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Albanian Translator's note: 

Common and well-known international words in the field of (public) 

management, such as performance, output, input, feedback, target, objective, 

audit, implement (most of the times), have not been translated, in order to avoid 

any confusion and/or overlapping with other similar words in the text if they had 

been translated. 
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Të nderuar, 

Fjala performancë është anglicizëm në gjuhën maqedonase. Nuk ka fjalë të 

përshtatshme maqedonase që mund t’i mbulojë të gjitha situatat në të cilat 

kuptimi i kësaj fjale do t’i reflektonte plotësisht aktivitet ose ngjarjet që do të 

donim t’i përshkruajmë. Ndoshta kjo është ashtu për shkak se, sipas mendimit 

tim, ne nuk jemi të mësuar në matjen e performanceve. Performancë paraqet çdo 

arritje apo rezultat që mundëson të bëhet krahasim i përpjekjes që është bërë për 

atë arritje apo rezultat dhe mjetet që janë shpenzuara për atë arritje apo rezultat 

me madhësitë hyrëse (inputet) dhe koha e nevojshme që është investuar. 

Јorastësisht, në këtë kontekst, auditët përveç që flasin për të qenët ekonomik, ata 

flasin edhe për efikasitetin dhe për efektivitetin. E njëjta gjë apo i njëjti rezultat 

mund të arrihet për kohë më të shkurtër, me më pak punë dhe burime të 

investuara. Detyrë e secilit që disponon me mjete të huaja është që të mendon në 

këtë mënyrë, të mendon për investimin e mjeteve të huaja dhe burimeve për të 

arritur rezultat më të mirë. Në ekonominë liberale tregu është ai që besohet se do 

të siguron një alokim të tillë të burimeve me të cilin në mënyrë më efikase do të 

ishin arritur rezultatet ekonomike. Në kushte të ekzistimit të dështimeve të tregut, 

roli i qeverisë është të kujdeset që në financat publike në mënyrë transparente të 

tregon se ka bërë një raport të tillë mes mjeteve publike të përdorura dhe 

rezultateve të arritura i cili është më i miri në një periudhë të caktuar kohore. Kjo 

do të thotë se ai ka qenë efikasiteti më i mirë i mundshëm që ajo qeveri ka 

mundur ta arrin në një periudhë të caktuar kohe.  

 

Në dinamikën e zhvillimit të financave publike në Maqedoni, ne në QAE 

besojmë se ka ardhur koha që të mendohet në këtë mënyrë kur bëhet fjalë për 

mjetet e qytetarëve të Maqedonisë të mbledhura nga pushteti ekzekutiv. Sigurisht 

se është sfidë të vendoset metrikë e përshtatshme për menaxhim të procesit 

buxhetor nëpërmjet buxhetit të bazuar në performanca. Në rast të tillë, së paku 

duhet të ketë buxhetim programorë, sistem të treguesve, njohuri të mirë të 

çështjes për të cilën buxhetimi referohet. Prandaj e kemi dizajnuar dhe e zbatojmë 

këtë projekt i cili është i mbështetur nga BE-ja. Për këtë arsye e shfrytëzoj rastin 

ta përshëndes edhe një herë vendimin e BE-së për ta mbështetur këtë projekt i cili 

definitivisht do të mundëson të iniciohet debat publik mbi financat publike dhe 

rezultatet/performancat nga ekzekutimi i planeve buxhetore. Gabim është të 

paturit vetëm horizont afatshkurtër të planifikimit të buxheteve nga qeveritë 

maqedonase deri më tani. Kjo është efektive për to, mirëpo jo gjithmonë 

ekonomike dhe efikase për qytetarët maqedonas. Në objektivat që dëshirohet të 

arrihen duhet të merret parasysh edhe cikli i jetës së shpenzimeve publike i cili 

deri më tani nuk është marrë parasysh gjatë vendimmarrjes për ndonjë projekt 

publik ose program publik të financuar nga buxhetet e Maqedonisë. 
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Për përfitimet nga ky kërkim dhe nevoja për të në këtë punim më së pari do të 

bëjmë shqyrtim të problemeve dhe sfidave me të cilat përballet procesi buxhetor 

në Maqedoni. Këtu vëmendje të veçantë i kushtojmë transparencës në financat 

publike, e cila në Maqedoni gjithnjë e më shumë zvogëlohet. Pse është e 

rëndësishme transparenca në financat publike është për shkak se ajo vetvetiu nuk 

do të thotë shumë në qoftë se nuk vihet në kontekst edhe të rezultateve dhe 

performancave të arritura. Më tutje do të elaborohet dhe analizohet (në drejtim të 

nevojës për buxhetim të bazuar në performanca) edhe kërkimi dhe rezultatet nga 

kërkimi dhe monitorimi i hapjes buxhetore dhe nevoja për matjen performancave 

buxhetore, të cilën QAE dhe partneri ynë në këtë projekt IDSCS e kanë zbatuar 

në kuadër të këtij projekti; dhe në fund do të paraqitet dhe elaborohet procesi i 

buxhetit të bazuar në performanca - thelbi i konceptit, evolucioni dhe përdorimi i 

tij, nevoja për të në vend. Në fund prezantojmë edhe hapa të mundshme në 

drejtim të implementimit të buxhetit të bazuar në performanca në Republikën e 

Maqedonisë. 

 

Me respekt 

Dr. Marjan Nikollov 

Kordinator i projektit 
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Hyrje 
 

Pasqyrë e çdo programi ekonomik dhe lista e prioriteteve që ka një shtet paraqet buxheti 

i një vendi. Planifikimi dhe zbatimi i buxhetit të një shteti paraqet planifikim dhe zbatim 

të planeve dhe prioriteteve për periudhën e ardhshme njëvjeçare, të cilat do të kenë 

ndikim edhe në vitet e ardhshme. Në tregun politik, i cili është shumë i ngjashëm me çdo 

treg tjetër, qytetari në bazë të prioriteteve të prezantuara (kualitetet e produktit) të secilës 

nga platformat politike vendos të japë votën e tij (të vendos të blej produktin) për një 

opsion të caktuar politik. Dhënia e votës (blerja e produktit) njëkohësisht paraqet edhe 

dhënie të drejtën platformës së zgjedhur politike (shitësit) në të ardhmen të vendos për 

çminim që duhet të paguaj çdo votues (vendos për tatimet dhe pagesat tjera) dhe 

prioritetet për të cilat do të harxhohen mjetet e mbledhura (produktin të cilin do ta marrë 

blerësi në të ardhmen). Plani për realizim, respektivisht marrëveshja e cila është lidhur 

në tregun politik, përkatësisht plani për sigurimin e mjeteve dhe harxhimin e tyre, është i 

pasqyruar në buxhetin e propozuar. Sipas kësaj, qytetarët janë ata që e mbushin buxhetin 

dhe kanë të drejtë të dinë se si harxhohen paratë e tyre. Buxheti i harxhuar me kujdes 

siguron jetë më të mirë për të gjithë qytetarët, dhe për këtë arsye qytetarët duhet të dinë 

se sa investojnë për buxhetin, për çka harxhohen paratë dhe çka fitojnë nga harxhimi i 

buxhetit edhe atë me çfarë çmimi (QAE, 2013). 

 

Një dimension tjetër shumë i rëndësishëm në këtë drejtim është "ana e prapme e 

monedhës" – sa harxhohen mjetet e buxhetit në mënyrë racionale dhe nëse ka ndonjë 

mënyrë për të përcaktuar efikasitetin në realizimin dhe menaxhimin e aktiviteteve 

buxhetore. Këto dy dimensione janë të ndërlidhura mes veti dhe vetëm kur të dy janë të 

plotësuara atëherë buxheti në mënyrë racionale dhe efikase e përmbushë rolin e vet. Në 

këtë drejtim, me qëllim që të mirat publike që i ofron shteti të realizohen në mënyrë sa 

më efikase, është e nevojshme që: qytetarët të jenë të informuar për buxhetet (planet për 

harxhimin dhe sigurimin e të mirave publike) dhe të marrin pjesë aktive në procesin 

buxhetor. Me rëndësi të veçantë për çdo aktivitet buxhetor është përcaktimi i 

performancave që duhet të arrihen me qëllim që realisht të vlerësohet si më shumë/më 

pak i suksesshëm. Ky proces nuk është edhe aq i thjeshtë duke marrë parasysh: 

kontekstin politik, përcaktimin transparent të rezultateve dhe autputit të çdo aktiviteti 

(performance), auditimin e pavarur të performancave, integrimin e performancave në 

vendimet politike, etj. Pasi që secila nga këto hapa shoqërohet me probleme dhe dilema 

të shumta, aktivitetin e projektit tonë dhe këtë kërkim e kahëzojmë drejt përcaktimit të 

nevojave dhe përfitimeve nga prezantimi i buxhetit të bazuar në performanca në 

Maqedoni, si një nga parakushtet për rritjen e transparencës/llogaridhënies buxhetore dhe 

si kusht kryesor për menaxhim efikas me mjetet buxhetore. Ne jemi të vetëdijshëm se ky 

është një proces afatgjatë i cili edhe në vendet më të zhvilluara nuk ka përfunduar 

tërësisht dhe përballet me pengesa të shumta, mirëpo sinqerisht shpresojmë se projekti 

dhe kërkimi ynë do të jetë "hov fillestar" që do ta aktivizojë dhe inkurajojë këtë kategori 

të rëndësishme të procesit buxhetor në shtetin tonë. 
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1. Nevoja për prezantimin e buxhetit të bazuar në 
performanca - mangësitë dhe sfidat e procesit buxhetor 
në Republikën e Maqedonisë 

 

Në 23 vitet e fundit procesi buxhetor në Maqedoni është pak a shumë proces i 

mbyllur. Të rrezikuara janë dy parakushtet themelore për kalimin e tij në një 

nivel më të lartë - së pari, transparenca, hapësia dhe pjesëmarrja e publikut në 

procesin buxhetor janë në një situatë të palakmueshme (praktikisht nuk ekziston 

publiku si vëzhgues/korrigjues); së dyti, nuk ka tregues formal për efikasitetin 

dhe rezultatet nga aktivitetet dhe projektet e shumta buxhetore që prezentohen 

dhe realizohen. 

 

Përveç kësaj ndërlidhet edhe një tjetër specifikë/sfidë - studimet dhe kërkimet të 

cilat seriozisht e analizojnë çështjen buxhetore nga aspekti i efikasitetit në 

menaxhimin me mjetet buxhetore dhe prezantimin transparent të aktiviteteve 

buxhetore në suaza të realizimit të buxhetit, pothuajse edhe nuk ekzistojnë
1
. Nga 

këto arsye, në vitet e fundit QAE një pjesë të rëndësishme të misionit të saj e ka 

përkushtuar pikërisht në këtë drejtim: është krijuar portali për buxhetin – Sa na 

kushton Maqedonia?, janë realizuar trajnime për nëpunësit e Kuvendit për 

mbikëqyrje të financave publike, janë botuar artikuj lidhur me këtë çështje dhe 

janë dhënë deklarata për mediat, janë organizuar takime dhe debate, është bërë 

studimi - Udhëheqje e mirë me anë të transparencës më të madhe fiskale
2
, 

momentalisht realizohen dy projekte evropiane në këtë fushë, etj. Prandaj, gjatë 

prezantimit të tipareve pozitive/negative të procesit buxhetor në Maqedoni, do të 

referohemi në studimin e QAE-së: Udhëheqje e mirë me anë të transparencës më 

të madhe fiskale (shih më gjerësisht Nikollov, Bogoevska, 2014). 

 

Mangësitë dhe sfidat e procesit buxhetor (secila nga tiparet/mangësitë e cekura 

paraqesin arsye të mira se pse vendet e zhvilluara fillojnë proces të bazimit të 

buxheteve në performanca dhe pse fillimi i këtij procesi në Maqedoni është i 

domosdoshëm) -  

- kalendari buxhetor nuk respektohet plotësisht dhe nuk lejon afat të 

mjaftueshëm kohor sipas shfrytëzuesve buxhetor. Ekziston nevoja që 

planifikimi strategjik të përputhet më mirë me procesin buxhetor. Ekziston 

nevoja për përforcim të sektorëve strategjik në ministritë si dhe komunikim i 

                                                           
1
 Për një nga studimet e pakta në temën performancat në financat publike shih Nikollov, 2006: 

“Measuring the performance of kindergartens in Macedonia with Data Envelopment Analysis”: 

http://www.cea.org.mk/documents/journal/CEA_Journal%20final%202nd%20issue.pdf.  
2
 Publikimi ka qenë i mbështetur nga Balkan Civil Society Development Network, Pontis 

foundation dhe Slovak Aid. 

http://www.cea.org.mk/documents/journal/CEA_Journal%20final%202nd%20issue.pdf
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tyre me sektorët tjerë. Ministritë kanë dokumentet e tyre strategjike të cilët 

nuk kanë veti të integrimit mes vete. 

- Ministria e financave i vendos dhe i kontrollon limitet për shfrytëzuesit 

buxhetor, mirëpo për shkak të mungesës së matjes së performancave të 

buxheteve, motivimi i shfrytëzuesve buxhetor të vijës së parë është që të 

maksimizohet volumi absolut i mjeteve financiare. 

- ekziston mungesë e analizave të tërësishme të vlerësimit të ndikimit, analizë 

të rreziqeve, përgatitje të skenarëve në lidhje me variablat ekonomiko-fiskale. 

Ekziston strategjia fiskale trevjeçare e cila ka një përshkrim të përgjithshëm të 

të ardhurave, shpenzimeve dhe rreziqeve, mirëpo mungon një kuadër 

buxhetor i përshtatshëm afatmesëm që do të jetë i përdorshëm në vitet e 

ardhshme –nevojë për analizë të rreziqeve fiskale, aktiviteteve kuazifiskale, 

shpenzimit tatimor dhe paraqitje dhe analizë të detyrimeve të papaguara dhe 

analizë fiskale të vitit të kaluar fiskal nga organet e pavarura që do të 

kontribuojnë më tej drejt transparencës fiskale. 

- Programi për investime publike – PIP, mungon lidhshmëri më e qartë e 

prioriteteve strategjike me objektivat, pritet lidhshmëri më e mirë në procesin 

buxhetor nëpërmjet pjesës zhvillimore të buxhetit, nevojitet lidhshmëri më e 

mirë e shpenzimeve kapitale me ato korrente dhe me nevojat e projekt 

menaxhimit. 

- Ende ekziston një ndarje e madhe mes politikave qeveritare, administratës 

dhe buxhetit të Maqedonisë. 

 

Megjithatë, duhet të theksohet se në Maqedoni nuk ka legjislacion adekuat 

për procesin buxhetor që përcakton kalendar të duhur buxhetor dhe është bazë 

e mirë për stabilitet dhe parashikueshmëri të vet procesit. Është me rëndësi të 

veçantë që gjatë viteve vazhdimisht prezantohen përmirësime në procesin 

buxhetor (legjislacioni, rregullimi institucional, ekzekutimi, monitorimi, etj). 
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1.1 Çka duhet të ndryshojmë në procesin buxhetor 
 

 Të përmirësohet prezantimi e aktiviteteve kuazifiskale të ndërmarrjeve 

publike, transparencë në shpenzimet diskrecionale, prezantim dhe 

elaborim të obligimeve, përfshirje më të gjerë të aktiviteteve qeveritare, 

auditim të përforcuar të brendshëm dhe të jashtëm, etj. 

 Të bëhet analizë e nevojës për rishikim të kalendarit buxhetor ku do të 

jenë të përfshirë kufizimet kohore reale për administratën tek shfrytëzuesit 

buxhetor dhe njësitë nga pushteti qendror dhe lokal. 

 Lidhur me dokumentet (sipas praktikave të mira buxhetore), duhet të 

përgatiten: 

 Deklarata para-buxhetore 

 Buxheti qytetarë 

 Raporti parazgjedhor i cili do të shërbejë për transparencë të 

gjendjes së përgjithshme financiare të qeverisë para zgjedhjeve. 

 Strategjia fiskale të kalon në kuadër buxhetor afatmesëm dhe të 

shqyrtohet dhe miratohet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

 Të përgatitet analizë për nevojën e përgatitjes së buxhetit të bazuar 

në rezultate (performance budget) për Republikën e Maqedonisë. 

 

 

1.2 Pse buxheti i bazuar në performanca mund të jetë 
zgjidhje? 

 
Buxheti i bazuar në performanca paraqet një koncept i cili në procesin e 

implementimit lidh një numër të madh të pjesëve në procesin buxhetor 

(planifikimi dhe objektivat, rezultatet/autputet, treguesit, programet buxhetore, 

etj), që ndikon drejtpërdrejti në eliminimin apo reduktimin e një pjese të madhe të 

mangësive ose lëshimeve në planifikimin, implementimin dhe monitorimin e 

buxhetit të shtetit: 

- Buxhetimi i bazuar në performanca së pari do të ketë ndikim të rëndësishëm 

në përforcimin dhe zhvillim të vazhdueshëm të sektorëve strategjikë në 

ministritë, të cilët do të paraqesin vende kyçe ku përcaktohen objektivat 

strategjike/treguesit, të cilat më tutje do të përdoren në procesin buxhetor. Kjo 

do të çojë drejt integrimit dhe lidhjes së të gjitha dokumenteve strategjike dhe 

objektivave/treguesve në secilën prej tyre, nga ministritë në agjencitë dhe deri 

në shfrytëzuesit më të vogël buxhetor, që do të mundëson integrim të vërtetë 

të planifikimit strategjik në menaxhimin fiskal dhe procesin buxhetor. 
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- Buxheti i bazuar në performanca do të mundëson zhvendosje të fokusit të 

menaxhimit fiskal nga kontrolli i limiteve të mjeteve të shfrytëzuesve 

buxhetor drejt kontrollit të performancave dhe rezultatet/performancat që 

arrihen me këto mjete. Kjo në mënyrë më direkte do të thotë lidhje të mjeteve 

buxhetore me rezultatet/performancat të cilat arrihen me të njëjtat, madje 

duke mundësuar vlerësim të performancave dhe punës së menaxherëve me 

mjetet buxhetore. 

- Të dhënat dhe informatat në formë të treguesve të cilët dalin si rezultat i 

procesit të buxhetimit të bazuar në performanca do të mundësojnë zbatim të 

vazhdueshëm të analizave të tërësishme të vlerësimit të ndikimit, analizë të 

rreziqeve, analizë të ciklit të jetës së shpenzimeve publike, përgatitje të 

skenarëve në lidhje me variablat ekonomiko-fiskale, etj. Në këtë drejtim edhe 

strategjia fiskale do të bëhet në kuptim të vërtetë të fjalës udhëzues i cili do të 

duhet të ndiqet nga shfrytëzuesit buxhetor në vitet e ardhshme (në afat të 

mesëm) me qëllim të arritjes së objektivave fiskale të planifikuara. 

- Buxheti i bazuar në performanca do të jetë mbështetje veçanërisht e 

rëndësishme dhe mekanizëm për zbatimin e pjesës zhvillimore të buxhetit ku 

rezultatet e pritura janë të mëdha dhe të shumta, dhe të njëjtat do të mund të 

krahasohen me mjetet e harxhuara buxhetore. Kjo do të mundëson që realisht 

të shihen rezultatet nga aktivitetet e mëdha të shtetit dhe efikasiteti i 

politikave që i udhëheq në arritjen e objektivave zhvillimore. Me këtë do të 

sigurohet feedback dhe lidhshmëri të politikave/planeve të qeverisë, puna e 

menaxhmentit publik dhe administratës, shpërndarja e mjeteve buxhetore dhe 

rezultatet nga të njëjtat. 

 

 

 

 

 



           BUXHETI I BAZUAR NA PERFORMANCA                                                 

                                                           

 
 14 

2. Transparenca dhe llogaridhënia buxhetore në kontekst 
të buxhetit të bazuar në performanca 

 
Buxheti paraqet një instrument jashtëzakonisht i rëndësishëm i politikës 

ekonomike dhe sociale të qeverisë për të arritur zhvillim dhe plotësim të nevojave 

të të gjithë qytetarëve. Ekzistojnë dëshmi të shumta se mënyra më e mirë për 

menaxhim më efikas me financat publike paraqesin sistemet buxhetore që janë 

transparente, të hapura për përfshirje të publikut dhe që kanë institucione rigoroze 

mbikëqyrëse. Gjithashtu, ekzistojnë dëshmi të shumta empirike të cilët qartë e 

tregojnë ndërvarësinë mes zmadhimit të borxhit publik, korrupsionit dhe kostot 

për të siguruar kapital në tregjet ndërkombëtare në një vend, kundrejt zvogëlimit 

të transparencës dhe hapësis së procesit buxhetor. 

 

Transparenca fiskale paraqet hapје ndaj publikut për strukturën dhe funksionet e 

qeverisë, synimet e politikës fiskale, llogaritë e sektorit publik dhe projeksionet 

fiskale. Sipas FMN-së dhe OECD-së, transparenca fiskale në financat publike 

është element kryesor i menaxhimit të mirë qeveritarë, e cila më tej çon drejt 

stabilitetit makroekonomik dhe fiskal dhe është determinantë për norma më të 

larta të rritjes ekonomike. Transparenca fiskale mund të shërbejë edhe për 

identifikim të hershëm të rreziqeve potenciale ndaj rezultateve fiskale, që çon 

drejt paralajmërimi të hershëm dhe reagim të duhur fiskal në rast se supozimet 

ekonomike kanë ndryshuar. Më tutje, transparenca fiskale mundëson 

llogaridhënie ndaj qytetarëve – obliguesve tatimorë, si dhe mundëson bonitet më 

të mirë kreditorë në tregjet ndërkombëtare të kapitalit
3
. 

 

Udhëzuesi më i ri për transparencë fiskale nga FMN-ja është i strukturuar në 

katër shtylla kryesore, fokusi i së cilës është vënë në informatat dhe të dhënat e 

nevojshme për menaxhim dhe mbikëqyrje efektive fiskale
4
 (shih më hollësisht 

FMN, 2014 si dhe Nikollov, 2009). Në vazhdim do të përpiqemi që shkurtimisht 

t`i paraqesim të njëjtat dhe të tregojmë për kontributin dhe rëndësinë që mund të 

ketë buxheti i bazuar në performanca në përmbushjen e këtyre parimeve. 

 

                                                           
3
 Shih më tepër në: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fiscal.htm.  

4
 Struktura dhe materiali për tre shtyllat e para është i kompletuar, ndërsa puna e shtyllës së katërt 

duhet të jetë e përfunduar në fund të këtij viti. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fiscal.htm
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Tabela 1 – Struktura e Udhëzuesit të rishikuar për transparencë fiskale (shih 

FMN, 2014). 

 

Katër parimet/ shtyllat kryesore 

të transparencës fiskale sipas 

FMN-së 

(IMF Fiscal transparency code – 

2014) 

Kontributi i buxhetit të bazuar në performanca 

(BBP) për të përmirësuar transparencën fiskale 

sipas QAE-së 

Shtylla e parë 

Raportim fiskal, në formën e 

statistikave dhe llogarive fiskale, 

të cilat duhet të sigurojnë 

informata relevante, 

gjithëpërfshirëse, të besueshme 

dhe me kohë në lidhje me 

performancat dhe gjendjen 

financiare të qeverisë. 

Buxhetimi i bazuar në performanca është pothuajse 

proces i pandarë nga shtylla e parë e Udhëzuesit 

për transparencë fiskale - ky koncept përveç që 

është baza për të mbledhur informata/të dhëna të 

besueshme dhe me kohë, për çdo program/aktivitet 

në buxhet, për gjendjen financiare të shtetit, i njëjti 

e përmbush edhe kërkesën për mbledhje të 

informatave mbi performancat e politikës 

buxhetore. Kreatorët e politikave sipas konceptit të 

buxhetit të bazuar në performanca, me anë të 

përdorimit të një sistemi për mbledhje dhe 

prezantim të informatave/të dhënave (nëpërmjet 

treguesve, analizave, elaborimeve) sigurojnë 

informata me kohë, relevante dhe gjithëpërfshirëse 

në lidhje me mjedisin makroekonomik, rreziqet 

fiskale, programet, performancat dhe faktorë tjerë 

relevant për procesin buxhetor. Prandaj, autoritetet 

fiskale vihen në një rreth "fiskalo - transparent", - 

për shkak se vetë publikimi i rezultateve sipas 

aktiviteteve në BBP-në i stimulon kreatorët e 

politikave që publikisht të sigurojnë sa më shumë 

informata dhe sa më cilësore për 

programet/aktivitetet dhe arsyet për arritjen ose 

mosarritjen e rezultateve të projektuara. Ky sigurim 

i informatave relevante dhe gjithëpërfshirëse më tej 

e rrit besimin në politikën buxhetore dhe në fund të 

fundit e justifikon sjelljen e tyre efikase (ose 

joefikase). 

Shtylla e dytë 

Parashikime/projektime fiskale 

dhe buxhetim – duhet të sigurojë 

informata të qarta për objektivat 

buxhetore dhe synimet politike të 

kreatorëve të politikave, së bashku 

me projeksione gjithëpërfshirëse, 

Është e pamundur të flitet për objektiva të qarta 

buxhetore, politika buxhetore dhe parashikime në 

procesin buxhetor, pa pasur informata relevante 

dhe me kohë për performancat nga çdo program 

dhe aktivitet buxhetor. Buxheti i bazuar në 

performanca paraqet një bazë e fortë për analizë të 

vendimeve politike dhe për llogaridhënien e 
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kredibile dhe me kohë për 

zhvillimin e financave publike. 

kreatorëve të politikave. Pse? Për arsye se në BBP-

në për çdo program (shfrytëzues buxhetor) do të 

mund të shihet qartë nga njëra anë se sa janë 

burimet që i njëjti i alokon, dhe nga ana tjetër cilat 

janë rezultatet që duhet të arrihen (të përcaktuara 

nga tregues të ndryshëm). Rezultatet e pritura 

(respektivisht performancat) janë pasqyrë e 

synimeve, objektivave dhe efikasitetit politik. 

Parashikimi fiskal dhe projeksionet kredibile për 

zhvillimin e financave publike janë të lidhura 

fuqishëm me përcaktimin e performancave nga 

programet buxhetore - për të vendosur në çfarë 

kahje do të drejtohet një aktivitet i caktuar 

buxhetor nevojiten informata nëse i njëjti e ka 

përmbushur qëllimin e tij dhe i ka arritur rezultatet 

e pritura; gjithashtu, parashikimi fiskal, 

projeksionet dhe objektivat fiskale janë të lidhura 

ngushtë sikur me shpenzimet e alokuara publike, 

ashtu edhe me performancat dhe rezultatet nga 

procesi buxhetor.  

Shtylla e tretë  

Analizë dhe menaxhim të 

rrezikut fiskal – duhet të sigurojë 

që rreziku lidhur me financat 

publike është i detektuar, i 

analizuar, i menaxhuar dhe se 

vendimmarrja (lidhur me financat 

publike) në suaza të sektorit publik 

është koordinuar në mënyrë 

efektive. 

Fillimi i procesit të implementimit të BBP-së 

paraqet prezantim publik të treguesve të shumtë të 

cilët në të njëjtën kohë do t`i matin performancat, 

por do të paraqesin edhe prezantim transparent të të 

dhënave të shumta të rëndësishme që do të 

mundësojnë analizë të politikave, rreziqeve dhe 

promovim të llogaridhënies. Kjo njëkohësisht 

paraqet edhe një bazë e mirë për matjen e 

efikasitetit/justifikimit të tyre dhe për gjetjen e 

lëshimeve, mangësive dhe joefikasitetit, sfidat dhe 

rreziqet fiskale (ajo çfarë paraqet objektivi i kësaj 

shtylle) në procesin buxhetor. Një nga rreziqet më 

të mëdha fiskale paraqet harxhimi joracional i 

mjeteve publike – respektivisht arritja e 

rezultateve/performancave të dobëta ose modeste 

me mjetet e alokuara, që në mënyrë direkte lidhet 

me objektivat e BBP-së. Nga ana tjetër menaxhimi 

i mirë me financat publike është i lidhur 

pandashëm me feedback nga performancat e 

matura të programeve buxhetore - performancat e 

dobëta do të jenë sinjal për menaxherët me mjete 

publike për ndryshime në qasjet, strukturën, 

proceset, etj.  

Shtylla e katërt 

Menaxhim me të ardhurat nga 

burimet - duhet të sigurojë 

Buxheti i bazuar në performanca paraqet një 

mënyrë jashtëzakonisht e mirë sipas së cilës një 

shtet mund të ndërtojë një kornizë të qartë/të hapur 
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kornizë transparente për pronësinë, 

kontratat, tatimimin dhe të 

ardhurat/autputet nga burimet 

natyrore. Kompletimi i 

përmbajtjes së kësaj shtylle 

kërkon, ndër të tjerat, edhe 

përshtatje të parimeve të tre 

shtyllave të mëparshme në kushtet 

specifike në vendet e pasura me 

burime. 

ligjore dhe administrative të menaxhimit fiskal. 

Kjo është veçanërisht me rëndësi për vendet që 

janë të pasura me burime dhe të ardhurat e tyre të 

mëdha (në periudhën deri sa burimet nuk janë 

shterur) duhet të menaxhohen në mënyrë racionale 

me qëllim që rezultatet nga politikat buxhetore të 

jenë të dukshëm në afat të mesëm/të gjatë edhe pas 

shterimit (ose zvogëlimit) të burimeve. Në këtë 

drejtim rëndësia nuk është më e vogël, përkundrazi 

është edhe më e madhe për ekonomitë e vogla dhe 

të hapura, pa burime të rëndësishme natyrore, sikur 

Maqedonia, ku menaxhimi i të ardhurave publike 

është vendimtar për efikasitetin e buxhetit. 

Çdo segment i strukturës publike duhet të jetë i 

gatshëm për të pranuar se në BBP-në çdo 

shfrytëzues/aktivitet buxhetor do të jetë i definuar 

publikisht dhe në mënyrë të qartë si në aspektin e 

inputeve/burimeve që i përdorë, poashtu edhe në 

aspektin e efikasitetit të shpenzimeve, respektivisht 

rezultateve që i arrin. Çdo segment do të jetë pjesë 

e kornizës transparente të financave publike të 

cilën do ta përdorin kreatorët e politikave, 

menaxherët e financave publike, publiku, 

kërkuesit, etj. 

Plotësim i kësaj shtylle paraqet adaptimi i 

përmbajtjes së tre shtyllave të mëparshme, që sipas 

ne nuk e përjashton mundësinë që të përshtatet 

edhe për grupe tjera të vendeve, përveç atyre që 

janë të pasura me burime. 

 

Përveç analizës së katër shtyllave kryesore të Udhëzuesit për transparencë fiskale 

të FMN-së lidhur me buxhetimin e bazuar në performanca, shkurtimisht do t`i 

tregojmë dallimet kryesore të Udhëzuesit për transparencë fiskale të vitit 2007 me 

Udhëzuesin e rishikuar të vitit 2014
5
.  

 

Dallimi i parë - Udhëzuesi i rishikuar për transparencë fiskale më shumë 

përqendrohet mbi rezultatet, respektivisht vë theks më të madh në cilësinë e 

informatave të publikuara si bazë objektive për vlerësim të shkallës së 

efektivitetit të transparencës fiskale. Ky dallim i parë tregon në mënyrë më 

direkte se është veçanërisht e dëshirueshme të maten performancat/autputet dhe 

transparenca fiskale si bazë për efektivitetin e saj. Ky ndryshim vetvetiu tregon se 

performancat (rezultatet e aktiviteteve) janë pika e fundit që do të tregon nëse i 

                                                           
5
 Përpunim të detajuar i Udhëzuesit të rishikuar për transparencë fiskale, ndryshimet e bëra dhe 

arsyet për to, shih në IMF, 2014 
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tërë procesi është efektiv dhe çka duhet të ndryshohet në të - kjo vlen për 

transparencën fiskale, a në të njëjtën mënyrë edhe për procesin buxhetor në tërësi 

(nuk është me rëndësi numri i aktiviteteve, por me rëndësi është të investohen sa 

më pak burime për të prodhuar autput më të madh). Dallimi i dytë paraqet ajo se 

në Udhëzuesin i rishikuar merren parasysh kapacitetet e ndryshme të secilit shtet 

- në vend të një praktike të vetme më të mirë, ofrohen disa nivele (themelore, e 

mirë dhe e avancuar) dhe shteti mund të inkuadrohet në secilën prej tyre dhe t’i 

plotëson gradualisht. Dallimi i tretë - vëmendje e veçantë vihet në vlerësimin 

dhe menaxhimin e rrezikut fiskal, gjë që ishte fare pak e pranishme në 

Udhëzuesin për transparencë fiskale të vitit 2007. Dallimi i katërt dhe i fundit 

paraqet ajo se i përfshin risitë më të fundit në lidhje me menaxhimin fiskal dhe 

standardet ndërkombëtare. 

 

Në aneksin, përveç elaborimit të manualit/udhëzuesit më të ri për transparencë 

fiskale të FMN-së nga qershori 2014, në lidhje me buxhetin e bazuar në 

performanca, do të elaborohet edhe versioni i mëparshëm i publikuar nga FMN-

ja në vitin 2007. (shih FMN, 2007). 

 

Kështu, transparenca dhe llogaridhënia (që është një nga qëllimet kryesore të 

këtij projekti) janë baza dhe themelet të cilat janë të domosdoshme për të kuptuar 

konceptin e buxhetit të bazuar në performanca, i cili shkon edhe një hap më tej 

duke kontribuar jo vetëm për proces buxhetor transparent, por edhe efikas. 

Buxheti i bazuar në performanca edhe nëse është vetëm në formën e saj 

prezantuese (do ta shpjegojmë më poshtë) do të mundësoj që qytetarët në mënyrë 

më direkte dhe më reale t`i parashohin rezultatet e buxhetit të miratuar. Fokusi 

nuk do të jetë më vetëm në inputet dhe projektet e premtuara, por do të vihet në 

rezultatet dhe autputin i cili do të jetë i definuar në mënyrë të qartë dhe 

transparente dhe nuk do të mund të kontestohet. Pika e tretë ku ky proces do të 

mundësoj përfitime paraqet fleksibiliteti në menaxhimin me mjetet publike që u 

mundësohet shfrytëzuesve buxhetor. 

  

Si të matet transparenca dhe hapësia e procesit buxhetor në një shtet? Në çfarë 

drejtimi lëviz ky proces në Maqedoni, a është kjo arsye plus për konceptin 

buxheti i bazuar në performanca? Një nga veglat dhe analizat globale që matin 

hapjen e proceseve buxhetore dhe praktikat e mira në proceset buxhetore paraqet 

iniciativa e International Budget Partnership (IBP). Sipas kësaj, analiza/anketa e 

IBP-së në suaza të Open Budget Initiative (OBI) paraqet vegël globale me 

rëndësi të jashtëzakonshme për qytetarët e çdo vendi. 

 

Çka paraqet Anketa mbi hapjen buxhetore (Open Budget Survey) dhe Indeksi mbi 

hapjen buxhetore (Open Budget Index), shih në Aneks. 
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2.1 Ku qëndron Maqedonia sa i përket transparences the 
hapjes buxhetore? 

 

Ky program global i kërkimit dhe promovimit të praktikave buxhetore, 

transparencës buxhetore, hapje për përfshirje të publikut në procesin buxhetor 

dhe kapaciteti i institucioneve mbikëqyrëse ka rëndësi të jashtëzakonshme për një 

ekonomi të vogël, të hapur, postranzicionale në rrugën drejt përforcimit të 

kapaciteteve të saja dhe zbatimit të praktikave të mira në lidhje me 

buxhetin/procesin buxhetor. Analiza e Indeksit mbi hapjen buxhetore (Open 

Budget Index), i cili llogaritet si mesatare prej 95 pyetjeve të pjesës së anketës që 

ka të bëjnë me transparencën dhe hapësin buxhetore (vlerësim i dokumenteve 

kyçe buxhetore sipas praktikave të mira ndërkombëtare - struktura e tyre, orari i 

publikimit, përfshirja, disponueshmëria për publikun, etj), tregon se Maqedonia 

gjendet në grupin e parafundit të vendeve (me vlerë të indeksit prej 35 dhe është e 

renditur në vendin e 68 nga 100 vende), respektivisht në vendet që sigurojnë 

informata minimale për dokumentet buxhetore dhe procesin buxhetor (duke pasur 

parasysh se grupi i fundit nuk siguron pothuajse kurrfarë informate). Në këtë 

grup, Maqedonia është e vendosur së bashku me Angolën, Burkina Fason, 

Dominikan, Ekuadorin, Libanin, Malajzinë, Marokun, Sao Tome dhe Principen, 

Serbin, Sierra Leonen, Tailandën, Timorin Lindor, Trinidadin dhe Tobagon, 

Venezuelën. Nga vendet evropiane në këtë grup është vetëm Serbia. 

 

Nëse e shohim pozitën e Maqedonisë sipas Indeksit mbi hapjen buxhetore në 

krahasim me dy anketat/analizat e mëparshme të kryera në vitin 2008 dhe 2010, 

do të vërejmë se Maqedonia në atë periudhë ka qenë në grupin e mesëm të 

vendeve (OBI prej 41 deri 60), respektivisht në grupin e vendeve që kanë 

siguruar të dhëna për dokumentet buxhetore dhe procesin buxhetor. Duke filluar 

nga viti 2008 deri në llogaritjen e fundit të OBI-së në vitin 2012, Maqedonia 

tregon një rënie të vazhdueshme (shih grafikun numër 1). 

 

Grafik 1                                                         
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Grafik 2 

 
Kjo është vërtetuar edhe me klasifikimin e vendeve (e bërë në analizën e OBI-së) 

sipas asaj se cilat vende kanë arritur ngritje ose rënie më të madhe në periudhën e 

deritanishme të studimeve të zbatuara për hapjen buxhetore. Maqedonia, së 

bashku edhe me katër vende tjera (Egjipti, Rumania. Nigeri dhe Sri Lanka) nga 

gjithsej 77 vende që kanë qenë pjesë e studimit në vitin 2008, bën pjesë në grupin 

e vendeve me rënie më të madhe të indeksit në periudhën e viteve 2008-2012 me 

gjithsej 19 pikë (shih tabelën numër 2). 

 

Tabela 2. 

Periudha 

Numri i 

vendeve 

të 

krahasu

eshme 

Ndryshim i 

rezultatit 

mesatar 

OBI 

Përmirësim më i madh 

(15 pikë ose më shumë) 

Rënie më e 

madhe 

(15 pikë ose më 

pak) 

2006-2012 40 
+10 

(47 deri 57) 

Angola, Shqipëria, 

Bangladeshi, Bullgaria, 

Kroacia, Salvadori, Gjeorgjia, 

India, Indonezia, Mongolia, 

Maroku, Rusia, Uganda, 

Vietnami 

Rumania 

2008-2012 77 
+5 

(41 deri 46) 

Afganistani, Angola, 

Bangladeshi, Kongo, 

Dominika, Hondurasi, Malavi, 

Liberia, Mongolia, Pakistani, 

Rusia, Sao Tome dhe Principe 

Egjipti, 

Maqedonia, 
Nigeri, Rumanija, 

Sri Lanka 

2010-2012 93 
+2 

(43 deri 45) 

Afganistani, Burkina Faso, 

Dominika, Hondurasi, 

Mozambiku, Pakistani, Sao 

Tome dhe Principe 

Egjipti, Serbia, 

Sri Lanka, 

Zambia 

Burimi: International Budget Survey Report – 2012, Open budget Partnership  
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Krahasuar me vendet e Ballkanit, Maqedonia në vitin 2012 ka vlerën më të ulët të 

indeksit (35), e ndjekur vetëm nga Serbia (39). Në një grup më lart (vende që 

sigurojnë disa informata për buxhetin, me OBI prej 41 deri 60) bëjnë pjesë 

Shqipëria dhe Bosnja dhe Hercegovina. Ndërsa në grupin e vendeve që sigurojnë 

informata të rëndësishme për buxhetin (OBI prej 61 deri 80) bëjnë pjesë 

Sllovenia, Kroacia dhe Bullgaria (shih grafikun numër 2). 

 

Krahasuar me mesataren e OBI-së sipas rajoneve - Maqedonia gjendet nën 

mesataren e OBI-2012 për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore me vlerë 52, 

dhe nën mesataren e përgjithshme të të gjitha vendeve të përfshira me vlerë 43, 

ndërsa vlera e saj prej 35 është e përafërt me rajonin e Afrikës Sub-Sahariane me 

vlerë 31 dhe Azisë Lindore dhe Pacifikut me vlerë 39. 

 

Pjesa e dytë e Anketës mbi hapjen e buxhetit (30 pyetjet e mbetura) ka të bëjë me 

rolin e Kuvendit, mbikëqyrjen e procesit buxhetor dhe përfshirjen e publikut në 

procesin buxhetor. Në grafikun numër 3 dhe 4 në vijim mund të shihen rezultatet 

e analizës së këtyre parametrave për Maqedoninë në vitin 2012. Në lidhje me 

fuqinë adekuate dhe kapacitetin e Kuvendit për mbikëqyrje të procesit buxhetor 

shënojmë rënie deri në nivelin e karakterizuar si modest. Ndërsa kur është fjala 

për organizimin/pavarësinë/ekipimin e institucioneve mbikëqyrëse Maqedonia 

shënon rritje deri në vlerën maksimale prej 100. 

 

              

 Grafik 3                Grafik 4                             

 

 
        

Krahasimi i këtyre parametrave të Maqedonisë me vendet e rajonit tregon se: në 

lidhje me fuqinë dhe kapacitetin adekuat të kuvendeve gjendemi afër mesatares 



           BUXHETI I BAZUAR NA PERFORMANCA                                                 

                                                           

 
 22 

për rajonin, pavarësia/ekipimi i institucioneve audituese ka marrë vlerësim me të 

lartë me çka i bashkangjitemi Sllovenisë dhe Shqipërisë, ndërsa veçanërisht është 

i theksuar, mbi të gjitha, vlerësimi tejet i dobët i përfshirjes së publikut në 

procesin buxhetor (me vlerë prej 8 deri 100). Me përjashtim të Sllovenisë, 

përfshirja e dobët e publikut në procesin buxhetor i karakterizon edhe vendet e 

tjera në rajon (shih grafikun numër 5). 

 

Grafik 5 

 
 

Rekomandime kryesore për Maqedoninë nga realizimi i Anketës mbi hapjen 

buxhetore (Open Budget Survey) dhe Indeksit mbi hapjen buxhetore (Open 

Budget Index)
 6
 

- duhet të filloj të publikon/krijon Buxhetin qytetarë dhe Deklaratën/Kumtesën 

para-buxhetore; 

- duhet të rritet përfshirja dhe informatat (mungojnë informata të rëndësishme) 

që i ofrojnë raportet gjysmëvjetore dhe vjetore për buxhetin, me qëllim 

monitorim më transparent të implementimit të buxhetit, si dhe sigurim të të 

dhënave plotësuese të detajuara në propozim buxhetin që do të mundëson 

monitorim më të lehtë të efekteve nga buxheti dhe përcaktim të pozitës 

fiskale të kreatorëve të politikave; 

- edhe pse raporti i auditimit për buxhetin është i disponueshëm për publikun, 

ekzistojnë informata të kufizuara për zbatim të suksesshëm të vërejtjeve që i 

njëjti i tregon; 

- është i domosdoshëm krijimi i mekanizmave dhe mundësive për përfshirje të 

publikut në diskutimet mbi buxhetin dhe procesin buxhetor. 

                                                           
6
 Më tepër informata (të detajuara) në disponim në International Budget Partnership – IBP 

(http://internationalbudget.org/) për: Analizë e detajuar të transparencës buxhetore në nivel global 

- rezultate, trende, rangim të vendeve, rekomandime, risi, etj. 

Maqedonia,  Serbia, Kroacia, Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Shqipëria 

 

 

 

 

 

 
 

Përfshirje  

e publikut 

 Legjislacioni 

 Institucione mbikëqyrëse 
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2.2 Pse buxheti i bazuar në performanca mund të jetë 
zgjidhje? 

 

Në përputhje me elaborimin e mëparshëm për rolin e buxhetit të bazuar në 

performanca në arritjen e katër parimeve për transparencë fiskale, mund të 

tregojmë se implementimi i tij në Republikën e Maqedonisë, sa i përket 

transparencës buxhetore dhe OBI-së: 

 

- do të mundësojë prezantim publik dhe disponueshmëri të informatave të 

rëndësishme (të dhëna, shpjegime të programeve, etj) për zbatimin e 

aktiviteteve buxhetore, të cilat deri më tani nuk kanë qenë të 

disponueshme (të paktën jo publikisht); 

- do të mundësojë qasje në informata për rezultatet nga aktivitetet 

buxhetore (nëpërmjet treguesve të shumtë për matjen e performancave), të 

cilat deri më tani nuk ishin të disponueshme; 

- do të nxisë debat publik (ose shkencorë) për rezultatet dhe efikasitetin e 

një buxheti të caktuar (programe, aktivitete, shfrytëzues buxhetor), që në 

mënyrë më direkte do të ndikon publiku të jetë drejtë i informuar dhe të 

mund të krijon mendim për një buxhet të caktuar në bazë të të dhënave 

relevante; 

- do të jetë kornizë në të cilën do të krijohen tregues të shumtë, duke 

ndjekur standarde dhe praktika të definuara, që do ta rrisin setin e 

informatave relevante të cilat publikohen për aktivitetin buxhetor; 

- do të mundësojë që publiku shumë më lehtë t’i monitoron efektet e 

buxhetit dhe të krijon imazh dhe opinion mbi pozitën fiskale të kreatorëve 

të politikës; 

- do të mundësojë që rishikimi i buxheteve të fiton një dimension të ri 

(veçanërisht interesante për publikun) që do ta përfshin suksesshmërinë 

dhe rezultatet e arritura të segmenteve të caktuar në buxhet; 

- vet përqendrimi mbi rezultatet në buxhetin e bazuar në performanca, nga 

njëra anë e rrit interesin për llogaridhënie të autoriteteve fiskale dhe 

prezantim transparent të një rrethi të gjerë të informatave, ndërsa nga ana 

tjetër ndikon në rritjen e interesit të publikut për përfshirje në procesin 

buxhetor dhe ndërhyrje në raste kur programe të caktuara tregohen si 

joefikase. 
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3. Buxheti i bazuar në performanca – dinamikë e re në 
procesin buxhetor maqedonas  

 

3.1 Kërkimi dhe rezultatet 
 

Kjo pjesë bazohet në monitorimin të cilin e zbatuan QAE dhe IDSCS në suaza të 

projektit Enhancing transparency and accountability through performance 

budgeting. Kërkimi ka përfshirë 60 shfrytëzues buxhetor nga gjithsej 91 në 

Buxhetin e Republikës së Maqedonisë, ose 66% e të gjitha institucioneve 

buxhetore në vend. Këto shfrytëzues buxhetor disponojnë me/alokojnë rreth 91% 

të shpenzimeve totale të buxhetit të shtetit, apo më saktësisht nëse merren tre 

vitet e fundit – 90,3% në vitin 2011, 91,3% në vitin 2012 dhe 91,7% në vitin 

2013 (siç shihet nga grafiku më poshtë
7
). Ato kanë qenë të monitoruar dhe 

analizuar së pari përmes ueb faqeve të tyre dhe dokumentet që i publikojnë, a 

pjesa e dytë e monitorimit ka përfshirë intervista të drejtpërdrejta me persona 

përgjegjës për përgatitjen e buxheteve në çdo institucion, në mënyrë që të merren 

përgjigje në pyetje me konkrete rreth procedurave për llogaridhënie dhe 

transparencë që ato i përdorin. Për arsye se në procesin e zbatimit të monitorimit 

shumica e institucioneve nuk u përgjigjën në thirrjen e QAE-së dhe IDSCS-së për 

takim/intervistë, pyetjet e planifikuara u janë dërguan në formën e pyetësorit 

përmes postës elektronike (pyetësorë të plotësuar kanë kthyer pak më shumë se 

50% e institucioneve). Me qëllim që të fitojmë pamje më të qartë të gjendjes 

aktuale në vend në lidhje me elementet kyçe të procesit buxhetor lidhur me 

performancat, në vazhdim në bazë të të dhënave/informatave të grumbulluara më 

parë për përgatitjen e raportit për monitorim, do të bëjmë një analizë të veçantë, e 

cila drejtpërsëdrejti do të tregon për gjendjen, gatishmërinë dhe nevojën për 

buxhetimin e bazuar na performanca. Raporti nga vetë monitorimi është 

gjithashtu i disponueshëm për publikun në ueb faqet tona ose me kërkesë të 

lexuesve.  

 

 

 

 

                                                           
7
 Pjesëmarrja është llogaritur në bazë të të dhënave të disponueshme nga Llogaritë përfundimtare 

të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë nga viti 2009 deri 2013. 
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Grafik 6 

 

Burimi: Llogaritë përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, 2009 - 2013 

Në vazhdim analiza jonë do të jetë e përqendruar në pjesët/çështjet të cilat më 

parë janë përdorur për monitorim të transparencës buxhetore, a të cilat 

drejtpërsëdrejti i tangojnë fushat lidhur me buxhetimin e bazuar në performanca.   

Si bazë për prezantimin e buxhetit të bazuar në performanca paraqet klasifikimi 

programor i buxhetit, i cili më tutje do të mundëson matjen e arritjes së 

objektivave dhe matjen e performancave (duke vendosur tregues) për çdo 

program në buxhet. Prandaj, me rëndësi të veçantë është nëse institucionet e 

përdorin klasifikimin programor, i cili më tutje do të shfrytëzohet si platformë për 

implementimin e buxhetimit të bazuar në performanca.  

 

Në këtë drejtim 26,7% nga institucionet e monitoruara janë përgjigjur se i ndajnë 

të gjitha shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit programor, 33,3% i ndajnë disa 

nga shpenzimet sipas klasifikimit programor, ndërsa pjesa e mbetur prej 40% nuk 

e zbatojnë këtë mënyrë të paraqitjes së shpenzimeve. Gjithashtu, tejet me rëndësi 

është se të gjitha institucionet janë përgjigjur se nuk e paraqesin strukturën e 

shpenzimeve programore në buxhet si përqindje e shpenzimeve totale të 

institucionit.  

 

Në pjesën e analizës/monitorimit që ka të bëj me atë se vallë institucionet 

përdorin ndonjë autput tregues, ishin të parashtruara pyetjet: A përmban buxheti 

autput tregues për programet shpenzuese?; A janë të dobishëm autput treguesit 

për të vlerësuar realizimin/performancat e programit shpenzues?; A janë të 

dizajnuar autput treguesit me sukses për të vlerësuar se a ka përparim drejt 

arritjes së objektivit të caktuar?; A janë të paraqitur/përdorur së bashku në buxhet 

autput treguesit dhe treguesit e rezultateve (outcome indicatiors)? Në këto pyetje 

është përgjigjur negativisht. Më saktësisht, asnjë institucion i monitoruar nuk 

publikon buxhet që përmban autput tregues, dhe as që të njëjtit përdoren së 

% e shpenzimeve totale në Buxhetin e RM-së që i 

shpërndajnë shfrytëzuesit buxhetor të përfshirë në 

kërkimin e QAE-së/IDSCS-së 
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bashku me treguesit e rezultateve. Për këto arsye nuk është e mundur që të 

vlerësohet realizimi dhe performancat e programit shpenzues dhe nëse vallë 

ka përparim drejt arritjes së objektivit të caktuar. 

 

Grafik 7 

                       
Grafik 8 

 
 

Një nga përfitimet e buxhetimit të bazuar në performanca është që së pari do të 

mund të ndiqet efikasiteti dhe performancat e çdo programi në buxhet, do të 

mund të bëhen analiza në bazë të informatave të grumbulluara dhe me rëndësi të 

veçantë paraqet ajo se treguesit për matjen e performancave janë të përcaktuar në 

mënyrë të qartë dhe të publikuar në buxhet, kështu që publiku (qytetarët, analistët 

ekonomik, gazetarët, etj) drejtpërsëdrejti mund ta ndjek efikasitetin e politikave 

të cilat zbatohen me buxhetin e miratuar dhe me këtë edhe të politikave të 

qeverisë. Transparenca në këto fusha me implementimin e konceptit të buxhetit të 

bazuar në performanca do të jetë një sfidë e madhe për institucionet të cilat do të 
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duhet që ta implementojnë këtë koncept, duke marrë parasysh rezultatet e 

monitorimit të realizuar.  

 

Në lidhje me publikimin transparent të informatave/të dhënave për planet 

strategjike, programet e punës të institucioneve, programet në buxhet, të ardhurat 

dhe shpenzimet publike, gjendjen në Maqedoni, sipas monitorimit që kemi kryer, 

mund ta përmbledhim si më poshtë: 

- Madje 96,7% e institucioneve
8
 nuk i publikojnë kornizat e tyre kohore për 

sjelljen e planit strategjik dhe programin e punës. Këtë e bëjnë vetëm 

3,3% e institucioneve që janë shfrytëzues buxhetor. 

- Lidhur me atë se vallë në Llogarinë përfundimtare të institucionit është 

dhënë shpjegim për dallimet mes shumave të parashikuara dhe atyre të 

realizuara të shpenzimeve/të ardhurave, 38,3% e institucioneve nuk japin 

një shpjegim të tillë. Shpjegim japin 30%, por mungojnë dallimet 

kryesore. Shpjegim për dallimet në shpenzimet, duke theksuar dallimet 

kryesore, japin 30% e institucioneve, por disa detaje mungojnë. Vetëm 

1,7% e institucioneve japin shpjegim të gjerë për dallimet në shpenzimet, 

duke përfshirë edhe diskutim narrativ dhe vlerësime kuantitative. 

- Në Llogaritë përfundimtare asnjë institucion nuk i shpjegon dallimet mes 

vlerësimeve fillestare (origjinale) të autput treguesve dhe epilogut konkret 

për atë vit, por as dallimet mes vlerësimeve fillestare të treguesve të 

rezultateve dhe epilogut konkret për atë vit të caktuar. 

- Vetëm 5% e institucioneve i publikojnë rezultatet nga auditimi i 

shpenzimeve të tyre buxhetore pas publikimit të raportit të auditimit nga 

ana e Entit shtetëror për revizion të Republikës së Maqedonisë. 

- Vetëm 3,3% e institucioneve mbi të cilët është kryer monitorimi i 

publikojnë raportet e tyre gjysmëvjetore dhe vjetore lidhur me realizimin 

e programeve buxhetore për vitin e fundit fiskal. 20% publikojnë vetëm 

një nga këto dy raporte, kurse pjesa e mbetur prej 76,7% nuk publikon 

asnjë nga këto raporte në ueb faqet e tyre zyrtare. 

- Nga ato institucione që i publikojnë raportet e tyre vjetore lidhur me 

realizimin e programeve të institucionit, 5% i kanë të disponueshme 

raportet vjetore për vitin e kaluar, 5% për 3 vitet e fundit, dhe 18,3% i 

kanë të disponueshme raportet vjetore për 5 vitet e fundit. 71,7% nuk i 

publikojnë këto të dhëna. 

- Vetëm 30% e institucioneve e kanë publikuar planin e tyre strategjik për 

periudhën aktuale në ueb faqen zyrtare. Pjesa e mbetur prej 70% nuk e 

mundëson këtë për publikun. Tek 18,3% e institucioneve plani strategjik 

është i disponueshëm vetëm për periudhën e fundit fiskale. 3,3% nga to i 

                                                           
8
 Këtu dhe në tekstin në vazhdim mendohet vetëm në institucionet që janë të monitoruara nga 

QAE dhe IDSCS. 
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kanë publikuar planet strategjike për 3 periudhat e fundit fiskale dhe 6,7% 

për 5 periudhat e fundit fiskale. 71,7% nuk i publikojnë planet strategjike 

të institucionit të tyre në ueb faqen zyrtare. 

- Vetëm 21,7% e institucioneve të monitoruara e publikojnë programin e 

tyre të punës dhe e ndajnë me publikun, kurse pjesa tjetër prej 78,3% nuk 

i ndajnë këto të dhëna. 20% i publikojnë programet e punës vetëm për 

vitin e fundit, 5% i kanë mundësuar për publikun programet e punës për 5 

vitet e fundit, e njëjta përqindje për 3 vitet e fundit, dhe 70% e 

institucioneve nuk i publikojnë programet e punës në ueb faqet e tyre 

zyrtare. 

 

Përfitim nga buxhetimi i bazuar në performanca paraqet edhe ajo se mundëson 

lidhje të objektivave/autputeve/treguesve të përcaktuar me objektivat strategjike 

të institucionit, fushën më të gjerë në të cilën vepron dhe objektivat strategjike të 

shtetit. Në lidhshmërinë e tillë krijohet feedback nga aktivitetet të cilat i realizon 

çdo agjenci dhe njësi e shfrytëzuesit buxhetor me objektivat të përcaktuara më 

gjerësisht, që mundëson të sigurohemi se buxheti i arrin objektivat dhe prioritetet 

e përcaktuara të qeverisë.  

 

Në këtë drejtim do të cekim disa të dhëna nga analiza e monitorimit të cilat e 

zbardhin situatën në Republikën e Maqedonisë – Nga nëpunësit e intervistuar, 

93,8% janë përgjigjur se e dinë se cilat janë prioritetet strategjike të Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë, 3,1% janë përgjigjur se pjesërisht e dinë dhe 3,1% 

nuk e dinë se cilat janë prioritetet strategjike të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë. Mirëpo, në pyetjen nëse planin strategjik dhe objektivat strategjike 

të institucionit tuaj i sjellin në bazë të prioriteteve strategjike të Qeverisë, 65,6% e 

të gjitha institucioneve të intervistuara janë përgjigjur se ato i sjellin në bazë të 

atyre të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 25% janë përgjigjur se të njëjtat i 

sjellin në përputhje me ato të Qeverisë por me njëfarë modifikimi, dhe pjesa e 

mbetur prej 9,4% janë përgjigjur negativisht. Lidhur me atë nëse buxheti i 

institucionit planifikohet në bazë të planit strategjik dhe objektivave strategjike të 

institucionit, 78,1% e institucioneve buxhetin e planifikojnë në bazë të planit 

strategjik dhe objektivave strategjike të institucionit, 15,6% pjesërisht dhe 6,3% 

planifikimin nuk e bazojnë në këto masa. Kjo tregon se edhe pse pjesa më e 

madhe e shfrytëzuesve buxhetor janë të njohur me objektivat dhe prioritetet e 

përgjithshme të Qeverisë, ekziston mospërputhje në mes tyre dhe ato janë të 

përfshirë pjesërisht në objektivat strategjike dhe buxhetet e institucioneve. 
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Grafik 9 

 

   
Grafik 10 

 

 
 

Realizimi efikas i objektivave dhe prioriteteve strategjike të shtetit është i lidhura 

në mënyrë të pandashme me objektivat/prioritetet që duhet të realizohen me 

implementimin e buxhetet. Prandaj, realizimi efikas i objektivave/prioriteteve 

shtetërore varet nga implementimi efikas i buxheteve. Si të implementohet një 
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buxhet në mënyrë efikase? Gjëja e parë e domosdoshme paraqet vlerësimi i 

rezultateve të arritura me anë të aktiviteteve buxhetore, gjë që nuk është e 

mundshme nëse paraprakisht nuk është vendosur një instumentarium (tregues dhe 

metodologji) për të matur shkallën e realizimit të tyre. Në vendin tonë progresi 

është modest në të dy fushat – në përcaktimin konkret të objektivave dhe 

prioriteteve buxhetore për çdo program buxhetor dhe në përcaktimin e një 

metodologjie të mirëfilltë dhe tregues për vlerësimin e performancave dhe 

efikasitetit në zbatimin e tyre.  

 

Për vlerësimin e propozimeve buxhetore, vetëm 25% e institucioneve në vend 

përdorin metodologji të përcaktuar. Nga pjesa e mbetur, 56,3% pjesërisht e 

përdorin metodologjinë e përcaktuar dhe madje 18,8% nuk e përdorin aspak. 

Ndërsa, vetëm 21,9% e institucioneve përdorin metodologji të përcaktuar për 

vlerësimin e autputeve të arritura nga programet, 37,5% pjesërisht dhe përqindja 

më e madhe prej 40,6% nuk përdorin metodologji të përcaktuar për vlerësim. 

Bazë për ndryshimin e metodologjisë për vlerësimin e nivelit të realizimit të një 

qëllimi të caktuar paraqesin aktet nënligjore në institucionet, mirëpo vetëm tek 

25% e institucioneve ekziston metodologji (akte nënligjore) për vlerësimin e 

arritjes së objektivave dhe rezultateve të përcaktuara në planin strategjik të 

institucionit, tek 46,9% ekziston pjesërisht, a tek 28,1% nuk ekziston metodologji 

(akt nënligjor) të tillë
9
. Në lidhje me afatet për përmbushjen e objektivave të 

programeve, 65,6% janë përgjigjur se kanë afate të tilla, 12,5% janë përgjigjur se 

kanë vetëm një nga këto afate (vetëm tremujor ose vetëm mujor), 21,9% janë 

përgjigjur se nuk kanë asnjëfarë afati për përmbushjen e objektivave programore. 

 

Buxhetimi i bazuar në performanca mundëson mbledhje të informatave dhe të 

dhënave lidhur me arritjen e objektivave dhe matjen e rezultateve të çdo programi 

buxhetor (plotësimin e nevojave të target grupeve, etj), duke krijuar kështu një 

bazë solide për analizë dhe shpërndarje më efikase të shpenzimeve buxhetore në 

buxhetet e ardhshme. Zakonisht përcaktimi i qëllimeve dhe treguesve konkret për 

matjen e performancave dhe realizimit të objektivave rrjedh nga agjencitë, 

departamentet dhe seksionet e veçanta të çdo shfrytëzuesi buxhetor, të cilët janë 

drejtpërsëdrejti të lidhura me nevojat të cilat targetohen me program të caktuar 

buxhetor. Në Republikën e Maqedonisë vetëm 18,8% e institucioneve janë 

përgjigjur se kryejnë analizë lidhur me ndryshimin e nevojave të shfrytëzuesve që 

u përket programi i punës së institucionit, pjesa dominuese prej 56,3% kryejnë 

analizë të pjesërishme dhe madje 25% janë përgjigjur se nuk bëjnë analizë për 

                                                           
9
 Tek 40,6% e institucioneve ekziston metodologji/akt nënligjore për të vlerësuar realizimin e 

objektivave dhe rezultateve të caktuara në programin e punës së institucionit. Tek 6,3%, 

respektivisht 15,6% ekziston metodologji/akte nënligjor për të vlerësuar vetëm realizimin e 

objektivave, respektivisht vetëm të programeve. Tek 37,5% nuk ekziston metodologji/akt 

nënligjor të tillë. 
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këtë qëllim. Meqenëse rezultatet e fituara nga monitorimi tregojnë për mungesë 

të një analize të plotë në lidhje me nevojat e shfrytëzuesve që u përkasin 

programet buxhetore, atëherë shtrohet pyetja se si të alokohen mjetet buxhetore? 

Nga të gjitha institucionet e intervistuara, 84,4% e bëjnë ndarjen e fondeve në 

bazë të analizës së bërë më parë mbi nevojat, dhe pjesa e mbetur prej 15,6% na 

bazë të harxhimeve historike
10

. 71,9% e institucioneve janë përgjigjur se buxhetet 

i përgatisin në bazë të nevojave dhe në bazë të nevojave në vitet e kaluara. 21,9% 

buxhetet i përgatisin në bazë të burimeve që nevojiten për përmbushjen e 

programit, a pjesa e mbetur prej 6,3% në bazë të buxheteve në vitet e kaluara. 

 

Grafik 11 

                  

 

Grafik 12 

 

                                                           
10

 Në rastin kur shpenzimet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dallohen 

dukshëm nga të priturat, vetëm 62,5% janë përgjigjur se bëjnë ndryshime të duhura në programet, 

28,1% janë përgjigjur se pjesërisht bëjnë ndryshime, a 9,4% nuk bëjnë ndryshime të duhura në 

programet. 
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Çdo aktivitet që është pjesë e implementimit të buxhetit duhet të jetë në drejtim të 

arritjes së objektivave strategjike të qeverisë të përcaktuara më parë, si dhe 

objektivave strategjike të shfrytëzuesve buxhetor dhe institucioneve në kuadër të 

tyre. Nëse paraqiten vështirësi gjatë lidhjes së objektivave/planeve strategjike me 

buxhetin në përgjithësi dhe buxhetet e shfrytëzuesve buxhetorë, atëherë gjasat 

janë të mëdha se do të paraqiten edhe mangësi edhe vështirësitë në zbatimin 

efikas të aktiviteteve buxhetore. Prandaj, në buxhetet e bazuara në performanca, 

fokusi gjithmonë (përveç alokimit të shpenzimeve) vendoset në rezultatet dhe 

autputet e pritura të cilat janë në përputhje me objektivat buxhetore të 

përgjithshme dhe politikat e qeverisë. Megjithatë, në Republikën e Maqedonisë 

lidhja mes objektivave strategjike dhe buxhetet e institucioneve është e 

paqëndrueshme dhe e prishur. 

 

Në pyetjen nëse institucionet përballen me vështirësi gjatë lidhjes së planit të 

buxhetit me objektivat e planeve strategjike, vetëm 28,1% e institucioneve janë 

përgjigjur se nuk ballafaqohen me vështirësi të tilla, 68,8% kanë potencuar se nuk 

kanë mjete të mjaftueshme për arritjen e objektivave, dhe pjesa e mbetur prej 

3,1% kanë potencuar se objektivat në planin strategjik nuk janë mjaft të qarta. 

Ana e dytë e lidhjes mes objektivave/autputeve dhe buxheteve është ekzistenca e 

ndonjë mekanizmi dhe lidhshmërie pas implementimit të buxheteve që rezultatet 

nga to të lidhen me mjetet e planifikuara dhe alokuara dhe me autputet dhe 

rezultatet e planifikuara. Kështu, në mënyrë të drejtpërdrejtë bëhet elaborim i 

efikasitetit dhe performancave të një buxheti dhe fitohen informata të dobishme 

për të krijuar buxhete të ardhshme. Në Republikën e Maqedonisë vetëm 34,4% e 

institucioneve i kanë lidhur Llogaritë e tyre përfundimtare të buxhetit me 

treguesit për autputet dhe rezultatet nga programet përkatëse, 18,8% nga to e 

kanë bërë këtë pjesërisht, dhe pjesa e mbetur prej 46,9% nuk i kanë lidhur. 

Mungesa e informatave dhe të dhënave të mjaftueshme për realizimin efikas dhe 

efektiv të aktiviteteve buxhetore krijon vështirësi nëse duhet të rishikohen planet 

strategjike dhe të propozohen aktivitete dhe politika të reja. Në këtë drejtim pjesa 

më të madhe e institucioneve në Republikën e Maqedonisë janë përgjigjur se gati 

çdo vit bëjnë vlerësim të planeve strategjike, mirëpo ka një pjesë të institucioneve 

që janë përgjigjur se planit strategjik nuk i kushtohet vëmendje të mjaftueshme 

dhe se e njëjta bëhet periodikisht. 
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Grafik 13 

 
 

                                  Grafik 14 

 

 
 

Është interesante të shohim në fund të kësaj analize nëse institucionet në 

Republikën e Maqedonisë kanë dëgjuar për buxhetin e bazuar në performanca 

dhe nëse dinë se çfarë paraqet ky koncept. 31,3% nuk kanë dëgjuar se çka 

është buxheti i bazuar në performanca. 50% kanë dëgjuar por nuk e dinë 

saktësisht se çka paraqet ai dhe vetëm 18,8% e dinë saktësisht se çka është 

buxheti i bazuar në performanca. Kjo do të thotë se vetëm një e pesta e 

institucioneve në Republikën e Maqedonisë të përfshirë në këtë analizë e 

kanë të qartë se çka paraqet buxheti i bazuar në performanca. Ata njerëz që 

kanë qenë të intervistuar dhe që janë përgjigjur se e dinë se çka është 

buxheti i bazuar në performanca, në përgjithësi nën buxhetin e bazuar në 
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performanca kishin nënkuptuar: përgatitje, programim dhe zbatim të 

buxhetit në bazë të kritereve, aktivitete dhe programe të bazuara në 

rezultate që janë të lidhura me objektivat strategjike të organizatës. 

 

Grafik 15 

 

 
 

                                              Grafik 16 

 
 

Është interesante të krahasohet njohuria e institucioneve për atë se çka 

paraqet buxheti i bazuar në performanca dhe çfarë zgjidhje japin ato për 

përforcimin e lidhjes mes planifikimit strategjik dhe procesit buxhetor dhe 

për përmirësimin e implementimit efikas të buxheteve në Republikën e 

Maqedonisë (përgjigje të institucioneve nga analiza e monitorimit): 

- Bashkëpunim paralel të sektorëve për planifikim strategjik të 

buxhetit gjatë përgatitjes së buxheteve; 

- Planifikim cilësorë strategjik me kuadër kompetent dhe mjete reale 

buxhetore të miratuara nga Ministria e financave. Planifikimi 
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strategjik të përputhet mirë me procesin buxhetor dhe të respektohet 

kalendari buxhetor; 

- Përgatitje të buxheteve përshkruese, tekstuale; 

- Harmonizime më të shpeshta mes prioriteteve strategjike lidhur me 

mjetet buxhetore për mbulimin e tyre, takime të shumëfishta me 

njerëzit kryesorë në procesin e harmonizimit; 

- Të bëhet harmonizimi i nevojave dhe objektivave të përcaktuara në 

planin strategjik me nevojat dhe mundësitë financiare; 

- Çdo institucion veçmas duhet të ketë grup punues që do t`i përpilon 

objektivat dhe prioritetet strategjike të bazuara në projekte, 

aktivitete dhe konventa dhe ato do t`i transmeton në nevoja për mjete 

financiare në formën e propozim-buxhetit të institucionit që i njëjti të 

miratohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, respektivisht 

Sekretariati gjeneral dhe Ministria e financave. Mbi të gjitha, më me 

rëndësi gjatë zbatimit të programeve, aktiviteteve dhe projekteve 

është të kuptohet rëndësia dhe vlefshmëria e zbatimit të tyre në nivel 

nacional; 

- Me vendosjen e treguesve, aktiviteteve dhe rezultateve konkrete, 

specifike dhe të kuantifikuara. 

  

Me analizën e përgjigjeve mund të theksojmë se edhe pse 4/5 e institucioneve 

të monitoruara në Republikën e Maqedonisë nuk e kanë krejtësisht të qartë 

se çka paraqet buxhetimi i bazuar në performanca, pjesa më e madhe e tyre 

tregojnë aktivitete konkrete, të cilat janë zgjidhje e mundshme të sfidave të 

tyre të tanishme në planifikimin dhe implementimin e buxhetit. 

Rekomandojmë që këto sugjerime të sinqerta nga administrata publike 

seriozisht t’i marrin në konsideratë ato që sjellin vendime në qeveri. 
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 3.2 Çka mund të përfundojmë/ mësojmë? 

 

- 1/3 e nëpunësve nuk kanë dëgjuar se çka është buxheti i bazuar në performanca, 

ndërsa 1/2 vetëm kanë dëgjuar, por nuk e dinë saktësisht se çka paraqet ai; 

- 26,7% e institucioneve të monitoruara janë përgjigjur se i ndajnë të gjitha 

shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit programor; 

- Asnjë institucion i monitoruar nuk publikon buxhet që përmban autput tregues, as 

që janë të përdorur të njëjtit bashkë me treguesit e rezultateve. Për këtë arsye nuk 

është e mundur të vlerësohen ekzekutimi dhe performancat e programit shpenzues 

dhe nëse ka progres drejt arritjes së objektivit të caktuar; 

- Deri 96,7% e institucioneve nuk i publikojnë kornizat kohore për përgatitje të 

planit strategjik dhe programit të punës; 

- Në Llogaritë përfundimtare asnjë institucion nuk i shpjegon dallimet mes 

vlerësimeve fillestare të autput treguesve dhe rezultateve konkrete për vitin e 

caktuar, as dallimet mes vlerësimeve fillestare të treguesve të rezultateve dhe 

rezultatet për atë vit; 

- Vetëm 5% e institucioneve i publikojnë rezultatet nga auditimi i shpenzimeve të 

tyre buxhetore pas publikimit të raportit të auditimit nga Enti shtetëror për 

revizion; 

- 70% e institucioneve nuk e publikojnë planin strategjik, a 78,3% nuk e publikojnë 

programin e punës për vitin vijues; 

- Vetëm 21,9% e institucioneve përdorin metodologji të përcaktuar për vlerësimin e 

rezultateve të arritura nga programet;  

- Vetëm 18,8% e institucioneve janë përgjigjur se kryejnë analizë në lidhje me 

ndryshimin e nevojave të shfrytëzuesve që u përket programi i punës së 

institucionit;  

- 38,7% e institucioneve nuk publikojnë asnjë shpjegim për dallimin mes 

shpenzimeve të parashikuara dhe të realizuara; 

- Vetëm 2/3 e institucioneve nuk bëjnë lidhje të Llogarive të tyre përfundimtare të 

buxhetit me autput treguesit the treguesit e rezultateve nga programet përkatëse; 

- Vetëm 28,1% e institucioneve nuk përballen me vështirësi gjatë lidhjes së planit të 

buxhetit me objektivat e planeve strategjike; 

- Edhe pse 4/5 e institucioneve nuk e kanë krejtësisht të qartë se çka paraqet buxheti 

i bazuar në performanca, ato tregojnë aktivitete konkrete që përfshin ky koncept 

dhe të cilat janë zgjidhje të mundshme për sfidat e tyre të tanishme në planifikimin 

dhe implementimin e buxhetit. 
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4. BUXHETI I BAZUAR NË PERFORMANCA 
 

4.1 Buxheti i bazuar në performanca – definimi, arsyet për 
implementim dhe modalitetet 

 

Buxhetimi i bazuar në performanca është koncept shumë i thjeshtë që na 

mundëson të sigurojmë informata/të dhëna kur dhe nëse programet në buxhetin, 

agjencitë dhe institucionet tjera që sigurojnë shërbime publike i kryejnë në 

mënyre efikase obligimet dhe punët që kërkohen prej tyre. Buxheti i bazuar në 

performanca ka për qëllim që ta përmirësojë efikasitetin dhe efektivitetin e 

shpenzimeve publike përmes lidhjes së financimit të organizatave/institucioneve 

në sektorin publik me rezultatet që ato i japin. Ky koncept përdor informata 

sistemike për përcaktimin e performancave për arritjen e qëllimit (tregues, 

vlerësime, etj). Efekti kryesor i këtij koncepti mund të shihet në prioritizimin e 

përmirësuar të shpenzimeve publike dhe përmirësimin e efikasitetit/efektivitetit 

në sigurimin e shërbimeve publike. Buxhetimi i bazuar në përformanca, 

gjithashtu, përfshin edhe ofrim të agjencive dhe institucioneve shtetërore 

fleksibilitet më të madh në atë se si do t’i përdorin dhe kombinojnë resurset e tyre 

(parat publike) në krahasim me buxhetimin tradicional, me qëllim që të ofrojnë 

shërbime më ekonomike dhe me cilësi më të lartë. Në këtë drejtim ky koncept 

bëhet veçanërisht i njohur në nivel ndërkombëtar, për shkak se gjithnjë e më 

shumë shtete mendojnë se është shumë lehtë që vendet (qeveritë) ta humbin 

fokusin e tyre në objektivat thelbësore në ekonomitë të cilët duhet të sigurojnë 

rezultate pozitive për të gjithë shoqërinë (shih më gjerësisht Robinson, 2007). 

 

Presionet ekonomike, veçanërisht në dekadën e fundit, si dhe kërkesat gjithnjë e 

më të shpeshta të qytetarëve për përmirësimin e performancave të sektorit publik, 

kanë qenë disa nga shkaqet kryesore për paraqitjen e kësaj doktrine të re 

(buxhetimi në bazë të performancave), që orvatet për konvertim nga sistemi 

buxhetor që fokusohet në inputet, drejt sistemit buxhetor që fokusohet në 

rezultatet. Përderisa buxhetimi (tradicional) i orientuar në inpute fokusohet në 

nivelet rritëse të financimit, buxheti i bazuar në performanca, primarisht 

fokusohet në rezultatet. Mangësia më e madhe e buxhetit tradicional (line-item 

budget) është se ai nuk siguron informata që duhet të jenë udhëzues për krijimin e 

politikave ose marrjen e vendimeve. Përveç kësaj, sistemi tradicional mund të 

sjell deri në alokim joracional dhe joefikas sepse nuk i lejon menaxhmentit 

fleksibilitet të mjaftueshëm që të përballet me mjedisin e ndryshueshëm dhe 

shpeshherë përfshin situatën ‖use it or lose it‖ në fund të vitit (shih Aristovnik 

and Sleljak, 2009). 
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Tabela 3 – Krahasim i buxhetimit tradicional dhe buxhetimit të bazuar në 

performanca 

 

Buxhetimi tradicional Buxhetimi i bazuar në performanca 

Inputet janë fundi i veprimit 
Lidhshmëri mes inputeve dhe 

autputeve dhe/ose rezultateve 

Ndryshimi i inputeve është kufiri 
Ndryshime të inputeve dhe rezultateve 

për tërë programin 

Buxhetimi është i ndarë nga planifikimi 

dhe menaxhimi 

Buxhetim i integruar me planifikimin 

dhe menaxhimin 

Buxhetim i burimeve/mjeteve Shpenzimet e programeve 

Burimi: Јoyce (2003), van Nispen and Poseth (2007), Aristonomik and Seljak (2009). 

 

Një ndër shkaqet kryesore për implementimin e konceptit të buxhetit të bazuar në 

performanca (përkundrejt konceptit tradicional) është mundësia që i njëjti të 

përcakton nëse me të vërtetë projektet dhe aktivitetet që i ndërmarrin institucionet 

shtetërore japin rezultate dhe bëjnë ndryshime në jetën e njerëzve. Në këtë 

drejtim ky koncept gjithashtu (shih Navin, 2003):  

- shërben si mjet për planifikim strategjik, duke përmirësuar qartësinë dhe 

përputhshmërinë e projekteve, duke e lehtësuar qartësinë/komunikimin e 

përbashkët mes departamenteve/institucioneve dhe personelit, në drejtim 

të arritjes së qëllimeve të projekteve/aktiviteteve; 

- mundëson që departamentet dhe institucionet të kenë qëndrim të unifikuar 

për kahjen dhe qëllimet në të cilët duhet të drejtohen aktivitetet e tyre. Në 

këtë drejtim, buxheti i bazuar në performanca mundëson përgjigje 

‖feedback‖ rreth asaj se sa mirë janë realizuar aktivitetet dhe krijon 

iniciativë të fuqishme për pranimin e praktikave më të mira në përdorimin 

efikas të burimeve, si dhe përmirësim të cilësisë së shërbimeve dhe 

autputeve tjerë; 

- mundëson liri në definimin e kahjeve të projekteve, të liruar nga 

kontrollimet qendrore dhe të inputeve, duke lejuar që të përdorin më 

shumë diskrecion në krijimin e miksit të vërtetë të burimeve/inputeve për 

arritjen e qëllimeve të pritura.  

 

Buxhetimi i bazuar në performanca ka një historik të gjatë në vendet anëtare të 

OECD-së: pjesa më e madhe e tyre punojnë në këtë proces së paku 5 vjet, 

ndërkaq pothuajse gjysma e tyre më tepër se 10 vjet. Kjo tregon se sa i ndërlikuar 

është procesi si dhe ndryshimet dhe reformat e duhura që kërkohen nga vendet që 

kanë për qëllim ta implementojnë atë. Edhe pse një numër i madh i vendeve që e 
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implementojnë këtë koncept përfshijnë informata për performancat e buxheteve 

të tyre, kjo nuk do të thotë se këto vende kanë buxhet të bazuar në performanca. 

Nëse qeveritë dëshirojnë t’i shfrytëzojnë informatat mbi performancat në krijimin 

e buxheteve të tyre, ato duhet të gjejnë mënyrën që t’i integrojnë informatat mbi 

performancat në procesin e vendimmarrjes gjatë krijimit të buxheteve, a jo 

thjeshtë vendosjen e tyre vetëm në letër. Kjo ndodh shpesh duke pasur parasysh 

se menaxhimi i buxhetit në bazë të performancave kërkon përmbushje të një 

numri të madh supozimesh dhe zbatim të reformave të shumta, që nga nëpunësi 

shtetëror deri tek ministria dhe buxheti. Për ta kuptuar më mirë se sa i ndërlikuar 

është procesi duhet të theksojmë se nuk ekziston një definicion i vetëm standard 

për buxhetimin e bazuar në performanca, as për llojin e informatës që duhet të 

jetë pjesë e tij, dhe as për fazën në procesin buxhetor kur ky koncept duhet të 

prezantohet. Gjithashtu, ekzistojnë edhe çështje tjera të shumta të hapura, 

veçanërisht ato që kanë të bëjnë me atë se kur dhe si duhet të përdoret informata 

mbi performancat në marrjen e vendimeve (shih OECD, 2008). 

 

Nuk ekziston ndonjë model i vetëm i buxhetit të bazuar në performanca. Madje 

edhe kur vendet miratojnë modele të ngjashme me këtë koncept, ato përdorin 

qasje të ndryshme për implementimin e tij, duke i pasur parasysh kapacitetet e 

tyre kombëtare, kulturën dhe prioritetet. Ekzistojnë tre lloje kryesore të 

buxhetimit të bazuar në performanca: prezantuese, performanca – informatë dhe 

buxhetim direkt i bazuar në performanca (shih OECD, 2008). 

Buxhetimi prezantues i bazuar në performanca (presentational 

performance budgeting) - do të thotë se informata mbi performancat është e 

prezantuar në dokumentet buxhetore ose në dokumentet e tjera qeveritare. Kjo 

informatë mund të jetë në lidhje me targete ose rezultate dhe është e përfshirë si 

informatë kontrolli (në prapavijë) për llogaridhënie dhe dialog me ligjvënësit dhe 

qytetarët për çështjet lidhur me politikat publike. Informata e prezantuar mbi 

performancat nuk ka për qëllim që të luajë rol të rëndësishëm në marrjen e 

vendimeve dhe për këtë shkak është vetëm prezantues. 

Buxhetimi informativ i bazuar në performanca (performance – informed 

budgeting) – burimet janë të lidhura në mënyrë indirekte me performancat e 

propozuara të ardhshme apo të kaluara. Informatat mbi performancat janë të 

rëndësishme për procesin gjatë marrjes së vendimeve në procesin buxhetor, 

megjithatë të njëjtat nuk e përcaktojnë shumën e mjeteve/burimeve që alokohet 

sipas synimeve të caktuara dhe nuk kanë peshë të definuar paraprake në marrjen e 

vendimeve. Informatat mbi performancat përdoren bashkë me informatat e tjera 

në procesin e vendimmarrjes. 

Buxhetimi drejtpërsëdrejti i bazuar në performanca (direct performance 

budgeting) – përfshin alokimin e burimeve/mjeteve bazuar në rezultatet e arritura. 

Kjo formë e buxhetimit të bazuar në performanca përdoret vetëm në sektorë 

specifike në numër të kufizuar të vendeve të OECD-së. Kjo do të thotë se autputi 
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i një programi të caktuar është tregues i drejtpërdrejtë dhe masë për atë se sa 

mjete ai program duhet të fiton në vitin e ardhshëm (përdoret në arsim, 

shëndetësi, etj). 

 

Tabela 4. 

Lloji 

Lidhshmëri mes 

informatave mbi 

performancat dhe 

financimit 

Performanca të 

planifikuara ose reale 

Qëllimi kryesor i 

procesit buxhetor 

Buxhetimi 

prezantues 

Nuk ka lidhshmëri Targetet për 

performancat dhe/ose 

rezultatet e 

performancave 

Llogaridhënie 

Buxhetimi 

informativ 

Lidhshmëri indirekte Targetet për 

performancat dhe/ose 

rezultatet e 

performancave 

Planifikim 

dhe/ose 

llogaridhënie 

Buxhetimi i 

drejtpërdrejtë 

Lidhshmëri e fortë/ e 

drejtpërdrejtë 

Rezultatet e 

performancave 

Alokim të 

burimeve dhe 

llogaridhënie 

Burimi: OECD, 2007 

 

Megjithatë interpretimi i rezultateve nga buxhetimi i bazuar në performanca nuk 

është një punë e thjeshtë, p.sh. – nëse një program i caktuar ka performanca të 

dobëta (nuk tregon rezultate të mira), a do të thotë kjo se paratë publike më kot 

shpenzohen për të njëjtin ose burimet për atë duhet të rriten që i njëjti të tregon 

rezultate më të mira? Ekzistojnë shumë programe tek të cilat dëshmitë për 

performanca të dobëta mund të nënkuptojnë se mjetet për ato programe duhet të 

rriten, ose programe që kanë misione të rëndësishme, që nuk mund të lihen të 

dështojnë (p.sh. performancat e dobëta të policisë në një rajon të caktuar nuk do 

të thotë që ajo të tërhiqet nga ai rajon). Duke i pasur parasysh këto komplikime 

është shumë vështirë të diskutohet për ndonjë lidhshmëri mekanike mes 

informatave mbi performancat dhe vendimeve buxhetore. Tek buxhetimi i bazuar 

në performanca masat akoma duhet interpretuar dhe vlerësuar në kontekst të 

programeve, misioneve dhe evolucionit e tyre. 

 

Për konceptin në fjalë, për të cilin diskutohet si maja e evolucionit të buxhetimit 

paraqiten edhe kritika të shumta (shih Tandberg, 2009) -  i njëjti shpie deri te 
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sisteme buxhetore të cilat janë tepër mekanike, tepër komplekse, të mbingarkuara 

me informata të panevojshme dhe se të dhënat mbi performancat kanë rol të 

vogël ose aspak nuk ndikojnë në marrjen e vendimeve. Më tutje, theksojnë se 

shumë pak i kushtohet vëmendje cilësisë së programeve buxhetore dhe treguesve. 

Definimi i programeve dhe treguesve edhe në këtë sistem dominueshëm bie në 

inputet dhe aktivitetet dhe deri në një masë të kufizuar në autputet dhe rezultatet. 

Kritika të tjera janë të drejtuara drejt procesit të matjes që tregojnë se ai nuk është 

neutral, ndikimet politike mund të ndikojnë në vlerësimet dhe në aplikimin e tyre. 

Tregohet se programe ose institucione të caktuara janë më të përshtatshëm për t'u 

përfshirë në konceptin e buxhetimit të bazuar në preformanca dhe për atë duhet të 

respektohet diversiteti dhe veçantia e agjencive/institucioneve/ programeve gjatë 

implementimit të këtij koncepti. Izolimi nga ndikimet politike gjatë dizajnimit 

dhe implementimit të këtij koncepti është proces veçanërisht i vështirë dhe ato 

mund të inkorporohen në treguesit dhe aktivitetet për matjen e preformancave të 

programeve, që më pas vështirë mënjanohen dhe dukshëm e dëmtojnë 

efikasitetin/efektivitetin e konceptit. 

 

 

4.2 Evolucioni, implementimi dhe rezultatet nga buxheti i 
bazuar në performanca 

 

Vendet e OECD-së kanë vendosur që ta implementojnë konceptin e buxhetit të 

bazuar performanca për shumë arsye: krizat financiare, presionet e rritura për 

zvogëlimin e shpenzimeve publike, rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të tyre, 

ndryshimet në administratën politike, etj. Në pjesën më e madhe të këtyre rasteve 

informatat mbi performancat kanë qenë të përfshira në procesin buxhetor si pjesë 

e një pakete më të gjerë me qëllim të kontrollit të shpenzimeve publike ose 

reformimit të sektorit publik. Midis vendeve të OECD-së zhvillimi i këtij 

koncepti paraqet një trend afatgjatë që ka rrugën e vet të evolucionit. Sot, 

shumica e këtyre vendeve i prezantojnë qëllimet mbi performancat para kuvendit 

dhe publikut në planet që i përgatisin për qëllimet dhe performancat. Pjesa më e 

madhe e vendeve punojnë në zhvillimin e autputeve (të buxheteve të tyre) së 

paku 5 vjet, përderisa 40% e vendeve punojnë në zhvillimin e këtij koncepti mbi 

10 vjet (shih OECD, 2008). Analizat e viteve të fundit tregojnë se gati ¾ e 

vendeve të OECD-së kanë përfshirë të dhëna dhe informata jofinanciare (pjesa 

më e madhe e vendeve kanë zhvilluar masa për performancat, të cilat janë 

kombinim i autputeve dhe rezultateve, pothuaj se për çdo program) mbi 

performancat në dokumentet e tyre buxhetore. Është interesante ajo se qasjet e 

miratuara për implementimin e buxheteve të bazuara në performanca dallohen 

nga një vend në vend tjetër, gjë që tregon se ky proces nuk është statik por 
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vazhdimisht evoluon. Analizat e OECD-së (shih OECD, 2007), gjithashtu, 

tregojnë se në të shumtën e rasteve Ministria e financave nuk i përdor rezultatet 

nga matja e performancave për t’i dënuar apo shpërblyer financiarisht 

agjencitë/institucionet. Vështirësitë në lidhjen e financimit me rezultatet e 

tregojnë faktin që dilemat/problemet dhe konteksti që e rrethon procesin e 

marrjes së vendimeve buxhetore janë shumë komplekse. Kapaciteti i Ministrisë 

së financave për të eliminuar apo edhe për t’u përpjekur që t’i zvogëlon fondet 

për disa programe (që janë treguar joefikase) mund të jetë i kufizuar/i parandaluar 

nga mungesa e kapacitetit dhe fuqisë institucionale ose nga mungesa e 

mbështetjes politike. Edhe pse ministritë e financave nuk i përdorin informatat 

mbi performancat për t’i dënuar financiarisht agjencitë/institucionet për rezultatet 

e tyre, ato informata, megjithatë, përdoren për rritjen e llogaridhënies së 

ministrive/institucioneve. Informatat për performanca të dobëta të ndonjë 

institucioni shërbejnë si hov fillestar që Ministria e financave nga më afër t’i 

monitorojë dhe të analizojë punën e atyre njësive apo programeve. Veprimet e 

përgjithshme që i ndërmarrin shumica e ministrive të financave pas pranimit të 

informatave për performanca të dobëta janë mbajtjen e mjeteve që ju ndahen në 

nivelin e vitit të kaluar, si dhe monitorim të përforcuar gjatë vitit që vjen dhe në 

të ardhmen (shih Aristonovik dhe Seljak, 2009; OECD, 2008). 

 

Në përgjithësi, pjesa më e madhe e vendeve (para së gjithash ekonomitë e 

zhvilluara) vazhdojnë të përpiqen dhe të luftojnë për ta prezantuar konceptin e 

buxhetimit të drejtpërdrejtë të bazuar në performanca, duke u përqendruar në një 

apo më shumë qëllime. Disa sfida të përbashkëta lidhur me këtë koncept janë – 

përmirësimi i matjes së performancave, gjetjen e mënyrave të përshtatshme të 

integrimit të atyre informatave në procesin buxhetor, përfitimin e vëmendjes së 

kreatorëve të politikave dhe përmirësimin e cilësisë së informatave të pranuara 

mbi performancat. Edhe pse është sjellë legjislacioni për buxhetimin e bazuar në 

performanca, praktikueshmëria e tij dhe sjellja e institucioneve akoma nuk ka 

ndryshuar dhe në përgjithësi mbretëron një plogështi. Edhe pse nga kjo ekzistojnë 

përjashtime të shpeshta, në të shumtën e rasteve qeveritë kanë dështuar (janë 

ballafaquar me vështirësi) që t’i sigurojnë kreatorët e politikave me informata 

cilësore, të besueshme, relevante dhe me kohë, që do t’i përdornin në procesin 

buxhetor. 
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4.3 Eksperienca konkrete në buxhetimin e bazuar në 
performanca 

 

Në vazhdim shkurtimisht i referohemi disa përvojave të veçanta me këtë 

koncept
11

 - Në Danimarkë dhe Suedi buxhetimi i bazuar në performanca 

paraqet plotësim (dorë e zgjatur) të politikave për kontroll të shpenzimeve 

publike të prezantuara gjatë krizës ekonomike të viteve të 80-ta dhe fillimin e 

viteve të 90-ta. Madje pas një dekade përkeqësim i shpejtë i financave publike në 

Kore (pas krizës Aziatike), u imponua një reformë ambicioze e procesit buxhetor 

në atë drejtim. Në Britaninë e Madhe zgjidhja e Partisë së punës në 1997 bëri 

një ndryshim të rëndësishëm në strukturën e përgjithshme politike, që çoj deri në 

ndryshime të rëndësishme edhe në procesin buxhetor.  

 

Edhe pse këto shembuj tregojnë se vendet për shkaqe të ndryshme dhe në shumë 

mënyra të ndryshme mund ta implementojnë konceptin e buxhetimit të bazuar në 

performanca, tek ato ekzistojnë disa qëllime të përbashkëta, sipas së cilave në 

përgjithësi mund t’i ndajmë në tre grupe (shih OECD, 2008): kontroll mbi 

shpenzimet publike, alokim më të mirë dhe efikasitet gjatë harxhimeve; 

përmirësim të performancave në sektorin publik; dhe përmirësim të 

llogaridhënies dhe transparencës së politikanëve dhe publikut. Reformat gjatë 

implementimit të këtij koncepti mund të përqendrohen në një qëllim (p.sh. 

Britania e Madhe përqendrohet në rialokimin e burimeve për prioritetet 

buxhetore, duke përmirësuar efikasitetin dhe zvogëlimin e humbjeve) ose në më 

shumë qëllime (p.sh. Australia përqendrohet në përmirësimin e efikasitetit dhe 

përgjegjësisë/llogaridhënies publike, duke pasur kujdes në përgjegjësitë e 

menaxhmentit). Gjithashtu, është interesante se qëllimet që e nxisin 

implementimin e këtij koncepti mund të ndryshojnë me kalimin e kohës – në 

Kanada reformat kah mesi i viteve të 90-ta ishin përqendruar në rialokimin e 

fondeve dhe zvogëlimin e shpenzimeve, përderisa kah fundi i viteve të 90-ta dhe 

fillimi i viteve të 2000-ta ishin përqendruar në efikasitetin (rezultatet) e 

menaxhimit publik dhe llogaridhënies.  

 

 

                                                           
11

 Më gjerësisht për disa nga përvojat e vendeve lidhur me prezantimin e këtij koncepti dhe 

efikasitetin e tij shih Robinson dhe Brumby, 2005; OECD, 2008; Aristonovik, 2009. 
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4.3.1 Çka mund të mësojmë/përfundojmë? 
 
- informatat mbi performancat në të shumtën e rasteve përfshihen ne procesin 

buxhetor, si pjesë e një pakoje më të gjerë për kontrollim të shpenzimeve publike ose 
reformë në sektorin publik; 

- ky koncept paraqet trend afatgjatë që ka rrugën e vet evolutive, gjë që na bënë edhe 
më shumë të insistojmë për fillimin e tij sa më të shpejtë në Maqedoni (pjesa më e 
madhe e vendeve punojnë ne zhvillim të autputeve (të buxheteve të tyre) më së paku 5 
vjet, ndërsa 40% e vendeve punojnë në zhvillimin e këtij koncepti më shumë se 10 vjet; 
pothuajse ¾ e vendeve të OECD-së  kanë përfshirë të dhëna dhe informata jofinanciare 
për performancat në dokumentet e tyre buxhetore); 

- pjesa më e madhe e vendeve të OECD-së sot i prezantojnë qëllimet mbi performancat 
para kuvendit dhe publikut në planet që i përgatisin për qëllimet dhe performancat; 

- qasjet e miratuara për implementimin e buxheteve të bazuara në performanca 
ndryshojnë nga vendi në vend, gjë që tregon se ky proces nuk është statik dhe 
vazhdimisht evoluon dhe varet nga struktura, kultura dhe historia e çdo shteti - kjo çon 
në përfundim se i njëjti duhet të modelohet dhe përshtatet në mënyrë të 
konsiderueshme edhe në mjedisin politik dhe socio-ekonomik maqedonas; 

- në përgjithësi Ministria e financave nuk i përdor rezultatet nga matja e performancave 
që në mënyrë financiare t’i “dënoj” ose t’i “shpërblej” agjencitë/institucionet; 

- shpesh mungesa e kapacitetit dhe fuqisë institucionale ose mungesa e mbështetjes 
politike kufizon kapacitetin e Ministrisë së financave të eliminoj apo edhe të përpiqet 
t’i zvogëloj financat për disa programe joefikase; 

- informatat mbi performancat zakonisht përdoren për të rritur llogaridhënien e 
ministrive/institucioneve - shërbejnë si një hov fillestar i Ministrisë së financave më 
afër t’i monitoroj dhe të analizoj punën e atyre njësive ose programeve; 

- sfida të përbashkëta në lidhje me këtë koncept janë – përmirësimi i matjes së 
performancave, gjetjen e mënyrave të përshtatshme të integrimit të atyre informatave 
në procesin buxhetor, përfitimin e vëmendjes së kreatorëve të politikave dhe 
përmirësimin e cilësisë së informatave të pranuara mbi performancat; 

- edhe pse legjislacioni për buxhetim të bazuar në performanca është sjellur, praktikimi i 
saj si dhe veprimet e institucioneve ende nuk kanë ndryshuar dhe në përgjithësi 
dominon inercioni; 

- në të shumtën e rasteve qeveritë kanë dështuar (janë përballuar me vështirësi) në 
sigurimin e kreatorëve të politikave me informata kualitative, të besueshme, relevante 
dhe me kohë të cilat drejtpërsëdrejti do t’i përdornin në procesin buxhetor; 

- ekzistojnë disa qëllime të përbashkëta për implementimin e konceptit për buxhetim të 
bazuar në performanca sipas së cilave vendet në përgjithësi mund t’i ndajmë në tre 
grupe: kontroll i shpenzimeve publike, alokim më i mirë dhe më efikasitet në harxhim; 
përmirësim i performancave në sektorin publik; dhe përmirësim i llogaridhënies dhe 
transparencës së politikanëve dhe publikut. Maqedonia mund të gjendet në secilën nga 
këto qëllime/grupe të vendeve. 
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4.4 Studim rasti – buxhetimi i bazuar në performanca në 
Slloveni  

 

 

Duke pasur parasysh se vende të ndryshme kanë qasje të ndryshme të prezantimit 

dhe implementimit të buxhetimit të bazuar në performanca (konceptet ndryshojnë 

edhe në periudha të ndryshme kohore), interesant është rasti në të cilin një vend 

ballkanik, pjesë e ish RSFJ-së e implementon këtë koncept. Sllovenia paraqet një 

ekonomi e vogël dhe e hapur (e ngjashme me Maqedoninë sipas këtyre tipareve) 

e cila është një ndër ekonomitë e para në rajon që është duke prezantuar 

buxhetimin e bazuar në performanca dhe me këtë bëhet pjesë e kërkimeve të 

shumta në këtë fushë që e analizojnë konceptin e buxhetit të bazuar në 

performanca dhe implementimin/realizimin e tij. Për këto arsye edhe ne kemi 

vendosur që në analizën tonë si rast studimi ta marrim Slloveninë, ku prezantohet 

buxhetimi i bazuar në performanca, duke u përpjekur që t’i identifikojmë sfidat, 

dilemat dhe problemet me të cilat ballafaqohet ky vend në rrugën drejt 

implementimit të këtij koncepti. 

 

Procesi buxhetor në Slloveni ka kaluar në disa faza dhe riformulime deri në fazën 

në të cilën performancat bëhen pjesë e hartimit dhe implementimit të tij – në 

periudhën e pavarësisë (1990 – 1992) ka qenë i prezantuar koncepti i buxhetimit 

të integruar, që ka qenë i shoqëruar me një reformë tatimore gjithëpërfshirëse dhe 

ka qenë i përcaktuar niveli i borxhit publik; në periudhën 1993 – 1999, kanë qenë 

të definuara rregullat mbi implementimin e buxhetit, klasifikimi i të 

ardhurave/shpenzimeve publike, ka qenë e përcaktuar shuma e borxhit publik dhe 

ka qenë i prezantuar kontrolli i jashtëm i shpenzimeve buxhetore; pjesa më e 

rëndësishme e reformës buxhetore (nga perspektiva jonë) lidhur me buxhetimin e 

bazuar në performanca fillon nga viti 2000, kur Sllovenia filloi ta përshtat 

sistemin buxhetor me rregulloret e BE-së. Pas Vendimit për financim publik (i 

marrë dhe i miratuar në vitin 2000), Sllovenia hartoi klasifikimin programor të 

buxhetit i cili më tej duhej të shërbejë si bazë për buxhetimin e bazuar në 

performanca. Me këtë risi buxheti i Sllovenisë përveç pjesës së përgjithshme (për 

të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore), përfshin edhe të ashtuquajturën pjesë e 

veçantë (seksion i veçantë) që përmban plane buxhetore mirë të definuar për 

shfrytëzuesit e drejtpërdrejtë buxhetor (të cilët duhet të jenë të orientuar drejt 

performancave). Ndër të tjerash kjo do të thotë se planet financiare të 

shfrytëzuesve të drejtpërdrejtë buxhetor duhet të orientohen drejt performancave, 

gjë që duhet të reflektohet edhe në elaborimin e planit financiar. Sipas kësaj, 

qëllimet dhe rezultatet e anticipuara lidhur me to duhet të jenë të definuara qartë 

së bashku me treguesit për realizimin e tyre. Një elaborim i tillë i planeve 

financiare më tutje mund të shërbejë si bazë për përcaktimin e performancave dhe 

vlerësimin e efikasitetit në realizimin e objektivave në vitin buxhetor dhe të 
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njëjtat mund të krahasohen me rezultatet e planifikuara dhe me burimet që janë 

alokuar në vitin e njëjtë buxhetor (shih Klun, 2009). 

 

Megjithatë, cilat janë rezultatet që janë arritur me këtë reformë dhe mbështetja e 

buxhetit slloven në klasifikimin programor, që shërben si bazë për buxhetimin e 

bazuar në performanca. Sipas raportit të Auditit shtetëror, shfrytëzuesit buxhetor 

nuk kanë arritur t’i përmbushin objektivat e përcaktuara ose të njëjtat nuk kanë 

qenë të përcaktuara në mënyrë adekuate. Ato kanë konstatuar se raportimi akoma 

nuk është i fokusuar aq sa duhet në rezultatet që duhet të arrihen. Ministritë kanë 

dështuar në arritjen e treguesve të përcaktuar/definuar për vlerësimin e 

performancave të tyre dhe efikasitetit të veprimeve. Ato në raportet e tyre 

rrallëherë kanë bërë krahasime të aktiviteteve dhe arritjeve me ato të viteve të 

kaluara dhe gjithashtu kanë munguar edhe informata për masat (aktivitetet) që 

janë ndërmarrë për realizimin e objektivave dhe krahasimin e tyre me ato të 

planifikuara. Akoma ekzistojnë vetëm informata të pakta që mund të sigurojnë 

një pasqyrë të qartë mbi performancat e programeve/nënprogrameve dhe do të 

mundësojnë sjellje të përfundimeve mbi performancat e 

programeve/nënprogrameve në raport me objektivat e përcaktuara (shih 

Aristonovik dhe Seljak, 2009).  

 

Këto performanca të dobëta në prezantimin e konceptit të buxhetimit të bazuar në 

performanca kanë qenë shkaku që në të kaluarën të organizohen disa grupe 

punuese që do të synojnë të japin udhëzime konkrete për tejkalimin e pengesave 

gjatë prezantimit të këtij koncepti. Grupi i parë ka qenë i organizuar në vitin 

2005, dhe meritat e tij ishin se krijoi udhëzime konkrete për përpilimin e Planeve 

financiare (shpjegim i detajuar i termeve – autput, rezultate, input, objektiv, 

tregues, udhëzime për definimin e qëllimeve/treguesve dhe shembuj praktik) nga 

ana e shfrytëzuesve buxhetor dhe realizoi trajnime për ministritë rreth zbatimit të 

udhëzimeve. Grupi i dytë punues ka qenë i formuar në vitin 2007, me qëllim që 

të tejkalohen problemet e identifikuara deri atëherë lidhur me implementimin e 

konceptit të buxhetit të bazuar në performanca – ndryshime në të kuptuarit dhe 

zbatimin e procesit buxhetor, mungesa e personelit të kualifikuar, mungesat 

organizative dhe informative të shfrytëzuesve buxhetor, mungesa e mbështetjes 

politike dhe mbështetjes nga shfrytëzuesit buxhetor, etj. Pas realizimit të këtyre 

grupeve punuese, Auditi shtetëror në raportet e tij kishte konstatuar përparim të 

konsiderueshëm në implementimin e këtij koncepti tek shfrytëzuesit buxhetor që 

ishin pjesë e procesit, gjë që tregon rëndësinë e koordinimit të tillë (shih Klun, 

2009; MOF, 2007). 

 

Edhe pse deri më tani në Slloveni ka qenë e vendosur baza statutore e buxhetimit 

të bazuar në performanca dhe janë zbatuar aktivitete të shumta dhe grupe punuese 

për realizimin e këtij koncepti, i njëjti akoma është në fazën fillestare të 
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implementimit, që karakterizohet me definimin e objektivave/treguesve dhe/ose 

vendosjen e metodës së raportimit, që përqendrohen në realizimin e programeve 

të planifikuara. Shumë pak është bërë për të lehtësuar vlerësimin i rezultateve dhe 

aq më pak është bërë që të lidhen rezultatet me planifikimin ose me alokimin e 

burimeve. Me kalimin e kohës disa shfrytëzues buxhetor kanë pasur progres të 

konsiderueshëm në procesin e definimit të treguesve/objektivave. Megjithatë, 

planet financiare të ministrive vetëm pjesërisht i definojnë vlerat e synuara, afatet 

dhe objektivat që duhet të arrihen. Në elaborimet e shfrytëzuesve buxhetor në 

planet financiare (raportet vjetore kryesisht përmbajnë shpjegime në kohën e 

ardhshme) kryesisht mungon lidhja mes objektivave/treguesve të definuar dhe 

burimeve të planifikuara (shih Aristonovik dhe Seljak, 2009; Klun, 2009). Kjo 

vërteton se procesi i implementimit të buxhetit të bazuar në performanca është 

proces afatgjatë që ka rrugën e tij të zhvillimit në të cilën Sllovenia duke filluar 

nga viti 2000 ka realizuar aktivitete të shumta, megjithatë akoma përballet me 

probleme dhe pengesa të shumta të karakterit vendimtar për këtë koncept. 

 

 

4.4.1 Çka mund të mësojmë/përfundojmë? 

 

- Në Slloveni, pjesa më e rëndësishme e reformës buxhetore në lidhje me buxhetimin 

e bazuar në performaca filloi nga viti 2000 kur është përgatitur klasifikimi 

programor i buxhetit, i cili më tutje duhet të shërbej si bazë për buxhetimin e bazuar 

në performanca. Me këtë risi buxheti i Sllovenisë përveç pjesës së përgjithshme 

(për të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore) përfshinë edhe të ashtuquajturën pjesë 

të veçantë (speciale) e cila përmban plane buxhetore të definuar mirë për 

shfrytëzuesit buxhetor direkt (të cilët duhet të jenë të orientuar drejt 

performancave).  

- Raportet e Auditit shtetëror tregojnë se shfrytëzuesit buxhetor kanë dështuar në 

arritjen e objektivave të përcaktuara, apo ndoshta të njëjtat nuk kanë qenë të 

përcaktuara në mënyrë adekuate. Ato kishin konstatuar se raportimi ende është 

pamjaftueshëm i përqendruar në rezultatet që duhet të arrihen (ende ka informata të 

pakta që mund të japin një pasqyrë të qartë mbi performancat e 

programeve/nënprogrameve dhe të mundësojnë sjellje të përfundimeve mbi 

performancat e programeve/nënprogrameve në raport me objektivat e përcaktuara). 

- Performanca të dobëta në prezantimin e konceptit të buxhetimit të bazuar në 

performanca ishte shkaku që në të kaluarën të organizoheshin disa grupe punuese të 

cilat do të mundohen të japin udhëzime konkrete për tejkalimin e pengesave gjatë 

prezantimit të këtij koncepti (këto grupe punuese dhanë rezultat dhe Auditi 

shtetëror në raportet e tyre kishte konstatuar përparim të konsiderueshëm në 

implementimin e këtij koncepti tek disa shfrytëzues buxhetor). 

- Nga grupet punuese rezultuan udhëzime konkrete për përgatitjen e planeve 

financiare, u realizuan trajnime në ministri për zbatimin e udhëzimeve, ishin 
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definuar sfida konkrete – ndryshime në të kuptuarit dhe në implementimin e 

procesit buxhetor, mungesa e personelit të kualifikuar, mungesat organizative dhe 

informative të shfrytëzuesve buxhetor, mungesa e mbështetjes politike dhe 

mbështetjes nga shfrytëzuesit buxhetor, etj. 

- Edhe pse deri më tani në Slloveni ka qenë e vendosur baza statutore e buxhetimit të 

bazuar në performanca dhe janë zbatuar aktivitete të shumta dhe formuar grupe 

punuese për realizimin e këtij koncepti, i njëjti ende është në fazën fillestare të 

implementimit, e cila karakterizohet me definimin e objektivave/treguesve dhe/ose 

vendosjen e metodës së raportimit që fokusohen në realizimin e programeve të 

planifikuara. 

- Ende bëhet shumë pak për lehtësimin e vlerësimit të rezultateve dhe aq më pak për 

lidhjen e rezultateve me atë që është planifikuar ose me alokimin e burimeve.  

- E lartpërmendura konfirmon se procesi i implementimit të buxhetit të bazuar në 

performanca është proces që zgjat dhe që ka rrugën e vet evolutive në të cilën 

Sllovenia duke filluar nga viti 2000 ka realizuar aktivitete të numërta, por ende 

përballet me probleme të shumta dhe pengesa me karakter vendimtar për këtë 

koncept. Kjo tregon se edhe pse Maqedonia është vonuar në implementimin e këtij 

koncepti, kemi një përparësi e cila mund ta shkurton procesin e implementimit, pasi 

që mund të mësojmë nga masat, problemet dhe zgjidhjet nga vendet si Sllovenia. 
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4.5 Hapat në dizajnimin dhe implementimin e buxhetit të 
bazuar në performanca – a është i zbatueshëm ky 
koncept në Maqedoni? 

 

Çdo vend i cili në çfarëdo qoftë mënyre ka për qëllim të filloj procesin e 

prezantimit të buxhetimit të bazuar në performanca, më së pari do të përballet me 

pyetje dhe dilema të shumta të cilat duhet të zgjidhen në drejtim të asaj se: a është 

vendi i përgatitur dhe a posedon bazë për prezantimin e këtij koncepti, si të 

organizohet i tërë procesi dhe prej ku të fillohet, cilat modalitete të buxhetimit të 

bazuar në performanca të zbatohen, cilat hapa, aktivitete mund të ndihmojnë në 

dizajnimin e modalitetit të duhur, cilat aktivitete duhet të ndërmerren që në 

mënyrë më efikase të zbatohet modaliteti i zgjedhur i konceptit, etj. Në vazhdim 

do të mundohemi që shkurtimisht të udhëzojmë në përgjigjet e disa prej këtyre 

dilemave/pyetjeve që duhet më tej të hapin analiza më të thellë (studim i 

fizibilitetit – që duhet të përgatitet), të cilat do të jenë bazë e qëndrueshme për 

aktivitetet që do të ndërmerren. 

 

Në Republikën e Maqedonisë kemi situatë specifike dhe mjedis me tipare të 

veçanta të cilat do të kenë ndikim të rëndësishëm/vendimtar në sjelljen e 

vendimeve për dizajnimin dhe implementimin e buxhetimit të bazuar në 

performanca. Ajo që madje ½ e institucioneve në Maqedoni nuk e dinë çka 

saktësisht paraqet buxheti i bazuar në performanca nuk është pengesë e madhe siç 

është ajo se: asnjë institucion (në kërkimin e zbatuar më parë) nuk publikon 

buxhet që përmban autput tregues, e as që janë përdorur ato së bashku me 

treguesit mbi rezultatet; vetëm 26,7% nga institucionet e monitoruara i ndajnë të 

gjitha shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit programor; në Llogaritë 

përfundimtare asnjë institucion nuk i sqaron dallimet ndërmjet vlerësimeve 

fillestare të autput treguesve dhe epilogut konkret; 70% e institucioneve nuk e 

publikojnë planin strategjik; vetëm 21,9% e institucioneve përdorin metodologji 

të përcaktuar për vlerësim të autputeve të arritura nga programet; vetëm 18,8% e 

institucioneve kryejnë analizë në lidhje me ndryshimin e nevojave të 

shfrytëzuesve që u përket programi i punës së institucionit; 38,7% e 

institucioneve nuk publikojnë asnjë sqarim për dallimin në shpenzimet e 

parashikuara dhe të realizuara; madje 2/3 e institucioneve përballen me vështirësi 

gjatë ndërlidhjes së planit të buxhetit me objektivat e planeve strategjike. 

Mospublikimi i planeve strategjike nga ana e institucioneve të vendit, mungesa e 

lidhjes së tyre me buxhetet, mungesa e pothuajse asnjë metodologjie për 

vlerësimin e performancave, mungesa e autput treguesve në çdo institucion, 

mungesa e analizës për dallimet në alokimin e burimeve dhe rezultateve të 

arritura, duke përfshirë këtu edhe politikën rigide të shtetit kur bëhet fjalë për 
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reformat/ndryshimet buxhetore, paralajmërojnë një sfidë serioze dhe fronte të 

shumta ku duhet të fitohen betejat për implementimin e buxhetit të bazuar në 

performanca. 

 

Ekzistojnë kërkime të cilat sugjerojnë se koncepti i bazuar në performanca nuk 

është adekuat për një numër të madh të vendeve, posaçërisht për vendet me të 

ardhura të ulëta (shih Robinson dhe Last, 2009). Këto kërkime tregojnë atë se 

implementimi i këtij koncepti duhet të bëhet vetëm në vendet (posaçërisht në 

vendet e pazhvilluara dhe vendet në zhvillim) të cilat kanë politikë të shëndosh 

makro-fiskale, ku ligjet dhe procedurat garantojnë se buxhetet realizohen ashtu si 

janë të planifikuara, atje ku sistemet informative mund të sigurojnë informata të 

besueshme dhe me kohë për buxhetet dhe ku ekziston mundësia për rritjen e 

kapaciteteve për analiza më të gjëra të cilat duhet të realizohen gjatë zbatimit dhe 

funksionimit të këtij koncepti. Ndërsa, nga ana tjetër duhet të kemi parasysh se 

vendet të cilat kanë probleme serioze në menaxhimin publik dhe në zbatimin e 

politikave dhe planeve fiskale, vështirë se do të kishin pasur ndonjë përfitim nga 

implementimi i buxhetit të bazuar në performanca. 

 

Kur veç më jemi duke vendosur për implementim praktik të buxhetimit të bazuar 

në performanca, në përgjithësi ekzistojnë tre fusha ku duhet të bëhet zgjidhja 

(shih OECD, 2008); qasja nga lart-poshtë (top-down) kundrejt poshtë-lartë 

(bottom-up); implementim të plotë kundrejt implementimit parcial; ndryshime 

graduale kundrejt qasjes ―big bang‖. Në qasjen poshtë -lartë, agjencitë 

individuale janë aktorët kyç dhe ato mund të zgjedhin kur të inkuadrohen dhe 

kanë liri të zhvillojnë metoda të tyre për arritjen e objektivave të përcaktuara. 

Megjithatë, ekzistojnë edhe rreziqe – pjesëmarrje shumë e vogël e pushtetit 

qendror do të thotë se nuk ekziston presion për ndryshime, ndërsa pjesëmarrje e 

tepruar mund të rezulton të bëhet aq sa është e mjaftueshme për të përmbushur 

kërkesat minimale, pa marrë parasysh përmirësimin e performancave reale. 

 

Gjithashtu, ekzistojnë përvoja të shumta edhe në lidhje me dilemën ndryshime 

graduale kundrejt qasjes ―big bang‖ - vendet të cilat kishin vendosur për 

ndryshime graduale e mbrojnë qëndrimin e tyre duke pohuar se ndryshimet 

graduale mundësojnë që shteti të implementoj tërë procesin me kujdes, duke bërë 

korrigjime të caktuara në përputhshmëri me rezultatet reale, por mbeten 

objektivat e planifikuara afatgjate për t’u implementuar. Vendet të cilat e 

përdorin qasjen ―big bang‖ pohojnë se në atë mënyrë krijohet presion më i madh 

për zbatimin e reformave dhe më pak rezistencë ndaj ndryshimeve, megjithatë 

kërkon përkushtim më të madh të politikave dhe burimeve të cilat mund të mos 

jenë në dispozicion në vende të shumta dhe nuk mundëson që të mësohet prej 

gabimeve të bëra. Vende të shumta të cilat e kanë zbatuar qasjen―big bang‖, e 
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kanë bërë atë në kohë kur reforma dhe rezultate të shpejta ishin të domosdoshme, 

si në kohë të krizave ekonomike ose ndryshime të qeverive, etj. 

 

Dizajnimi i buxhetimit të bazuar në performanca - Cilat hapa duhet të 

ndërmerren? Rekomandimet që dalin nga studimet dhe përvojat e vendeve të 

cilat veç më gjenden në fazë të avancuar të implementimit të këtij koncepti, 

gjithsesi duke pasur parasysh mjedisin aktual ekonomiko-fiskal në Republikën 

e Maqedonisë, përfshijnë
12

: 

 Së pari koncepti i buxhetimit të bazuar në performanca duhet të përshtatet 

me politikën aktuale dhe gjendjen ekonomiko-fiskale në vend. Duhet pasur 

parasysh volumin, ndërlikueshmërinë e procesit të tërë dhe se si i njëjti do 

të inkuadrohej në kuptimin politik të procesit buxhetor. Në fillim ndoshta 

më e përshtatshme do të ishte që elitës politike t’i ofrohej lloji i buxhetimit 

prezantues i cili mund të implementohet vetëm në disa shfrytëzues 

buxhetor që janë me interes për kreatorët e politikave. Rezultatet dhe 

informatat të cilat do të mblidhen do të mundësojnë përshtatjen e 

mëtejshme të konceptit që do të implementohet dhe do të mundësoj të 

shihen mangësitë dhe efektet pozitive që me vete i sjell buxhetimi i bazuar 

në performanca. 

 Duhet qartë të definohen objektivat dhe rezultatet e pritura nga reformat e 

propozuara dhe të njëjtat në mënyrë transparente të ndahen me të gjithë 

pjesëmarrësit në proces - kreatorët e politikave, ministritë, agjencitë,  

sektorët, me qëllim që të gjithë të jenë të përfshirë në implementimin e 

konceptit dhe në mënyrë të qartë t’i njohin detyrat dhe aktivitetet të cilat 

do të duhet t’i zbatojnë.  

 Analizë dhe elaborim i sistemit ekzistues buxhetor dhe se si i njëjti në 

mënyrë më të thjeshtë mund të lidhet dhe tretet në buxhet të bazuar në 

performanca. Lidhjet ekzistuese ndërmjet objektivave, planeve dhe 

aktiviteteve të disa shfrytëzuesve buxhetor mund të përdoren si bazë mbi të 

cilën do të zhvillohet sistem i treguesve dhe reforma tjera në drejtim të 

përgatitjes së terrenit për implementimin e buxhetit të bazuar në 

performanca. Duke pasur parasysh rezultatet e monitorimit të cilat ishin të 

elaboruara më parë, asnjë institucion në vend nuk ka sistem të zhvilluar të 

treguesve dhe metodologji adekuate për matjen e performancave të 

programeve të caktuara, gjë që do të imponoj nevojën për ndryshime 

serioze dhe reforma në strukturën dhe lidhjen ekzistuese buxhetore.   

                                                           
12

 Përpunim konkret dhe më të gjerë të hapave në dizajnimin dhe implementimin e buxhetit të 

bazuar në performanca në Republikën e Maqedonisë mund të gjendet në studimin e fizibilitetit 

për implementimin e këtij koncepti, që do të jetë i përpiluar në kuadër të këtij projekti dhe do të 

jetë i disponueshëm për publikun. 
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 Integrim i informatave mbi performancat në procesin buxhetor. Megjithatë, 

në fillim duhet të shmanget lidhshmëri e fortë e rezultateve për 

performancat me alokimin e burimeve. Kjo është veçanërisht e 

rëndësishme për shkak se lidhja e tillë në fillim mund t’i demoralizoj 

pjesëmarrësit në këtë proces që seriozisht t’i qasen reformës, ose të njëjtit 

do të kërkojnë mënyra se si vetëm të krijojnë imazh se performancat 

përmbushen në nivel të duhur, por në të vërtetë të mos përpiqen seriozisht 

për përmirësimin e performancave. Nga ana tjetër nevojitet një periudhë e 

caktuar kohore për dizajnimin e treguesve të duhur për matjen e 

performancave të cilët do të tregonin gjendjen reale, kurse lidhshmëria e 

përshpejtuar e burimeve me autputet mund të çoj deri te shtrembërimi i 

realitetit dhe prishjes së marrëdhënieve midis pjesëmarrësve. 

 Gjatë dizajnimit të reformave gjithmonë duhet të merret parasysh 

shfrytëzuesi i fundit. Si për shembull - modaliteti shpesh i përdorur i 

buxhetimit të bazuar në performanca ―bottom-up‖,  ku është shumë e 

rëndësishme që sektorët dhe agjencitë e veçanta të inkuadrohen në 

procesin e dizajnimit të treguesve, të cilët më pas do të jenë bazë për 

matjen e performancave të tyre dhe të njëjtit do t’i kuptojnë si vlerësim 

real nëse në mënyrë efikase i realizojnë aktivitetet/programet e tyre. 

 Përfshirje e të gjitha palëve të interesuara në proces, që duhet të krijojë 

gjendje në të cilën reformën e procesit buxhetor do ta ndjejnë si reformë të 

tyre dhe në mënyrë aktive do të inkuadrohen në të njëjtën – me propozime 

të tyre, me pjesëmarrje në trupa për dizajnim dhe implementim, takime për 

vendimmarrje, implementim direkt. Kjo do të mundësoj në mënyrë më pak 

të dhembshme akceptimin e kësaj reforme të madhe dhe zbatimin e saj në 

mënyrë më efikase. Si aktivitet në këtë drejtim mund të llogaritet edhe 

organizimi i takimeve/trajnimeve të përbashkëta ku detajisht do të 

përpunohen reformat e propozuara, do të analizohen treguesit e propozuar 

për matjen e performancave dhe si ato të ndiqen, zgjidhje të dilemave në 

procesin e zbatimit, etj (rasti i Sllovenisë). 

 Krijim të një organi të veçantë i cili do të kujdeset më së pari për 

dizajnimin e një modaliteti të përshtatshëm të konceptit buxheti i bazuar në 

performanca që do të jetë më adekuat për Republikën e Maqedonisë, pastaj 

ndjekjen/monitorimin e procesit të implementimit dhe propozimin e 

sugjerimeve konkrete për ndryshimin e të njëjtit (ndryshime në ligje, në 

procedura, zbatim të pilot projekteve, organizim të trajnimeve për 

implementuesit direkt, etj) të cilët do të mundësojnë largimin e mangësive 

të cilat mund të paraqiten në implementimin e konceptit të përzgjedhur. 

 Zhvillim të llojeve të ndryshme të informatave mbi performancat - 

zhvillim të llojeve të ndryshme të treguesve (kualitativ, kuantitativ, të 

kombinuar). Kjo paraqet një nga hapat më të komplikuara dhe më të 

rëndësishme në dizajnimin e buxhetit të bazuar në performanca. 
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 Krijim të sistemit për vlerësim të pavarur të informatave mbi 

performancat, i cili do të bën analizë të të dhënave të grumbulluara, do të 

krijoj raporte/analiza për realizimin e autputeve të planifikuara nga ana e 

shfrytëzuesve buxhetor dhe të njëjtat do t’i vë në dispozicion të palëve të 

interesit (kreatorët e politikave, shfrytëzuesit buxhetor, publiku, etj).  

 Zhvillim i nxitjeve për motivim të nëpunësve shtetëror dhe politikanëve 

për ndryshim në sjelljen e tyre dhe kuptimin e procesit buxhetor. Të njëjtit 

duhet ta kuptojnë procesin e implementimit të buxhetit të bazuar në 

performanca si mundësi për përmirësimin e efikasitetit në punën e tyre, 

marrjen e vendimeve dhe politikave përkatëse/të duhura dhe realizimin e 

objektivave të cilat janë përcaktuar përpara tyre. Në fillim duhet qartë të 

bëhet me dije se në fazën fillestare informatat mbi performancat do të 

përdoren vetëm për prezantim dhe llogaridhënie të punës, dhe nuk do të 

përdoren në planifikim, zvogëlim të mjeteve të cilat u ndahen atyre ose 

sanksione të duhura në qoftë se nuk arrihen rezultatet e pritura. Informatat 

në fillim më së shpeshti do të përdoren që të mund të parashtrohet pyetja - 

Pse performancat e një institucioni/shfrytëzuesi buxhetor të caktuar janë të 

larta/të ulëta? 

 

Cilën rrugë të implementimit të buxhetimit të bazuar në performanca të 

zgjedhim? Duke u bazuar në studimet e OECD-së dhe përvojat e vendeve, do të 

selektojmë disa pika kyçe të cilat mund të ndihmojnë në mënyrë të 

konsiderueshme në implementimin e buxhetit të bazuar në performanca
13

: 

 Gjetje të qasjes për implementim që do të jetë në përputhje me strukturën 

institucionale në vend. Në këtë drejtim duhet të merret vendim lidhur me 

dilemat nëse qasja do të implementohet: prej lart-poshtë (top-down), prej 

poshtë-lartë (bottom-up); implementim i plotë kundrejt atij parcial; 

ndryshime graduale kundrejt qasjes ―big bang‖. Duke pasur parasysh 

gjendjen aktuale në vend ndoshta më i përshtatshëm do të ishte 

implementimi i: qasjes nga poshtë-lartë (bottom-up), sepse do të mundësoj 

krijimin e treguesve për performancat të cilët do t’i përshtaten programeve 

dhe aktiviteteve aktuale (do të anashkalohen kritikat e shpeshta se treguesit 

për performancat nuk janë joadekuate dhe të paarritshme – si shembull i 

kemi treguesit me të cilët maten performancat e mjekëve në Ministrinë e 

shëndetësisë gjatë viteve të fundit); më i përshtatshëm do të ishte 

implementimi parcial i cili do të mundësoj të zbatohet kjo qasje tek disa 

pilot shfrytëzues buxhetor, pastaj në bazë të përvojës i njëjti të zbatohet tek 

                                                           
13

 Më gjerë për kërkimet e OECD-së dhe përvojat e vendeve shih 

―Programme Budgeting in OECD Countries‖, e disponueshme në  

http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606‐1201883571938/ProgrammeBud

geting_OECD.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606?1201883571938/ProgrammeBudgeting_OECD.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606?1201883571938/ProgrammeBudgeting_OECD.pdf
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të gjithë shfrytëzuesit buxhetor; qasja graduale gjithashtu do të ishte më e 

përshtatshme duke pasur parasysh se një pjesë e madhe e elementeve të 

nevojshme për funksionimin e buxhetit të bazuar në performanca në 

Republikën e Maqedonisë nuk ekziston, por gjithashtu duhet të shmanget 

prolongimi tejet i gjatë i implementimit, sepse mund të çon deri tek rënia e 

motivimit dhe interesimit për zbatimin e reformave. 

 Fleksibiliteti në implementimin e buxhetimit të bazuar në performanca 

është rekomandim shumë i rëndësishëm, duke pasur parasysh se ky është 

një proces kompleks i cili do t’i nënshtrohet ndryshimeve të shumta gjatë 

implementimit të tij. Prandaj, do të ishte e pëlqyeshme të formohet 

organ/këshill i cili do të takohet rregullisht të diskutoj dhe të jep propozime 

për ndryshimet të cilat duhet të bëhen në procesin e implementimit. 

 Sigurimi i përkrahjes nga liderët politik dhe administrata është vendimtare 

për zbatimin e kësaj reforme. Që kjo të realizohet, elita politike duhet të 

bindet dhe të besoj se implementimi i këtij koncepti është në dobi të saj dhe 

të qytetarëve, që do të jetë një detyrë e vështirë (në kuadër të projektit kemi 

numër të madh aktivitetesh në formë të punëtorive, udhëtime studimore, 

grupe punuese me qëllim që të fitohet përkrahja e strukturës 

politike/udhëheqëse në vend). Veçanërisht me rëndësi do të jetë që për 

implementimin të këtij koncepti të ekzistoj konsensus midis elitave politike 

me qëllim që i njëjti të mos keqpërdoret në konflikte të ndryshme politiko 

ditore dhe i njëjti të mund të kryej funksionin e tij. 

 Zhvillim i vazhdueshëm të kapaciteteve të ministrisë së financave dhe 

ministrive tjera për implementim më efikas dhe avancim të mëtejshëm të 

buxhetimit të bazuar në performanca. 

 Parashtrim i objektivave konkrete dhe precize (kjo nënkupton njohje të mirë 

të programeve buxhetore) dhe matje e vazhdimshme dhe monitorim i 

progresit në arritjen e tyre. Në këtë drejtim duhet të kufizohet numri i 

targeteve që të mos komplikohet sistemi i matjes së performancave, 

megjithatë është e pëlqyeshme që të përdoren më shumë masa dhe tregues 

për realizimin e targeteve të zgjedhur. 

 Vendosje të sistemit informativ dhe sistemit komunikativ dhe bashkëpunim 

(konsultime) mes organizatave/institucioneve të përfshira në procesin e 

implementimit të buxhetimit të bazuar në informata. Kjo është veçanërisht e 

rëndësishme në procesin e implementimit të konceptit, megjithatë jo më pak 

e rëndësishme edhe për funksionimin e tij (shkëmbim i përvojave, 

problemeve, dilemave, veprim të përbashkët, ndryshime, informim, 

bashkëpunim).  

 Adaptim të vazhdueshëm të qasjeve të cilat përdoren për zbatimin e 

reformave, me qëllim që reforma të përshtatet sa më mirë në kushtet dhe në 

mjedisin i cili ndryshohet. Në qoftë se ndonjë qasje e caktuar në zbatimin e 
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ndonjë nga reformat/ndryshimet nuk i jep rezultatet e pritura, duhet 

seriozisht të mendohet për ndryshimin e qasjes dhe jo me çdo kusht 

implementimin e asaj që është planifikuar. Në këtë drejtim kreatorët e 

politikave duhet të kenë parasysh se ―rruga‖ është po aq e rëndësishme sa 

edhe destinacioni ku duam të arrijmë, kështu që duhet të përpiqemi sa më 

shumë të ecim nëpër rrugë të asfaltuara dhe autostradë, edhe pse ndonjëherë 

do të duhet të depërtohet edhe rrugë të reja (sidomos në vendin tonë). 

 Duhet që të kemi sistem i cili do t’i motivoj nëpunësit shtetëror dhe 

politikanët që të ndryshojnë sjelljen e tyre, gjë që paraqet proces veçanërisht 

të komplikuar dhe afatgjatë, por shumë i rëndësishëm për implementim të 

lehtë dhe funksionim normal të konceptit të ri. 

 Përmirësim të prezantimit, raportimit dhe përcjelljes së informatave mbi 

performancat, që paraqet sistem të qarkullimit të gjakut në konceptin për 

buxhetimin e bazuar në performanca. Informatat mbi performancat duhet të 

prezantohen në mënyrën e duhur me qëllim që të njëjtat të realizojnë 

qëllimin e tyre. Mirëpo, duhet të jetë e qartë se deri ku janë kufijtë e 

informatave mbi performancat, cili është roli i tyre dhe si të përdoren. 

 Duhet të merret parasysh dhe të përcillet se si ndryshimet në rregullat 

buxhetore dhe ndryshimet të cilat i imponon koncepti i ri buxhetor ndikojnë 

në sjelljen e të gjitha palëve të interesuara. Nëse vallë ndryshimet e caktuara 

kanë ndikim pozitiv apo negativ, efektet dhe arsyet për të. 

 Në drejtim të lartpërmendurës bën pjesë edhe menaxhimi me pritjet nga 

zbatimi i reformave. Gjithmonë duhet pasur kujdes për pritjet të cilat mund 

të kenë ndikim të rëndësishëm në suksesin e reformave të cilat zbatohen. 
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ANEKS 
 

Çka paraqet Anketa mbi hapjen buxhetore (Open Budget Survey) dhe Indeksi mbi 

hapjen buxhetore (Open Budget Index)? 

 

International Budget Partnership – IBP (shih më gjerësisht për organizimin në 

http://internationalbudget.org/) në kuadër të programës së saj Open Budget Initiative – 

OBI (shih për programën http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-

initiatives/open-budget-initiative/) për kërkim/përfaqësim/promovim global të 

praktikave të mira buxhetore që nga viti 2006 (realizohet në çdo 2 vjet) lansoi Anketën 

mbi hapjen buxhetore (Open Budget Survey – OBS) e cila paraqet masë të vetme të 

pavarur e cila mundëson krahasim të transparencës buxhetore dhe përgjegjësi në nivel 

global. Anketa/analiza e vitit 2012 përfshin 100 vende nga bota, që paraqesin 90% të 

popullsisë botërore, dhe tregon qartë rëndësinë e saj për këtë problematikë. Analiza 

përfshin tre fusha: vlerësimin e dokumenteve buxhetore kyçe (8 dokumente) dhe 

procesin buxhetor në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare; efektiviteti i 

kontrollit dhe mbikëqyrjes së procesit buxhetor nga ana e institucioneve mbikëqyrëse 

dhe legjislacioni; dhe mundësia e përfshirjes së qytetarëve/publikut në procesin 

buxhetor. Posaçërisht e rëndësishme është llogaritja e Indeksit mbi hapjen buxhetore 

(Open Budget Index) i cili llogaritet si mesatare prej 95 pyetjeve të pjesës së anketës që 

ka të bëjnë me transparencën buxhetore dhe rezultati i tij sillet prej 0 deri 100 (vendet 

me rezultat prej 40 ose më pak janë ato të cilat sigurojnë të dhëna minimale). Është me 

rëndësi të theksohet se të dhënat të cilat përdoren për realizimin e kësaj analize janë 

me cilësi të jashtëzakonshme duke pasur parasysh procesin e mbledhjes dhe përpunimit 

të tyre i cili përfshin më shumë hapa: ekspertë për buxhetin nga çdo vend i përfshirë në 

studim; ekspertë nga IBP-ja, recenzor anonim të pavarur, mendime nga qeveritë për 

vlerësimin e buxheteve të tyre. 
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 Tabela 5 

Katër parime/shtylla kryesore të 

transparencës fiskale sipas FMN-së  

(IMF Fiscal transparency code – 

2007) 

Kontributi i buxhetit të bazuar në performanca 

(BBP) për përmirësimin e transparencës fiskale 

sipas shikimeve të QAE-së 

Role dhe obligime të definuara në 

mënyrë të qartë dhe precize - sektori 

qeveritar qartë duhet të jetë i ndarë nga 

pjesa tjetër e sektorit publik dhe pjesa 

tjetër e ekonomisë (aktivitetet 

komerciale).  

Buxheti i bazuar në performanca paraqet një mënyrë 

jashtëzakonisht e mirë përmes së cilës një vend mund 

të ndërtojë kornizë të qartë/të hapur ligjore dhe 

administrative të menaxhimit fiskal. Të dy konceptet 

sipas këtij parimi plotësohen sepse gjatë definimit të 

BBP-së është e domosdoshme të bëhet ndarje e qartë e 

roleve dhe obligimeve të sektorit publik nga pjesa 

tjetër e ekonomisë, me qëllim që më tej të mundet në 

mënyrë të qartë të definohen objektivat/autputi i cili 

duhet të plotësoj çdo segment/programë. Megjithatë, 

çdo segment i strukturës qeveritare duhet të jetë i 

përgatitur që të pranoj se gjatë BBP-së çdo shfrytëzues 

buxhetor/ aktivitet buxhetor do të jetë i definuar 

publikisht dhe në mënyrë të qartë si nga aspekti i 

inputeve/burimeve të cilat i përdor, ashtu edhe nga 

aspekti i efikasitetit të shpenzimeve, respektivisht 

rezultatet që i arrin. 

Proces i hapur buxhetor –Informatat 

në buxhet duhet të jenë të prezantuara 

në mënyrë që mundëson analizë të 

politikës dhe llogaridhënie. 

Dokumentacioni buxhetor duhet t’i 

precizoj objektivat e politikës fiskale 

dhe supozimet makroekonomike në 

krijimin e buxhetit dhe rreziqet 

kryesore fiskale. Procedurat për 

mbledhjen e të ardhurave dhe 

monitorimin e shpenzimeve duhet të 

jenë të definuar qartë. 

Hap i dytë dhe përkrahje e informatave publikisht të 

disponueshme, të cilat mundësojnë analizë të 

vendimeve politike dhe llogaridhënie, paraqet BBP-ja. 

Pse? Për shkak se në BBP-në për çdo program 

(shfrytëzues buxhetor) do të mundet në mënyrë të qartë 

të shihet nga buxheti si dhe cilat janë rezultatet të cilat 

duhet të arrihen (të definuar nëpërmjet treguesve të 

ndryshëm) dhe sa/çfarë burime do të përdoren. Kjo 

drejtpërsëdrejti mundëson në mënyrë transparente të 

ndiqen politikat dhe aktivitetet të cilat ndërmerren, si 

dhe llogaridhënie para publikut nëse 

objektivat/rezultatet e parashikuara nuk realizohen. Në 

këtë drejtim duhet të theksohet edhe fleksibiliteti më i 

madh në menaxhimin fiskal, i cili duhet çdo 

shfrytëzuesit buxhetor t’i mundësoj kombinim optimal 

të burimeve për arritjen e rezultateve më të mira. 

Disponueshmëri publike e 

informatave – për publikun duhet të 

sigurohen informata të plota për 

aktivitetet fiskale të kaluara, aktuale 

dhe të parashikuara të qeverisë dhe 

rreziqet kryesore fiskale (të prezantuara 

në mënyrë që do të 

mundësojnë/lehtësojnë analizën e 

politikave dhe të promovojnë 

Kreatorët e politikave, krahas rezultateve për çdo 

program/aktivitet në buxhet, duhet të jenë të përgatitur 

të zbulojnë çdo informatë/elaborim e cila më afër do të 

tregojë pse pritet një rezultat i tillë ose pse i njëjti nuk 

është realizuar (si dhe cili është reagimi nëse nuk 

realizohen rezultatet). Që do të thotë se në çdo segment 

të BBP-së është i domosdoshëm  prezantim transparent 

i të dhënave dhe informatave të shumta për mjedisin 

makroekonomik, rreziqet fiskale dhe faktorë të tjerë. 
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llogaridhënie) – autoritetet fiskale duhet 

të obligohen për dërgesë të informatave 

fiskale me kohë. 

Sipas kësaj autoritetet fiskale vihen në një rreth 

―fiskalo-transparent‖ – sepse vetë publikimi i 

rezultateve për aktivitetet e BBP-së i stimulon 

kreatorët e politikave publikisht të sigurojnë sa më 

shumë informata mbi arsyet për realizimin ose 

mosrealizimin e rezultateve të projektuara. Kjo më tej 

e rrit besimin në to dhe në fund të fundit arsyeton 

veprimet e tyre efikase. 

Sigurim të integritetit – Të dhënat 

fiskale dhe praktikat duhet të plotësojnë 

standardet e pranuara për kualitet dhe 

duhet t’i nënshtrohen analizave, 

kontrollit dhe auditimit të pavarur. 

Një nga parimet themelore në BBP-së dhe tek 

transparenca fiskale është ajo që për të dyja është e 

nevojshme auditim i pavarur dhe standarde të 

definuara, më së pari për përcaktimin e treguesve dhe 

masave për transparencë dhe performancat, a e njëjta 

është e nevojshme edhe për përcaktimin e 

rezultateve/autputeve në lidhje me BBP-në dhe 

transparencën. Sipas kësaj, fillimi i procesit të 

implementimit të BBP-së do të paraqesë prezantimi 

publik i treguesve të shumtë të cilët në të njëjtën kohë 

do t’i matin performancat, por do të  paraqesin edhe 

prezantim transparent të shumë të dhënave të 

rëndësishme të cilët do të mundësojnë analizë të 

politikave dhe promovim të llogaridhënies. Po ashtu, 

kjo do të paraqesë një bazë e mirë për matjen e 

efikasitetit/arsyeshmërisë së tyre dhe gjetjen e 

lëshimeve, mangësive dhe joefikasitetit të procesit dhe 

aktiviteteve buxhetore.   

 

 


