
© OECD 

A
 j

o
in

t 
 i

n
it

ia
ti

v
e
 o

f 
th

e
 O

E
C

D
 a

n
d

 t
h

e
 E

u
ro

p
e

a
n

 U
n

io
n

, 

p
ri

n
c

ip
a
ll

y
 f

in
a

n
c
e
d

 b
y
 t

h
e

 E
U

 

EUROPEAN 

COMMISSION 

© OECD 

A
 j

o
in

t 
 i

n
it

ia
ti

v
e
 o

f 
th

e
 O

E
C

D
 a

n
d

 t
h

e
 E

u
ro

p
e

a
n

 U
n

io
n

, 

p
ri

n
c

ip
a
ll

y
 f

in
a

n
c
e
d

 b
y
 t

h
e

 E
U

 

 

 

Ankara, 04 – 06 qershor 2013 

 

Reforma e MFK në 

Shqipëri 
 

 

Anila Çili,  

Drejtore e NjQH/MFK 

Ministria e Financave 



 Situata aktuale e reformës në MFK 

 Procesi i zbatimit të MFK 
◦ Pika e fillimit (shembull i një analize) 

◦ Faktorët kryesorë të suksesit 

◦ Veprimtaritë pilot 

 Vështirësitë/mësimet e nxjerra 

 Sfidat/Aktivitetet në të ardhmen 



 

 Shqipëria po bën shumë përpjekje për të krijuar parakushtet për 
zhvillimin e një MFK moderne si shtylla kryesore e KBFP. 

 Plotësimi i kuadrit ligjor për MFK (ligji, udhëzimet dhe Manuali).  

 është ngritur bordi i KBFP dhe është funksional që nga 2011; 

 Udhëzimi i MF për deklaratën vjetore dhe raportimin e sistemit të 
kontrollit të brendshëm. 

 

 Tani jemi në fazën e zbatimit të kërkesave të MFK. 

 Plani i zbatimit të MFK 2011-2015;  

 Veprimtaritë pilot;  

 Seminare ndërgjegjësuese dhe trajnime 

 Monitorimi i performancës së institucioneve publike 

 

 Objektiva të qarta për MFK përcaktohen në Strategjinë e Zhvillmit 
të Financave Publike për vitet 2013-2020. 

  
 



 
 Përpara fillimit të zbatimit të MFK, NjQH/MFK kërkoi ndihmë 

nga SIGMA gjatë 2011 për të bërë një analizë të detajuar dhe 
me cilësi të lartë të situatës ekzistuese në Institucionet 
shqiptare.  

 
Pse analiza referencë :  
 
 Që stafi i NjQH të kuptojë më mirë përfitimet nga MFK dhe 

konceptin e «përgjegjshmërisë menaxheriale» 
 

 Analiza ndihmoi NjQH/MFK për të përcaktuar më mirë 
mënyrën për hartimin e strategjisë së zbatimit në vitet e 
ardhshme 

 

 Gjatë procesit të monitorimit, NjQH mund të krahasojë 
rezultatet me analizën referencë për të identifikuar 
progresin e bërë deri tani dhe mundesitë për zhvillimet e 
mëtejshme.  

 
 

 



 Cilësia e objektivave dhe indikatorëve të performancës është e kufizuar. Grupet e 
menaxhimit strategjik funksionojnë kryesisht gjatë fazës së planifikimit, por gjatë 
ekzekutimit të buxhetit ato nuk janë instrumenta efektive të menaxhimit strategjik në 
institucionet buxhetore.  

 

 Strukturat menaxhuese nuk janë përcaktuar në mënyrë të tillë që domosdoshmërisht 
të mbështesin objektivat e programit, nuk njohin pasojat praktike të kërkesës për të 
ofruar shërbime në mënyrë efiçente dhe efektive dhe ka konfuzion midis programit 
dhe njësisë menaxheriale ose menaxhimit të aktivitetit.  

 

 Drejtori i Financës, që duhet të jetë këshilltari financiar, ka pak ndikim, përveçse në 
kontrollin buxhetor. Nga tradita, drejtoria e financës konsiderohet si dy struktura të 
ndryshme, pa ndonjë koordinim ndërmjet tyre dhe nënvlerësohen nga drejtuesit.  

 

 Drejtorët e financës nuk janë të trajnuar mirë për të bërë të mundur të kryejnë rolin e 
menaxhimit financiar. 

 

 Informacioni financiar i vënë në dispozicion të drejtuesve të lartë përmes Sistemit të 
Informacionit Financiar i administruar nga thesari është i mirë por kufizohet vetëm tek 
kontrolli përkundrejt buxhetit dhe nuk iu ofron raporte menaxheriale menaxherëve të 
linjës.  

 



 

Si konsiderohet procesi nga NjQH/MFK dhe si i prezantohet 
institucioneve: 

 
 Konsiderimi i reformës së MFK si pjesë dhe e lidhur ngushtë 

me sistemin e Administratës Publike.  
 

 Kërkesat e MFK të harmonizuara me kërkesat buxhetore.  
 
 Prezantimi i kërkesave të MFK si domosdoshmëri për 

zhvillimin e mëtejshëm të sistemit ekzistues të menaxhimit 
në çdo institucion, me fokus tek delegimi i kompetencave.  

 
NjQH mendon që është e rëndësishme Drejtorët dhe menaxherët e 

institucioneve të kuptojnë që sistemi i MFK nuk është një 
kërkesë shtesë dhe nuk lidhet me ndonjë strukturë 
organizative specifike. 

 
 



1. Rritja e ndërgjegjësimit, vendosja e komunikimit të rregullt dhe 
bashkëpunimit të ngushtë me Sekretarin e Përgjithshëm të MF, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit dhe Drejtorinë e 
Përgjithshme të Thesarit. 

 
 Rishikimi i procedurave të planifikimit të buxhetit dhe ekzekutimit të buxhetit 

(2011-2012). Integrimi i kërkesave të MFK në të gjitha udhëzimet e mësipërme.  
 
 Kuptimi i njëjtë i nevojës për rishikimin e statusit të Drejtorit të Financës në 

Ministritë e Linjës dhe institucionet e tjera dhe monitorimi i procesit.  
 
 Kuptimi i njëjtë i nevojës për përmirësimin e cilësisë së planifikimit  dhe 

monitorimit të buxhetit, i lidhur ngushtë me struktura menaxhuese të përcaktuara 
mirë dhe përgjegjësitë përkatëse. 
 

 Përmirësimi i Sistemit ekzistues të Informacionit Financiar në një Sistem të 
Menaxhimit Financiar që siguron më shumë raporte menaxheriale, dhe e 
kombinon atë me zgjidhje alternative të menaxhimit të informacionit. Lejo 
institucionet të kenë akses të drejtpërdrejtë në Sistemin e Informacionit Financiar 
njëkohësisht duke përmirësuar aftësitë e tyre përmes ofrimit të trajnimit 
profesional.   



2. Rritja e ndërgjegjësimit, vendosja e komunikimit të rregullt dhe 
bashkëpunimit të ngushtë me Departamentin e Administratës Publike 
(DAP-i) si nxitësi kryesor i reformës në administratën publike 

 
 Kuptimi i njëjtë për rolin e rëndësishëm të Drejtorisë së Financës brenda një 

organizate dhe nevoja për të rishikuar statusin e Drejtorit të Financës në 
ministritë e linjës dhe institucionet e tjera. 

  
 Ligji për Organizimin e Administratës Shtetërore (miratuar në shtator 2012, në 

përputhje me kërkesat e MFK).  
 
Monitorimi i përbashkët për përmirësimin e rolit të Drejtorit të Financës brenda 

organizatës.  
 
 Pjesëmarrje aktive e NjQH/MFK në diskutimet mbi strategjinë PAR 2013-2020 

dhe akte të tjera që rregullojnë administratën publike.  
 

 Kurse trajnimi për MFK të organizuara me Institutin e Trajnimit të Administratës 
Publike për të gjithë menaxherët me fokus në menaxhimin e riskut gjatë 
auditimit. 
 

 



3. Përpjekje për futjen e procesit të menaxhimit të riskut 
 

 Asistencë e drejtpërdrejtë për institucionet qendrore (Sekretarët e 
Përgjithshëm, Drejtorët e Financës dhe Menaxherët e programeve buxhetore) 
për të identifikuar risqet gjatë procesit të planifikimit dhe për të përgatitur 
regjistrin e tyre të riskut: 

o Krijimi i një procesi të përshtatshëm të identifikimit, vlerësimit dhe zbutjes së riskut 
gjatë fazës së planifikimit të buxhetit nga poshtë lart çon në një delegim efektiv dhe 
funksional nga lart poshtë të kompetencave gjatë fazës së zbatimit të buxhetit. 

 

 Organizimi i seminareve dhe trajnimeve afatshkurtra për menaxherët e linjës;  

 Eksperimentoni dhe lejoni ndryshimet që rrjedhin nga eksperienca (dhe 
gabimet) – aktivitetet pilot në ARSH; 

 

 Krijimi i forumit/rrjetit të Drejtorëve të Financës dhe nëpunësve të tjerë të 
përzgjedhur të financës. 

 

 



4. Roli monitorues i NjQH dhe bashkëpunimi me KLSH 
 

 Monitorimi i delegimit të përgjegjësive menaxheriale nga 
niveli politik (Ministrat e linjës) tek niveli teknik (Nëpunësi 
Autorizues).  
◦ Situata: Nëpunësit Autorizues të emëruar në përputhje me kërkesat e 

ligjit në 100% të institucioneve. 

 Monitorimi i statusit dhe i historisë profesionale të Drejtorëve 
të Financës.  
 Situata: 20% Drejtorë Finance në 1430 institucione nuk janë vendosur 

mirë ose nuk plotësojnë kriterin e arsimit profesional. 

 Bashkëpunimi i mirë me KLSH gjatë të gjithë procesit.  
 

 



5. Përgatitja e një metodologjie monitoruese me tregues të 
paracaktuar për matjen e performancës së institucioneve publike 
që kombinojnë raportet e departamenteve të ndryshme në MF. 

 

Bashkëpunim dhe angazhim i fortë mes NjQH/FMK, Drejtorisë së 
Përgjithshme të Buxhetit, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit, 
NjQH/AB dhe Drejtorisë së TI 

 
Pritshmëritë :  
 Një raport i përmirësuar vjetor mbi KBFP; 

 Promovimi i 10 institucioneve më të mira të vitit nga lista e 436 
institucioneve. 

 Analizë e detajuar për performancën e çdo Ministrie të Linjës dhe 
24 institucioneve të qeverisjes lokale. 



 Vlerësimi i situatës së ARSH dhe propozime për ndryshimin e ligjit të 
ARSH për të qene në përputhje me kërkesat e MFK. 

 
 Rishikimi i Marrëveshjes për Nivelin e Shërbimit ndërmjet MPPT dhe 

ARSH, përfshirë propozime për përmirësime në këndvështrimin e 
kërkesave të MFK. 

 
 Bashke me menaxherët e ARSH, rishikimi i rregulloreve të brendshme 

dhe përshkrimet e punës. 
 
 Këshilla të drejtpërdrejta teknike nga këshilltari afatgjatë i Agjencisë 

Suedeze të Transportit menaxherëve të linjës gjatë punës së përditshme 
operacionale dhe futja e menaxhimit të riskut. 

 
 Disa seminare për ndarjen e eksperiencave me partnerët suedezë për 

procedurat e buxhetimit, menaxhimin e riskut, kontraktimin dhe 
mirëmbajtjen. 
 

 
 

 



 Vlerësimi i sistemeve ekzistuese të informacionit në ARSH, duke 
identifikuar nevojat e buxhetit dhe duke gjetur zgjidhje alternative për 
përmirësimin e raportimit (kombinohet informacioni financiar dhe 
jofinanciar).  

 

 Bashkëpunimi me thesarin për t’i bërë MPPT dhe ARSH përdorues online të 
Sistemit ekzistues të Informacionit Financiar). 

 Bashkëpunimi me Buxhetin gjatë përmirësimit të Sistemit ekzistues të 
Informacionit Financiar në një Sistem të Menaxhimit Financiar. 

 

 Hartimi i kursit të trajnimit për Menaxherët e Linjës, 10 ditë të ndara në 3 
muaj dhe me ndjekjen e situatës. 

 

 Përgatitja e kurrikulës për trajnimin profesional të Oficerit Financiar, 
koordinatorëve të riskut të institucioneve publike duke përdorur edhe 
rastin e ARSH.  



 Përgjegjshmëria Menaxheriale e lidhur ngushtë me 
integritetin e menaxherëve (rekrutimi i administratës 
publike, vlerësimi i performancës dhe rregullat për 
karrierën). Menaxherët e linjës shumë skeptikë për 
përmirësimet e propozuara të MFK, kërkesa të rritura të 
raportimit, dhe përgjegjësi për përcaktimin dhe raportimin e 
objektivave.  
 

 Për shkak të diferencave kulturore/ekspertizës, duhet një 
kohë e gjatë që LTA të kuptojnë kulturën e menaxhimit dhe 
procedurat e brendshme të përfituesit.  
 

 Ndoshta mungesa e koordinimit gjatë përgatitjes së akteve 
ligjore ndërmjet institucioneve ndërkombëtare që u ofrojnë 
këshilla/konsulta teknike ministrive të linjës (ose ndërmjet 
tyre dhe MF).  

 



 Së pari: Stafi i NjQH/MFK të kuptojë çfarë do të thotë MFK dhe 
«përgjegjshmëri menaxheriale» dhe si mund të zbatohet ai në 
vendin e vet, duke përdorur asistencë teknike dhe mësimet e 
nxjerra në vendet e tjera, por gjithashtu përmes diskutimeve me 
menaxherët e linjës (duke u përpjekur të kuptojë nevojat e tyre, 
mjedisin ku ata punojnë dhe kufizimet). 

 

Së dyti: Aktorët kryesorë si Nëpunësi i Parë Autorizues, DAP-i, 
Drejtoritë e Buxhetit dhe Thesarit të mbështesin fort NjQH/MFK 
në zbatimin e reformës dhe të kenë vullnetin tu besojnë 
ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera (të decentralizohen 
kontrollet nga MF tek ministritë e linjës). 

 

 



 
Së treti: Menaxherët të kuptojnë përfitimet nga MFK jo vetëm 

përmes seminareve ndërgjegjësuese, por kryesisht permes 
programeve trajnuese specifike të hartuara për Menaxherët e 
Linjës, përfshirë modulet mbi menaxhimin e performancës, 
elementet bazë për të kuptuar dhe përdorur informacionin 
financiar. 

 
 
Së katërti: NjQH/MFK nuk mund të krijojë një sistem të 

shëndoshë MFK pa një Nëpunës Autorizues shumë të 
përgjegjshëm dhe të përkushtuar, dhe një Drejtori Finance të 
aftë të vendosur në pozicionin e duhur brenda institucionit. 
 



 

 Zbatimi i MFK me fokus në konceptin e ri të 
«Përgjegjshmërisë menaxheriale» është shumë i 
vështirë dhe kërkon kohë. 

 

Ai kërkon: 

 

 “Vullnet për të Besuar, Deleguar kompetenca dhe 
Monitorim të Vazhdueshëm”  

 

 

 



 Zhvillimi i vazhdueshëm i MFK si pjesë integrale e procesit ekzistues 
të menaxhimit (duke përzgjedhur institucione të tjera pilot si edhe 
zhvillim në një shkallë më të gjerë).  

 

 Bashkëpunim i vazhdueshëm me DAP-in/Drejtorinë e 
Buxhetit/Nëpunësit Autorizues për përmirësimin e organizimit të 
strukturave menaxhuese të ngritura për të mbështetur objektivat e 
programit.  

 

 Krijimi i procesit të menaxhimit të riskut në të gjitha institucionet, 
duke monitoruar nga afër institucionet e mëdha. 

 

 Përmirësimi i Përgjegjshmërisë Financiare dhe Menaxheriale. 
 

 Zhvillimi i trajnimeve për Menaxherët e Linjës dhe Nëpunësit 
Autorizues.  

 

 Bashkëpunimi me Audituesit e Brendshëm të organizatave dhe KLSH. 
 

 Përpjekje për të harmonizuar dhe ofruar rregulla të ngjashme 
institucioneve për menaxhimin  e të gjitha fondeve publike (Buxhetin e 
shtetit, fondet e BE dhe fonde të tjera të donatorëve).  


