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653 vlerësime PEFA në 153 vende
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PROVAT
Ofron një analizë të imtë, të njëtrajtshme dhe të bazuar në 
prova të ecurisë së MFP-së në një moment të caktuar kohor

NDIKIMI
Vlerëson se si MFP-ja ndikon në rezultatet kryesore 
buxhetore: disiplina buxhetore, shpërndarja efikase e 
burimeve, realizimi efikas i shërbimeve

REFORMA E MFP-së

Vendos themelin për analizimin dhe përmirësimin e MFP-së

PEFA nuk bën vlerësim të politikave të qeverisë.



A ka shenja përmirësimi në të gjitha aspektet e rëndësishme të MFP-së gjatë 
periudhës përpara COVID-it?

Shpenzimet publike mesatare të përgjithshme dhe llogaridhënia financiare 
(rezultati PEFA), sipas shtyllave, 2005-2017

Buxhetimi i bazuar në politika
Parashikueshmëria dhe kontrolli i zbatimit të buxhetit
Kontabilizimi, regjistrimi dhe raportimi
Kontrolli i jashtëm dhe auditimi
Plotësia dhe transparenca



Vlerësimet e përsëritura Pefa, rajoni EAQ (Kuadri PEFA 2011)



Raportimi financiar • Aktivet publike



Aktivet e qëndrueshme dhe raportimi financiar

•Fokusi te
informacionet që
ndihmojnë
vendimmarrjen

•Fokusi te
informacionet që
ndihmojnë
vendimmarrjen

•Fokusi te informacionet që

•Roli i auditimit të
brendshëm

•Roli i KLSH-së

• SNKSP
• Qeverisja e buxhetit
• Politikat fiskale
• Qëndrueshmëria në

kohë

•Plani kontabël
• IFMIS
•GFS

Kontabilizimi Raportet
financiare

MaterialitetiAuditimi

Fokusi te 
informacionet 
që ndihmojnë 
vendimmarrjen



Prezantimi i Raportit Global 2020 për menaxhimin financiar publik
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17 & 24 shkurt 2021: anglisht
18 shkurt 2021: frëngjisht
24 shkurt 2021: spanjisht
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