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Instrumentet e Bankës
•
•

Raporti i Indeksit IPSFA tregon trendë të mirë drejt kontabilitetit dhe raportimit me të
drejta dhe detyrime të konstatuara
Banka Botërore promovon reformën e kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të
konstatuara në vendet kliente në mbarë botën me anë të instrumenteve të ndryshme:
Fond besimi (TF:
Financimi i Projekteve
të Investimit (IPF) ose
zbatuar nga Banka ose
Asistenca
teknike
–
PforR – mund të
zbatuar nga marrësi):
përfshijë produkte të
shërbime këshillimore
mund të përfshijë
buta dhe të forta dhe
ose analiza
produkte të buta dhe të
DPF për financimin e
politikave
forta
Shërbime Këshillimore
të Rimbursueshme
(RAS)

Programe rajonale –
PULSAR, PEMPAL,
PEMNA, FOCAL, të tjerë
08-Oct-21

Roli i Bankës

Përmes këtyre instrumenteve, Banka, si një bankë kryesore dijesh,
ndihmon qeveritë të çojnë përpara reformat e KSP-së (kryesisht raportimi me
SNKSP ose me kornizë referimi të mbështetur në SNKSP) me synim:

 Përmirësimin e cilësisë së raportimit financiar dhe procesit të vendimmarrjes




në sektorin publik
Rritjen e nivelit të përgjithshëm të transparencës dhe llogaridhënies në
vendet kliente (përfshirë raportimin e borxhit)
Përmirësimin e performancës së sektorit publik
Rritjen e kapaciteteve dhe shprehive.

Qasje tërësore ndaj MFPsë
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Qasja e Bankës
Lidhje e dijeve
globale dhe lokale
Lidhje e dijeve
globale dhe lokale
Zgjidhje e
integruar

Mbështetje në punën e bërë
më parë
Qasje tërësore ndaj MFPsë

(lidhje e procesit të reformës me
SNKSP-të ose raportimin e
harmonizuar me SNKSP-të, IFMIS,
ngritjen e kapaciteteve
institucionale)
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Programet rajonale të Bankës
Programi PULSAR është një shembull i mirë se si Banka mbështet 13
vende të EAQ-së në çuarjen përpara të reformave të KSP-së përmes:
 Rrjeteve të asistuara të shkëmbimeve kolegjiale përfshirë zyrtarët e
nivelit të lartë që janë përgjegjës për zbatimin e reformave
 Përgatitjes së produkteve të dijes për t’i ndihmuar vendet
përfituese të mësojnë për praktikat e mira dhe përvojën e vendeve
të përparuara
 Sugjerimit të zgjidhjeve për çuarjen përpara të reformave të KSPsë
 Përgatitjes së shumë materialeve të tjera të dobishme (për faktorët
shtytës të reformave, ndërgjegjësimin) për t’i ndihmuar vendet të
ecin më mirë në rrugën e reformave
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Paketa e instrumenteve REPF të Bankës

 Projektraporti i Bankës Botërore për paketën e instrumenteve për përmirësimin e
raportimit financiare në sektorin publik (REPF) ka mundësuar:



mbledhjen sistematike të informacioneve mbi kuadrin e raportimit financiar të sektorit
publik të vendit, përfshirë mjedisin kontabël të sektorit publik; dhe
 analizën e hendekut midis standardeve të kontabilitetit të sektorit publik të vendit dhe
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP), që është
standardi i pranuar i krahasimit për kontabilitetin e sektorit publik.

 REPF është kryer në disa vende të EAQ-së, si Shqipëria, Polonia, Krikizstani, Serbia.
 Tani po fillojmë përdorimin e një instrumenti të ri vlerësimi PULSE si përmirësim i
REPF-së dhe i mbështetur në vlerësim me pikë.
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