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Cilat janë mangësitë më të zakonshme që vënë në lëvizje reformat e
kontabilitetit të sektorit publik?
►
►

Mungesa e transparencës fiskale dhe krahasueshmërisë për shkak të
standardeve jo të harmonizuara të kontabilitetit të sektorit publik
Iluzioni fiskal

Atëherë, reformimi i kontabilitetit të sektorit publik kërkon:
►
►
►
►
►

Një reformë të konsiderueshme mbarëqeveritare
Gatishmëri të burimeve financiare të mjaftueshme
Trajnim të punonjësve
Mendësi të punonjësve, politikëbërësve dhe vendimmarrësve
Administrim të avancuar të projekteve dhe ndryshimit

Duhet mbështetje politike
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Si të sigurohet mbështetja politike?
►

Ndërgjegjësim
►

►

Ngritja e njohurive specifike sipas përdoruesve lidhur me
reformën
►

►

Dëshmohet cili është trendi global dhe bëhen transparente
ndryshimet që duhet bërë

Për shembull, arsyet, objektivat

Dëshmohen përfitimet e prekshme për palët e ndryshme të
interesit
►
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Fokusi te mbështetja për parlamentin dhe vendimmarrësit
politikë

Përfitime të përgjithshme që vijnë nga
përmirësimet në menaxhimin financiarPërfitime të
përgjithshme që vijnë nga përmirësimet në menaxhimin
financiar Qytetarët
• Transparenca dhe përmirësimi i realizimit të shërbimeve

Parlamentarët
• Fuqizimi i funksionit të llogaridhënies dhe vendimmarrjes

Çfarë
përfitojnë
palët e
interesit të
kontabilitetit
të sektorit
publik

Drejtimi administrativ
• Vendimmarrje më e mirë dhe përdorim më efikas i burimeve

Statisticienët
• Rrit koherencën dhe cilësinë e të dhënave dhe përmirëson krahasueshmërinë

Mediat
• Informacione më të mira për financat publike dhe analiza
Investitorët dhe analistët
• Informacione më të mira për ndikimet që kanë ndryshimet e bëra në politikën
buxhetore.
Organizatat ndërkombëtare
• Rritja e nivelit të transparencës dhe krahasueshmërisë
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