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Zbatimi i kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara

Ndjekja e një qasjeje tërësore sistemike për 
përmirësimin e menaxhimit financiar publik
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Qeverisja e mirë dhe standardet e 
kontabilitetit në menaxhimin financiar 
publik kanë rëndësi kritike



cipfa.org

Përse?

 Cilido qoftë niveli i zhvillimit të rrethanave 
ekonomike në një vend, qytetarët e ngrenë 
vazhdimisht stekën sa i takon asaj se çfarë presin 
nga realizimi i shërbimeve publike

 Presionet mbi buxhetet kombëtare
 Duhen kuptuar më mirë raportet midis elementeve 

të menaxhimit financiar publik (MFP) dhe 
karakteristikave të veçanta unike të tyre

 Duhet përmirësuar performancë e shërbimeve 
publike, transparenca dhe llogaridhënia

 Presioni për të luftuar krimin ekonomik dhe 
korrupsionin
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Përkufizimi nga CIPFA i MFP-së së 
fuqishme

‘Menaxhimi Financiar Publik (MFP) është sistemi 
nëpërmjet të iclit planifikohen, orientohen dhe 
kontrollohen burimet financiare për të mundësuar dhe 
ndikuar realizimin efikas dhe efektiv të objektivave të 
shërbimeve publike.’
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MFP cilësor kërkon (të paktën)…
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Qasja tërësore sistemike (WSA)-
pamje e përgjithshme 

 Arkitektura e përgjithshme është një aspekt kyç i 
mjedisit të MFP-së – organe globale, rajonale dhe 
kombëtare

 Një MFP i fuqishëm ka nevojë për qeverisje të mirë 
(udhëheqje, vizion dhe planifikim, menaxhim i 
performancës dhe risqeve, transparencë dhe 
llogaridhënie)

 Njeh palë të shumta interesi – qytetarët, përdoruesit 
e shërbimeve dhe organizatat realizuese etj.

 Nënvizon bashkërendimin dhe bashkëpunimin e 
interesave në ideimin dhe prioritizimin e politikave 
dhe programeve.
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Për ta përmbledhur: WSA ofron një sërë 
mënyrash për përzgjedhjen e prioriteteve për 
përmirësim

 Fuqizim i proceseve të veçanta financiare
 Analizim i aktiviteteve të veçanta që kontribuojnë në rezultatet e 

synuara dhe fokusim te ato që mund të sjellin ndryshimin më të 
madh

 Sheh të gjitha proceset që  kanë nevojë të bashkohen dhe vë në 
objektiv të planeve të përmirësimit fushat ku ndryshimi sjell 
ndikimin më të madh në efektivitetin e përgjithshëm

 Identifikimi i proceseve qendrore në renditjen kohore të 
përmirësimeve të MFP-së krahas zhvillimeve që do t’i ruajnë në të 
ardhmen

 Sugjerimi i programeve plotësuese që nuk kanë të bëjnë 
drejtpërdrejt me menaxhimin financiar por mund të jenë duke 
bllokuar reformën

 Theksi te WSA kërkon që efektiviteti dhe qëndrueshmëria në kohë e 
MFP-së varet nga një drejtpeshim i shëndetshëm në mbarë 
komponentët e sistemit

 Mndësohen ndërhyrje të forta dhe të mirësynuara – por që mbajnë 
parasysh pasojat e sistemit
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Ndjekja e qasjes WSA

 Programet e përmirësimit të MFP-së varen nga prioritetet dhe 
rrethanat vendore

 Është e qartë nga përvoja se do të ishte përtej kapacitetit të 
thuajse të gjitha vendeve zbatimi i përmirësimeve në mbarë gamën 
e proceseve në të njëjtën kohë

 Kur ministria e financave fut në zbatim një sistem të ri MFP-je ajo 
duhet të mbështetet në njohuri relativisht të sofistikuara për të 
vepruar si përcjellës i ndihmës së donatorëve dhe kampion i 
reformës së MFP-së për të krijuar, udhëhequr dhe drejtuar zbatimin 
dhe për të vepruar si klient për konsulentët.
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Ndjekja e qasjes WSA në Zimbabve
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Ndjekja e qasjes WSA në Zimbabve 

 Projekt i financuar nga DFiD/IFAC – ka filluar më 2016
 Pushteti qendror dhe autoritetet vendore në fshat dhe qytet
 Bordi i Kontabilistëve dhe Audituesve Publikë (PAAB), Ministria e 

Financave, Zyra e Audituesit të Përgjithshëm
 Komisioni i Shërbimeve Publike, 13 qendra trajnimi shtetërore
 Tetë organe profesionale kontabël regjistruar pranë PAAB – 2 

organe pilot janë identifikuar pëlr të fuqizuar kualifikimet për 
sektorin publik

 Donatorët – Komisioni Evropian, Banka Botërore, FMN, DfiD, USAID
 Plani për zbatimin e SNKSP-ve aktualisht në proces – afati muaji 

gusht 2018
 PAAB shpalli një plan ndryshimi me 10 pika në mars 2018
 Struktura të reja qeverisjeje janë ngritur brenda Ministrisë së 

Financave për ta çuar përpara vënien në zbatim
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Objektivi ambicioz 2021!
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Pas përgatitjes më 2009… ka pasur një sërë 
reagimesh ndaj sfidave të paraqitura

 Kodi i FMN-së për Transparencë Fiskale
 Kuadri PEFA
 Marrëveshja MOCAIC
 Nisma e IFAC «Llogaridhënie tani»



Falemnderit

Ndonjë pyetje?
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