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FALËNDERIME
Ky studim është produkt informues i Praktikës Globale 

për Qeverisjen (PGQ) së Bankës Botërore, përgatitur në 
kuadër të komponentit të ndërgjegjësimit të Programit 
“Kontabiliteti dhe Raportimi në Sektorin Publik” (PULSAR). 
Ky produkt ka përfituar nga bashkëpunimi i drejtpërdrejtë 
me ekipin nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara i 
Zyrihut (ZHAW), përfshirë zotërinjtë Christoph Schuler, 
Sandro Fuchs, Andreas Bergmann dhe Pascal Horni. Ekipi 
i Bankës Botërore është udhëhequr nga Antonia Ida Grafl, 
specialiste e menaxhimit financiar, dhe më pas nga Iwona 
Warzecha, specialiste e menaxhimit të financave publike, 
nën orientimet e marra nga Daniel Boyce, Menaxher 
Praktike pranë Bankës Botërore. Ky studim mbështetet 
në një anketë të organizuar nga Banka Botërore me 13 
vende përfituese1 të programit PULSAR. U jemi mirënjohës 
për komentet e vyera, recensuesve tanë: Thomas Stauffer, 
Menaxher Programi, Sekretariati Shtetëror Zviceran për 
Çështje Ekonomike (SECO), Peter Istjan-Hölzl, Këshilltar 
i Lartë, Ministria Federale Austriake e Financave, Agnes 
Drimmel, Këshilltare, Ministria Federale Austriake e 
Financave. Ekipi ka marrë udhëzime të vlefshme edhe nga 
Arman Vatyan dhe Abbas Hasan Kizilbash, Banka Botërore.

Ky studim nuk do të kishte qenë i mundur pa 
mbështetjen e madhe dhe nivelin e lartë të përgjigjeve nga 
të gjitha vendet pjesëmarrëse. Në veçanti, dëshirojmë të 
falënderojmë sa vijon: Erisa Rodhani, specialiste, Ministria 
e Financave dhe Ekonomisë, Shqipëri; Karen Alaverdyan, 
Drejtor i Drejtorisë së Metodikës së Kontabilitetit të Sektorit 
Publik dhe Monitorim-Raportimit, Ministria e Financave, 
Armeni; Elman Huseynov, Drejtor, Qendra e Formimit në 
Shkencat Financiare, Ministria e Financave, Azerbajxhan; 
Natalia Rusakevich, Shefe Sektori, Ministria e Financave, 

Republika e Bjellorusisë; Maida Kasić, Këshilltare, Ministria 
e Financave, Federata e Bosnje-Hercegovinës; Sehija 
Mujkanovic, Asistent/Ministër për Operacionet e Thesarit, 
Ministria e Financave dhe e Thesarit, Federata e Bosnjës 
dhe Hercegovinës; Ivana Marjanović, Drejtore e Drejtorisë 
për Konsolidimin e Pasqyrave Financiare, Ministria e 
Financave, Republika Srpska (RS); Hana Zoričić, Shefe e 
Sektorit për Kontabilitetin Shtetëror dhe Kontabilitetin 
e Organizatave Jofitimprurëse, Ministria e Financave, 
Kroaci; Lela Pataraia, Zëvendësdrejtoreshë e Drejtorisë së 
Raportimit dhe Metodikës, Shërbimi i Thesarit, Ministria e 
Financave, Gjeorgji; Ahmet Ismaili, Drejtor i Përgjithshëm, 
Thesari i Shtetit, Ministria e Financave, Kosovë; Diana 
Grosu Axenti, Drejtoreshë e Drejtorisë së Përgjithshme, 
Qendra për Teknologjinë Informatike në Financa, Moldavi; 
Lilia Zaharcu, Konsulente Kryesore, Ministria e Financave, 
Moldavi; Marija Uljarević, Shefe e Sektorit të Kontabilitetit 
dhe Raportimit Buxhetor, Ministria e Financave, Mali i 
Zi; Ana Lalevic Filipovic, Profesoreshë pranë Fakultetit 
Ekonomik, Universiteti i Malit të Zi; Jadranka Djurkovic, 
Zëvendësdrejtore për Formimin dhe Zhvillimin, Autoriteti 
i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Mali i Zi; Branislav 
Gulev, Instituti për Kontabilistë dhe Kontabilistë të 
Certifikuar, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut; 
Boban Paunov, Këshilltar për çështje të kontabilitetit për 
fondet IPA të BE-së, Ministria e Financave e Maqedonisë 
së Veriut; Vera Vukcevic, Administrata e Thesarit, Ministria 
e Financave, Republika e Serbisë, dhe Svitlana Zubilevych, 
Kryetare e Komisionit për Arsimin Profesional dhe 
Certifikimin, Federata e Kontabilistëve dhe Audituesve 
Profesionistë, Ukrainë.

1 Në përputhje me sistemin politik të Bosnjës dhe Hercegovinës, anketa iu drejtua dy entiteteve: Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe 
Republikës Sërpska. Pra, studimi analizon 14 juridiksioneve.



4

PARATHËNIE
Programi i Kontabilitetit dhe Raportimit në Sektorin 

Publik (PULSAR), i filluar në vitin 2017, është një program 
në nivel rajoni dhe vendi, me 13 vende përfituese në 
Evropë dhe Azinë Qendrore. Objektivi i programit është 
dhënia e mbështetjes për përmirësimin e kuadrit të 
kontabilitetit dhe raportimit financiar në sektorin publik 
(KSP) në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe 
me praktikat e mira, në mënyrë që të rritet llogaridhënia, 
transparenca dhe ecuria e qeverive.

Objektivat dhe fushëveprimi i Programit PULSAR 
përcaktohen bashkërisht nga partnerët e Programit 
PULSAR – Austria, Zvicra dhe Banka Botërore – të cilët 
japin edhe mbështetjen institucionale për zbatimin dhe 
mobilizojnë burimet e nevojshme për aktivitetet. Vendet 
përfituese ndihmojnë t’i japin trajtë këtij programi përmes 
platformave të bashkëpunimit rajonal dhe kontributeve në 
komunitetet e praktikës me fokus në kuadrin e raportimit 
financiar dhe në edukimin kontabël.

 Komuniteti i Praktikës për Kuadrin e Raportimit 
Financiar (FinCoP, apo KP-KRF) mbështet zyrtarët 
qeveritarë në hartimin e strategjive dhe dokumenteve 
udhërrëfyese të reformave dhe ndihmon në përcaktimin 
dhe zbatimin e legjislacionit, standardeve, sistemeve të 
TI-së dhe instrumenteve më të përmirësuara. Komuniteti 
i Praktikës për Edukimin (EduCoP, apo KP-E) mbështet 
vendet përfituese në zhvillimin dhe përmirësimin e 
kontabilistëve dhe të profesionistëve financiarë në 
sektorin publik nëpërmjet aktiviteteve mësimore për të 
ndarë njohuri mbi edukimin, qasjet e formimit, programin 
mësimor, certifikimin, botimin e produkteve të dijes (për 
shembull, udhëzues për kornizën e kompetencave), ofrimin 
e Trajnimit të Trajnuesve për SNKSP-të dhe aktivitete të 
tjera mësimore.

Më shumë informacion për programin PULSAR 
dhe botimet e tij gjendet në internet në adresën 
www.pulsarprogram.org.
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Ky studim analizon mjedisin e kontabilitetit në sektorin 
publik (KSP) të trembëdhjetë vendeve përfituese të 
programit PULSAR nga vendet e Ballkanit Perëndimor 
dhe të Partneritetit Lindor, ku përfshihen, sipas rendit 
alfabetik, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Federata e 
Bosnjës dhe Hercegovinës2, Gjeorgjia, Kosova, Kroacia, Mali 
i Zi, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Republika e Srpska e 
Bosnjës dhe Hercegovinës, Serbia, Shqipëria dhe Ukraina. 
Objektivi i studimit është të analizohet mjedisi aktual i 
KSP-së përmes identifikimit të pikave të fortave, sfidave 
dhe mundësive brenda kuadrit të KSP-së në secilin prej 
vendeve të programit PULSAR. Të dhënat për studimin 
janë mbledhur në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2018 
nëpërmjet një ankete të gjithanshme online, me fokus 
te statusi i tanishëm i sistemeve të KSP-së dhe planeve 
të reformave. Për shkak të strukturës me vetëvlerësim të 
anketës, të dhënat e mbledhura mund të përfaqësojnë 
vetëm informacionet e përpiluara nga çdo vend.

 

Shumica e vendeve përfituese të programit PULSAR 
janë në proces kalimi nga baza monetare drejt bazës me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara të kontabilitetit. 
Për shkak të kufizimeve të sistemeve ekzistuese të 
kontabilitetit, ato synojnë t’i ndryshojnë këto sisteme 
për ta rritur nivelin e informacionit me të drejta dhe 
detyrimeve të konstatuara. Brenda këtij procesi, Standardet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP) 
janë pika mbizotëruese e referimit, megjithëse roli 
i tyre është i larmishëm dhe shkon që nga përdorimi i 
drejtpërdrejtë i SNKSP-ve si standarde kombëtare e deri te 
konsideromi i tyre si pikë referimi për hartimin e parimeve 
të përgjithshme kontabël kombëtare.

Ky studim konstaton se vendet e programit PULSAR 
mund të përfitojnë nga shumë pika të forta të cilat do 
t’i ndihmojnë ambiciet e tanishme dhe të ardhshme të 
reformës së KSP-së. Në veçanti, ekziston një bazë e gjerë 
njohurish dhe ekspertizë teknike në planifikimin financiar 
dhe zbatimin buxhetor. Koncepti i kontabilitetit me të 

1 PËRMBLEDHJE E 
DOKUMENTIT

2 Në përputhje me sistemin politik të Bosnjës dhe Hercegovinës, anketa iu drejtua dy entiteteve: Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe 
Republikës Sërpska. Pra, studimi analizon 14 juridiksioneve.
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drejtat dhe detyrime të konstatuara është i njohur për 
të  gjitha këto vende, ose nga zhvillimet historike dhe/
ose nga zbatimi i reformave të tanishme. Gjithashtu, një 
numër i konsiderueshëm vendesh mund të mbështeten 
në të dhënat e gjithanshme financiare dhe jofinanciare 
në regjistra të mirëmbajtur të aktiveve, ku mbulohen 
informacionet e rëndësishme kontabël. Në këtë kuadër, 
është duke ecur përpara zhvillimi i pasqyrave të bilancit 
të sektorit publik dhe në disa vende është duke u arritur 
një shkallë e konsiderueshme përputhshmërie me SNKSP-
të. Megjithatë, anketa zbulon kufizime të ndjeshme të 
sistemeve ekzistuese kontabël. Vende të ndryshme ende 
përdorin sisteme të kontabilitetit me bazë monetare, me 
fokus parësor nxjerrjen e raporteve të zbatimit të buxhetit. 
Kultura e rrënjosur thellë e  kontabilitetit dhe raportimit 
buxhetor përbën një pengesë ndaj zgjerimit të rolit dhe 
rëndësisë së KSP-së, për të qeverisur dhe administruar më 
mirë financat publike.

Megjithëse ekziston një bazë solide dijesh për KSP-në 
në funksion të punës së ardhshme për reformat, vendet 
përfituese të PULSAR-it përballen me një përzierje 
heterogjene sfidash. Ky studim identifikon grup-sfida të 
ndryshme, të lidhura me kapacitetet politike, institucionale, 
teknike dhe njerëzore. Nga këndvështrimi politik, një 
sfidë kryesore mbetet sigurimi i mbështetjes brenda një 
mjedisi të paqëndrueshëm politik. Gjithashtu, shumë 
vende nuk kanë qenë në gjendje të drejtojnë burimet e 
nevojshme në drejtim të reformave të KSP-së, për shkak 
të mungesës së burimeve të tilla dhe/ose mbështetjes 
së kufizuar brenda qeverisë. Sa u takon kapaciteteve 
institucionale, numri i madh i njësive ekonomike në 
sektorin publik përbën një sfidë të konsiderueshme për 
konsolidimin e një informacion solid dhe të saktë financiar. 
Kapacitetet teknike, të tilla si sistemet e integruara të 
informacionit për menaxhimin financiar (IFMIS), mund 
të ndihmonin dhe automatizonin sistemet e raportimit 
financiar dhe të siguronin një shkallë më të lartë 
besueshmërie, gjurmueshmërie dhe transparence për të 
dhënat financiare. Por, shumë vende përballen me sfida të 
konsiderueshme me reformat për IFMIS-in. Sfida të tjera 
në formën e kapaciteteve njerëzore kanë të bëjnë me 
nivelin e profesionalizimit të kontabilistëve në sektorin 
publik dhe përmirësimin e tyre nëpërmjet një arsimimi 
më të mirë, zhvillimit të qëndrueshëm profesional apo 
certifikimit (ndërkombëtar).

Studimi zbulon mundësi të ndryshme për t’i kapërcyer 
këto sfida, përfshirë mësimin nga kolegët dhe marrjen e 
shpejtë të vërejtjeve dhe sugjerimeve prej tyre, traditat 
e përbashkëta kontabël dhe kulturore, të cilat mund të 
ndihmojnë zhvillimin e zgjidhjeve të përbashkëta për sfida 
të përbashkëta. Fakti se shumica e vendeve të PULSAR-it 
i kanë hyrë rrugës drejt bazës me të drejta dhe detyrime 
të konstatuara, mbart potencialin për të fuqizuar më 
tej komunitetet ekzistuese të mësimit nga kolegët dhe 
për t’i bashkërenduar reformat e përbashkëta. Dallimet 
në shpejtësinë dhe fokusin e reformave të KSP-së mes 
vendeve përfituese të PULSAR-it ofrojnë mundësinë e 
marrjes së mendimeve dhe sugjerimeve gjatë të gjitha 
fazave të reformës, për të zhvilluar zgjidhje për sfida të 
ngjashme dhe për t’i përshtatur në bazë të tyre proceset 
e reformave të veçanta.

Mjedisi i tanishëm i KSP-së në të gjitha vendet 
përfituese të PULSAR-it është në gjendje solide, e cila 
paraqet mundësi shumëdimensionale për reformat e 
ardhshme të KSP-së. Shfrytëzimi i këtyre mundësive do 
të ndihmohej nga aktivitete të veçanta të ngritjes së 
kapaciteteve, përfshirë arsimin, formimin, certifikimin 
e personelit, si edhe ekspertizën e jashtme teknike. 
Në këtë aspekt, të gjitha vendet e programit PULSAR 
e kanë pranuar vlerën dhe rëndësinë që kanë sistemet 
bashkëkohore informatike të menaxhimit financiar dhe se 
janë parakusht për një proces të suksesshëm të reformave 
të KSP-së. Gjithashtu, në bazë të rezultateve të anketës, të 
gjitha vendet përfituese të PULSAR-it e kanë pranuar se 
reformat e KSP-së duhen trajtuar në kontekstin më të gjerë 
të një sistemi të integruar të menaxhimit financiar publik 
(MFP) përfshirë funksionet e buxhetit, të auditimit apo të 
statistikave financiare shtetërore (GFS) dhe institucionet 
përkatëse të tij brenda qeverisjes.
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Kjo anketë është pjesë e një procesi të analizës së 
mjedisit ekzistues të KSP-së në vendet përfituese të 
programit PULSAR, për t’u përdorur si bazë informuese 
për programin PULSAR. Anketa do të ndihmojë edhe në 
krijimin e ndërgjegjësimit mes hartuesve, politikëbërësve 
dhe palëve të tjera të interesit lidhur me atë se ku është 
raportimi financiar në sektorin publik në krahasim me 
standardet ndërkombëtare, në përcaktimin e mundësive 
për përmirësimin e mjedisit të raportimit financiar dhe në 
identifikimin e praktikave të mira të cilat nxitin mësimin 
kolegjial.

Studimi është një punë e përbashkët e Bankës Botërore 
dhe e Institutit të Menaxhimit Publik nga Universiteti i 
Zyrihut për Shkenca të Aplikuara (ZHAW), me financim 
nga programi PULSAR. Të dhënat për analizën janë marrë 
nëpërmjet një pyetësori përshkrues online, i cili është 

plotësuar nga trembëdhjetë vende përfituese të programit 
PULSAR dhe është plotësuar edhe me kontribute të Bankës 
Botërore. Secili vend pjesëmarrës ka plotësuar vetëm një 
pyetësor për vend, në formën e një pune kolektive të 
punonjësve përkatës të secilit vend. Motivimi i studimit 
ishte konstatimi i situatës në pikënisje të mjedisit të 
kontabilitetit në sektorin publik (KSP) në vendet përfituese 
të programit PULSAR.

Studimi fokusohet në të gjithë panoramën e KSP-
së, me qëllim mbështetjen e vendeve përfituese për ta 
zhvilluar kuadrin dhe praktikën e KSP-së në përputhje 
me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira, 
për ta rritur kështu llogaridhënien dhe transparencën e 
sektorit publik. Zhvillimi i një kuadri solid të KSP-së përbën 
veprimtari me përparësi për shumë arsye, ku përfshihet:

2

KONTEKSTI

HYRJE DHE 
OBJEKTIVI I 
STUDIMIT
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a. Ndjekja e standardeve të përbashkëta dhe të njohura 
në nivel ndërkombëtar për raportimin financiar midis 
vendeve e bën më të lehtë monitorimin e objektivave 
të miratuar buxhetorë, si edhe progresin në kohë, 
duke mundësuar njëkohësisht krahasueshmërinë mes 
vendeve.

b. Besueshmëria që ofron kuadri solid i raportimit financiar 
dhe i auditimit u jep qytetarëve, parlamentarëve, 
OJQ-ve dhe agjencive të vlerësimit kreditor besim 
në saktësinë e raportimit për vendimmarrje dhe për 
llogaridhënie nga ana e ekzekutivit.

c. Sistemet bashkëkohore dhe efektive të raportimit 
financiar të harmonizuar me raportimin buxhetor, 

statistikor, të ecurisë dhe të menaxhimit, ia rritin forcën 
dhe objektin raportimit.

d.  Një raportim financiar me cilësi të përmirësuar 
kontribuon në një menaxhim më efikas të fondeve 
publike, përfshirë maksimizimin e të ardhurave 
buxhetore, racionalizimin e shpenzimeve, menaxhim 
më të informuar të borxhit dhe informacione më të 
besueshme statistikore.

e.  Raportimi financiar me rëndësi aktuale mund t’i 
ndihmojë qeveritë të monitorojnë se cilat aktivitete 
sjellin kthimet më të mëdha dhe t’i menaxhojnë aktivet 
dhe detyrimet në mënyrë më efektive. 

Rezultatet e prezantuara në këtë studim krahasues 
bazohen në anketën online me vetëvlerësim, që është 
plotësuar nga çdo vend me aq sa kanë pasur informacion 
personat që e kanë plotësuar, ku janë përfshirë edhe pyetje 
përshkruese me bazë perceptimi. Prandaj, të gjitha analizat 
e prezantuara bazohen në informacionet e dhëna nga 
secili vend dhe studimi përfshin edhe interpretimet dhe 
përfundimet e autorëve. Shkalla e përgjigjes prej mbi 98% 

është tejet pozitive dhe tregon interesin e secilit vend për 
të marrë pjesë në këtë aktivitet të konstatimit të situatës. 
Për shkak të natyrës së anketës me vetëvlerësim dhe të 
pyetjeve përshkruese me perceptim, përgjigjet e dhëna 
nuk i janë nënshtruar një procesi të plotë konfirmimi. 
Megjithatë, ky është një studim me vlerë aktuale, ku palët 
e interesit do të gjejnë informacione për situatën në pikën 
fillestare në vendet përfituese të programit PULSAR.

KUFIZIMET

Ky studim ka për qëllim të japë një kontribut të 
ndjeshëm në përmirësimin e mjedisit të KSP-së siç 
parashikohet në objektivat e programit PULSAR. Por, për ta 
bërë këtë, së pari duhet sqaruar dhe përcaktuar se cili është 
mjedisi i KSP-së, çka kërkon zgjerimin e perspektivës përtej 
KSP-së dhe sheh më gjerësisht sistemet (e integruara) të 
menaxhimit financiar publik (MFP).

MENAXHIMI I FINANCAVE 
PUBLIKE

Zhvillimet e kohëve të fundit, si kriza madhore 
financiare e vitit 2008-2009, shqetësimet e vazhdueshme 
për borxhet dhe deficitet e larta publike, pasojat e 
pandemisë së COVID-19, përpjekjet për të vendosur dhe 
zbatuar rregulla të detyrueshme fiskale (pra rregullat e 

Mastrihtit për anëtarët e Eurozonës) si edhe presionet e 
vazhdueshme për fuqizimin e realizimit të shërbimeve 
pa rritje përkatëse të bazave tatimore kanë nxitur rritjen 
e interesit për sistemet e MFP-së në mbarë botën. MFP-ja 
ka dalë si një disiplinë e re shkencore, me prerje tërthore 
midis shkencës ekonomike, kontabilitetit, shkencës 
politike, politikës publike dhe të drejtës, duke tërhequr 
interesin e bashkësisë ndërkombëtare të donatorëve. 
Kështu, nxitja e reformave të MFP-së është fokusi kryesor 
i punës ndërkombëtare për zhvillim gjatë viteve të fundit, 
sidomos nga ana e institucioneve të tilla ndërkombëtare 
për zhvillim si Banka Botërore dhe Fondi Monetar 
Ndërkombëtar (FMN).3 Të gjitha këto aktivitete për reformat 
kanë për synim fuqizimin e realizimit të shërbimeve 
publike, përmirësimin e stabilitetit makroekonomik dhe 
mundësimin e shpërndarjes efikase të burimeve nëpërmjet 
fuqizimit të sistemeve, proceseve apo kulturës së MFP-së. 

KONTABILITETI DHE RAPORTIMI NË SEKTORIN PUBLIK 
SI PJESË E NJË SISTEMI TË INTEGRUAR TË MFP-SË

3 Allen, 2009; Diamant, 2013; Wehner & de Renzio, 2013a; Welham e të tjerë, 2013
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Konstatimet e kohëve të fundit nënvizojnë rëndësinë 
në rritje të kontabilitetit të sektorit publik (KSP) si një 
aktivitet i veçantë i MFP-së. Në studimin e thellë që i ka 
bërë përdorimit dhe dobisë së pasqyrave të bilancit, 

FMN-ja arrin në përfundimin se jo vetëm që analiza e 
aktiveve dhe detyrimeve publike e rrit si llogaridhënien 
ashtu edhe transparencën, por edhe se pasqyra të 
shëndosha bilanci kanë nevojë për bazën me të drejta 
dhe detyrime të konstatuara të kontabilitetit.4

TRANSPARENCA

 Paradigma e përgjithshme është që standardet 
e fuqizimit të qeverisjes dhe të transparencës e ulin 
diskrecionin në operacionet e qeverisjes, që shihet si 
parashikuesi më i rëndësishëm i korrupsionit.5 Konstatime 
të tjera akademike sugjerojnë gjithashtu se qeveritë me 
sisteme më transparente të KSP-së kanë nivele më të ulëta 
korrupsioni të perceptuar dhe se niveli i tij mund të ulet në 
një vend nëpërmjet rritjes së cilësisë së kontabilitetit dhe 
të auditimit me anë të reformave të KSP-së.6 Gjithashtu, 
ekziston një bazë e gjerë gjetjesh empirike të cilat 
mbështetin faktin se novacionet në KSP dhe përmirësimet 
e transparencës buxhetore janë një parashikues i 
rëndësishëm i besueshmërisë dhe performancës së 
një vendi.7 Një numër në rritje studimesh nënvizon 
marrëdhënien midis shkallës së transparencës buxhetore 
dhe masave të qëndrueshmërisë buxhetore.8 Në këtë 
kuadër, një sasi e madhe literature pranon rëndësinë që 
kanë institucionet transparente ekonomike për rritjen dhe 
zhvillimin ekonomik në periudhën afatgjatë.9 Argumenti 
kryesor është se reformat që kanë për synim përmirësimin 
e transparencës fiskale e ulin diskrecionin dhe e zbutin 
riskun e manovrave me buxhetin. Në veçanti, disa aspekte 
të rëndësishme të reformave të KSP-së mbështetin 
menaxhimin e dy burimeve të risqeve fiskale, që janë risqet 
që rrjedhin nga partneritetet publike-private (PPP) dhe 
ndërmarrjet shtetërore (NSH).10 Për shembull, standardet e 
kontabilitetit të sektorit publik me të drejta dhe detyrime 
të konstatuara (si, SNKSP-të) kërkojnë konsolidimin e 
ndërmarrjeve shtetërore ose dhënien e informacioneve 

të plota shpjeguese për aktivet dhe detyrimet që lidhen 
me PPP-të.11 Sa u takon reformave, pritet që deri në 
vitin 2023, thuajse dy të tretat e qeverive kombëtare 
në mbarë botën të raportojnë në bazë të parimeve të 
kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara.12 
Kontabiliteti me të drejta dhe detyrime të konstatuara 
historikisht ka shoqëruar tri novacione të lidhura, që 
janë njohja e ngjarjeve ekonomike në momentin kur 
ndodhin, kontabilizimi i të gjithë inventarit të aktiveve 
dhe detyrimeve në pasqyrën e bilancit dhe konsolidimi 
i të gjitha njësive ekonomike që janë nën kontrollin e 
qeverisjes.13 Një tjetër fushë ku reformat e kontabilitetit 
me të drejta dhe detyrime të konstatuara duket se kanë 
sjellë rezultatet e dëshiruara ka të bëjë me menaxhimin 
dhe mirëmbajtjen e aktiveve infrastrukturore.14

Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe që kanë 
reformat e KSP-së, është thelbësore që qeveritë, 
partnerët për zhvillim dhe palët e tjera të interesit të 
kuptojnë qartë arsyen përse dhe mënyrën se si reformat 
mund ta mbështetin vizionin, objektivat politikë dhe 
kuadrin e llogaridhënies së qeverisë. Po kështu, me 
rëndësi do të jetë parashikimi i sfidave të reformave 
dhe i faktorëve të suksesit, si edhe nxjerrja e mësimeve 
nga përvoja e vendeve të tjera. Kontabiliteti i sektorit 
publik ka pozitën kyçe në një sistem të integruar të MFP-
së, si një instrument për rritjen e llogaridhënies lidhur 
me përdorimin e fondeve dhe aktiveve publike, për të 
ndihmuar edhe në parandalimin e korrupsionit nëpërmjet 
mbajtjes së standardeve të larta të pacenueshmërisë së 
vlerave. Raportimi cilësor financiar, sidomos mbi bazën 
e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, mundëson 
mbikëqyrjen e jashtme të shpenzimeve publike, rritjen 
e besimit te qeverisja dhe përmirësimin e rezultateve të 
politikave. Informacionet e konkretizuara financiare të 
mbështetura në standardet ndërkombëtare dhe praktikat 
e mira mundësojnë paraqitjen e informacioneve financiare 
të krahasueshme dhe transparente që mund të përdoren 
në proceset e monitorimit dhe vlerësimit përfshirë edhe 
auditimet e brendshme dhe të jashtme. Informacionet 
e gjithanshme financiare mundësojnë debate më të 
informuara dhe gjithëpërfshirëse mbi ndikimin që ka 
politika buxhetore në jetën e shoqërisë civile në bazë të 
të dhënave konkrete.15

4 FMN, 2018
5 Alesina e të tjerë, 1999; Brusca e të tjerë, 2018; Martí & Kasperskaya, 2015
6 Malagueño e të tjerë, 2010
7 p.sh. Brusca e të tjerë, 2018; de Renzio, 2013
8 FMN, 2018
9 Heald, 2013; FMN, 2012; Wehner & de Renzio, 2013b
10 Fondi Monetar Ndërkombëtar, 2016a; Irwin e të tjerë, 2018; Banka Botërore, 2017
11 Bergmann e të tjerë, 2015
12 IFAC/CIPFA, 2018
13 Fondi Monetar Ndërkombëtar, 2016b
14 Moretti & Youngberry, 2018
15 Banka Botërore, 2018
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Figura 1. Cikli i menaxhimit të financave publike
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LLOGARIDHËNIA

Ky studim synon të plotësojë nevojën për identifikimin 
e pikënisjes së reformave të KSP-së në një kontekst 
rajonal.  Këtë e bën duke pranuar se çdo reformë e KSP-
së mbështetet në njohuri të shëndosha mbi kuadrin 
institucional dhe praktikat ekzistuese, mbi sfidat e reformës 
dhe mbi perspektivat e ardhshme të vendeve në të njëjtin 
rajon. Shumë qeveri kanë hyrë në rrugën drejt sistemeve 
kontabël me të drejta dhe detyrime të konstatuara. Një 
element që u ka dhënë trajtë reformave të kontabilitetit 
me të drejta dhe detyrime të konstatuara në sektorin 
publik janë Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
të Sektorit Publik (SNKSP). Kalimi drejt SNKSP-ve me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara konsiderohet se 
ndikon pozitivisht në transparencën, krahasueshmërinë, 

llogaridhënien, vendimmarrjen dhe qëndrueshmërinë e 
financave publike.16

 Figura 1 paraqet një model teorik të një sistemi të 
integruar të MFP-së. Në përgjithësi, i ka fillesat te cikli i 
planifikimit të politikave & financave, rezultat i të cilit është 
procesi i përgatitjes së buxhetit dhe cikli i KSP-së, përfshirë 
edhe kontabilitetin dhe raportimin financiar si funksione 
qendrore, dhe kjo është edhe në qendër të këtij studimi 
sa i takon mjedisit të KSP-së.

Siç është diskutuar, MFP-ja përbëhet nga një paketë e 
gjerë elementesh që shkojnë që nga hartimi i buxhetit, te 
kontabiliteti e deri te auditimi dhe statistikat financiare. 
Por, edhe pse një perspektivë e tillë e integruar mbi MFP-në 
është jetike, lipset nënvizuar roli qendror që luan KSP-ja 
brenda kësaj perspektive.

16 shih Shoqata e Kontabilistëve të Miratuar të Autorizuar, 2017; Brusca e të tjerë, 2016; Christiaens e të tjerë, 2010
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Ky studim ka për qëllim të kontribuojë në objektin 
madhor të programit PULSAR, siç është formuluar nga 
Banka Botërore: “Objektivi i këtij programi është dhënia 
e mbështetjes për përmirësimin e kuadrit të KSP-së dhe 
raportimit të financiar të vendeve përfituese në përputhje 
me standardet ndërkombëtare dhe me praktikat e mira, 
në mënyrë që të rritet llogaridhënia, transparenca dhe 
ecuria e qeverive.” Në mbështetje të këtyre objektivave, 
ky studim e vë theksin në tri qëllime:

i. Konstatimi i gjendjes së mjedisit aktual, praktikave 
dhe tendencave të reformave të KSP-së në vendet e 
programit PULSAR në bazë të qasjeve me sistem të 
integruar të MFP-së;

ii. Arritja e përfundimeve mbi rrjedhojat për ambicionet 
e reformave në të ardhmen në vendet e programit 
PULSAR nëpërmjet sintetizimit të rezultateve nga 
objektivi “i”; dhe 

iii. Vënia e theksit te përfitimet e KSP-së së fjalës së fundit 
duke ndjekur ndërkohë një qasje të integruar për 
reformën e MFP-së.

Në objektin gjeografik të këtij studimi janë 13 vendet 
përfituese të programit PULSAR, të theksuara me ngjyrë 
në Figurën 2 (sipas rendit alfabetik: Armeni, Azerbajxhan, 
Bjellorusi, Bosnje dhe Hercegovinë, Gjeorgji, Kosovë, Kroaci, 
Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Moldavi, Serbi, Shqipëri dhe 
Ukrainë). Në përputhje me sistemin politik të Bosnjës dhe 
Hercegovinës, anketa iu drejtua dy entiteteve: Federatës 
së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Republikës Sërpska. Pra, 
anketa u është drejtuar 14 juridiksioneve, që analizohen 
gjatë gjithë studimit.

Secilit vend përfitues të programit PULSAR i është 
kërkuar të plotësojë një anketë online në muajin gusht 
2018, me pyetje për të gjithë mjedisin e MFP-së, por me 
fokus te KSP-ja. Për të mbledhur përgjigjet e të gjitha 
vendeve të PULSAR-it, zyrat e BB-së në vendet e tyre kanë 
asistuar në shpërndarjen e anketës dhe e kanë ndjekur 
procesin në vijimësi.

OBJEKTIVI I STUDIMIT

Figura 2. Vendet përfituese të programit PULSAR

Vendet përfituese të programit PULSAR
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3 ANALIZË E MJEDISIT 
TË TANISHËM TË 
KSP-SË

BAZAT AKTUALE TË KONTABILITETIT DHE TË 
RAPORTIMIT FINANCIAR NË VENDET PËRFITUESE TË 
PROGRAMIT PULSAR JANË TEJET TË LARMISHME DHE 
JANË NDIKUAR SHUMË NGA MODELET E MËPARSHME 
TË QEVERISJES SHTETËRORE.

KSP-ja ndikohet ndjeshëm nga mjedisi legjislativ, 
nga kuadri bazë i raportimit dhe nga baza kontabël. 
Këto elemente përcaktojnë faktorët e mëtejshëm, si 
njohjen, matjen dhe dhënien e shënimeve shpjeguese 
për transaksionet financiare dhe jofinanciare dhe, për 
rrjedhojë, edhe cilësinë dhe plotësinë e raporteve 
financiare. 

BAZA E KONTABILITETIT DHE MJEDISI I RAPORTIMIT 
FINANCIAR NË SEKTORIN PUBLIK

Në vijim, do të prezantohen rezultatet e kësaj ankete. 
Në këtë pjesë theksi vihet te situata ekzistuese në 
vendet përfituese të programit PULSAR dhe, gjithashtu, 
evidentohen reformat e deritanishme, si edhe zhvillimet 
e ardhshme.
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Figura 3. Baza kontabël në vendet përfituese të programit PULSAR në vitin 2018

Monetare Të drejta dhe detyrime të 
konstatuara

Monetare duke kaluar në të drejta dhe 
detyrime të konstatuara

Vendet e programit PULSAR17 paraqesin një pamje 
heterogjene të regjimeve kontabël:

 •  2 juridiksione përdorin bazë monetare të kontabilitetit

 •  4 juridiksione përdorin bazën me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara të kontabilitetit

 •  8 juridiksione përdorin sisteme të modifikuara 
kontabiliteti monetar/me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara

Një analizë më nga afër e mjedisit të KSP-së e bën më 
të dukshme se karakteristikat themelore të kontabilitetit 
dhe raportimit të modeleve të shkuara të qeverisjes në 
vendet përfituese të programit PULSAR (pra, në ish-BRSS 
dhe në Jugosllavi) duhet të kenë ndikuar në konvencionet 
e sotshme të kontabilitetit në rajon. Për shembull, fokusi 
i fortë te rregullat për menaxhimin e aktiveve dhe për 
mbajtjen e llogarive gjendet edhe sot në shumë vende të 
cilat vijnë nga ekonomia e centralizuar. Prandaj, traditat 

e mëparshme kontabël duket se rezistojnë edhe sot dhe 
përbëjnë bazën e politikave të tanishme për KSP-në.

ROLI DHE AKTUALITETI I KSP-SË SI ELEMENT 
I NJË SISTEMIT TË INTEGRUAR TË MFP-SË PËR TË 
QEVERISUR DHE MENAXHUAR MË MIRË FINANCAVE 
PUBLIKE MUND TË RRITET MË TEJ.

Në nivel global, funksionet e planifikimit financiar dhe 
të përgatitjes së buxhetit shpesh janë më të sofistikuara, 
nëse i krahasojmë me elemente të tjera të sistemeve 
të MFP-së. Vendet përfituese të programit PULSAR nuk 
përbëjnë përjashtim në këtë aspekt, me një shkallë të lartë 
profesionalizmi në institucionet që merren me buxhetin 
dhe me një bazë solide dijesh mbi procesin e përgatitjes 
së buxhetit.

Edhe pse institucionet e forta buxhetore janë 
themelore për një sistem funksional të MFP-së, funksionet 
e kontabilitetit dhe të raportimit janë po aq thelbësore, 

17 Në përputhje me sistemin politik të Bosnjës dhe Hercegovinës, anketa iu drejtua dy entiteteve: Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe 
Republikës Sërpska. Pra, studimi analizon 14 juridiksioneve në 13 vende.
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por shpesh nuk marrin të njëjtën vëmendje. Ka arsye të 
ndryshme për këtë zhvillim, ku pikë së pari është se buxheti 
është objekt i debatit publik dhe deputetët dhe pjesëtarët 
e ekzekutivit mund t’i tregojnë bazës zgjedhore se ku i 
kanë vendosur prioritetet. Në pamje të parë, KSP-ja nuk 
ka të njëjtën aftësi tërheqëse (politike); por, KSP-ja ofron 
një instrument të fortë për sendërtimin e llogaridhënies 
së mëpasshme mbi mënyrën se si janë përdorur burimet 
financiare publike.

Dallimi i konsiderueshëm në ndërgjegjësimin 
institucional dhe politik midis përgatitjes së buxhetit/
planifikimit financiar dhe KSP-së prek edhe arsimin 
profesional dhe formimin e vazhdueshëm profesional në 
KSP. Për pasojë, shkalla e profesionalizmit dhe ekspertiza 
përkatëse shpesh është më e fortë në fushën e planifikimit 
financiar/përgatitjes së buxhetit (pra cikli i buxhetit ose 
cikli i politikave, shih Figurën 1) se sa në KSP. Rezultatet 
e studimit tregojnë se në fusha të tilla si kontabiliteti me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara apo në sistemet 
e menaxhimit të informacionit financiar, niveli i dijeve 
brenda një vendi nuk perceptohet njëjtë i lartë si për 
procesin e përgatitjes së buxhetit.

Sa u takon parimeve të kontabilitetit me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara, niveli i përgjithshëm i dijeve 
është i ndarë thuajse përgjysmë midis përdoruesve më 
të përparuar dhe një niveli të ndërmjetëm dijesh (shih 
Figurën 4). Por, vetëm disa prej vendeve thonë se kanë 
dije të përparuara apo prej eksperti në lidhje me parimet 
e kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara 
të SNKSP-ve. Këto rezultate marrin më shumë rëndësi, 
sepse paraqesin një vetëperceptim dhe japin një çmuarje 
të vyer të kapaciteteve aktuale.

Duke mbajtur parasysh zhvillimin historik dhe 
statusin aktual të KSP-së, nivelet aktuale të kapaciteteve, 
që tregohen në Figurën 4, nuk përbëjnë habi. Modelet 
tradicionale të MFP-së u kërkojnë qeverive të ngrenë 
kapacitete të konsiderueshme në fushat e planifikimit 
financiar dhe të përgatitjes së buxhetit dhe më pak në KSP.

 Por, ky zhvillim historik nuk ka kaluar i pavërejtur mes 
vendeve përfituese të programit PULSAR dhe shumë 
reforma për KSP-në janë në fazë zbatimi apo planifikimi. 
Trendi kundrejt kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara me siguri që ka për të prekur edhe rolin dhe 
aktualitetin e funksionit kontabël në një vend të caktuar, 
duke ngritur kështu pyetje se si mund të ndryshohet cikli 
tradicional i buxhetit (pra, ajo që më së shumti konsiston 
në aktivitete të përgatitjes së buxhetit dhe të zbatimit të 
buxhetit) përmes institucioneve, sistemeve dhe proceseve 
më të forta dhe të integruara të KSP-së.

NË NJOHJE TË KUFIZIMEVE TË MJEDISIT TË 
TANISHËM TË KSP-SË, DISA VENDE TË PROGRAMIT 
PULSAR KANË HYRË NË PROCES TRANZICIONI, QË 
SYNON FUQIZIMIN E FUNKSIONIT TË KONTABILITETIT 
BRENDA VENDIT.

Një element i përbashkët në mjedisin heterogjen 
të KSP-së në të gjitha vendet përfituese të PULSAR-it 
është se shumë vende gjenden në një fazë tranzicioni 
nga kontabiliteti monetar në kontabilitetin me të drejta 
dhe detyrime të konstatuara. Megjithëse motivimi për të 
hyrë në proceset e reformës është përgjithësisht shumë i 
lartë, shumica e vendeve nuk janë në gjendje të drejtojnë 
burime të mjaftueshme për përgatitjen e një reforme për 
bazën me të drejta dhe detyrime të konstatuara, për shkak 

Figura 4. Vetëvlerësimi i “nivelit të dijeve të personelit shtetëror”
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të mungesës së burimeve të tilla dhe/ose mbështetjes së 
kufizuar brenda qeverisë dhe institucioneve të saj. Por, 
shumë efekte pozitive që vijnë nga reformat e KSP-së 
mund të sendërtohen vetëm nëse kushtet politike dhe 
institucionale mundësojnë trupëzimin e ndryshimeve të 
reformës.18

Ambiciet e tanishme për reformat e KSP-së në vendet 
përfituese të PULSAR-it nxjerrin në pah faktin se po njihen 
disa kufizime të raportimit tradicional buxhetor me bazë 
monetare. Për pasojë, pasqyrat financiare të mbështetura 
në parimet e kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara perceptohen se i kapërcejnë disa prej këtyre 
kufizimeve, ku përfshihen, për shembull, pamundësia për 
të njohur transaksionet jo monetare apo transparenca e 
mangët për të gjitha aktivet dhe detyrimet nën kontrollin 
e qeverisë.

PËR TA FUQIZUAR FUNKSIONIN E KSP-SË, 
ËSHTË THELBËSOR DHE MUND TË PËRMIRËSOHET 
HARMONIZIMI ME ELEMENTET E TJERA TË MFP-
SË, SI STATISTIKAT FINANCIARE SHTETËRORE DHE 
AUDITIMI I SEKTORIT PUBLIK.

KSP-ja dhe GFS-ja përmbushin qëllime të ndryshme, 
brenda një sistemi të integruar të menaxhimit financiar 
publik. KSP-ja përqendrohet te regjistrimi dhe paraqitja 
e informacioneve financiare për performancën dhe 
pozicionin financiar të njësive ekonomike të sektorit 
publik. Përpilimi i statistikave financiare shtetërore (GFS) 
në kuptim të krahasueshmërisë ndërkombëtare dhe të 
identifikimit të efektit që ka politika dhe vendimet politike 

mbi ekonominë si të tërë është një detyrë integrale e MFP-
së dhe lidhet me KSP-së në aspektin procedural. Raportimi 
statistikor mbështetet në të dhënat burimore nga 
kontabiliteti i sektorit publik, që gjithsesi duhet përkthyer 
në formatin e udhëzimeve përkatëse, pra GFSM2014 ose 
ESA2010 në rastin e vendeve që synojnë anëtarësimin në 
BE. Kështu, rakordimi i llogarive statistikore me pasqyrat 
financiare qëndron në fund të procesit.19 Por, vetëdijesimi 
për lidhjet e ngushta midis GFS-së dhe KSP-së dhe për 
domosdoshmërinë për rakordim të llogarive nuk duket 
se mbizotëron në të gjitha vendet, duke qenë se vetëm 
tetë20 nga katërmbëdhjetë juridiksionet thonë se e kryejnë 
një rakordim të tillë.

Heterogjenia brenda mjedisit të tanishëm të MFP-së 
shihet edhe po të analizohen praktikat e tanishme të 
raportimit të GFS-së. Siç duket në Figurën 5, shumica e 
juridiksioneve i nxjerrin GFS-të sipas gjeneratës më të fundit 
të kornizave ndërkombëtare të referimit, si GFSM2014, 
ESA2010 ose SNA2008 dhe vetëm tre vende vijojnë ta 
zbatojnë GFSM2001. Kur bëhet lidhja  midis udhëzimeve 
të GFS-së dhe tendencave të tanishme të reformave të KSP-
së, asnjëri prej juridiksioneve të vëzhguara nuk i përdor 
më kornizat statistikore të referimit me bazë monetare 
apo me bazë të modifikuar monetare (pra, GFSM1986 apo 
ESA95). Kornizat më bashkëkohore statistikore (sidomos 
GFSM2014) mbështeten në informacionet me të drejta 
dhe detyrime të konstatuara. Prandaj, për të nxjerrë 
informacione statistikore kuptimplota dhe për t’i rakorduar 
me të dhënat kontabël, informacionet bazë kontabël duhet 
të jenë me të drejta dhe detyrime të konstatuara.

Figura 5. Zbatimi i udhëzimeve ndërkombëtare në përgatitjen e GFS-së

18 Informacione të tjera për procesin e reformës së KSP-së jepen në produktin e programit PULSAR: “Model i praktikës së mirë për reformën e 
kontabilitetit në sektorin publik: dokument udhërrëfyes”
19 Më shumë informacion për ndërlidhjen midis GFS-së dhe KSP-së mund të gjendet në produktin e programit PULSAR: “Udhëzues krahasimi: 
integrimi i kontabilitetit të sektorit publik dhe statistikave financiare shtetërore”.
20 Juridiksionet që raportojnë rakordim midis pasqyrave financiare dhe llogarive statistikore janë (sipas rendit alfabetik): Azerbajxhani, Bjellorusia, 
Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosova, Kroacia, Mali i Zi, Moldavia dhe Shqipëria.
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Sa i takon auditimit të sektorit publik, të gjitha 
juridiksionet kanë një institucion të kontrollit të lartë të 
shtetit (KLSH) apo diçka të barasvlershme dhe të gjitha, 
me përjashtim të një juridiksioni, kryejnë edhe një lloj 
auditimi financiar. Megjithatë, në thuajse të gjitha vendet 
përfituese të PULSAR-it, mandati i KLSH-së shkon përtej 
auditimit të pasqyrave financiare dhe përfshin auditime të 
përputhshmërisë dhe të performancës, që parashikohen 
në Standardin Ndërkombëtar të Institucioneve të Kontrollit 
të Lartë. Figura 6 jep një përmbledhje nëse KLSH-të e 
juridiksioneve të vrojtuara japin apo jo opinion auditimit 
mbi pasqyrat financiare dhe, nëse po, nëse hartohen në 
bazë të standardeve ndërkombëtare apo kombëtare.

Analiza e gjendjes ka përfshirë edhe aspekte që lidhen 
me njohjen e KSP-së nga ana e personelit të KLSH-së. Në 
veçanti, është parë nëse audituesit e jashtëm kanë njohuri 
prej eksperti në standardet kombëtare të kontabilitetit të 

sektorit publik. Siç duket edhe në Figurën 7, një e dyta e 
të gjitha vendeve përfituese të PULSAR-it kanë personel 
të auditimit të jashtëm me njohuri të kontabilitetit të 
sektorit publik.

Përvoja ndërkombëtare në reformat e KSP-së tregon 
se ekzistenca e një baze solide njohurish për standardet 
kombëtare të kontabilitetit brenda KLSH-së sjell më pak 
mospërputhje midis institucioneve të përfshira dhe, 
kështu, një proces më efikas zbatimi.21 Në çdo reformë të 
KSP-së, vjen një moment kur duhet përfshirë KLSH-ja e 
vendit, sepse ky jep një opinion nëse pasqyrat financiare 
janë apo jo të besueshme, çka përbën bazën e opinionit 
publik lidhur me KSP-në. Pra, procesi i tranzicionit ka 
të ngjarë të ndihmohet nga një përfshirje paraprake e 
funksionit të auditimit dhe arritja e një marrëveshjeje se si 
dhe pse duhen bërë ndryshimet teknike dhe institucionale 
për reformën e KSP-së.22

21 Fondi Monetar Ndërkombëtar, 2016b; OECD, 2018
22 Më shumë informacione për rëndësinë e përfshirjes aktive të të gjitha palëve të interesit mund të gjeni në produktin e Programit PULSAR: “Model i 
praktikës së mirë për reformën e kontabilitetit në sektorin publik: dokument udhërrëfyes”.
23 Nuk ka të dhëna për Federatën e BH-së.

Figura 6. Opinioni që jep KLSH për pasqyrat financiare23

Figura 7. Njohuritë e audituesve në standardet e kontabilitetit të sektorit publik
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FOKUSI KRYESOR MBETET TE TRANSAKSIONET 
MONETARE BRENDA NJË QEVERISJEJE QENDRORE 
BUXHETORE, QË PLOTËSOHET ME PËRZGJEDHJE ME 
INFORMACIONE ME TË DREJTA DHE DETYRIME TË 
KONSTATUARA SIPAS KONTEKSTIT.

Baza kontabël, pavarësisht nëse është monetare, me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara apo diçka në mes të 
tyre, ka ndikim të drejtpërdrejtë te mënyra se si raportohen 
aktivet dhe detyrimet. Në një regjim kontabël me bazë të 
plotë monetare, përgatitet një pasqyrë bilanci, që përmban 
informacione shumë të kufizuara për pozicionin financiar, 
ndërsa sistemet kontabël me bazë të plotë me të drejta 
dhe detyrime të konstatuara ofrojnë informacione të 
gjithanshme në pasqyrën e bilancit, duke bërë dallimin 
midis aktiveve financiare dhe jo financiare, detyrimeve 
dhe – si vlerë e mbetur – aktiveve neto/kapitalit neto. 
Përgatitja e pasqyrës së bilancit me bazë të plotë me të 
drejta dhe detyrime të konstatuara mund të kalojë nëpër 
faza, duke filluar me zbatimin gradual të informacioneve 
vetëm monetare me elemente me të drejta dhe detyrime 
të konstatuara plotësuese (për shembull, aktivet financiare, 
borxhi financiar) duke njohur dhe matur transaksionet jo 
monetare.

Të gjitha vendeve të programit PULSAR u është 
kërkuar të japin informacione lidhur me llojin e aktiveve 
dhe detyrimeve që njohin. Në bazë të këtyre rezultateve, 
në Tabelën 1 paraqitet një pasqyrë bilanci shembull 
për juridiksionet në proces tranzicioni drejt një regjimi 
kontabël me të drejta dhe detyrime të konstatuara.

Në anën e aktiveve të pasqyrës së bilancit, “Toka, troje 
dhe ndërtesa”, “Infrastruktura”, “Mbrojtja” dhe “Instrumentet 
financiare” zënë pjesën më të madhe të aktiveve specifike 
të sektorit publik. Këto kategori janë të përbashkëta për 
juridiksionet që po kalojnë nga baza monetare drejt bazës 
me të drejta dhe detyrime të konstatuara të kontabilitetit 
duke qenë se përbëjnë investime (monetare) në të 
shkuarën që duhen bërë transparente si aktive të sektorit 
publik. Nga ana e pasiveve, borxhi financiar në lidhje 
me “instrumentet financiare” zakonisht zë vendin më të 
dukshëm.

Siç nënvizohet më lart, shumica e vendeve të PULSAR-
it janë në proces tranzicioni drejt kontabilitetit me të 
drejta dhe detyrime të konstatuara dhe shumë pak prej 
vendeve kanë hyrë në regjimin e plotë të kontabilitetit 
me të drejta dhe detyrime të konstatuara. Një sistem i 
tillë jep më shumë informacione duke qenë se kërkon 
njohjen dhe matjen e më shumë aktiveve, çka çon në një 
pasqyrë bilanci më të plotë. Siç tregohet në Tabelën 2 
(model shembull), hap tjetër shtesë do të ishte përfshirja 
e këtyre informacioneve:

 • aktivet dhe detyrimet që bëjnë pjesë në partneritetet 
publike-private (PPP).24

 • në anën e aktiveve, “Amortizimi i aktiveve të 
trupëzuara”25 dhe “Të ardhura të arkëtueshme nga 
tatim-taksa,”26 për të dhënë informacion të plotë e të 
pavarur nga flukset monetare.

 •  nga ana e pasiveve, “Provigjonet,”27 për të ditur si do të 
jenë flukset dalëse monetare në të ardhmen dhe

 • “Pensionet e punonjësve të sektorit publik,” që zakonisht 
zë një pjesë të konsiderueshme të shumës gjithsej të 
detyrimeve.28

JOHJA DHE MATJA E TANISHME E TRANSAKSIONEVE

Tabela 1. Informacioni në pasqyrën e bilancit, i 
raportuar nga juridiksionet në tranzicion drejt 

kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara

Aktivet Detyrimet

Instrumentet financiare Instrumentet financiare

Toka, troje dhe ndërtesa

Aktivet infrastrukturore, pa 
përfshirë PPP-të

Aktivet dhe inventarët e 
mbrojtjes

24 Mundësisht në përputhje me SNKSP 32: Marrëveshjet e koncesionit për shërbimet: koncesion-dhënësi.
25 Mundësisht në përputhje me standardin përkatës SNKSP, në varësi të llojit të aktivit (pra, SNKSP 17: Aktivet afatgjata materiale).
26 Mundësisht në përputhje me SNKSP 23: Të ardhurat nga veprimet pa këmbim vlere.
27 Mundësisht në përputhje me SNKSP 19: Provizionet, pasivet dhe aktivet e kushtëzuara.
28 Mundësisht në përputhje me SNKSP 39: Përfitimet e punonjësve.
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Tabela 2. Informacioni në pasqyrën e bilancit, i 
raportuar nga juridiksionet me kontabilitet të plotë 

me të drejta dhe detyrime të konstatuara

Aktivet Detyrimet 

Toka, troje dhe ndërtesa Instrumentet financiare

Aktivet infrastrukturore, 
pa përfshirë PPP-të

Detyrimet e PPP-ve

Aktivet dhe inventarët e 
mbrojtjes

Provigjonet 

Instrumentet financiare Pensionet e punonjësve 
të sektorit publik

Aktivet e PPP-ve

Amortizimi (i akumuluar)

Të ardhura të arkëtueshme 
nga tatim-taksa

Vrojtimi tregon se dy juridiksione që ndjekin një regjim 
tradicional me bazë monetare e hartojnë pasqyrën e 
bilancit me informacione shumë të kufizuara. Por, nga 
12 juridiksionet e tjera, thuajse të gjitha ofrojnë një 
pasqyrë bilanci elementare, siç tregohet në Tabelën 1 
(në tranzicion). Kur krahasohen informacionet e dhëna me 
pasqyrë bilanci të plotë, rezultatet janë heterogjene. Disa 
juridiksione që raportojnë se janë me bazë të plotë me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara nuk i përfshijnë të 
gjithë elementet me të drejta dhe detyrime të konstatuara 
siç tregohet në Tabelën 2, ndërsa të gjitha juridiksionet e 
tjera në proces tranzicioni raportojnë se e hartojnë tashmë 
pasqyrën e bilancit me të gjitha elementet e renditura në 
Tabelën 2. Këto rezultate theksojnë se, megjithëse shumë 
vende janë në proces tranzicioni drejt kontabilitetit me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara, prioritetet dhe 
shpejtësia e këtyre reformave nuk është e njëjtë kudo.

Megjithëse një pasqyrë e plotë bilanci, siç paraqitet 
në Tabelën 2 më lart, përbën një hap thelbësor drejt 
kontabilitetit të plotë me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara, po aq e rëndësishme është edhe dhënia 
e informacioneve shpjeguese në shënimet e pasqyrës. 
Vetëm përmes dhënies së shënimeve të hollësishme, 
pasqyra e bilancit mund të jetë e plotë dhe transparente 
dhe të japë, kështu, informacione të dobishme. Sa 
i takon dhënies së informacioneve shpjeguese me 
anë të shënimeve, në përgjithësi vetëm një e treta e 
juridiksioneve që hartojnë pasqyrë bilanci kanë raportuar 

se japin informacione shpjeguese për aktivet në shënime. 
Gjithashtu, juridiksionet që ndjekin një regjim kontabël me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara i hartojnë shënimet 
në mënyrë selektive.

PËRZGJEDHJA INDIVIDUALE SIPAS KONTEKSTIT 
E ELEMENTEVE KONTABËL ME TË DREJTA DHE 
DETYRIME TË KONSTATUARA ÇON NË KUFIZIM TË 
KRAHASUESHMËRISË MIDIS VENDEVE PËRFITUESE 
TË PROGRAMIT PULSAR.

Fakti se shumica e juridiksioneve janë në tranzicion nga 
kontabiliteti monetar në atë me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara prek edhe përbërjen e pasqyrave të bilancit. 
Siç evidentohet në Tabelat 1 dhe 2, pasqyrat e bilancit kanë 
forma të ndryshme dhe ndryshohen sipas prioriteteve 
të vendosura në programin e reformës. Përvojat 
ndërkombëtare kanë treguar se nëpërmjet procesit të 
kalimit nga baza monetare në bazën me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara, pasqyra e bilancit ndryshon 
vazhdimisht, duke u bërë më e plotë nëpërmjet zgjerimit 
të objektit të saj dhe nëpërmjet informacioneve shtesë që 
jep regjimi me të drejta dhe detyrime të konstatuara.29

 Hartimi i pasqyrës së plotë të bilancit nëpërmjet 
shtimit gradual të elementeve me të drejta dhe detyrime 
të konstatuara është i preferueshëm nga këndvështrimi 
i vendit dhe përputhet me konstatimet aktuale lidhur 
me reformat e KSP-së. Megjithëse gjithnjë është lënë pas 
dore konteksti lokal, ky është një faktor thelbësor për një 
proces të suksesshëm reforme dhe për zbatimin e saj.30 Por, 
përbërja heterogjene e pasqyrave të bilancit që lind nga 
një procedurë e tillë e cenon negativisht krahasueshmërinë 
midis vendeve të programit PULSAR. Krahasimi midis 
vendeve mund të japë informacione të kuptimta mbi 
pozicionin financiar, vetëm nëse aktivet dhe detyrimet 
përbëhen të dyja me të njëjtin lloj zërash. Në këtë kuptim, 
të gjitha vendet që bëjnë tranzicionin nga baza monetare 
në atë me të drejta dhe detyrime të konstatuara përballen 
me dy objektiva, që bien ndesh me njëri-tjetrin: nga njëra 
anë, krahasueshmëria ndërkombëtare, dhe nga ana tjetër, 
autonomia e sistemit të tyre kontabël. Krahasueshmëria 
mund të arrihet nëpërmjet përshtatjes së sistemit kontabël 
dhe të pasqyrës kontabël në përputhje me një kornizë 
ndërkombëtare si SNKSP-të, por autonomia gradualisht 
bie sa më shumë që kuadri kontabël i një vendi përputhet 
me standardet ndërkombëtare.

29 FMN, 2018
30 Për shembull, Andrews, 2013
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Figura 8. Objekti i konsolidimit i vendeve të programit PULSAR

OBJEKTI I KONSOLIDIMIT ËSHTË I KUFIZUAR NË 
VENDET PËRFITUESE TË PROGRAMIT PULSAR PËR 
SHKAK TË VËSHTIRËSIVE TEKNIKE DHE TË NUMRIT TË 
MADH TË NJËSIVE EKONOMIKE TË KONTROLLUARA.

Kontabiliteti me të drejta dhe detyrime të konstatuara 
historikisht ka lidhje me tre novacione, që janë njohja 
e ngjarjeve ekonomike në momentin kur ndodhin, 
kontabilizimi i inventarit të aktiveve dhe të detyrimeve 
në pasqyrat e bilancit dhe konsolidimi i të gjitha njësive 
ekonomike nën kontrollin e qeverisë.31 Ndërkohë që dy 
novacionet e para janë elemente qendrore të çdo reforme 
të KSP-së, tema e pasqyrave financiare të konsoliduara 
(PFK) shpesh nuk merr prioritet.32

Për të përgatitur PFK, së pari duhet përcaktuar objekti 
i njësive ekonomike që duhen përfshirë, pra objekti i 
konsolidimit. Vendeve të programit PULSAR u është kërkuar 
të japin informacione për llojin e njësive ekonomike/
organizatave të përfshihen në PFK-të e tyre. Megjithëse dy 
juridiksione nuk mund të jepnin dot informacion për PFK-
të, të tjerat përfshinin lloje të ndryshme njësish ekonomike 
në objektin e konsolidimit, siç tregohet në Figurën 8 më 
poshtë, ku tregohet çfarë lloj njësish ekonomike përfshijnë 
juridiksionet.

Megjithëse njësitë ekonomike bazë, siç janë ministritë, 
drejtoritë dhe institucionet, bien të gjitha brenda objektit 
të konsolidimit në të gjitha juridiksionet, qeverisja rajonale 
dhe vendore apo ndërmarrjet shtetërore (NSH) përfshihen 
në PFK-të e më pak vendeve.33 Kjo reflekton fokusin e fortë 
te buxheti dhe planifikimi financiar te të gjitha vendet 
përfituese të programit PULSAR, duke qenë se njësitë 
ekonomike historikisht të përfshira në buxhetin e qeverisë 
përfshihen edhe në objektin e konsolidimit, ndërsa ato 
njësi ekonomike të cilat hyjnë në qendër të vëmendjes nga 
këndvështrimi i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara 
(pra NSH-të) shpesh lihen jashtë objektit të PFK-ve. Por 
NSH-të paraqesin shpesh risqe të konsiderueshme 
financiare dhe buxhetore, sidomos në periudhë krize. 
Në fakt, ato përbëjnë një kategori të veçantë risku të 
identifikuar nga analiza më e fundit e risqeve buxhetore, 
e kryer nga FMN-ja, ku thuhet se shpëtimi i NSH-ve 
problematike kushton në gjithë botën sa 3% e PBB-së.34 
Pra, përfshirja e të gjitha llojeve të njësive ekonomike nën 
kontrollin e drejtpërdrejtë e të tërthortë të qeverisë do 
të ishte një paraqitje transparente dhe e plotë e të gjitha 
aktiveve dhe detyrimeve.35

31 Fondi Monetar Ndërkombëtar, 2016b
32 Bergmann e të tjerë, 2015
33 Juridiksionet që shprehen se bëjnë konsolidim të qeverisjes rajonale dhe/ose vendore (lokale) si edhe të NSH-ve janë (sipas rendit alfabetik): 
Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Ukraina. Të tre këto vende po kalojnë drejt kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara.
34 FMN, 2016
35 Perspektiva kontabël (sipas SNKSP-ve) dhe perspektiva statistikore financiare (sipas GFMS2014) dallojnë sa u takon kufijve të konsolidimit. Pra, në 
varësi të perspektivës, fakti nëse një njësi ekonomike është apo jo nën kontrollin (e drejtpërdrejtë apo të tërthortë) të qeverisë çon në një rezultat të 
ndryshëm. (Për më shumë hollësi, shih produktin e programit PULSAR “Udhëzues vlerësimi krahasues: integrimi i kontabilitetit të sektorit publik dhe 
statistikave financiare shtetërore”).
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Përgatitja e pasqyrave financiare të konsoliduara 
paraqet vështirësi për të gjitha qeveritë kombëtare në 
mbarë botën dhe është edhe më komplekse sa më shumë 
që zgjerohet objekti i konsolidimi, ngaqë duhen agreguar 
të dhëna nga një numër në rritje burimesh/njësish 
ekonomike. Në përparimin e pasqyrave financiare të 
konsoliduara, mbështetja e sistemeve informatike mund t’i 
jepte mundësi një vendi për të menaxhuar kompleksitetin 
në rritje të kësaj detyre, deri në automatizimin e plotë. 
Gjithashtu, disa prej njësive ekonomike të kontrolluara 
ushtrojnë aktivitet në një mjedis shumë të veçantë tregtar, 
prandaj kanë nevojë për sisteme informatike të veçanta për 
sektorët përkatës (siç janë linjat ajrore, bankat, shoqëritë 
e sigurimit). Pyetjes lidhur me sistemet informatike, 
që përdoren për hartimin e PFK-ve, mbi dy të tretat e 
juridiksioneve36 i është përgjigjur se bëjnë konsolidim 
manual me anë të programit Microsoft Excel apo të 
programeve të ngjashme (shih Figurën 9). Megjithëse 
kjo qasje haset shpesh në hapat e parë të zbatimit të 
PFK-ve, ajo gjithsesi sjell gabime për shkak të mungesës 
së mbikëqyrjes së bashkërenduar dhe përbën një risk të 
konsiderueshëm për pacenueshmërinë dhe transparencën 
e të dhënave.

Sa u takon standardeve të qeverisjes informatike në 
përgjithësi, juridiksioneve iu bë pyetja nëse kanë standarde 
të qeverisjes të teknologjisë informatike ku përcaktohet 
kritere minimale për sistemet informatike të përdorura nga 
njësitë ekonomike në kryerjen e detyrave kontabël. Vetëm 

një e dyta e tyre thonë se kanë udhëzime minimale për 
përdorimin e standardeve informatike. Standarde të tilla 
mund të siguronin që të dhënat të cilat njësitë ekonomike 
nën nivelin qendror ia dorëzojnë qeverisjes kombëtare të 
ishin të besueshme, të gjurmueshme dhe transparente. 
Pra, hartimi dhe zbatimi i standardeve të qeverisjes së 
teknologjisë informatike ofron një mundësi për ta rritur 
transparencën dhe pacenueshmërinë e të dhënave në 
përgjithësi, duke siguruar njëkohësisht bazën për hartimin 
e PFK-ve të kuptimta dhe të besueshme.

Problemet dhe gabimet në mbledhjen e të dhënave 
kanë korrelacion të fortë me numrin e njësive ekonomike 
që janë objekt konsolidimi.37 Në këtë aspekt, organizimi 
territorial i disa juridiksioneve përbën një burim shtesë 
kufizimesh. Përfshirja e të gjitha niveleve të qeverisjes, 
si edhe e korporatave publike, ndërmarrjeve shtetërore, 
fondeve të sigurimeve shoqërore apo të pensioneve, sjell 
një numër të madh njësish ekonomike të kontrolluara. Në 
disa vende të caktuara, numri i njësive ekonomike shkon 
deri në disa mijëra, çka është një pengesë e madhe për 
konsolidimin e të dhënave të sakta kontabël, përfshirë 
edhe çështjet që kanë të bëjnë me transparencën, 
llogaridhënien, plotësinë dhe krahasueshmërinë.38 
Prandaj, në varësi të organizimit të niveleve të ndryshme 
të qeverisjes, reformat territoriale mund t’i rritin shumë 
mundësitë për një transformimi të suksesshëm të PFK-ve, 
thjesht me anë të pakësimit të kompleksitetit.

Figura 9. Sistemet informatike të përdorura për konsolidimin

36 Juridiksionet thonë se bëjnë konsolidim manual me Microsoft Excel ose me programe të ngjashme (sipas rendit alfabetik): Azerbajxhani, Gjeorgjia, 
Kosova, Kroacia, Mali i Zi, Moldavia, Republika Sërpska dhe Serbia. Ky grup juridiksionesh përfshin edhe vende që po kalojnë drejt kontabilitetit me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara, edhe vende që kanë filluar ta zbatojnë këtë bazë kontabiliteti.
37 Bergmann e të tjerë, 2015
38 OECD, 2018
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SNKSP PËRBËN KORNIZËN MBIZOTËRUESE 
NDËRKOMBËTARE TË KONTABILITETIT ME TË 
DREJTA DHE DETYRIME TË KONSTATUARA TE 
VENDET PËRFITUESE TË PROGRAMIT PULSAR DHE 
ZBATIMI I TIJ NGJALL SHPRESA PËR MUNDËSIMIN 
E NDRYSHIMIT.

Indeksi i Llogaridhënies CIPFA39 tregon një trend 
mbarëbotëror se kalimi drejt regjimeve kontabël me të 
drejta dhe detyrime të konstatuara ecën paralelisht me 
zbatimin e SNKSP-ve. Megjithëse SNKSP-të përbëjnë një 
kornizë të rëndësishme referimi në drejtimin e reformave 
të kontabilitetit, në mbarë botën, vende të ndryshme 
vendosin ta sjellin ndryshimin në kuadër të ombrellës së 
standardeve kombëtare. Vendet përfituese të Programit 
PULSAR nuk përbëjnë përjashtim në këtë aspekt, prandaj 
roli i SNKSP-ve brenda reformave të kontabilitetit është i 
larmishëm dhe shkon që nga përdorimi i drejtpërdrejtë 
i SNKSP-ve e deri te konsiderimi i tyre si pikë referimi për 
hartimin e parimeve të përgjithshme kontabël kombëtare.

Figura 10 tregon se sot40, një e dyta e vendeve të 
PULSAR-it kanë standardet e tyre kombëtare të raportimit 
financiar, që nuk bazohen në mënyrë të veçantë në ndonjë 
kuadër ndërkombëtar. Një e dyta tjetër e grupit kryesisht 
i përdorin SNKSP-të nëpërmjet zbatimit të drejtpërdrejtë 
apo si pikë referimi dhe vetëm një juridiksion thotë se 

përdor SNRF-të si kuadër referimi. Sa u takon kornizave 
ndërkombëtare të kontabilitetit, duket qartë se SNKSP-të 
janë pika dominuese e referimit dhe, si të tilla, do të fitojnë 
rëndësi në të ardhmen.

Kur shohim projektet e reformave të parashikuara në 
vendet përfituese të PULSAR-it për 5 vitet e ardhshme, 
ka një largim nga standardet kombëtare të kontabilitetit 
për të ecur drejt SNKSP-ve si pikë e drejtpërdrejtë 
apo e tërthortë referimi për standardet kombëtare të 
kontabilitetit. Pra, duket se po kalohet gradualisht drejt 
përdorimit të SNKSP-ve. Për të hedhur më shumë dritë 
mbi ecurinë e SNKSP-ve në vendet përfituese të PULSAR-it, 
analiza e situatës përfshin edhe një rubrikë ku juridiksionet 
mund të jepnin një mendim mbi përfitimet që ka futja 
në përdorim e SNKSP-ve, pavarësisht nga përdorimi 
i drejtpërdrejtë apo i tërthortë. Figura 11 paraqet një 
përmbledhje të avantazheve të mundshme që shoqërojnë 
zbatimin e SNKSP-ve.

Rezultatet e anketës tregojnë se të gjithë, përpos 
një juridiksioni, thonë se SNKSP-të shoqërohen me 
përmirësime në llogaridhënie. Nga këndvështrimi normativ, 
kjo lidhje është e logjikshme, sepse SNKSP 1 thotë se 
qëllimi i pasqyrave financiare të hartuara sipas SNKSP-ve 
është “[...] të dëshmohet llogaridhënie nga ana e njësisë 
ekonomike për burimet të cilat i janë besuar [...]” (SNKSP 

PLANET E REFORMAVE DHE STRATEGJITË NË VENDET 
PËRFITUESE TË PULSAR-IT

39 IFAC/CIPFA, 2018
40 Të dhënat janë mbledhur në korrik 2018-nëntor 2018.

Figura 10. Paraqitje e përgjithshme e Standardeve të Raportimit Financiar
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Figura 11. Arsyet e mundshme pro zbatimit të SNKSP-ve
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1.15). Por, studimet empirike kanë treguar se përmirësimet 
sa i takon llogaridhënies mund të arrihen vetëm nëpërmjet 
zbatimit të plotë të standardeve.41 Krahasueshmëria më 
e mirë e informacioneve financiare dhe harmonizimi me 
vendet dhe organizatat e tjera perceptohet gjithashtu si një 
prej përfitimeve kryesore që shoqërojnë zbatimin e SNKSP-
ve. Strukturimi i informacioneve financiare sipas SNKSP-ve 
me siguri e përmirëson krahasueshmërinë, por gjithmonë 
nëse standardet zbatohen plotësisht. Megjithëse njihen 
shumë përfitime të zbatimit të SNKSP-ve, gati një e dyta 
e juridiksioneve perceptojnë se sistemet e tyre ekzistuese 
kontabël japin informacion të mjaftueshëm. Pra, nuk 
njihet drejtpërdrejt nevoja për të dhënë informacion 
më të shumtë dhe më të hollësishëm financiar, shpesh i 
nevojshëm për të arritur krahasueshmërinë.

Çfarë lidhet më pak me zbatimin e SNKSP-ve janë 
përparësitë sa i takon vendosjes së standardeve. Intuita 
të dikton se kjo mund të sillte një humbje të pavarësisë 
dhe sovranitetit të çdo juridiksioni. Por, siç e tregon edhe 
Figura 12, frika nga humbja e autoritetit për vendosjen e 
standardeve thuajse nuk perceptohet si arsye për të dalë 
kundër zbatimit të SNKSP-ve.

Megjithëse ka një tendencë të përgjithshme në 
drejtim të zbatimit të SNKSP-ve, shumë vende ende 
nuk i kanë përqafuar këto standarde. Analiza e situatës 
tregon se, krahas mungesës së përvojës – që, deri diku, 
nuk ka nevojë për shpjegim – faktori mbizotërues është 
mungesa e aftësive teknike sa i takon zbatimit të SNKSP-
ve. Nuk është i lehtë përdorimi dhe vënia në zbatim e një 
pakete në rritje të standardeve SNKSP. Shumë ekonomi 
të përparuara dhe vende të OECD-së ende përballen me 
sfida të kësaj reforme.42 Megjithëse këto sfida përbëjnë 
pengesa madhore, gjithsesi ato mund të kapërcehen me 
një strategji të qartë, dhe me gjetjen e burimeve të duhura 
dhe të mbështetjes politike.

Reformimi i kontabilitetit dhe raportimit në sektorin 
publik, nëpërmjet vënies në zbatim të SNKSP-ve në 
një formë a një tjetër, shpesh ngjall shpresa lidhur me 
përfitimet e një reforme të tillë. Rrallë qëllon që të gjitha 
këto përfitime të realizohen plotësisht dhe, kur realizohen, 
shpesh ndodh pas shumë vjetëve reformë të vazhdueshme 
dhe si pjesë e proceseve të reformës shtetërore.43 Pra, 
SNKSP-të nuk janë zgjidhja e artë për të gjitha vështirësitë 
strukturore të MFP-së me të cilat mund të përballet vendi.

41 e.g. Grossi & Steccolini, 2015
42 IFAC/CIPFA, 2018
43 OECD, 2018
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Figura 12. Arsyet e mundshme për moszbatimin e SNKSP-ve

NË VENDET PËRFITUESE TË PROGRAMIT PULSAR, 
PROGRAMET E REFORMËS SË KONTABILITETIT 
SHPESH NXITEN NGA MINISTRIA E FINANCAVE, DHE 
VËSHTIRËSI MBETET MBËSHTETJA E QËNDRUESHME 
POLITIKE.

Studimi tregon se shumica e nismave për reformën 
e KSP-së bëhen me nismën dhe/ose mbështetjen e 
Ministrisë së Financave. Të gjitha juridiksionet njëzëri 
shprehen se Ministria e Financave është organi i vendosjes 
së standardeve të raportimit financiar për qeverisjen 
federale/qendrore dhe vetëm një vend përmend se ka 
një komision të veçantë për kontabilitetin e sektorit publik. 
Megjithëse mbështetja brenda ekzekutivit është e lartë, 
pushteti legjislativ, pra parlamenti, angazhohet më pak 
në aktivitetet e reformave të KSP-së, prandaj sfidë është 
shpesh mbështetja nga ana e parlamentit. Por, mbështetja 
e plotë nga ekzekutivi dhe legjislativi do t’i rrisnin rezultatet 
pozitive të reformave si edhe qëndrueshmërinë në kohë 
të zbatimit të tyre.44

Për të pasur një pamje të përgjithshme se cilat 
institucionet në përgjithësi i mbështetin reformat e KSP-së, 
analiza përfshinte pyetje lidhur me mbështetësit kryesorë 
të ndryshime të bazës kontabël dhe të standardeve të 
raportimit. Figura 13 tregon se ministria e financave është 

mbështetësi më i rëndësishëm për të dyja elementet, 
pasuar nga qeveria në përgjithësi dhe nga organi legjislativ.

Sigurisht, pa mbështetjen e MF-së, nuk mund të marrë 
trajtë asnjë reformë KSP-je. Po kështu, mbështetja nga 
parlamenti si organi legjislativ është me rëndësi për nxitjen 
e pranimit dhe të zbatimit të njëkohshëm të çdo reforme 
KSP. Përfshirja e deputetëve në procesin e reformës 
është me shumë përfitim për suksesin e reformës dhe 
gjithashtu rrit njohuritë financiare të deputetëve. Qëllimi 
i çdo reforme KSP duhet të jetë dhënia e informacioneve 
të rëndësishme financiare. Por, informacionet nga pasqyrat 
financiare brenda një regjimi me të drejta dhe detyrime 
të konstatuara mund të jenë aktuale vetëm nëse marrësit 
dinë si t’i përdorin për të arritur objektivat dhe rezultatet.

PËR TË KRIJUAR, PRANUAR DHE PËRFITUAR 
NGA NJË FUNKSION I FUQIZUAR KONTABËL, 
DUHEN NDRYSHUAR NDJESHËM MEKANIZMAT 
TRADICIONALË TË MENAXHIMIT FINANCIAR ME 
FOKUS BUXHETIN.

Të gjitha juridiksionet shfaqin njohuri të forta prej 
eksperti dhe dije të konsiderueshme në planifikimin 
financiar dhe në procesin e buxhetit, çka duket edhe në 
kuadrin përkatës ligjor.45

NIVELET E PERCEPTUARA TË KAPACITETEVE PËR 
PLANET E REFORMAVE DHE PËR STRATEGJITË

44 OECD, 2018
45 Fokusi i fortë te planifikimi financiar dhe te përgatitja e buxhetit evidentohet edhe në librin e botuar së fundmi “Kontabiliteti, auditimi dhe 
kontrolli në sektorin publik në Evropën Juglindore”, ku mbivendoset në një shkallë të madhe fushëveprimi i vendeve (Vašiček & Roje, 2019).
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Figura 13. Mbështetësit e reformës së bazës kontabël dhe të standardeve të raportimit

0

Nga njëra anë, kjo është gjë e mirë, por nga ana tjetër 
mund ta kufizojë perspektivën kur bëhet fjalë për KSP-
në. Pra, është me rëndësi të madhe të mos harrohet se të 
gjitha reformat e KSP-së në vendet përfituese të PULSAR-it, 
përfshirë KSP-në, fillojnë nga një perspektivë buxhetore, 
pra duke u mbështetur në çfarë është krijuar sa i takon 
buxhetit. Mirëpo, përgatitja dhe zbatimi i një reforme në 
KSP nëpërmjet ndryshimit dhe përshtatjes së praktikave, 
ligjeve dhe rregullave ekzistuese buxhetore mund të 
çojë në shkrirje problematike të dy funksioneve të MFP-
së (buxheti dhe KSP-ja). Analiza tregon se, megjithëse 
ka motivim të fortë për t’i hyrë procesit të kalimit drejt 
kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara, 
dallimet themelore midis kontabilitetit dhe buxhetit 
ndonjëherë janë të paqarta apo shpërfillen.

Duke pasur parasysh ndërlidhjen midis planifikimit 
financiar dhe KSP-së, rezultatet e anketës tregojnë se 
shumica e juridiksioneve i perceptojnë pasqyrat e zbatimit 
të buxhetit të tyre si të jenë të krahasueshme me raportet 
financiare. Një e dyta e juridiksioneve i paraqesin tabelat 
e zbatimit të buxhetit më vete nga pasqyrat financiare, 
ndërsa një e dyta i përfshijnë brenda pasqyrave financiare 
si krahasim i vlerave plan/fakt. Megjithëse këto rezultate 
çojnë drejt një niveli të caktuar integrimi të dy funksioneve 
të MFP-së, asnjë prej juridiksioneve nuk bën rakordim midis 
tabelës së zbatimit të buxhetit dhe pasqyrës financiare. Kjo 
do të ishte e këshillueshme, sidomos për ato vende që e 
paraqesin tabelën e zbatimit të buxhetit jashtë pasqyrës 
financiare, sepse një rakordim i tillë do të mundësonte 
një dallim të hollësishëm të vlerave të njohura midis të 
parës dhe të dytës dhe do të tregonte nëse ka dallime të 
konsiderueshme. Për pasojë, mund të ngrihet pyetja nëse 
njihet plotësisht dallimi midis një tabele tradicionale të 

zbatimit të buxhetit dhe një pasqyre financiare të bazuar 
në parimet me të drejta dhe detyrime të konstatuara.

QEVERI TË NDRYSHME PËRBALLEN ME SFIDA SA 
U TAKON MODELEVE TË QËNDRUESHME TË NGRITJES 
SË KAPACITETEVE NJERËZORE.

Çdo përparim i KSP-së kërkon një krah pune me aftësitë 
e duhura. Në shumë vende, punonjës të aftë, sidomos 
në fushën e kontabilitetit të sektorit publik, kanë kaluar 
nga sektori privat në atë publik dhe shumë punonjës 
kanë marrë formim nga sektori privat. Prandaj, analiza 
është fokusuar edhe te ndërveprimi midis organizatave 
të sektorit publik dhe atij privat siç janë organizatat e 
profesionit kontabël (OPK). Gjithashtu, me rëndësi ka qenë 
të bëhej dallimi midis arsimit bazë dhe zhvillimi profesional 
të vazhdueshëm (ZHPV) – përfshirë edhe formimin që u 
jep mundësi nëpunësve të sektorit publik të informohen 
për zhvillimet aktuale dhe të ardhshme në KSP.

Por, përpara zhvillimit të formimit profesional, duhen 
hedhur bazat e KSP-së. Shumë juridiksione e bëjnë një 
gjë të tillë, përmes futjes së KSP-së si lëndë në programet 
universitare të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë (Figura 14).

Siç evidentohet në figurën 14, të gjitha juridiksionet 
me përjashtim të disave, përfshijnë kurse për KSP në 
programet e ciklit të parë dhe të ciklit të dytë. Por, numri 
i juridiksioneve që kanë shkolla apo akademi të dedikuara 
enkas formimit të kontabilistëve të sektorit publik është 
më i vogël, ndërkohë që vetëm njëri vend ofron një 
program kombëtar të certifikimit kontabël. Në këtë aspekt, 
analiza përfshinte pyetje lidhur me mundësinë e marrjes 
së certifikimeve kombëtare apo ndërkombëtare në KSP.
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Figura 14. Programet arsimore, përfshirë kurset në KSP

Megjithëse ka vetëm një program kombëtar certifikimi 
KSP në vendet përfituese të PULSAR-it, siç e tregon Figura 
14, pesë juridiksione ofrojnë mundësinë e marrjes së një 
certifikimi kombëtar apo ndërkombëtar në KSP (Figura 
15). Në përgjithësi, ka ende vend për përmirësim sa i 
takon profesionalizimit të personelit KSP, meqë rezultatet 
tregojnë se një shumicë vendesh nuk e ofrojnë mundësinë 
e marrjes së një certifikimi të tillë apo nuk kanë informacion 
për një mundësi të tillë.

Kur personeli kryen arsimimin bazë për KSP-në 
dhe fillon punë, OPK-të sigurojnë formim profesional 
bazë si edhe zhvillim profesional të vazhdueshëm për 
profesionin kontabël. Të gjitha vendet e programit PULSAR 
kanë një formë OPK-je kombëtare. Por dallimi kryesor 
është nëse këto organizata bashkëpunojnë dhe deri ku 
bashkëpunojnë me sektorin publik, pra nëse kanë formim 
specifik për kontabilistët e sektorit publik. Pjesëmarrja e 
kontabilistëve të sektorit publik në OKP-të vendore do ta 

nxiste shkëmbimin e informacioneve si edhe zhvillimin 
profesional. Vendeve të PULSAR-it iu bë pyetja nëse 
kontabilistët e sektorit publik janë anëtarë të OPK-ve 
vendore, për të pasur kështu mundësi të marrin pjesë 
aktivisht në këto organizata (Figura 16). Vetëm një pakicë 
përgjigjen se e ndihmojnë një anëtarësim të tillë, ndërsa 
në shumicën e vendeve këto organizata përdoren vetëm 
nga punonjësit e sektorit privat.

Formimi profesional dhe zhvillimi profesional i 
vazhdueshëm janë themeli i një krahu profesional pune 
dhe një nivel i lartë profesionalizimi është një parakusht 
i domosdoshëm për reformat e KSP-së. Nga rezultatet e 
anketës (Figura 17) del qartë se vetëm disa juridiksione 
ofrojnë formim profesional dhe mundësi të arsimit të 
vazhdueshëm për kontabilistët publikë. Mungesa e 
mundësive të tilla për zhvillim në organet profesionale 
siç janë OPK-të nuk do të thotë medoemos se nuk ofrohet 
asnjë formim.

Figura 15. Mundësitë për marrjen e certifikimit kombëtar apo ndërkombëtar KSP
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Figura 16. Anëtarësimi i kontabilistëve shtetërorë në OPK

Por, nëse nuk ka ofrues të tjerë, përgjegjësia i mbetet 
qeverisë për të ofruar mundësitë e duhura për formim, që 
do të çonte në shpërndarjen e burimeve të tjera shtesë 
për formime të tilla, në një kohë kur burimet janë të pakta. 
Pra, mungesa e shkëmbimit dhe e ofrimit të mundësive 
për formim nga OPK-të vendase mund të çojë në një barrë 
shtesë financiare për qeverinë.

Ndërkohë që arsimimi fillestar profesional në shumicën 
e vendeve sigurohet nëpërmjet universiteteve, gatishmëria 
e programeve të arsimit profesional në vazhdimësi mbetet 
ndonjëherë pas, ku më pak se një e dyta e vendeve ofron 
formim nëpërmjet qendrave shtetërore për formim apo 
në kuadër të programit kombëtar të certifikimit kontabël. 
Kjo do të thoshte se pas diplomimit në universitet, 
kontabilistët e sektorit publik në një të dytën e vendeve 
të PULSAR-it mund të përballen me vështirësi sa i takon 
frekuentimit të formimit, sidomos duke qenë se OPK-të 
më së shumti nuk e mbulojnë KSP-në në programet e 
tyre të zhvillimit profesional të vazhdueshëm. Pra, edhe 
nëse kontabilistët janë anëtarë të OPK-së vendase, nuk 
kanë mundësi të marrin formim për KSP-në, nga ndonjë 
institucion shtetëror apo nga OPK-ja.

MEGJITHËSE EKZISTON NJË GAMË E GJERË 
SISTEMESH TË INFORMACIONIT PËR MENAXHIMIN 
FINANCIAR, SFIDË PËR REFORMAT E KONTABILITETIT 
ËSHTË INTEGRIMI I KUFIZUAR I TYRE.

Të gjitha vendet e programit PULSAR e kanë pranuar 
vlerën dhe rëndësinë që kanë sistemet bashkëkohore 
informatike të menaxhimit financiar dhe se janë parakusht 
për një proces të suksesshëm të reformave të KSP-së. 
Rezultatet e analizës tregojnë se shumica e juridiksioneve 
kanë disa prej elementeve kyçe të FMIS-it (Figura 18).

Rezultatet tregojnë se ka sisteme informacioni në 
fushat kyçe të MFP-së, por duhet pranuar se blerja e një 
FMIS-i të fjalës së fundit nuk sjell automatikisht përmirësim 
të praktikave të kontabilitetit në sektorin publik. Për të 
nxjerrë vlerë të shtuar nga sistemet e reja të menaxhimit 
financiar nevojiten punonjës të aftësuar dhe formim në 
vazhdimësi për softuerin. Me ngritjen e sistemeve, është 
e nevojshme të sigurohet vendosja e ndërfaqeve midis 
sistemeve të ndryshme, për të garantuar qarkullimin e 
informacionit, duke u afruar kështu me atë që kuptohet 
si sistem i integruar informacioni për menaxhimin 

Figura 17. Mbështetja e kontabilistëve shtetërorë nga OPK-të
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financiar (IFMIS). Pa një integrim të tillë, nuk mund të ketë 
qarkullim të informacionit, për shembull për hartimin e 
një pasqyre financiare të konsoliduar apo për marrjen e 
bazës informuese për përgatitjen e buxhetit të ri në bazë të 
pasqyrës së mëparshme financiare, çka i cenon objektivat 
e krijimit të praktikave për një KSP me llogaridhënie, 
transparencë dhe plotësi.46

Niveli i integrimit të një FMIS-je nuk ka vetëm një 
dimension teknik, por edhe një dimension organizativ 
dhe kapaciteti. Vendeve të PULSAR-it u është bërë 
pyetja nëse njësitë ekonomike të cilave u është besuar 
zbatimi i buxhetit mbajnë një sistem informatik të vetin 

për përpilimin e informacioneve financiare apo nëse i 
raportojnë drejtpërdrejt qeverisjes qendrore apo thesarit. 
Përgjigjet kanë shpërndarje thuajse të barabartë, ku 
afro një e dyta e juridiksioneve kanë raportuar të parën, 
ndërsa një e dyta tjetër kanë raportuar të dytën. Në rastin 
e sistemeve informatike të decentralizuara, pra në rastin e 
njësive ekonomike të cilave u besohet zbatimi i buxhetit 
në nivelet e ulëta të qeverisjes, del më shumë në pah 
problemi i ndërfaqeve funksionale, duke qenë se janë 
themelore për të siguruar një qarkullim të vazhdueshëm 
dhe të sigurt të informacioneve financiare.

Figura 18. Elementet ekzistuese të FMIS-it
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4 PËRFUNDIME DHE
E ARDHMJA

Në përgjithësi, në formë të përmbledhur mund të 
thuhet se shumica e juridiksioneve të PULSAR-it po 
kalojnë nga një rend vetëm me kontabilitet monetar drejt 
kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara, 
paçka se me shpejtësi të ndryshme dhe me prioritete të 
ndryshme. Figura 19 thekson përpjekjet ekzistuese apo 
planet për reformat në vendet përfituese të PULSAR-
it. Mes llojeve të ndryshme të strategjive për reformën, 
shumë vende kanë theksuar programet në zbatim apo 
të planifikuara për reformën e KSP-së. Duket se ka një 
pranim të përgjithshëm se kalimi drejt kontabilitetit me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara do të përfshijë 
edhe marrjen në konsideratë të SNKSP-ve, si kuadër i 
drejtpërdrejtë apo i tërthortë referimi, ndërsa zbatimi 
i SNRF-ve do të luajë një rol të vogël (shih Figurën 10: 
Paraqitje e përgjithshme e Standardeve të Raportimit 

Financiar). Më konkretisht, tetë juridiksione kanë në plan 
të ndryshojnë edhe bazën kontabël, edhe standardet 
e raportimit, brenda pesë viteve të ardhshme, ku këto 
standarde më së shumti janë SNKSP. Vetëm tre juridiksione 
thonë se nuk kanë ambicie reformuese, por kjo mund të 
shpjegohet me faktin se dy prej tyre kanë arritur tashmë 
një shkallë të lartë përputhshmërie me SNKSP-të.47

Lidhur me këto ambicie reformuese, ky studim 
identifikon pikat e forta, sfidat dhe mundësitë për vendet 
përfituese të PULSAR-it, të cilat jepen të përmbledhura 
më poshtë.

47 Këto tre vende pa plane reforme janë: Armenia, Republika Sërpska dhe Moldavia. Armenia dhe Republika Sërpska përdorin kontabilitetin me të 
drejta dhe detyrime të konstatuara dhe kanë nivele të larta përputhshmërie me SNKSP-të, sipas anketës.
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TË GJITHA VENDET PËRFITUESE TË PROGRAMIT 
PULSAR KANË AVANTAZHIN SE MBËSHTETEN NË 
SHUMË PIKA TË FORTA TË CILAT I PËRGATITIN TË 
GJITHA JURIDIKSIONET PËR REFORMAT E ARDHSHME 
KSP; KËTO PËRMBLIDHEN MË POSHTË:

 • Të gjitha juridiksionet paraqesin një bazë të 
shëndoshë njohurish dhe ekspertizë teknike 
në planifikimin financiar dhe një shkallë të lartë 
profesionalizmi në procesin e hartimit dhe zbatimit 
të buxhetit.

 • Shumica e juridiksioneve e njohin konceptin 
e kontabilitetit me të drejtat dhe detyrime të 
konstatuara, nga zhvillimet historike dhe/ose nga 
zbatimi i reformave të tanishme.

 • Juridiksionet e ndryshme mund të mbështeten 
në të dhënat financiare dhe jo financiare (p.sh., 
regjistrat e aktiveve) për të mbledhur informacione 
të rëndësishme kontabël, pra për të hartuar pasqyrat 
financiare dhe/ose për të ndihmuar konsolidimin.

 • Zhvillimi i pasqyrave të bilancit në sektorin publik 
po ecën përpara në disa juridiksione duke përdorur 
SNKSP-të si pikë referimi, por ka ende vend për 
përmirësim.

 • Të gjitha juridiksionet kanë arritur në përfundimin se 
reformat e KSP-së duhen trajtuar në kontekstin më të 
gjerë të një sistemi të integruar të MFP-së përfshirë 
funksionet e buxhetit, të auditimit apo të GFS-së dhe 
institucionet përkatëse të tij brenda qeverisjes.

 • Disa juridiksione kanë institucione të forta dhe 
mbështetëse të kontrollit të lartë të shtetit, 
me profesionistë me përvojë në standardet e 
kontabilitetit të sektorit publik si SNKSP.

 • Të gjitha vendet e programit PULSAR e kanë pranuar 
vlerën dhe rëndësinë që kanë sistemet bashkëkohore 
informatike të menaxhimit financiar dhe faktin se 
janë parakusht për një proces të suksesshëm të 
reformave të KSP-së.

PIKAT E FORTA

Figura 19. Programi i reformës për KSP-në vendet e programit PULSAR48

48 Për Kroacinë nuk ka të dhëna.
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MEGJITHËSE KA NJË BAZË SOLIDE MBI TË CILËN TË 
MBËSHTETEN, VENDET PËRFITUESE TË PROGRAMIT 
PULSAR PËRBALLEN EDHE ME SFIDA, TË CILAT 
DALLOJNË NGA JURIDIKSIONI NË JURIDIKSION. 
PRANDAJ, JO TË GJITHA SFIDAT MUND TË KENË 
LIDHJE ME ÇDO JURIDIKSION.

 • Kapërcimi i fokusit tradicional te kontabiliteti 
buxhetor duke demonstruar vlerën e shtuar që ka një 
funksion i zgjeruar kontabiliteti.

 • Nevoja për të dhënë informacione më të hollësishme 
financiare, sipas SNKSP-ve, sjell sfida praktike. 
Megjithëse njihen shumë përfitime të zbatimit 
të SNKSP-ve, gati një e dyta e juridiksioneve 
perceptojnë se sistemet e tyre ekzistuese kontabël 
japin informacion të mjaftueshëm, çka tregon 
se informacionet shtesë mund të mos përdoren 
plotësisht.

 • Krahasueshmëria midis raportit të zbatimit të 
buxhetit dhe pasqyrës financiare është e kufizuar 
(p.sh., asnjë vend nuk bën rakordim), që përbën sfidë 
për harmonizimin e dy funksioneve për të shkuar 
drejt një sistemi të integruar MFP-je.

 • Krijimi dhe/ose vendosja e një funksioni të ri kontabël 
për shkak të mungesës së ekspertizës teknike 
dhe të përvojës në standardet ndërkombëtare të 
kontabilitetit, sidomos në SNKSP.

 • Dhënia përgjigje “pyetjeve të duhura për reformën 
në momentin e duhur” nëpërmjet një strategjie 
adekuate dhe të gjithanshme për reformën, e cila 
siguron kohë dhe burime të mjaftueshme për të 
zhvilluar stabilitetin politik dhe institucional si edhe 
mbështetjen, përpara trajtimit të zhvillimeve më 
teknike.

 •  Shumica e vendeve nuk janë në gjendje të drejtojnë 
burime të mjaftueshme për përgatitjen e një reforme 
për bazën me të drejta dhe detyrime të konstatuara, 
për shkak të mungesës së burimeve të tilla dhe/
ose mbështetjes së kufizuar brenda qeverisë dhe 
institucioneve të saj.

 • Angazhimi dhe sigurimi i mbështetjes së grupeve më 
të gjera të interesit, jashtë MF-së. Kjo merr sidomos 
rëndësi kur mjedisi politik dhe mbështetësit e 
reformës nuk janë të qëndrueshëm.

 • Kur ka shumë njësi ekonomike, sfidë është përpilimi 
i informacioneve financiare dhe hartimi i pasqyrave 
financiare të konsoliduara.

 • Mungesa e integrimit të të gjitha njësive ekonomike 
nën kontrollin shtetëror mund të shkaktojë pika 
të vdekura sa u takon risqeve buxhetore, siç janë 
ndërmarrjet shtetërore.

 • Përgatitja e standardeve të qeverisjes së teknologjisë 
informatike për të siguruar që të dhënat financiare 
janë të besueshme, të gjurmueshme dhe 
transparente.

 • Për të siguruar krahun e punës, me formim dhe 
ekspertizë të aftë për të mbështetur reformat e KPS-
së, mund të rritet ende niveli i profesionalizmit të 
kontabilistëve të sektorit publik, për shembull përmes 
përmirësimit të arsimit, zhvillimit të vazhdueshëm 
profesional apo certifikimit.

SFIDAT
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NË FUND, NË PARASHIKIMIN E REFORMAVE TË 
KSP-SË NË TË ARDHMEN, STUDIMI ZBULON SHUMË 
MUNDËSI, QË I MBËSHTETIN JURIDIKSIONET NË 
RRUGËN E TYRE DREJT KONTABILITETIT ME TË 
DREJTA DHE DETYRIME TË KONSTATUARA, SIÇ JEPEN 
NË VIJIM.

 • Fakti se një shumicë e madhe e juridiksioneve 
të PULSAR-it kanë nisur një formë reforme drejt 
kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara, mbart potencialin për të fuqizuar më 
tej komunitetet ekzistuese mësimore dhe për t’i 
bashkërenduar reformat e përbashkëta.

 • Dallimet në shpejtësinë dhe fokusin e reformave të 
KSP-së ofrojnë mundësinë e marrjes së mendimeve 
dhe sugjerimeve gjatë të gjitha fazave të reformës, 
për të zhvilluar zgjidhje për sfida të ngjashme dhe për 
t’i përshtatur në bazë të tyre proceset e reformave.

 • Shumë juridiksione kanë histori dhe kulturë të 
përbashkët, ndaj ka një bazë të përbashkët të lindjes 
së institucioneve, që e thjeshton të kuptuarit se 
si dhe përse disa procese funksionojnë apo jo në 
juridiksione të caktuara.

 • Ka një tendencë të përgjithshme mes juridiksioneve 
për t’i ndryshuar standardet e tyre të raportimit 
financiar nga parimet kombëtare kontabël duke 
i përdorur SNKSP-të si pikë e drejtpërdrejtë apo 
e tërthortë referimi për standardet kombëtare të 
kontabilitetit, pra duke e rritur krahasueshmërinë 
mes vendeve përfituese të PULSAR-it.

 • Të gjitha vendet e PULSAR-it ofrojnë diploma 
universitare, që përfshijnë module mbi kontabilitetin e 
sektorit publik në nivel universitar apo pasuniversitar.

 • Mjedisi i tanishëm i KSP-së në të gjitha vendet 
përfituese të PULSAR-it ofron mbështetje në formën 
e një baze të fortë dijesh për MFP-në por kërkon 
aktivitete specifike të ngritjes së kapaciteteve 
(p.sh., arsim, formim, certifikim për personelin) dhe 
ekspertizë teknike të jashtme, sidomos lidhur me 
integrimin e sistemeve ekzistuese të menaxhimit 
financiar.

MUNDËSITË
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