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Sfidat kryesore dhe mësimet e nxjerra (Andreas Bergmann)
− Mund të bëhet, por nuk është e lehtë!
Zbatimi i drejtpërdrejtë dhe ai i tërthortë: Të dy janë kryer me sukses. I tërthortë ka avantazhin
se problemet trajtohet herët në proces.
• Kapaciteti politik dhe institucional: sqarohen herët.
• Baza normative: bazohet në legjislacionin e brendshëm. Hierarki e qartë normative përfshirë kuadrin
konceptual, standardet, politikat, planin kontabël, interpretimet dhe udhëzuesit

SNKSP 33 është pjesërisht i realizueshëm: SNKSP 33 është shumë i dobibësh sepse lejon
matjen e kostos së supozuar kur nuk gjenden dokumente. Por duket qartë se ideja «tre vjet
përjashtim dhe deklarim» nuk funksionon.
Kapaciteti teknik: Nuk ka zgjidhje informatike të gatshme dhe duhet hartuar një projekt,
përfshirë ndërfaqen me GFS.
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Mësimet kryesore nga përvojat e vënies në zbatim të SNKSP-ve (Patrice
Schumesch)
• Kalimi te SNKSP-të shkon përtej kontabilitetit, është një projekt transformimi.
– Të ndiqet një qasje tërësore për dimensionet e ndryshime të projektit (politikat, proceset,
sistemet dhe njerëzit).

• Kalimi drejt SNKSP-ve është rrugëtim.
– Projekt shumëvjeçar.
– Proces përmirësimi i vazhdueshëm.
– Të mos ndërlikohet dhe të ruhet ritmi.

• Përfitimet e plota të zbatimit të kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara bazuar në
SNKSP apo diçka ekuivalente me to mund të bëhet vetëm në kuadër të një reforme më të gjerë
të financave.
– Të inkorporohet informacioni SNKSP në procesin e vendimmarrjes.
– Të përdoren pasqyrat financiare sipas SNKSP-ve si instrument kyç komunikimi
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Mësimet kryesore nga projektet e zbatimit për herë të parë të SNKSP-ve
(Thomas Müller-Marqués Berger)

 Zbatimi nuk do të jetë i suksesshëm dhe i qëndrueshëm pa mbështetjen politike

dhe konsensusin e të gjithë spektrit politik

 Duhet siguruar që projekti i zbatimit të jetë i rëndësishëm për palët e interesit

përmes futjes së informacioneve të krijuara rishtazi për vendimmarrjet e ardhshme
dhe procedurat e llogaridhënies në akte ligjore dhe nënligjore

 Është e rëndësishme të arrihet transparencë e plotë për “pikënisjen” e reformës –

kjo kërkon fazë korrekte planifikimi dhe përgatitjeje

 Zbatimi i SNKSP-ve nuk është një proces kontabiliteti, është një faktor për
menaxhimin e financave publike
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