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Алатки за проценка на непредвидените обврски

Кои алатки треба да се 
користат за да се 
процени ризикот?
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Алатки за проценка на 
непредвидените обврски

Кои алатки треба да се 
користат за да се 
процени ризикот?

Точност

Тип на 
ризик

Достапни 
информации

Капацитет
Објективност
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Алатки за проценка на непредвидените обврски

Квантитативни 
методологии

Квалитативни 
методологии

Рејтинг на ризик

Вл
и
ја

ни
е Високо Средно Високо Критично

Средно Ниско Средно Високо

Ниско Занемарливо Ниско Средно

Ниско Средно Високо

Веројатност
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Квантитативна проценка

Едноставно:
Проценка на 
очекуваната 

вредност

Очекувана вредност = веројатност x исход
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Квантитативна проценка

Умерена сложеност:
Анализа на сценарија

Сино 
небо

Лошо

Совршена 
бура
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Квантитативна проценка

Сложено:
Анализа на 

веројатноста

Поместување

Несигурност
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Управување со непредвидените обврски поврзани со ЈПП

Структурирање 
на гаранциите

Колатерал

Делумна 
покриеност со 

гаранција

Надоместоци за 
гаранциите
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Управување со непредвидените обврски поврзани со ЈПП

Поставување на 
граници

Годишни 
расходи

Вкупни обврски 
како % од БДП

Резервации

Сметки за 
резервации за 
непредвидени 

обврски

Буџетски 
резервации
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Управување со непредвидените обврски поврзани со ЈПП

• Бразил. За сите нивоа на влада важи плафон на тековните трошења од договорите со
ЈПП од 3% од нето тековните приходи.

• Ел Салвадор. Тековната вредност од кумулативниот износ на утврдените цврсти и
непредвидени идни плаќања, нето од приходите, преземени во рамките на ЈПП не
може да биде поголема од 5% од БДП.

• Унгарија. Номиналната вредност на новите долгорочни обврски не може да биде
поголема од 3 проценти од вкупните приходи во државниот буџет.

• Перу. Сегашната вредност непредвидените и другите обврски во проектите со ЈПП не
може да биде поголема од 12 проценти од БДП.

• Кина. Во секоја провинција, вкупните расходи според договорите за ЈП не можат да
надминат 10 проценти од годишните јавни трошења.

• Обединето кралство. Има конкретни секторски ограничувања за секој сектор кои се
движат од 6 до 7 проценти од вкупните годишни трошења.

• Индија. Формиран е меѓу министерски тим за да препорача буџетски плафони за
годишните обврски во рамките на проектите за ЈПП. Извештајот на тимот од
септември 2010 година предложи дека збирот на вкупните годишни обврски за
конкретен грант или шема на било кој ресор за следните пет години не треба да
надмине 25 проценти од одливите предвидени тековниот петгодишен план на ресорот
за таквиот грант или шема. Сепак, нема утврдено плафон на гаранциите кои им се
издаваат на ЈПП.
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Управување со непредвидените обврски поврзани со ЈПП

Известување и 
следење



Имплицитни обврски

Повторно преговарање 
на договорот



Имплицитни обврски

Долгорочни договори

Несигурни 

променливи

Невозможно е да се 
опфати сѐ

Потреби за проширување
Нецелосни студии
Решавање на спорови
Регулаторни промени
Зголемени стандарди
Социјални потреби
Политички одлуки
Неумереност, 



Имплицитни обврски

Службите на МФ оценуваат проекти и нивната

Службите на МФ оценуваат можности за набавки
Службите на МФ помагаат да се дефинира најдобрата 
шема за ЈПП

МФ е дел од процесот на набавки
Службите на МФ прават проценка на вредноста за 
вложените пари

Службите на МФ управуваат со фискални обврски и ризици
Службите на МФ известуваат за фискални обврски и ризици
Службите на МФ управуваат со промените по потреба

МФ до одобрува проектот

МФ ја одобрува шемата на ЈПП и нацрт договорот

МФ ја одобрува зделката пред доделувањето 
на договорот

МФ одобрува промени на договорот

И
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Имплицитни обврски: судир на интереси

Владата е 
заложник на 

компанијата за 
ЈПП

Договорот се 
промени за да се 
реши проблем кој 

што е одговорност на 
владата

Несиметрични
инфромации за 

реалните трошоци 
(работи и 

финансирање)

Билатерални 
преговори



Имплицитни обврски: како да се 
управува со нив

Добри студии и оценувања

Буџетски 
резервацииs



Квалитативна проценка - ПФАРМ
ПОПОЛНЕТО ВРЗ ОСНОВА НА ДЕТАЛНАТА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ВО ЛИСТОТ „ДЕТАЛНА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК“

СПОДЕЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ НА ПРОЕКТОТ
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА РИЗИЦИТЕ ВЕРОЈАТНОСТ ФИСКАЛНИ 

ВЛИЈАНИЈА
РЕЈТИНГ НА 

РИЗИКОТ
СТРАТЕГИЈА ЗА 
УБЛАЖУВАЊЕ

ПРИОРИТЕТНИ 
АКТИВНОСТИ

Веројатност 
„влијание

Рејтинг„ублажува
ње

1 Ризик при управување Средна Високи Висок НЕ Висок 
приоритет

2 Градежни ризици Ниска Ниски Занемарлив ДА НЕ е потребна 
активност

3 Ризици поврзани со побарувачката Средна Високи Висок ДА Среден 
приоритет

4 Оперативни ризици Ниска Ниски Занемарлив ДА НЕ е потребна 
активност

5 Финансиски ризици Ниска Ниски Занемарлив ДА НЕ е потребна 
активност

6 Виша сила Ниска Ниски Занемарлив ДА НЕ е потребна 
активност

7 Значајни штетни владини активности Висока Високи Критичен НЕ Критичен

8 Законски промени Ниска Ниски Занемарлив НЕ НЕ е потребна 
активност

9 Воспоставување на финансиска 
рамнотежа Средна Средни Среден НЕ Висок 

приоритет

10 Повторно преговарање Ниска Ниски Занемарлив ДА НЕ е потребна 
активност

11 Раскинување на договорот Ниска Високи Среден ДА Среден 
приоритет



Директни обврски (не се непредвидени)

Плаќања за 
расположливост

Други трошоци?

Откуп на земјиште

Преместување на 
инсталации

Оперативни трошоци

Даночни 
ослободувања

Контрола
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За да бидеме сеопфатни треба да вклучиме

Проценка на фискалните обврски поврзани со ЈПП

Владини плаќања Изречни НО
гаранции

Имплицитни НО
фискални ризици

Добиени од
договорот

Проценка

Информации од
договорот

Историски
податоци
референци

стручни мислења

Некои проекти подразбираат и дополнителни владини расходи кои не се изречно
ставени во договорот за ЈПП
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Управување со непредвидените обврски поврзани со ЈПП

Финансиско планирање на ЈПП

Доделени договори
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Управување со непредвидените обврски 
поврзани со ЈПП

Финансиско планирање на ЈПП

Доделени договори Достапност на буџет
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Управување со непредвидените обврски поврзани со ЈПП

Финансиско планирање на ЈПП

Доделени договори Достапност на буџетДоговори во редослед Дополнителни инвестиции
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Управување со непредвидените 
обврски поврзани со ЈПП

Финансиско планирање на ЈПП

Доделени договори Достапност на буџетДоговори во редослед Дополнителни инвестиции
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Управување со непредвидените 
обврски поврзани со ЈПП

Финансиско планирање на ЈПП

Доделени договори

Достапност на буџет

Договори во редослед Дополнителни инвестиции

Достапност на буџет (прилагодено)
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Управување со непредвидените обврски 
поврзани со ЈПП

Финансиско планирање на ЈПП

Доделени договори Достапност на буџет (прилагодено)Договори во редослед Дополнителни инвестиции



Долгорочна буџетска проекција

Мора да е компатибилно со 
фискалното планирање

Обелоденување и 
информирање

Одржливо на долг рок



Долгорочна буџетска проекција

Постојана вклученост на фискалните 
власти во проектите и програмите


