
Emri I Projektit

Data në të cilën aneksi është përditësuar (DD/MM/YYYY)

Alokimi ( Koncesionare/ 

Autoriteti Kontraktues)

Probabiliteti që risku fiskal 

të materializohet në të 

ardhmen (I lartë/ I mesem/ I 

ulët)

Ndikimi fiskal nëse 

risku materializohet në 

të ardhmen (I lartë/ I 

mesem/ I ulët)

Kalsifikimi i riskut në të 

ardhmen në këtë kategori - 

vlerësimi i rrezikut (I 

parëndësishëm/I ulët/I 

mesëm/ I lartë/Kritik)

Komentoni duke shpjeguar 

klasifikimin e riskut në të ardhmen 

në këtë kategori (përfshirë, kur 

është e mundur madhësinë fiskale 

të riskut në terma monetarë)

Komentoni duke theksuar nëse 

rreziku në këtë kategori tashmë 

është materializuar (nëse rreziku 

është materializuar ose është 

materializuar plotësisht; përfshini 

ndikimin fiskal nëse është i 

disponueshëm)

Risku i ndërtimit: vonesat e projektit ose tejkalimi i kostos në fazën e ndërtimit

Risku i kërkesës: devijimi I kërkesës për shërbim (përdorim)  nga parashikimi

Risku operacional:  Projekti PPP nuk është në gjendje të ofrojë shërbimin me cilësinë dhe sasinë e kërkuar

Risqet financiare: rreziqet që lidhen me luhatjet e kursit të këmbimit, normës së interesit dhe kushteve të tjera financiare

Risku i forcës madhore: rrethana të paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve që e pengojnë koncesionarin të 

përmbushë kontratën

Risku i veprimeve negative të qeverisë (MAGA) dhe risku i ndryshimit të ligjit

Risku i rinegocimit: ndryshim në kontratë me kosto të mundshme fiskale

Risku i përfundimit para kohe të kontratës: anulimi i projektit

Risqe të tjera: çdo rrezik tjetër material që nuk bën pjesë në kategoritë e mësipërme

Aneksi 4: Matrica e rreziqeve fiskale për qeverinë nga PPP



Përdorni komente për të përshkruar rrezikun që mund të materializohet në të 

ardhmen. Theksoni nëse një rrezik tashmë është materializuar (pjesërisht ose 

plotësisht).

Shembull: Ky artikull duhet të diskutojë kostot e mundshme shtesë me të cilat 

Qeveria mund të përballet nëse projekti PPP nuk është dorëzuar me kohë ose ka 

komplikime të tjera në lidhje me ndërtimin, përfshirë çështjet në lidhje me 

shpronësimin e tokës, riskun gjeologjik, etj.
Shembull: Ky artikull është i nevojshëm për të nxjerrë në pah klauzolat e 

kontratës siç janë klauzolat për sasinë minimale të kërkesës / të të ardhurave ose 

penalitetet nëse kërkesa tejkalon një nivel të caktuar etj.

Shembull: Ky artikull duhet të diskutojë mbi kostot e mundshme shtesë për 

Qeverinë nëse projekti PPP nuk ofron shërbimin e kërkuar gjatë fazës operative.

Kjo matricë duhet të përshkruajë risqet nga PPP që pritet të merren 

përsipër nga qeveria.


