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KONTEKSTI
Përmbushja e funksioneve qendrore të qeverisjes dhe realizimi i shërbimeve të sektorit publik
në thelb mbështetet në ekzistencën e aktiveve të menaxhuara në mënyrë efektive të sektorit
publik. Një menaxhim i mirinformuar dhe i mbështetur në të dhëna i aktiveve financiare dhe
jofinanciare është thelbësor për qeveritë dhe për qytetarët. Në këtë aspekt, reformat e
kontabilitetit në sektorin publik (KSP) krijojnë kushtet e frytshme për një përdorim efikas të
burimeve të sektorit publik dhe, rrjedhimisht, përbëjnë një parakusht të rëndësishëm për një
menaxhim të shëndoshë të aktiveve të qëndrueshme të sektorit publik.
Objektivi kryesor i kësaj bisede ndëraktive inteligjente është prezantimi i gjetjeve kryesore të
raportit të publikuar së fundmi nga PULSAR, që mban të njëjtin titull me këtë aktivitet. Në
veçanti, ky aktivitet ka për qëllim diskutimin e mekanizmave nëpërmjet të cilëve kontabiliteti
i aktiveve mund të kontribuojë në optimizimin e portofolave të aktiveve të qëndrueshme të
qeverive, duke u dhënë përgjigje të bazuara dhe praktike këtyre pyetjeve kryesore:
•

Si të regjistrohen aktivet e qëndrueshme në një regjistër të aktiveve?

•

Si të mbulohen informacionet e aktiveve të qëndrueshme në raportet financiare?

•

Si të shfrytëzohen sa më mirë informacionet për aktivet?

Në këtë diskutim inteligjent ndëraktiv do të flitet edhe për: (i) praktikat e mira, të cilat e kanë
bazën në përvojën ndërkombëtare, dhe standardet përkatëse, siç janë Standardet
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP); (ii) problematikat dhe sfidat
kryesore të lidhura me menaxhimin e aktiveve të qëndrueshme, parë nga thjerra e
kontabilitetit të sektorit publik; (iii) mënyrën se si sektori privat/investitorët mund ta përdorin
informacionin e përgatitur nga qeveritë për marrjen e vendimeve nga ana e tyre (p.sh.,
investime në infrastrukturë) dhe se si ndikon cilësia e këtij informacioni në këto vendime.

VENDNDODHJET DHE ORA
•

07:00 – Qyteti i Guatemalës, Managua, Meksiko, Kuito, San Hoze, San Salvador,
Tegucigalpa

•

08:00 – Bogota, Lima, Panama, Uashington D.K.

•

09:00 – La Paz, Santo Domingo

•

10:00 – Asunsion, Brazilia, Buenos Aires, Montevideo, Santiago

•

14:00 – Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë, Shkup, Tiranë, Vjenë, Zagreb

•

15:00 – Kishinav, Kiev

•

16:00 – Minsk

•

17:00 – Baku, Tbilis, Jerevan

PROGRAMI E MËRKURË, 9 SHKURT 2021, 14:00 (CET)
Fjalët hapëse
Dmitri GourfinkelDrejtues i ekipit të projektit, KP-RF, PULSAR; Specialist i lartë
14:00 për menaxhimin financiar, Banka Botërore (Drejtues i punimeve të seminarit)
Daniel BoyceMenaxher Praktike për Qeverisjen në rajonin e EAQ-së, Banka
Botërore

Menaxhimi i aktiveve të qëndrueshme: reflektime kryesore
Andreas BergmannDrejtor, Sektori Publik, Fakulteti i Administrimit dhe të
14:10 Drejtës ZHAW, Zvicër; ish-kryetar i BSNKSP-së
Pascal HorniStudiues i Jashtëm, Fakulteti i Administrimit dhe të Drejtës ZHAW,
Zvicër

14:30

14:45

15:00

Rëndësia e menaxhimit të aktiveve të qëndrueshme për reformat e MFP-së më
në përgjithësi
Srinivas GurazadaKryetar i Sekretariatit të PEFA-s; Kryespecialist global për
menaxhimin e financave publike, Banka Botërore

Lidhja midis aktiveve të qëndrueshme dhe menaxhimit të investimeve publike
Svetlana KlimenkoKrye-Specialiste për Drejtimin Financiar, Banka Botërore

Menaxhimi i aktiveve të qëndrueshme dhe roli i sektorit privat
Franziska EhmDrejtoreshë e Strategjisë, Administrimi i Investimeve Allianz

Përvojat e vendeve
Ingrida MuckuteDrejtoreshë, Drejtoria për Raportimin, Auditimin, Vlerësimin e
15:15 Pasurive dhe Paaftësinë Paguese, Ministria e Financave, Lituani
Michał BarejaDrejtoria e Vlerës së Parasë dhe Kontabilitetit, Ministria e
Financave, Poloni

Pyetje & Përgjigje
15:30 Jose RezkBashkëdrejtues i Ekipit të Projektit për KP-E, PULSAR; Specialist i lartë
për menaxhimin financiar, Banka Botërore

Fjala mbyllëse
15:40 Arman VatyanDrejtues i Programit PULSAR; Pikë Qendrore Kontakti për
Qeverisjen për Azinë Qendrore, Banka Botërore

15:45 Fundi i seminarit virtual

