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Цели

Дали е проектот добра идеjа?

Треба да се спроведе 
како ЈПП?

ТРОШОЦИ

ПРИДОБИВКИ



Економска анализа
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Препорачан двоен пристап

Финансиски 
модел

Анализа на 
ризик

Анализа ВЗП
Избирач на 

режимот на ЈПП

Проверка на 
подготвеноста

Економска 
анализа

Квалитативни анализи на 
ВЗП и нефинансиските 

придобивки



Економска анализа: што е?

ТРОШОЦИ

ПРИДОБИВКИ



Економска анализа: Што е?

Анализата на трошоците и 
придобивките на проектот за целото 

општество

Ја споредува сегашната состојба (без 
проектот) со едно или со повеќе 

можни решенија за дадениот 
проблем



Финансиска анализа Економска анализа

Се однесува на комерцијалните 
параметри на бизнисот/изведувачот

Се однесува на социјалните 
параметри на властите

Ставките во финансиската анализа 
се парични текови до и од 
засегнатата организација. 
Надворешните трошоци и 
придобивки не се земени предвид. 

Ставките во економската анализа се 
вкупните трошоци и придобивки на 
проектот за општеството (трошоците 
за агенцијата за патишта, трошоци за 
корисници и надворешни трошоци 
итн.)

Користи финансиски (пазарни) 
трошоци

Се користат економски (социјални) 
трошоци, најчесто без даноци 
односно суввенции

Сегашната вредност дисконтирана со 
финансиската дисконтна стапка. Се 
пресметува финансиската внатрешна 
стапка на враќање (ФИРР)

Сегашната вредност е дисконтирана
со социјалната дисконтна стапка. Се 
пресметува економската внатрешна 
стапка на враќање (ЕИРР)

Економската и финансиската анализа ги користат истите проекции за 
сообраќај



Економска анализа:

Трошоците и 
придобивките се мерат во 

парична вредност

Трошоците и придобивките 

40 години) 

Трошоците и придобивките 
се проектираат во однос на 

планираниот временски 
период (обично помеѓу 20 и 

40 години) 

стапка

Идните придобивки и 
трошоци добиваат помала 

вредност: дисконтна 
стапка

Најчесто, економските 
трошоци и придобивки се 

изразуваат како константни
(без инфлација)

Трошоците и придобивките се споредуваат со 
помош на одлучувачките критериуми како што се 

НПВ, НПВ/трошок, ИРР итн.



Економска анализа: Ефекти на проектот



Економска анализа: Ефекти на проектот



Економска анализа: Други ефекти

Промени на земјоделското 
производство

Промени на услугите
Промени во индустриското 

производство
Промени во однесувањето на 

потрошувачите
Промени на вредноста на 

земјиштето
Промени во приходот



Економска анализа:

Традиционална ЦБА
(анализа на трошоци и 

придобивки)

Нема второстепени 
придобивки

Нема второстепени 
придобивки

Алтернативна ЦБА

Второстепени придобивки

Но бидете внимателни, за 
најголем од проектите, 
придобивките можат да 

бидат измислени!



Економска анализа:
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C1

C2

T1 T2 Побарувачка

Трошок

Крива на побарувачка
(Ценовна еластичност на 

побарувачката)

Дополнителни придобивки

+

Заштедени трошоци

Normal Generated
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Пресметка на НПВ и ИРР

Дисконтна 
стапка

НПВДисконстна
стапка 12.0%

0% 7.500 

Година Трошок Придобивки
Нето 

придобивки 3% 6.326 
0 10.000.0 - (10.000) 6% 5.281 
1 - 6.500 6.500 9% 4.347 
2 - 3.000 3.000 12% 3.508 
3 - 3.000 3.000 15% 2.752 
4 - 5.000 5.000 18% 2.068 

21% 1.447 
НПВ 3.508 24% 881 

27% 365 
ИРР 29,3% 30% (109)

33% (544)
36% (944)
39% (1.315)
42% (1.657)
45% (1.975)
48% (2.271)
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Пресметка на НПВ и ИРР

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Discount Rate (%)

N
e

t P
re

se
n

t 
V

al
u

e 
(M

$
)

NPV at 12% 
Discount Rate

Internal Rate 
of Return

НПВ со дисконтна 
стапка од 12%

Внатрешна 
стапка на 
враќање

Н
ет

о
 с

ег
а

ш
на

 в
ре

д
но

ст
 

(м
ил

ио
ни

 У
С

Д

Дисконтна стапка (%) 



16

НПВ наспроти ИРР
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Net
Year Benefits

0 -500
1 1150
2 -660

NPV at 12% 0.64
IRR #1 10%
IRR #2 20%

Discount
Rate NPV
0% -10.0
2% -6.9
4% -4.4
6% -2.5
8% -1.0
10% -0.0
12% 0.6
14% 0.9
16% 0.9
18% 0.6
20% 0.0
22% -0.8
24% -1.8
26% -3.0
28% -4.4
30% -5.9

Multiple Rates of Return
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Net
Year Benefits

0 200
1 300
2 350

NPV at 12% 747
IRR #NUM!

Discount
Rate NPV
0% 850.0
2% 830.5
4% 812.1
6% 794.5
8% 777.8
10% 762.0
12% 746.9
14% 732.5
16% 718.7
18% 705.6
20% 693.1
22% 681.1
24% 669.6
26% 658.6
28% 648.0
30% 637.9

No Rate of Return
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Економска анализа: Повеќе критериуми
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Контекст на одлуката
• Цели на МЦА
• Чинители

Можности А, B, 
C

Цели
Критериуми x, y z

Поени:
Матрица на учинок

К
р

ит
ер

иу
м

и

Пондерирање

Агрегирање/рангирање
Анализа на 

чувствителност
Резултати и препораки



Економска анализа: Повеќе критериуми
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Бр. Критериум Висок резултат
(10 до 8)

Умерен резултат
(7 до 4)

Низок резултат
(3 до 0)

1 Финансиска 
исплатливост/фискална 
поддршка

Веројатно издржан: >20%, и без 
фискална поддршка

Веројатно издржан: >20%, и 
без фискална поддршка

Не е издржан <14%; и голема 
фискална поддршка

2 Подготвеност и ризик Малку значајни прашања / 
ризици и проектот е подготвен

Утврдените ризици можат во 
најголема мера да се ублажат 
и проектот може да биде 
подготвен

Многу ризици, мал број може да 
се ублажат доволно и проектот не 
е подготвен

3 Економска исплатливост:
социоекономски придобивки

ЕИРР >15%;
Значајно макро влијание

ЕИРР 12%-15%; Умерено макро 
влијание

ЕИРР<12%; 
Мало макро влијание

4 Регионален развој / 
придонес кон БДП

Влијание на подрачја со мал 
БДП и/или висок потенцијал за 
намалување на сиромаштија

Влијание врз подрачја со 
низок-среден БДП и/или 
среден потенцијал за 
намалување на сиромаштијата

Влијание на подрачјата со висок 
БДП и мал потенцијал за 
намалување на сиромаштијата

5 Улога во секторската мрежа и 
важност во секторскиот план

Составен дел од планот за 
секторот

Вклучен во планот за секторот Ад-хок проект кој не е во 
спротивност со секторскиот план

6 Национална безбедност / 
национална интеграција

Ја зајакнува националната 
безбедност / националната 
интеграција

Средно влијание Мало влијание

7 Експропријација на земјиште Целото/најголем дел од 
земјиштето е експроприрано
(нпр. Повеќе од 80%)

Дел од земјиштето е 
експроприрано
(25%-80%)

Мал дел од земјиштето е 
експроприрано или воопшто 
(<25%)

8 a. Веројатно влијание врз 
животната средина
б. Принудно раселување

Многу малку проблеми:
a. Мало влијание;
б. Мал број на луѓе се засегнати

Повеќе проблеми:
a. Средно влијание
Б. Умерено влијание

Многу проблеми:
a. Големо влијание
б. Многу луѓе засегнати

9 Влијание врз приливите од 
извоз

Значајно влијание на 
надворешната трговија и/или 
туризмот:

Ограничено влијание на 
надворешната трговија или 
туризмот

Мало влијание на надворешната 
трговија или туризмот

10 Сигурност Висок фокус на сигурноста Умерен фокус на сигурноста Низок фокус на сигурноста
11 Трошоци на проектот > 100 милиони УСД 100 милиони УСД – 50 

милиони УСД
< 50 милиони УСД

12 % на пораст на побарувачка  / 
однос на капацитет

a. >15% pa
б. >20 илјади
в. >1,2

a. 15%-5% pa
b. 10-20 илјади
c. 1,2-0,8

a. <5% pa
b. <10 илјади
c. <0,8



Препорачан двоен пристап

Financial Model

Risk Analysis

VfM Analysis
PPP mode 
selector

Readiness check

Economic 
analysis

Qualitative VfM 
and Non-financial 
Benefit Analyses

Финансиски 
модел

Анализа на 
ризик

Анализа ВЗП
Избирач на 

режимот на ЈПП

Проверка на 
подготвеноста

Економска 
анализа

Квалитативни анализи на 
ВЗП и нефинансиските 

придобивки



Вредност за парите
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Избор на режим на ЈПП:  Двигатели на вредноста на ЈПП

Приватното управување во рамките на 
ЈПП се очекува да овозможи иновации 
во испораката на инфраструктурните 
услуги, што доведува до повисок 
квалитет и/или пониски трошоци

Поделотворното управување во рамките
на ЈПП го испорачува инфраструктурното
средство и придружните услуги побрзо,
поквалитетно и/или поекономично во
споредба со алтернативата



Избор на режим на ЈПП:  Двигатели на вредноста на ЈПП

Пристапот со утврдување на сите трошоци за 
целиот животен век на проектот се очекува 

да ги намали трошоците на проектот

ЈПП може да ги намали обврските на јавниот 

сектор

ЈПП може да ги намали обврските на јавниот 
сектор и фискалниот ризик во споредба со ако 

проектот го финансира и спроведе само јавниот 
сектор

ЈПП може да ги зголемат приходите достапни 
за финансирање на инфраструктурни 

средства и услуги



Избор на режим на ЈПП: Филтрирање

Дали проектот содржи компонента со 
значителна инфраструктурна инвеситиција?

Дали инвестициската вредност е доволна да 
ги оправда трансакциските трошоци на ЈПП? 

Дали со проектот се задоволува долгорочна, 
предвидлива потреба за јавна услуга?



Избор на режим на ЈПП: Филтрирање

Дали политиките на ниво на сектор, 
законското и регулаторното опкружување се 

соодветни за вакво ЈПП?

Дали постои доволен институционален 
капацитет во јавниот сектор за успешно 

спроведување на ЈПП?

Дали ЈПП може да создаде интерес кај 
приватниот сектор?



Избор на режим на ЈПП: Широк опсег на можности

„Целосно јавно“ „Целосно приватно“

Договор за 
одржување на 

хигиена во 
училиште

Договор за 
проектирање 
и изградба на 

нов пат

Договор за 
одржување на пат 

врз основа на 
учинок каде што 

владата плаќа врз 
основа на 

квалитетот на патот

Лиценцирана, 
регулирана 

компанија за 
дистрибуција на 

електрична 
енергија

Договор за 
проектирање, 

градење, одржување 
и финансирање на 

ново училиште
Владата плаќа врз 

основа на 
расположливост

Договор за 
раководење и 
одржување на 

постоечка 
хидроелектрана
Во сопственост на 

владата за 
испорачаната 

електрична енергија

Договор за 
проектирање, 

рехабилитација, 
финансирање, 
раководење, 

одржување, за 
надградба на пат и 

воведување на 
патарини

Корисникот плаќа 
патарини

ЈПП Друг вид на вклученост на приватниот сектор во инфраструктурата



1. Does the project have a capital expenditure 
focus?

2. Would the private operator be responsible for 
both construction and operation of the assets?

3. Would assets under the proposed PPP be 
‘greenfield’ or ‘brownfield?

4. Who would be responsible for design?

5. All road projects will have public ownership

6. For CAPEX road PPPs the main finance source 
will be private sector

7. What will the primary revenue for the private 
sector?

Select answers from list

Select answers from list

Select answers from list

Select answers from list

Select answers from list

Select answers from list

Select answers from list

Operation and 
maintenance project

CAPEX and operation 
project

Yes, construction and 
operation No, only construction

Brownfield assets Greenfield assets

Public sector design

Public ownership

Private sector finance 
(>50% CAPEX)

Annuity charge Toll from users Shadow tolls

The PPP family indicator is structured as a decision tree. The user should work through the questions from 
the top down to identify the appropriated indicative family of PPP options

PPP family Indicator

Избор на режим на ЈПП : Пример

Показател на семејството на ЈПП
Показателот на семејството на ЈПП е структуриран како дрво на одлуки.  Корисникот треба да ги одговори 
прашања од горе надолу за да ја утврди индикативната група на можности со ЈПП

1. Дали проектот се фокусира на 
капитални трошоци

2. Дали приватниот оператор ќе биде одговорен и 
за градбата и за работата на постројката?

3. Дали средствата во рамките на предложениот 
ЈПП ќе бидат ‚гринфилд’ или ‘браунфилд’

4. Кој е одговорен за проектот?

5. Сите патни проекти ќе бидат во јавна 
сопственост

6. За патишта со ЈПП согласно КАПЕКС, главните 
финансиски извори се приватниот сектор

7.  Кои се примарните приходи за 
приватниот сектор

Изберете одговор од списокот

Изберете одговор од списокот

Изберете одговор од списокот

Изберете одговор од списокот

Изберете одговор од списокот

Изберете одговор од списокот

Изберете одговор од списокот

Проект за работа и 
одржување

Не, само изградба

Браунфилд средство

Патарина од 
корисници

Прикриени 
давачки

Проект за КАПЕКС и 
работење

Да, градба и 
работење

Гринфилд средство

Проект од јавниот 
сектор

Плаќање на 
ануитет

Јавна сопственост

Финансирање од 
приватен сентор (>50%

КАПЕКС)



Препорачан двоен пристап

Financial Model

Risk Analysis

VfM Analysis
PPP mode 
selector

Readiness check

Economic 
analysis

Qualitative VfM 
and Non-financial 
Benefit Analyses

Финансиски 
модел

Анализа на 
ризик

Анализа ВЗП
Избирач на 

режимот на ЈПП

Проверка на 
подготвеноста

Економска 
анализа

Квалитативни анализи на 
ВЗП и нефинансиските 

придобивки
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Добиена вредност за вложените пари
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Приватниот сектор може да понуди 
поголема вредност за вложените 
пари – подобар сооднос помеѓу 
квалитет / трошоци—поради:

Ветувањето на ЈПП

нагонот, 
мотивацијата и 
креативноста

зголемена ефикасност 

одржување

зголемена ефикасност 
главно поврзана со 
интернализација на 

стратегијата за 
одржување

комбинацијата од 
создавање средства и 
испорачување услуги

можноста за 
воведување на 
надоместоци за 

користење



Добиена вредност за 
вложените пари

Сакаме да знаеме 
дали ветувањето на 

ЈПП може да се 
исполни

“ВЗП е процес кој е осмислен и кој се користи во многу 
земји да им помогне на властите да утврдат дали, при 
склучувањето на договор за ЈПП, е веројатно дека ќе 
добијат подобра зделка во споредба со 
традиционалната набавка да дадениот проект“



Добиена вредност за вложените пари

Што значи подобра 
зделка?

Значи дека владата 
најверојатно ќе добие 

подобар однос 
квалитет/трошоци

Приватниот партнер ќе 

ризик

Приватниот партнер ќе 
се погрижи за 

испораката на услугата 
бидејќи се соочува со 

ризик

Подобра зделка значи 

набавка

Подобра зделка значи 
дека односот помеѓу 
квалитетот / цената / 

ризикот е подобар отколку 
кај традиционалната 

набавка



Добиена вредност за вложените пари

Пристапот ВЗП исто така помага да се утврдат соодветни прагови на
финансиска достапност и на квалитет

Квалитет 
/соодветност за 
целта

Трошоци за целиот животен век

А: Финансиска достапност – можностите кои чинат повеќе од А не се финансиски достапни
Ц:  Усогласеност – можностите под ова ниво не се во согласност со барањата

РЕАЛНИ 
МОЖНОСТИ

Подобра 
ВЗП

НЕДОСТАПНИ 
МОЖНОСТИ

НЕУСОГЛАСЕНИ 
МОЖНОСТИ



Добиена вредност за вложените пари

Понуда во сенка
Финансиски модел за 
компанијата за ЈПП

Информации за 
проектот

Капекс, опекс, итн. Од 
студиите за оценка

Споредба со јавниот 
сектор

Трошок за 
традиционална 

набавка
Резултати

Очекувана вредност за ВЗП
Веројатност ВЗП>0
Веројатност ВЗП во (x,y)

- Трошок за ЈПП за владата
- Распределба на ризик

Веројатност Акумулирано

Хистограм на ВЗП за режимот ЈПП



Добиена вредност за вложените пари

Променлива Мерлива Единица
Може да се 

квантификува
Патот бил и претходно 
достапен

Да Месеци / години Да

Поквалитетно изграден пат 
(поголема издржливост, 
помалку поправки)

Да
Бр. на поправки, бр. на 

несреќи
Да

Подобро се вози по патот Тешко / не секогаш
Помал стрес? Подобро 

здравје
Тешко / не секогаш

Подобра естетика
Не, различно е за 

различни луѓе.
Не

Побрзо возење Да Заштедени минути / часови Да
Побезбедно возење 
(намалени несреќи)

Да Бр. на несреќи
Да, некои аспекти можат 

да се квантифицираат

Подобро време на одговор 
при несреќи

Да

Губење животи и време, 
побрза грижа за телесни 

повреди, помалку болнички 
денови, итн:

Да

Зголемување на вредноста на 
околните имоти

Да
Вредност на имот и други 

сродни економски 
придобивки

Да

Подобар пристап на децата до 
образование

Да
Зголемување на 

запишувањето во училиште, 
присуство, ниво на учење

Да, некои аспекти можат 
да се квантифицираат

Подобрен пристап до 
здравствени установи

Да
Губење животи, работни 

денови, квалитет на грижа
Да, некои аспекти можат 

да се квантифицираат



Извештај за добиена вредност за вложените пари

Квалитативна 
проценка

Проектот е добар 
кандидат за ЈПП

Споредба со 
јавниот сектор

Споредба на трошоците 
прилагодени според 
ризикот

Конечен извештај 
за вредност за пари
Квантитативен резултат
Показатели на ВЗП за секој 
вид ЈПП



Добиена вредност за вложените пари

Не значи дека проектот 
е лоша идеја

Не значи дека проектот 
е финансиски достапен



Препорачан двоен пристап

Financial Model

Risk Analysis

VfM Analysis
PPP mode 
selector

Readiness check

Economic 
analysis

Qualitative VfM 
and Non-financial 
Benefit Analyses

Финансиски 
модел

Анализа на 
ризик

Анализа ВЗП
Избирач на 

режимот на ЈПП

Проверка на 
подготвеноста

Економска 
анализа

Квалитативни анализи на 
ВЗП и нефинансиските 

придобивки



Филтрирање, бирање, подредување по приоритет

Економската проценка отстранува проекти од кои 
не се очекува да обезбедат вредност за 

општеството …

… и потоа треба да ги подредите проектите по 
приоритет

… проценката на ВЗП елиминира проекти од 
редоследот на проекти, за кои ЈПП нема 

додадена вредност …



Формули за приватизација на проекти со ЈПП:

и



Формули за приватизација на проекти со ЈПП :

и

Дури ниту ЦБА е е добра за потребите на 
подредување по приоритет…



Некои елементи кои треба да се согледаат при 
подредувањето по приоритет

• Стратешки инвестиции/развојни планови
• Стратешки политички ориентации од владата
• Политичка волја за спроведување на ЈПП
• Итно потребни услуги
• Капацитети на ресорните министерства/НЦП за 

подготовка и за набавка

• Краткорочен и среднорочен фискален простор
• Обем на фискални ризици
• Долгорочна финансиска достапност

• Апетит и капацитети на инвеститори (имено Сауди)
• Апетит на заемодавачи (имено Сауди)



Потсетник зошто
правиме ЈПП

44
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Приватниот сектор може да понуди 
поголема вредност за вложените 
пари – подобар сооднос помеѓу 
квалитет / трошоци—поради

Ветувањето на ЈПП

нагонот, 
мотивацијата и 
креативноста

зголемена ефикасност 

одржување

зголемена ефикасност 
главно поврзана со 
интернализација на 

стратегијата за 
одржување

комбинацијата од 
создавање средства и 
испорачување услуги

можноста за 
воведување на 
надоместоци за 

користење

Зошто да се прават ЈПП



46

Управување со
трошоци

Сигурност и
делотворност

Иновации

Зошто правиме ЈПП



47

Управување со
животниот циклус

Управување со
ризик

Искористување

Зошто правиме ЈПП



48

Сепак придобивките од
зголемената ефикасност
треба да бидат доволно
големи за да ги надоместат

повисоките
трошоци на

приватниот капитал

фиксните трошоци
поврзани со

управување на ЈПП

Зошто правиме ЈПП



49

Зошто правиме ЈПП Парична мотивација

Плаќања финансирани од јавниот сектор



Зошто правиме ЈПП Парична мотивација

Плаќања финансирани од јавниот сектор



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Зошто правиме ЈПП Парична мотивација

Плаќања финансирани од јавниот сектор

Плаќања во рамките ја ЈПП



Пристрасност на ЈПП

Перцепција на бесплатна
инфраструктура поради тоа

што ЈПП не се интегрирани во
буџетскиот процес вон буџет

Среднорочна фискална рамка и ДСА со
фокус на фискалните влијанија на ЈПП

на парична основа

Но треба да бидеме внимателни

„Во овој агол! Човекот на 
кој сите се кладеа.“



53

Ако не се следи и
управува соодветно

Може да ја подрие
макроекономската

стабилност

Вон буџет вон биланс

дисциплина

Вон буџет вон биланс
криење на напорите во

насока на фискална
дисциплина

Намалување на

јавни средства

Намалување на
флексибилноста на буџетот

поради ангажирање на
јавни средства

Но треба да бидеме внимателни



54

Не сите проекти може да се спроведат како ЈПП

Дали е проектот добра идеја

Треба ли да се спроведе како
ЈПП

Но треба да бидеме внимателни

ТРОШОЦИ

ПРИДОБИВКИ

Јавна 
набавка
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Успехот на ЈПП

Остварување на 
поголема 

ефикасност

Ефективно 
пренесување на 

фискалните ризици

Успехот на ЈПП



Финансиска структура
на компанијата на ЈПП

56



Типична структура на ЈПП

Авторитет



Типична структура на ЈПП

Авторитет

Инвеститори на
капитал

Инструмент за 
посебни 
намени

(приватен партнер)

Договор за ЈПП

Капитал



Типична структура на ЈПП

Авторитет

Инвеститори на
капитал

Инструмент за 
посебни 
намени

(приватен партнер)

Договор за ЈПП

Капитал

Заемодавачи

Финансирање
на долг

Изградба

Договор за
изградба

Плаќање на
изградбата



Типична структура на ЈПП

Авторитет

Инвеститори наИнвеститори на
капитал

Инструмент за 
посебни 
намени

(приватен партнер)

Договор за ЈПП

Капитал

Заемодавачи

Финансирање
на долг

Изведувач за работа и одржувањеИзведувач за работа и одржување

Плаќање за работа и
одржување

Договор за
работа и
одржување

Сервисирање
на долг Дивиденди

КориснициКорисници
Владини
плаќања



Финансирање на проектот
Финансирањето на средството односно проектот каде што
заемодавачите се потпираат чисто на основните парични текови
кои ги генерира средството како единствен извор за отплата на на
заемот

61

Типична структура на ЈПП



Корпоративно финансирање

Парични текови

62

Заемопримач
Компанија

Заемодавачи

Проект други
средства

Заем

ПиИ

Нетипична структура на ЈПП



Финансирање на проектот

Парични текови

63

Заемопримач
СПВ

Заемодавачи

Проект

Заем

ПиИ

Нетипична структура на ЈПП

Спонзори
Капитал



64

Нетипична структура на ЈПП

Проектно финансирање

 СПВ формирани од спонзорите
 Заемодавачите го даваат

заемот на СПВ
 Заемодавачите имаат целосна

контрола на паричните текови
за проектот но НЕ и на
билансот на состојба на
спонзорот

 Заемодавачите најчесто имаат
обезбедување во однос на
средството

Корпоративно финансирање

 Заемодавачите даваат заеми
директно на компанијата

 Заемодавачите имаат
целосна контрола во однос
на билансот на состојба на
компанијата

 Заемодавачите се најчесто
необезбедени



Финансирање за време на периодот на изградба

65

Извори Користење

Капитал

Долг

Грантови

Изградба

Трошок на 
СПВ

Трошок на 
СПВ

Камата



Финансирање за време на периодот на изградба

66

Извори Користење

Капитал : $20

Долг : $80

Грантови : $0

Изградба :$100

Трошок на СПВ: $0

Камата: 10%

Период на изградба:
2 години



Финансирање за време на периодот на изградба

67

Извори Година Година Вкупно

Капитал

Долг

Намена Година Година Вкупно

Градба

Камата

Вкупно



Финансирање за време на периодот на изградба

68

Извори Година Година Вкупно

Капитал

Долг

Намена Година Година Вкупно

Градба

Камата

Вкупно



Финансирање за време на периодот на изградба

69

Извори Година Година Вкупно

Капитал

Долг

Намена Година Година Вкупно

Градба

Камата

Вкупно



Финансирање за време на периодот на изградба

70

Извори Година Година Вкупно

Капитал

Долг

Намена Година Година Вкупно

Градба

Камата

Вкупно

Капитал:  $20
Долг: $83



Биланс на успех

71

Оперативни приходи

Плаќања за расположливост

Не оперативни приходи

Приходи +



Биланс на успех

72

Оперативни приходи

Плаќања за расположливост

Не оперативни приходи

Оперативни трошоци

Трошоци за одржување

Сериозно одржување

Приходи

Расходи

+

-



Биланс на успех

73

Оперативни приходи

Плаќања за расположливост

Не оперативни приходи

Оперативни трошоци

Трошоци за одржување

Сериозно одржување

Приходи

Расходи

ЕБТИДА

+

-

=



Биланс на успех

74

ЕБИТДА +



Биланс на успех

75

Амортизација

Камата

ЕБИТДА +

-

-



Биланс на успех

76

Амортизација

Камата

ЕБИТДА

Добивка пред даноци

+

-

=

-



Биланс на успех

77

Depreciation

Interest

Даноци кои треба да се платат

ЕБИТДА

Добивка пред даноци

+

-

=

-

-



Биланс на успех

78

Depreciation

Interest

Даноци кои треба да се платат

ЕБИТДА

Profits before taxes

Нето добивка за годината

+

-

=

=

-

-



Каскада на паричниот тек поедноставено

79

ЕБИТДА

Даноци

Сервисирање
на долг

Дивиденди



Каскада на паричниот тек поедноставено

80

Работење и
одржување

Не сакаат да го
изгубат
договорот

Даноци Ако не ќе одат
во затвор

Заемодавачи
Долгот треба
да се плати за
да се исполнат
обврските

Иматели на
капитал

Со останатите
парични текови
се исплаќаат
дивиденди



Каскада на паричниот тек поедноставено

81

Работење и
одржување

Не сакаат да го
изгубат
договорот

Даноци Ако не ќе одат
во затвор

Заемодавачи
Долгот треба
да се плати за
да се исполнат
обврските

Иматели на
капитал

Со останатите
парични текови
се исплаќаат
дивиденди

Страв

Алчност



Каскада на паричниот тек поедноставено

82

ЕБИТДА

Даноци

Сервисирање
на долг

Дивиденди

Однос Дефиниција

ИРР на капитал Дисконтната стапка ја прави сегашната
вредност на дивидендите

Неограничена
ИРР на капитал

Дисконтната стапка ја прави сегашната
вредност на парите за распределба

Однос на
покриеност на
сервисирањето
на долгот

Пари на располагање за сервисирање
на долг сервисирање на долг



Трошок на капитал и
прифатливост за

банките

83



Колкав е трошокот на капиталот

Стапката на враќање на сопственичкиот
капитал кој фирмата како што е СПВ
мора да го плати за да ги убеди
имателите на капиталот да не продаваат

Минималната стапка на враќање
која раководителите на важни
играчи на пазарот ќе ја бараат за да
инвестираат во ЈПП

утврдување на соодветната
цена на капиталот

предвидување на ИРР на
капиталот

Во совршени пазари на капитал кои се често пати
претпоставени овие дефиниции даваат иста
вредност но во реални пазари тоа не е така



Колкав е трошокот на капиталот

Ст
ан

да
рд

на
де

ви
ја

ци
ја

на
по

рт
ф

ол
ио

то

Број на хартии од вредност во портфолиотот

ризик
Системски 

ризик

ризик
Идиосинкратичен

ризик

портфолио
Ризик на 

портфолио



Модел за утврдување на цена на капиталното средство

Тр
ош

ок
на

ка
пи

та
л

Ризик на инвестицијата

β

Стапка
без

ризик
𝑅 = 𝛽 𝑅 − 𝑅 + 𝑅𝑅 = 𝛽 𝑅 − 𝑅 + 𝑅

𝑅𝑅

𝑅𝑅

𝑅 = 𝛽 ∗ ERMP + 𝑅𝑅 = 𝛽 ∗ ERMP + 𝑅



Модел за утврдување на цената на капиталното средство Пазарна
премија за ризик на капитал

Стандарден пристап таканаречен пристап на
премија за историски ризик каде

 
за долг

временски период се проценува и се
споредува со просекот на

𝑅 = 𝛽 𝑅 − 𝑅 + 𝑅𝑅 = 𝛽 𝑅 − 𝑅 + 𝑅

Кога се применува на оазари со кратки/нестабилни истории, 
можеме да процениме:
Кога се применува на оазари со кратки/нестабилни истории, 
можеме да процениме:

Основната премија за историски 
ризик – т.е. премијата за историски 
ризик на зрел пазар на капитал, 
каде што има податоци за 
проценка на премијата сте заинтересирани 

Премија за ризик на земјата –
т.е. дополнителна премија која 
се чини дека е потребна за 
инвестиции во земјата за која 
сте заинтересирани 

капитал

обврзница за замјата



Нема директно видливи податоци за пазарот на кои може да се заснова Бета

Меѓутоа Бета може да се изведе од котирани компании кои се соочуваат со слични
системски ризици како и проектите со ЈПП Потребно е

да се идентификуваат изворите на системскиот ризик
да се процени нивниот релативен придонес кон вкупниот квантум на ризик
да се оцени нивната распределба помеѓу страните и
да се направат стандардни прилагодувања за задолженост и статистички
грешки

Модел за утврдување на цената на капиталното средство бета

𝑅 = 𝛽 ∗ ERMP + 𝑅𝑅 = 𝛽 ∗ ERMP + 𝑅



Модел за утврдување на цената на капиталното средство бета
пример со болница

Вид на ризик
Придонес во
вкупниот
ризик

Средството на
проектот

прилагодено за
бета

Распределба на
ризикот на
приватниот
партнер

Бета за капитал
за СПВ

Изградба

Здравствени придружни услуги

Медицинска опрема

Друго

Средство бета за капитал

Повторно задолжено бета согласно со спецификите на проектот Бета на капитал

Премија за ризик на земјата

Стапка без ризик

Вкупен референтен трошок на капитал реален

Инфлација

Вкупен референтен трошок на капитал номинален



Што е прифатливост за банките

Проект за ЈПП се смета дека е прифатлив за
банките ако заемодавачите се спремни да го
финансираат

Европска инвестициска банка

90



Главни странки во преговорите за ЈПП

91

Инвеститори спонзори

Јавен сектор

Заемодавчи



Зошто прифатливоста за банките е важна

92

За ЈПП се потребни
инвестиции од приватниот

сектор

Инвеститорите инвестираат во
ЈПП за да заработат поврат на

инвестицијата

Максимизирање на долгот
го максимизира повратот на

капиталот РОЕ

Долг наспроти РОЕ



93

Како да го направиме проектот прифатлив за банките

Стратешка
потреба

Оценување
на проектот

Структура на
трансакцијата Набавки

Подготовка на проектот за
ЈПП



94

Како да го направиме проектот прифатлив за банките

Стратешка потреба

Без бели слонови
Како се прави ова
Анализа на трошоци и

придобивки
Анализа на ефикасност

на трошоците
Анализа со повеќе

критериуми
Стратешки планови

Како се прави ова
Анализа на трошоци и

придобивки
Анализа на ефикасност

на трошоците
Анализа со повеќе

критериуми
Стратешки планови

Стратешка
потреба

Оценување на
проектот

Структура на
трансакцијата Набавки



95

Како да го направиме проектот прифатлив за банките

Оценување на проектот

Стратешка
потреба

Оценување на
проектот

Структура на
трансакцијата Набавки

Стратешки
аргумент

Подредување
по приоритет

Оценување
на

можностите

Пред
физибилити

Целосна
физибилити

студија

Белешка за
концептот

ПроцесПроцес ЗадачаЗадача
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Како да го направиме проектот прифатлив за банките

Стратешка
потреба

Оценување
на проектот

Структура на
трансакцијата Набавки

Подготовка на проектот за
ЈПП



97

Како да го направиме проектот прифатлив за банките

Структура на трансакцијата

Стратешка
потреба

Оценување на
проектот

Структура на
трансакцијата Набавки

Каде да
почнеме
Каде да

почнеме
Распределба

на ризици

Понуди во
сенка

Чувствителност

Достапност
прифатливост

за банки
вредност за

пари
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Како да го направиме проектот прифатлив за банките

Структура на трансакцијата

Стратешка
потреба

Оценување на
проектот

Структура на
трансакцијата Набавки

Треба да ја
најдеме

рамнотежата

Треба да ја
најдеме

рамнотежата
Финансиска
достапност

ВЗП
пренос на

ризик

Прифатлив
ост за
банки

Премноугу

банки

Премноугу
ризик

неприфатлив за
банки

Премногу скап

финансиски

Премногу скап
недостапен
финансиски

Премал ризик

за пари

Премал ризик
нема вредност

за пари



99

Како да го направиме проектот прифатлив за банките

Структура на трансакцијата

Стратешка
потреба

Оценување на
проектот

Структура на
трансакцијата Набавки

Треба да ја
најдеме

рамнотежата

Треба да ја
најдеме

рамнотежата
Финансиска
достапност

Пренос на
ризик

Прифатлив
ост за
банки

Распределба на
зделката



Економска анализа
Проценка на добиената вредност за
вложените пари
Проектно финансирање на дланка

Давид Дуарте Аранциба
Инфраструктура финансии ЈПП и гаранции
Светска банка


