buxhetore. Njohuritë 
dhe interesat e tij përfshijnë reformat në sektorin publik, përfshirë reformat e buxhetit (për 



 

 

shembull, përgatitja e buxhetit në bazë të performancës/në bazë të produktit), mobilizimin e 
të ardhurave, reformat e kontabilitetit dhe të raportimit financiar (SNKSP), sistemet e 
kontrollit të brendshëm, auditimin dhe zhvillimin e diagnostikimeve (PEFA, TADAT, PIMA, SAI 
– PMF, ROSC, PERs etj.), analizën e ekonomisë politike, realizimin e shërbimeve, 
decentralizimin, fondet e pasurisë sovrane dhe menaxhimin e NSH-ve. Ka mbi 25 vjet përvojë 
në menaxhimin e financave publike dhe në qeverisje, pasi ka punuar në qeveritë e Indisë dhe 
të Omanit, në disa organizata të OKB-së dhe në Bankën Botërore.   

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


