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Sfondi 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli (MFK) është tepër i vështirë për t’u zbatuar në 
praktikë pasi, për t’u realizuar me sukses, kërkon ndryshim të konsiderueshëm tek 
rregullimet menaxhuese. Në rastin e rregullimeve për menaxhimin financiar, drejtuesit 
duhet të mbajë përgjegjësi për ofrimin e shërbimeve me efiçencë dhe efektivitet, për 
përmbushjen e objektivave të përcaktuara, sipas standarteve të miratuara të 
performancës dhe në kohë. Drejtuesit më pas duhet të japin llogari për suksesin ose 
mossuksesin. Përgjegjshmëria efektive menaxheriale gjithashtu mbështetet tek zbatimi i 
standarteve COSO (Intosai) për kontrollin e brendshëm. Këto standarte nuk mund të 
kenë efektivitet pa u kryer rregullimet e duhura për përgjegjshmërinë menaxheriale. E 
me të vërtetë, ekzistenca e përgjegjshmërisë menaxheriale është një nga supozimet që 
gjendet në themel të standarteve COSO.  

Të gjitha këto përfaqësojnë një reformë madhore për mënyrën se si administrohen 
shërbimet publike dhe se si ato ndikojnë tek kontrollet qëndrore të ushtruara nga 
Ministria e Financës, nga Thesari e ndonjëherë edhe nga organizatat qëndrore. 
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Gjithashtu, ato ndikojnë tek mënyra se si vetë ministritë dhe organizatat e tjera të linjës 
organizojnë rregullimet për ofrimin e shërbimeve dhe shkallën deri ku në fakt ekzistojnë 
rregullimet për përgjegjshmërinë menaxheriale brenda organizatave të linjës.  

Rregullimi i zakonshëm që ndiqet për prezantimin e MFK-së, si pjesë e rregullimeve të 
Kapitullit 32, është shkruajtja në legjislacionin përkatës e kërkesave për MFK-në pasuar 
nga mbajtja e seminareve dhe trajnimeve të tjera për t’i nxitur organizatat e linjës që të 
prezantojnë MFK-në. Këto trajnime priren të fokusohen më tepër tek “kontrolli” se sa 
tek “menaxhimi financiar”. Kështu, përfitimet (që do të nxirrte si Ministria e Financës 
ashtu edhe organizatat e linjës) janë tepër të kufizuara.  

 Në Shqipëri është marrë vendim që të ndiqet një qasje tejet e ndryshme për 
prezantimin e MFK-së. Po, do të ketë gjithsesi kërkesa legjislative të shkruara dhe ‘po’, 
do të mbahen seminare dhe trajnime të tjera. Por, këto do të bëhen krahas një 
organizate pilot që është përzgjedhur për të testuar ndikimin e plotë të adoptimit të 
MFK-së bashkë me zbutjen për pasojë të kontrolleve qëndrore dhe shpërndarjen e 
metejshme të autoritetit tek çdo menaxher. Sigma është përfshirë në pregatitjen e 
projektit pilot.  

Projekti Pilot  

Programi i punës për këtë projekt pilot është parashikuar të ketë tre faza kryesore. Faza 
e parë është pregatitja e raportit para-studimor, që është programuar të përfundohet 
në fund të shtatorit, 2011. Gjatë periudhës së fililm tetorit 2011 deri më 31 dhjetor (faza 
e dytë), NjQH-ja dhe organizata pilot do të ndërmarrin punë të mëtejshme përgatitore. 
Gjatë kësaj faze, organizatat financuese dhe Komiteti Drejtues i projektit do të rishikojnë 
specifikimet e përcaktuara në raportin para-studimor (termat e referencës së studimit 
pilot). 

Faza e tretë është procesi i zbatimit që do të kërkojë përkrahje nga një partner i huaj 
ekspert, që do të punojë së bashku me organizatën pilot të përzgjedhur. Kjo fazë e 
projektit do të fillojë më 1 janar 2012 dhe do të vazhdojë deri më 31 mars 2013. Në 
kushte ideale, institucioni partner do të jetë në gjendje të marrë pjesë edhe në fazën e 
dytë.  

Parastudimi në fillim u krye kryesisht përmes mënyrës së intervistimit për të 
përzgjedhur një organizatë të mundshme pilote dhe së dyti, për të përcaktuar 
ndryshimet në menaxhim e përkrahjen që do t’i nevojitej organizatës pilot për të 
zbatuar MFK-në.  

Organizata e përzgjedhur pilot është një agjenci e sapo themeluar (zyrtarisht e ngritur 
më 1 korrik 2011), Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARSH).   

ARSH-ja është përgjegjëse për ndërtimin e rrugëve të reja kryesore dhe për 
mirëmbajtjen e këtyre rrugëve. Gjithashtu ka përgjegjësi për rregullimet që lidhen me 
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sinjalistikën rrugore në këto rrugë. Agjencia është një organizatë e nivelit të dytë në 
Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit (MPPT).  

Gjatë kërkimit të kryer si pjesë e para-studimit, doli se zbatimi i parimeve të MFK-së 
mund të çonte në evidentimin e menjëhershëm të atyre drejtimeve ku përfitimet 
mund të ishin të gatshme, me kusht që të ndërmerrej veprimi i duhur menaxhues. Këto 
përfitime vlejnë si për vetë organizatën pilot, ashtu edhe për MPPT-në dhe Ministrinë e 
Financës. Gjetjet kryesore të parastudimit tregojnë një lidhje të ngushtë mes 
prezantimit të MFK-së dhe reformës menaxheriale dhe ato demonstrojnë se prezantimi 
me efektivitet i MFK-së varet nga shkalla deri ku përgjegjshmëria menaxheriale mund të 
rrënjoset në mënyrë të ndjeshme.  Kjo gjë nënkupton ndryshime në mënyrën se si 
administrohen shërbimet publike në Shqipëri dhe për rrjedhojë se sa me vend është 
pregatitja e një studimi pilot për të testuar të dyja këto gjetje dhe për të treguar më pas 
se si mund të zbatohen këto gjetje në praktikë me më tepër efektivitet.  

Objektivat e Projektit Pilot   

 Qëlimi themelor dhe i përgjithshëm i këtij piloti është që mësimet e nxjerra nga ky 
pilot të mund të zbatohen në organizata të tjera si pjesë e procesit të zgjerimit të MFK-
së nëpër Shqipëri. SIGMA synon që më pas të mund ta përdorë këtë model si shembull 
për t’u ndjekur nga vende të tjera në pozicione të ngjashme me atë të Shqipërisë.  

Qëllimi specifik i projektit pilot është përkufizuar si eksplorim i ndryshimeve 
menaxheriale që nevojiten për të garantuar zbatimin me efektivitet të MFK-së dhe 
eksplorim i informacionit e kërkesave të tjera që kanë menaxherët në mënyrë që ata të 
mund t’i ofrojnë shërbimet në mënyrë më efiçente dhe me më tepër efektivitet se ç’do 
të bëhej nën rregullimet tradicionale. Piloti gjithashtu do të synojë evidentimin në 
praktikë dhe nxjerrjen e të paktën disa përfitimeve që pritet të rrjedhin prej tij.  

Objektivi i menjëhershëm i projektit pilot është nxjerrja e mësimeve praktike në 
kontekstin shqiptar mbi atë se çfarë do të thotë zbatimi i MFK-së në të vërtetë për 
administrimin e shërbimeve publike gjë që, nga ana e vet, do të bëjë të mundur zbatimin  
e MFK-së me më shumë efektivitet në organizatat e tjera. Një mësim jo më pak i 
rëndësishëm do të jetë mënyra se si duhen ndryshuar rregullimet menaxheriale për të 
garantuar realizimin e objektivave me efiçencë dhe efektivitet. NjQH/MFK-së do t’i hyjë 
në punë përvoja praktike që do të përfitojë nga piloti për trajnimet e tyre.  

Kjo nga ana tjetër do ta bëjë Ministrinë e Financës të ndihet më e sigurtë se burimet e 
akorduara përmes buxhetit po përdoren për qëllimet e parashikuara në mënyrën më 
efiçente dhe efektive.  

Gjithashtu, një avantazh i rregullimeve të propozuara është se përmes tyre Ministria e 
Financës arrin ta kuptojë më mirë atë që pritet të bëjnë organizatat, objektivat dhe 
standardet e performancës që ato pritet të përmbushin dhe standardet që pritet të vënë 
në përdorim.  
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