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PPP - odpowiedź na wyzwanie cywilizacyjne
•

Partnerstwo publiczno prywatne jest względnie nową formą realizacji
zadań publicznych; świadome, podlegające specjalnej regulacji
prawnej jego stosowanie w Europie liczy sobie niespełna20 lat .

•

Jest odpowiedzią społeczeństw (gospodarki i polityki) na wyzwania
cywilizacyjne, przed którymi stają wszystkie kraje demokratyczne
gospodarki rynkowej – i bogate i biedne: w jaki sposób , przy silnym
ograniczeniu wielkości funduszy publicznych, zaspokoić

stale

rosnące oczekiwania społeczne w zakresie ilości i standardu
świadczenia usług publicznych

W poszczególnych definicjach w odmienny sposób
akcentuje się istotę PPP.
» EBI – wykorzystanie kapitału i doświadczenia sektora prywatnego dla
dostarczania usług publicznych. Mniej istotny jest sposób organizacji
przedsięwzięcia, forma związku,
» Standard & Poor’s – długoterminowość umowy między partnerami oraz podział
ryzyk i korzyści adekwatny do umiejętności, możliwości finansowych i
doświadczenia,
» Komisja Europejska – różnorodność form współpracy obu partnerów w efekcie,
których następuje zwiększenie świadczenia usług publicznych,
» rząd niemiecki – zapewnienie, poprzez długoterminowe umowy zwiększenia
wydajności projektów jako rezultat całościowego podejścia przy ocenie efektów
projektu,
» polska ustawa o PPP – przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest
wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy
podmiotem publicznym i podmiotem prywatnym

PPP nie jest prywatyzacją ale ją
zastępuje.
W PPP sprywatyzowany zostaje proces inwestycyjny,
eksploatacji, zarządzania projektem. Jednak poziom i jakość
świadczonych usług publicznych pozostaje nadal domeną
odpowiedzialności władzy publicznej.
.
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Korzystność, skuteczność i efektywność PPP:
q

Strona publiczna uzyskuje dostęp do prywatnego kapitału – co w warunkach ogromnych potrzeb
infrastrukturalnych oraz ograniczonych zasobów własnych*, umożliwia przyspieszenie nakładów
na rozwój infrastruktury,

q

Możliwość podziału ryzyk w projekcie PPP i tym samym realizacja przedsięwzięcia bez obciążania
długu i deficytu publicznego**,

q

PPP jest tańsze niż tradycyjna forma realizacji inwestycji – PPP pozwala osiągnąć oszczędności
rzędu 15-17%*** w porównaniu z tradycyjnym modelem realizacji inwestycji,

q

Projekty PPP są realizowane szybciej i sprawniej niż w metodzie tradycyjnej, w której jedynie 30%
inwestycji zostaje ukończonych zgodnie z ustanowionym harmonogramem, a 27% zgodnie z
zaplanowanym budżetem****,

q

Jakość usług dostarczanych przez partnera prywatnego jest wyższa, co wynika ze zwiększonego
dostępu podmiotów prywatnych do innowacyjnej wiedzy, efektów skali i doświadczeń zdobytych
we wcześniejszej działalności operacyjnej o podobnym profilu,

q

Możliwość podziału ryzyk między partnera publicznego i prywatnego – każdy z partnerów
odpowiada za ryzyka, z którymi sobie lepiej (taniej, wydajniej, szybciej) radzi.

q

Odpowiedni podział ryzyk pozwala na nie zaliczanie zobowiązań finansowych do długu
publicznego

*

Budżety publiczne zbliżają się do ustawowego progu 60% zadłużenia, a zgodnie z art. 158 ust. 5 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych – „ (…)
łączna kwota długu Skarbu Państwa nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu krajowego brutto w danym roku budżetowym.”
**
Zgodnie z decyzją Eurostatu Nr 18/2004 z 11 lutego 2004 r.: Jeśli partner prywatny ponosi ryzyko związane z budową oraz jedno z dwóch – ryzyko
dostępności albo popytu, wówczas przedsięwzięcie nie będzie skutkowało powiększeniem długu i deficytu publicznego
***
Value for Money Drivers in the Private Finance Initiative
***** Meeting the Investment Challenge

Liczba i wartość zamkniętych projektów PPP na świecie

Wartość zamkniętych finansowo projektów PPP
w Europie w latach 2002-2010 (w mld €)

Źródło: Market Update - Review of the European PPP Market in 2010, EIB EPEC, 2010
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PPP w Europie - udział Polski w europejskim rynku PPP
Polski rynek PPP na tle krajów Europy
n

n

n

Udział krajów w skumulowanej wartości projektów 1990-2009

W Europie w ostatnich 20 latach wzrosła liczba
projektów realizowanych w formule PPP oraz ich łączna
wartość. Trend wzrostowy został zatrzymany w ostatnich
latach w związku z kryzysem finansowym.
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W Polsce projekty PPP to w większości duże projekty –
0,4% projektów europejskich zrealizowanych w Polsce
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Źródło: EIB - Public-Private Partnerships in Europe - Before and during the recent Financial Crisis, July 2010

Projekty PPP zrealizowane w Europie 1990-2009
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Źródło: EIB - Public-Private Partnerships in Europe - Before and during the recent Financial Crisis, July 2010

Źródło: EIB - Public-Private Partnerships in Europe - Before and during the recent Financial Crisis, July 2010
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Liczba projektów PPP (2009 – 2012)
"

W sumie 206 ogłoszeń o poszukiwaniu partnera prywatnego w oparciu o
ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawę o koncesji na roboty
budowlane lub usługi,

"

Rzeczywista liczba ogłoszeń (wraz z ponownie ogłaszanymi) to 180,

"

38 umów PPP podpisanych:
"

W latach 2009 – 2012, 31 z 38 projektów uzyskało zamknięcie
komercyjne finansowe – tj. partnerowi prywatnemu, z którym została
podpisana umowa o PPP, udało się zapewnić finansowanie dla
przedsięwzięcia,

"

Podpisane umowy stanowią ok. 15-20% pierwotnej liczby ogłoszeń.

PPP w Polsce (2009-2012) – ogłoszenia, projekty, umowy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji i danych Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej, a także Bazy Projektów PPP, Centrum PPP, www.pppbaza.pl

W całym okresie - 33 podpisane umowy, 31 realizowane - obecnie, 9 umów podpisanych w 2012

Liczba ogłoszeń wg województw (2009-2012)

Najbardziej skuteczne:
•Śląskie 44%
•Pomorskie 43%

Źródło: RYNEK PPP W POLSCE 2012, Raport Fundacji Centrum PPP, Warszawa, 2013

"

Do liderów stosowania formuły PPP w Polsce należą województwa: małopolskie, wielkopolskie,
dolnośląskie, mazowieckie pomorskie i śląskie.

Wartość projektów PPP 2009-2012

q

silne zróżnicowanie przygotowywanych projektów nie pozwala na posługiwanie się
wartościami średnimi np. sport i rekreacja 600 tys. PLN – 375 mln PLN. Zauważalna
jednak tendencja wzrostu liczby projektów o wiekszęj wartości - także	
  w	
  wyniku	
  wejścia	
  
władz	
   samorządowych	
   szczebla	
   regionalnego	
   na	
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   PPP	
   z	
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   realizacji	
   usług	
  
znajdujących	
   się	
   w	
   domenie	
   ich	
   odpowiedzialności	
   -‐	
   projekty	
   drogowe	
   (np.	
   województwo	
  
dolnośląskie)	
  czy	
  szpitale	
  (starostwo	
  żywieckie),

q

najwyższe wartości projektów odnotowano w sektorach sportu i rekreacja,
gospodarki odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym oraz parkingów,

q

w porównaniu z projektami europejskimi, polskie projekty są bardzo małe. Ma to ścisły
związek z tym, iż w zasadzie, wszystkie realizowane są przez władze szczebla
samorządowego. Niska wartość projektów jest konsekwencją właściwej im domeny
odpowiedzialności ustrojowej w zakresie usług publicznych jak i, jak się wydaje,
pragmatycznej ostrożności rozpoczynania działań w tym przedmiocie od projektów
małych i prostych logistycznie.

Wartość polskiego rynku PPP – obecna i potencjalna
"

"
"

Wartość polskiego rynku PPP, w 2012 roku szacuje się na ok. 4,6 mld PLN netto*. Po doliczeniu
zidentyfikowanych, planowanych projektów samorządowych, jego wartość zwiększa się o kolejne 15
mld PLN*,
Podobnie wyglądają przytaczane już szacunki Investment Support oraz Centrum PPP**,
Powyższe wyliczenia oparte są na ogłoszonych postępowaniach poszukiwania partnera
prywatnego i dotyczą w zasadzie jedynie samorządowych przedsięwzięć w zakresie PPP.

* Źródło: Raport samorządowy PPP, wydanie specjalne Forum PPP nr 2
** Wg szacunków Investment Support oraz wyliczeń własnych, szacunkowa wartość polskiego rynku PPP (na podstawie ogłoszeń) to

1,97 mld PLN , w 2009 r., 1,88 mld PLN w 2010 r. oraz ok. 1,5 mld PLN na koniec 2011 r. oraz 4,6 mld pln w 2012.

Zgodnie z szacunkami prof. Witolda Orłowskiego, Głównego Doradcy Ekonomicznego PwC:

	
  
" Luka finansowa w latach 2011-22 szacowana jest na kwotę 116 -197 mld PLN – oznacza to, że takiej właśnie
kwoty zabraknie w sektorze publicznym (wraz ze środkami z UE) dla sfinansowania potrzebnych inwestycji,
" Gdyby miała być ona w całości finansowana projektami PPP, oznaczałoby to, w latach 2011-22, konieczność
poniesienia rocznych nakładów rzędu 4-7 mld PLN,
" Jest to zarazem szacunek potencjalnej rocznej wartości rynku PPP w Polsce w analizowanym okresie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Projektów PPP, Centrum PPP, www.pppbaza.pl.

Zestawienie ogłoszeń przedstawiające wartość procentową poszczególnego sektora (w
odniesieniu do liczby ogłoszeń) w poszczególnych latach
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Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest niezależną
instytucją obywatelską, która stawia sobie za cel zaspokajanie
ważnych potrzeb publicznych poprzez znaczące przyspieszenie
inwestycji prywatnych w tej części na które państwo nie ma
pieniędzy. Fundację Centrum PPP powołano aktem notarialnym 10
lipca 2008 roku w Warszawie.
Założycielami Centrum PPP są: banki, kancelarie prawne, firmy
doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje,
związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze - łącznie 41 podmiotów
prywatnych i publicznych.
Są one zainteresowane przełamywaniem marazmu, jaki panuje w
Polsce w zakresie przygotowania inwestycji publiczno-prywatnych
w przedmiocie świadczenia usług publicznych. Obok założycieli
współpracują z nami inne podmioty zainteresowane partnerstwem
publiczno-prywatnym w Polsce.
Centrum PPP współpracuje z ministerstwem finansów, gospodarki,
rozwoju regionalnego i infrastruktury, jak również JST.
Jednym z postulatów jest podpisanie umowy z rządem na realizację
zadań publicznych wynikających z upowszechnienia PPP w Polsce.

