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UEBINAR – AKTIVITET PREZANTIMI

FAKTORËT SHTYTËS TË REFORMËS SË
KONTABILITETIT NË SEKTORIN PUBLIK
10 mars 2021

KONTEKSTI
Vënia në zbatim e kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara është një projekt
afatgjatë në sektorin publik, prandaj qartësia sa i takon kursit të drejtimit është e
rëndësishme. Asnjëri prej vendeve që kanë vendosur të nisin reformën e KSP-së nuk vjen nga
të njëjtat pikënisje, bazë aftësish dhe FAKTORË SHTYTËS. Është e rëndësishme të njihet ky fakt
kur vjen puna te vendosja e objektivave të reformës në një vend.
Në publikimin “Faktorët shtytës të reformave të kontabilitetit në sektorin publik” analizohen
me hollësi llojet dhe avantazhet/dizavantazhet e faktorëve shtytës. Ekzistojnë dy lloje
kryesore faktorësh shtytës: teknikë dhe jo teknikë. Shtytësit teknikë (p.sh., SNKSP-të)
mbështeten në parime bazë që janë të lehta për t’u vlerësuar me efektivitet. Shtytësit
joteknikë nuk janë bardhezi dhe janë kompleks dhe identifikohen me vështirësi sepse
kërkojnë njohuri për institucionet dhe rregullat formale dhe joformale. Disa shembuj të
faktorëve shtytës jo teknikë janë: interesat dhe objektivat e ndryshme të disa aktorëve në
qeveri dhe në shoqëri, shpesh nën ndikimin e ekonomisë politike.
Objektivi kryesor i këtij uebinari është:
•

Prezantimi i gjetjeve dhe mesazheve kryesore të publikimit “Faktorët shtytës të
reformave të kontabilitetit në sektorin publik”.

•

Diskutimi i ndikimit që faktorët shtytës jo teknikë dhe të ekonomisë politike kanë në
zbatimin e reformave.

•

Prezantimi i përvojës së Shqipërisë, Austrisë, Gjeorgjisë dhe Zvicrës për faktorët kyç të
reformave të kontabilitetit të sektorit publik përmes një diskutimi në panel.

“Faktorët shtytës të reformave të kontabilitetit në sektorin publik”
mund ta gjeni në faqen në internet të CFRR-së:
https://cfrr.worldbank.org/publications/pulsar-drivers-public-sectoraccounting-reforms

VENDNDODHJET DHE ORA
•

08:00 – Uashington, D.K.

•

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, 10 MARS 2021, 14:00 (EVROPA
QENDRORE)
Fjala e hapjes
Iwona WarzechaDrejtuese e ekipit të projektit, PULSAR; Specialiste e lartë për
14:00 menaxhimin financiar, Banka Botërore (Drejtuese e punimeve të seminarit)
Daniel BoyceMenaxher Praktike për Qeverisjen në rajonin e EAQ-së, Banka
Botërore

Rëndësia e faktorëve shtytës të reformës dhe ndikimi që ekonomia politike ka
14:10 në zbatimin e reformave
Verena FritzSpecialiste e lartë për sektorin publik, Banka Botërore

Gjetjet dhe mesazhet kryesore të publikimit “Faktorët shtytës të reformave të
14:25 kontabilitetit në sektorin publik”
Ranjan Gangulikonsulent , Banka Botërore

Diskutim në panel: Përvoja e Shqipërisë, Austrisë, Gjeorgjisë dhe Zvicrës për
faktorët kyç dhe pengesat në reformat e KSP-së
Dritan FinoDrejtor, Ministria e Financave e Shqipërisë
Bernhard SchatzAnëtar i Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të
14:40 Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP); Menaxher i Lartë,
PricewaterhouseCoopers, Austri
David GamkrelidzeDrejtor Drejtorie, Ministria e Financave, Gjeorgji
Sandro FuchsDrejtori i Qendrës për Menaxhim Financiar Publik, Fakulteti i
Administrimit dhe të Drejtës ZHAW, Zvicër
Verena FritzSpecialiste e lartë për sektorin publik, Banka Botërore

Fjala mbyllëse
15:20 Arman VatyanDrejtues i Programit PULSAR; Pikë Qendrore Kontakti për
Qeverisjen për Azinë Qendrore, Banka Botërore
15:30 Fundi i uebinarit virtual

