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Konferenca Ministrore 2022  

RAPORTIMI FINANCIAR DHE 
I QËNDRUESHMËRISË PËR 
TRANSPARENCË TË BORXHEVE 
DHE RIKUPERIM TË QËNDRUESHËM

30 nëntor 2022  Pallati Hofburg, Vjenë, Austri

PARATHËNIE

Konferenca Ministrore “Raportimi financiar dhe i qëndrueshmërisë për transparencë të 
borxheve dhe rikuperim të qëndrueshëm” mbahet në Pallatin Hofburg në Vjenë, më 30 nëntor 
2022. Kjo ngjarje është organizuar nga Qendra e Bankës Botërore për Reformën e Raportimit 
Financiar (CFRR), me rastin e 15-vjetorit të punës së qendrës, ndërsa nikoqire është Ministria e 
Financave e Austrisë.

Konferenca mbledh rreth 250 delegatë të nivelit të lartë, duke përfshirë Ministrat e Financave 
nga vendet partnere, zyrtarë të lartë qeveritarë, partnerë ndërkombëtarë të zhvillimit, 
përfaqësues të nivelit të lartë nga sektori publik dhe privat, nga komunitetet profesionale dhe 
akademike si dhe ekspertë nga institucionet kryesore ndërkombëtare dhe të BE-së.

Diskutimet përqendrohen në atë se si informacioni financiar dhe jo financiar i besueshëm dhe 
transparent në sektorin publik dhe privat, mund të mbështesë përmirësimin e vendimmarrjes, 
transparencën e borxheve, dhe një rikuperim të qëndrueshëm në këto kohë sfiduese. 
Punëtoritë teknike më 29 nëntor dhe 1 dhjetor plotësojnë dhe zgjerojnë më tej temat e 
Konferencës për profesionistët dhe zyrtarët e lartë të përfshirë në të tre programet. 

Konferenca Ministrore organizohet si pjesë e tre programeve të zbatuara nga CFRR: 

 z Programi i Kontabilitetit dhe Raportimit të Sektorit Publik (PULSAR), i cili mbështet 
përmirësimin e kontabilitetit të sektorit publik dhe kornizat e raportimit financiar të 
vendeve pjesëmarrëse në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe në përputhje me 
praktikat më të mira, për të përmirësuar llogaridhënien, transparencën dhe performancën 
qeveritare. 

 z Rruga drejt Evropës: Programi i reformës së kontabilitetit dhe forcimit institucional për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (REPARIS for SMEs) për vendet e Ballkanit Perëndimor, 
të cilat synojnë të përmirësojnë mjedisin e biznesit, veçanërisht për NVM-të. Kjo bëhet 
duke ndihmuar vendet kandidate apo kandidate të mundshme të Bashkimit Evropian (BE) 
që të harmonizojnë sistemet e tyre të raportimit financiar me kornizat legjislative të BE-së, 
veçanërisht për raportimin financiar të korporatave; dhe

 z Forcimi i auditimit dhe raportimit në vendet e partneritetit lindor (STAREP), program 
ky, i cili ndihmon në krijimin e një mjedisi politikash transparente dhe efektive kornizën 
institucionale për raportimin e korporatave.  

Pas dy vitesh  e më tepër me kufizime pandemie, Konferenca Ministrore është një mundësi e 
mirë për t’u bashkuar për një shkëmbim interaktiv të njohurive dhe përvojës. Poashtu, është 
rast i mirë për të regjeneruar rrjetet dhe kontaktet ekzistuese dhe të reja.



Regjistrimi dhe kafe08:00

 Temat në fokus 

 z Ndikimi i COVID-19, lufta, 
kriza energjetike, kriza e 
refugjatëve, inflacioni i lartë 
në ekonomi dhe mjedis.

 z Si mundet informacioni 
financiar të mbështesë 
menaxhimin e rrezikut dhe 
procesin e rikuperimit.

 Folësit 

 z Anna Bjerde, Zëvendës Presidente, Rajoni i Evropës dhe 
Azisë Qendrore, Banka Botërore 

 z Harald Waiglein, Drejtor i përgjithshëm për politika 
ekonomike, Tregjet Financiare dhe Doganat, Ministria e 
Financave, Austri 

 z Barbara Schedler Fischer, Ministre dhe zëvendës kryesuese 
e Misionit, Ambasada e Konfederatës Zvicerane në Austri 

 Moderator 

 z Dan Boyce, Menaxher i praktikës për Evropën Lindore dhe 
Azinë Qendrore, Praktika Globale e Qeverisjes, Udhëheqës i 
Komisionit Drejtues në PULSAR, Banka Botërore

Mirëseardhje dhe fjala hyrëse 09:05

 Folës 

 z Arman Vatyan, Specialist kryesor i menaxhimit financiar, Menaxher i Programit PULSAR, Banka 
Botërore 

Hyrje në agjendën e ditës 09:00

 Temat në fokus 

 z Si të përgatiteni për sfidat 
ekonomike; 

 z Gjetja e hapësirës fiskale 
për rritje të shpenzimeve, 
dhe ruajtja e niveleve të 
qëndrueshme të borxhit.

 z Përfitimet dhe sfidat 
e raportimit të 
qëndrueshmërisë.

 z Si mundet raportimi 
financiar dhe i 
qëndrueshmërisë të 
ndihmojë si publikun dhe 
sektorët e korporatës të 
menaxhojnë rimëkëmbjen 
në vazhdim.

 Folësit 

 z Anna Bjerde, Zëvendës Presidente, Rajoni i Evropës dhe 
Azisë Qendrore, Banka Botërore 

 z Thomas Wieser, Ekonomist, Bruegel

 z Ndidi Nnoli-Edozien, Anëtar Bordi, Bordi ndërkombëtar i 
standardeve të qëndrueshmërisë (ISSB) [nëpërmjet video]

 z Gemma Sanchez-Danes, Ushtruese e detyrës së shefit 
të Sekretariatit për raportimin e qëndrueshmërisë, Grupi 
Këshillimor Evropian i Raportimit Financiar (EFRAG)

 z Gernot Netinger, Shef i Departamentit të financave të 
korporatave të ÖBB-Group, Austrian Railways Holding, ÖBB-
Holding AG

 Kryesues 

 z Dan Boyce, Menaxher i praktikës për Evropën Lindore dhe 
Azinë Qendrore, Praktika Globale e Qeverisjes, Udhëheqës i 
Komisionit Drejtues në PULSAR, Banka Botërore

Përcaktimi i kontekstit për panelin ministror: Sfidat ekonomike dhe mjedisore09:25

AGJENDA



Kafe dhe pushim për rrjetëzim 10:30

 Temat në fokus 

Cili është mendimi i 
Ministrave të Financave 
në këto kohë sfiduese 
– si të prodhojnë dhe 
përdorin informacione 
financiare dhe 
qëndrueshmërisë në 
mënyrën më efektive? 

 Panelistët 

 z SH.T. Hekuran Murati, Ministër i financave, Kosovë  

 z SH.T. Fatmir Besimi, Ministër i financave, Maqedonia e Veriut

 z Arman Poghosyan, zëvendës Ministër, Ministria e Financave, 
Armeni

 z Svitlana Vorobey, zëvendës Ministre, Ministria e Financave, Ukrainë

 Diskutues 

 z Sebastian Molineus, Drejtor Rajonal për Kaukazin e Jugut, Banka 
Botërore

 Kryesues 

 z Arturo Herrera Gutierrez, Drejtor i përgjithshëm për Praktikën 
Globale të Qeverisjes, nën Zëvendës-Presidencën e Rritjes se 
Barabartë, Financave dhe Institucioneve, Banka Botërore 

Paneli i diskutimit ministror: Rëndësia e informacionit financiar dhe jo financiar në
kohë krize

11:00

Dreka12:15

 Folës 

 z Harald Waiglein, Drejtor i përgjithshëm për politika ekonomike, Tregjet Financiare dhe Doganat, 
Ministria e Financave, Austri 

Fjalë rasti 13:45

Paneli I: Të qenit në borxhe të larta – menaxhimi dhe raportimi i përgjegjshëm dhe 
transparent i borxheve

14:15

 Temat në fokus 

 z Pikëpamjet e 
ekonomistëve për 
rritjen e nivelit të 
borxhit në sektor 
publik dhe privat. 

 z Standardet 
ndërkombëtare 
të kontabilitetit të 
sektorit publik - 
transparenca dhe 
raportimi i borxhit, 
përkufizimet dhe 
matja e borxhit 
dhe detyrimeve.

 Folësit 

 z Ivailo Izvorski, Menaxher i praktikës, analiza globale e ne 
nivel makroekonomie dhe borxhit në Praktikën Globale të 
makroekonomisë, tregtisë dhe investimeve, Banka Botërore 

 z Andreas Bergmann, Drejtor, Departamenti i sektorit publik, Fakulteti 
i menaxhimit dhe drejtësisë, Universiteti i Shkencave të Aplikuara të 
Cyrihut (ZHAW)

 Panelistët 

 z Vladimir Arachelov, Sekretar i Shtetit, Ministria e Financave, Moldavi 

 z Nazim Gasimzade, Drejtor, Agjencia Shtetërore e Thesarit, 
Azerbajxhan

 Kryesues 

 z Fabian Seiderer, Menaxher i Praktikës për qeverisje, sektor publik 
dhe menaxhimi financiar në Rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore, 
Banka Botërore



Kafe dhe pushim për rrjetëzim 15:30

Panel II: Inovacionet digjitale për menaxhimin e krizave, rikuperim dhe komunikim16:00
 Temat në fokus 

 z Teknologjia për nivel qeveritar dhe 
teknologjitë digjitale.

 z Tregimi i të dhënave në sektorin 
publik.

 z Transforimi digjital për NVM, 
zgjerimi i kompetencave të 
menaxhimit financiar për rritje.

 Folësit 

 z Matthias Lichtenthaler, Kryesues i transformimit 
digjital, Qendra Federale e informatikës në Austri 

 z Michael Wiese, Auditor i Çertifikuar, Drejtues i 
kërkimit dhe zhvillimit të sigurisë, Ernst & Young   

 z Emily Middleton, Partner, Public Digital 

 z Antonia Grafl, Eksperte e lartë e menaxhimit të 
financave publike, Instituti i menaxhimit publik, 
Fakulteti i Menaxhimit dhe Drejtësisë, ZHAW

 Kryesues 

 z Fabian Seiderer, Menaxher i Praktikës për qeverisje, 
sektor publik dhe menaxhimi financiar në Rajonin e 
Evropës dhe Azisë Qendrore, Banka Botërore

 Moderator 

 z Tiago C. Peixoto, Specialist i lartë i qeverisjes, 
Praktika globale e qeverisjes, Banka Botërore 

 Folës 

 z Arturo Herrera Gutierrez, Drejtor i përgjithshëm për Praktikën Globale të Qeverisjes, nën 
Zëvendës-Presidencën e Rritjes se Barabartë, Financave dhe Institucioneve, Banka Botërore 

Konkludimet e takimit  17:25

Koktej rasti 17:40
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