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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.

Llojet e faktorëve shtytës së reformës së kontabilitetit në sektorin publik

 Faktorët shtytës janë një prej aspekteve kryesore që influencojnë diçka apo që e shtyjnë të ndodhë, të

ecë përpara, të zhvillohet, të ndryshojë apo të fuqizohet. Pa një faktor shtytës, nuk ka shumë
zhvillime.
 “Faktori shtytës i duhur”: (i) sjell përmirësime tërësore të sistemit, (ii) është i matshëm në praktikë

dhe në rezultate dhe (iii) ka një lidhje të qartë me strategjinë transformuese. Faktorët e duhur shtytës
– ngritja e kapaciteteve, puna në grup, instruksioni dhe zgjidhjet në sistem – janë efektivë ngaqë
funksionojnë drejtpërdrejtë për ndryshimin e kulturës së sistemeve (vlerave, normave, aftësive,
praktikave, marrëdhënieve).
 Nga ana tjetër, “faktori shtytës i gabuar” është ai që: (i) mund të ngjajë i mirë por në fakt nuk sjell

rezultatet e synuara, (ii) mund ta përkeqësojë situatën dhe (iii) parë nga afër, nuk mund ta arrijë kurrë
efektin që premton. Faktorët shtytës të gabuar i ndryshojnë procedurat dhe cilësitë e tjera të sistemit
pa arritur deri në përmbajtjen e thelbit të reformës – dhe kjo është arsyeja përse nuk kanë sukses.
 Ajo çka i bën bashkë të gjithë faktorët shtytës efektivë është qëndrimi, filozofia dhe teoria e veprimit

mbi të cilat mbështeten. Mentaliteti që funksionon për të gjithë reformën e sistemit është ai që në
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 Rezultatet më të mira për reformat e KSP-së duket se arrihen nëse ka një kombinim të mirë

faktorësh shtytës të brendshëm, të jashtëm, teknikë por edhe jo teknikë, të cilët mund të sigurojnë
mbështetje jo vetëm në fillim por edhe gjatë gjithë zbatimit të reformës së KSP-së.

 Në vendet e EAQ-së, reformat e KSP-së shtysën e kanë marrë nga faktorë shtytës të jashtëm teknikë

dhe jo nga faktorë shtytës të brendshëm. Megjithëse faktorët e jashtëm shtytës janë efektivë në
nisjen e reformës, këta janë të pamjaftueshëm për të ruajtur në kohë zbatimin dhe për të sjellë
rezultate që janë të dobishme për vendimmarrësit.
 Me nxitjen e partnerëve për zhvillim, reforma e KSP-së shpesh është përfshirë në strategjitë më të

gjera të reformës së MFP-së.
 Faktorët e brendshëm shtytës teknikë, si ata të mishëruar në akte ligjore dhe nënligjore, nuk janë të

mjaftueshëm për ta zbatuar reformën e KSP-së pa mbështetje politike dhe pa bindjen e grupeve të
palëve kryesore të interesit.

Instrumentet e vlerësimit
 Një instrument ideal i mbështetjes së reformës së kontabilitetit të sektorit publik duhet të përfshijë jo vetëm

diagnostikimin e kuadrit, kapaciteteve dhe praktikës ekzistuese apo të udhëzojë për hartimin e udhërrëfyesve të
reformave, por duhet të identifikojë edhe faktorët shtytës dhe pengesat ndaj reformës dhe të propozojë si t’i
zgjidhë

 Instrumenti diagnostikues i Bankës Botërore, “Raporti për Përmirësimin e Raportimit Financiar në Sektorin Publik

(RPRFSP) – instrument diagnostikues” mbështet vlerësimet mbi informacionet e të cilave mund të mbështeten
planet e reformave.
 Instrumenti i ardhshëm i vlerësimit do të ndihmojë edhe në hartimin e planeve të reformës, identifikimin e

faktorëve shtytës dhe pengesave të reformave apo aspekteve të ekonomisë politike që mund t’i mbështesin apo
t’i pengojnë reformat.
 Mund të themi se nuk ka metoda të qarta dhe të lehta për vlerësimin e faktorëve shtytës jo teknikë. Instrumenti i

mëparshëm i Bankës Botërore, shqyrtimet institucionale dhe qeverisëse (IGR), përqendrohej te funksionimi i
institucioneve kryesore publike dhe analizonte realizueshmërinë e reformës. Shih rastet studimore dhe shembujt
në shtojcat e raportit.

 Dritaret e mundësive janë të rëndësishme si strategji për faktorët shtytës jo teknikë.
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