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Struktura e prezantimit
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 Objektivat dhe objekti
 Gjetjet kryesore
 Ecuria e zbatimit të reformave 

të KSP-së
 Sfidat kryesore
 Mësimet e nxjerra dhe 

rekomandimet
 Hapat në vijim
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Objektivat

 Të mbështetë qeveritë në nivel qendror dhe nënqendror në zhvillimin e
sistemeve efikase dhe efektive të KSP-së.

 Të ndihmojë njësitë ekonomike të sektorit publik të zhvillojnë njohuritë për:
• Sistemin dhe mjedisin lokal të KSP-së,
• Hendekun midis kornizave kombëtare dhe ndërkombëtare të KSP-së,
• Hendekun në zbatimin faktik mes standardeve kombëtare të KSP-së dhe

SNKSP-ve.
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Gjetjet kryesore

 Vënia në zbatim e sistemeve të 
KSP-së me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara sjell 
shumë përfitime:

• Përmirëson cilësinë e shërbimeve 
publike të ofruara

• Siguron stabilitetin fiskal dhe nxit 
rritjen ekonomike në vend

• Rrit pranueshmërinë dhe 
besueshmërinë e qeverive
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Gjetjet kryesore

 Për secilin vend, mundësitë dhe vështirësitë janë të ndryshme
• Të gjitha vendet po ecin me shpejtësi të ndryshme drejt kontabilitetit me të drejta dhe

detyrime të konstatuara dhe vënies në zbatim të SNKSP-ve

 Vënia në zbatim e SNKSP-ve është në qendër të të gjitha përpjekjeve të
reformave

• Ndiqen të dyja metodat për zbatimin e SNKSP-ve: e drejtpërdrejtë, ashtu edhe e tërthortë
• juridiksionet ndodhen në faza të ndrshme të procesit të futjes në zbatim
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Ecuria e zbatimit të reformave të KSP-së

 Rajoni po ecën drejt praktikës së kontabilitetit me të
drejta dhe detyrime të konstatuara:
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Ecuria e zbatimit të reformave të KSP-së

 Dy fazat e futjes në zbatim 
të SNKSP-ve:

• Faza e hershme: vendet me 
(pa) plan për futjen në zbatim 
(të kuqe dhe të verdhë)

• Faza e përparuar: vendet me 
futje të drejtpërdrejtë apo të 
tërthortë në zbatim (të kaltër 
& të gjelbër)
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Sfidat kryesore

 Si metoda e drejtpërdrejtë, ashtu edhe ajo e tërthortë, paraqesin sfida të
ndryshme në përdorim:

• Vendet që i fusin në përdorim në mënyrë të tërthortë SNKSP-të, me anë të standardeve
kombëtare, në përgjithësi përballen në fillim me sfidën e përgatitjes së këtyre
standardeve kombëtare, por në përgjithësi e kanë më të lehtë vënien e tyre në zbatim.

• Nga ana tjetër, vendet të cilat i fusin në përdorim në mënyrë të drejtpërdrejtë SNKSP-të,
e kanë relativisht më të lehtë futjen në zbatim të SNKSP-ve, por ka më shumë gjasa të
hasin vështirësi në fazat e mëpasshme, pra kur duhen vënë në zbatim standardet.

 Në të dy skenarët, standardet e reja kërkojnë një bazë të shëndoshë ligjore, e
cila, në disa raste, duhet krijuar e, në disa raste të tjera, duhet së paku
përditësuar.
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Sfidat kryesore
1. Nevoja për ngritjen e kapaciteteve dhe

formimin e personelit
2. Nevoja për asistencë teknike
3. Mungesa e menaxhimit efektiv të

programeve
4. Pamjaftueshmëria e infrastrukturës

informatike
5. Kosto e lartë e vënies në zbatim të

reformës
6. Konfliktet midis standardeve

ndërkombëtare dhe legjislacionit dhe
kushteve vendase

7. Gatishmëri e kufizuar e të dhënave
financiare
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Mësimet e nxjerra dhe rekomandimet

 Të sigurohet dhe ruhet mbështetja politike dhe
gatishmëria e palëve kyçe të interesit për nisjen
dhe kryerjen e reformës.

 Të hartohen dhe miratohen strategji për
reformat dhe kalendar i realizueshëm zbatimi.

 Të ngrihen strukturat e duhura për
bashkërendimin dhe administrimin e reformës.

 Të sigurohen burimet financiare dhe njerëzore të
nevojshme për reformën.

 Të përditësohet në kohë kuadri ligjor dhe ai
rregullator.



11

Mësimet e nxjerra dhe rekomandimet

1. Të përcaktohet struktura e sistemit të ri të KSP-
së.

2. Të identifikohen dhe të ngrihen mekanizmat e
menaxhimit dhe zbutjes së rreziqeve.

3. Të hartohet dhe të zbatohet në kohë strategjia
për menaxhimin e ndryshimit dhe për ngritjen e
kapaciteteve.

4. Të vlerësohet dhe zbatohet integrimi midis
funksioneve të ndryshme të MFP-së dhe ngritja e
nivelit të SIIMF-ve ekzistuese ose zhvillimi i
SIIMF-ve të reja.

5. Të ngrihen strukturat për monitorimin dhe
vlerësimin e reformës.
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Hapat në vijim
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 Dallimet në etapën e tanishme të reformave në çdo juridiksion ndikon
drejtpërdrejt në hapat e ardhshëm që mund të bëjë secili juridiksion.

 Metodika e vlerësimit PULSE do të ndihmonte me identifikimin e
ecurisë aktuale të reformave si edhe të fushave kryesore për
përmirësim.

 Mënyra më e mirë për t’u dhënë zgjidhje sfidave të identifikuara është
nëpërmjet zhvillimit dhe ruajtjes së katër grupeve të mëposhtme të
kapaciteteve:

• Kapaciteti politik
• Kapaciteti institucional
• Kapaciteti teknik
• Kapaciteti njerëzore

 Trajtimi, zhvillimi dhe mbajtja e të katër grupeve të kapaciteteve do të
ngrejë një themel të fortë që mundëson jo vetëm vijueshmërinë në
procesin e reformave, por edhe ruajtjen e ecurisë dhe rezultatit të
reformave.
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