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"Особливості визначення ставки дисконтування в контексті оцінки
ефективності проектів публічно-приватного партнерства"
У процесі проведення оцінки ефективності проекту головним
завданням є визначення та оцінка ризику зміни фактичних грошових
потоків від прогнозованих. Для цього застосовується метод дисконтованих потоків (Discounted Cash Flow – DCF), основним показником якого
є ставка дисконтування, що відображає вартість грошей з урахуванням
фактора часу та ризику. Отже, ставка дисконтування в процесі
проведення оцінки проектів ППП значно впливає на результати аналізу
ефективності проекту, а отже, й на прийняття відповідного інвестиційного
рішення.
На думку автора, найбільш об’єктивним та комплексним методом
визначення ризику грошових потоків проекту є модель оцінки капітальних
активів (Capital Asset Pricing Model – CAPM), що відображає більш тісний
взаємозв’язок між фінансовими результатами проекту та ставкою
дисконтування.
Слід зазначити, що дисконтування за своїм змістом є порівнянням
інвестиційного рішення з найкращою з наявних альтернатив, тобто у
випадку з ППП держава повинна обрати найкращий метод реалізації
проекту шляхом порівняння стандартних державних закупівель із
партнерством. Більш того, однією з основних характеристик ППП є
розподіл ризиків між партнерами, тобто ставка дисконтування для
партнерів повинна відрізнятись та враховувати інтереси кожного з них.
Таким чином, ставки дисконтування для наявних альтернатив повинні
бути різними, так само, як і для учасників партнерства. Однак на практиці
в процесі проведення оцінювання ефективності проекту з ППП кожна
країна керується власними правилами та визначає ставку дисконтування
за певними принципами, що не завжди відповідають та враховують
особливості проектного фінансування, зокрема, публічно-приватного
партнерства.
Таким чином, автор вважає, що в процесі оцінювання проектів ППП
ставка дисконтування повинна бути розрахована окремо для кожного
партнера та враховувати ризики проекту, які держава приймає, а не
передає приватному партнерові. Більше того, розрахунок та встановлення
ставки дисконтування повинні відповідати характеру проекту, тобто
необхідно запровадити розмежування соціальних та економічних

проектів ППП, відповідно до яких слід застосовувати різні ставки
дисконтування.
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