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Przedmowa
Praktycy PPP z sektora rządowego, sektora prywatnego, instytucje międzynarodowe i
badacze naukowi zgromadzili znaczące zasoby wiedzy na temat PPP. Niniejszy Przewodnik
po PPP ma na celu wypełnienie luki informacyjnej i dostarczenie praktykom PPP prawdziwie
globalnego przeglądu róŜnorodności podejść i doświadczeń, z którą mamy do czynienia na
całym świecie w obszarze wdraŜania PPP. W wielu obszarach nie ma on na celu udzielenia
ostatecznych odpowiedzi, poniewaŜ jest moŜliwe, Ŝe nasz obecny stan wiedzy jeszcze na to
nie pozwala. Nie zamierzamy tutaj równieŜ przedstawiać szczegółowych wytycznych
dotyczących poszczególnych krajów – byłoby to niemoŜliwe ze względu na róŜnorodność
sytuacji krajowych.
Przewodnik po PPP ma na celu dostarczenie informacji, które osoby zajmujące się PPP
powinny posiadać, nie zaś doradzanie, co robić. Omawia się w nim główne tematy, rozpatruje
kluczowe zagadnienia, którymi naleŜy się zająć, oraz dostarcza najistotniejszych naszym
zdaniem odniesień do materiałów, z których mogą skorzystać praktycy PPP by szukać
odpowiedzi i poprawić własną wiedzę i zrozumienie. Jest on podzielony na rozdziały, w
których koncentrujemy się na trzech głównych obszarach. Po pierwsze omawiamy, czym jest
PPP, w jakich okolicznościach moŜna z niego korzystać, oraz związane z nim korzyści i wady
z stosunku do zamówień publicznych; po drugie zajmujemy się polityką, otoczeniem
prawnym i instytucjonalnym, które powinno się zbudować, aby przyczynić się do
efektywności PPP; wreszcie omawiamy sposoby opracowywania i wdraŜania projektów PPP.
W Przewodniku po PPP prezentujemy teŜ zróŜnicowaną gamę studiów przypadków i
rozwiązań instytucjonalnych, ze wszystkich stron świata.
Niniejszy projekt jest współfinansowany z dotacji przyznanej przez Jednostkę Doradczą na
rzecz Infrastruktury Publiczno-Prywatnej (Public-Private Infrastructure Advisory Facility,
PPIAF),
w
ramach
wspólnej
propozycji
Azjatyckiego
Banku
Rozwoju
i
Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju. Został on opracowany przez zespół Doradców
Strategicznych Castalia, nadzorowany przez Ruiego Monteirę z Instytutu Banku Światowego.
Odniesienie tego rodzaju będzie zawsze oznaczać prace w toku. Niniejsza wersja 1.0 została
zamieszczona na stronie internetowej Globalnej Sieci PPP, www.pppnetwork.info, gdzie
mogą Państwo dodawać własne sugestie dotyczące przydatnych materiałów na potrzeby
przyszłych wydań, a takŜe komentować organizację Przewodnika lub źródeł, które on
zawiera. Ten oraz innego rodzaju wkład zostanie wykorzystany w wersji 2.0, która zostanie
uruchomiona w postaci przewodnika internetowego w późniejszych miesiącach bieŜącego
roku. Przewodnik będzie równieŜ dostępny pod adresem www.ppiaf.org.
Clive Harris
Dyrektor, Departament Partnerstw
Publiczno-Prywatnych Instytutu
Banku Światowego

Adriana de Aguinaga de Vellutini
Dyrektor Programowy
Jednostka Doradcza na rzecz
Infrastruktury Publiczno-Prywatnej
(PPIAF)

Luty 2012
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Przewodnik po PPP: Wprowadzenie
Coraz większa liczba rządów krajów rozwijających się jest zainteresowana wykorzystaniem
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) do tworzenia aktywów i dostarczania usług
infrastruktury publicznej. Niniejszy Przewodnik ma im w tym pomóc. W szczególności ma on
na celu pomóc urzędnikom państwowym udzielić odpowiedzi na trzy pytania:
•
•

•

Czym jest PPP i dlaczego mielibyśmy chcieć z niego korzystać?
Jakiego rodzaju polityki oraz otoczenia prawnego i instytucjonalnego potrzebujemy, aby
zagwarantować skuteczność PPP?
Jak wygląda proces budowania i wdraŜania projektu PPP?
Praktycy rządowi, sektora prywatnego, instytucje międzynarodowe i badacze zgromadzili
znaczące zasoby wiedzy na temat PPP. Przewodnik ma na celu przeprowadzić urzędników
państwowych przez wspomniane zasoby. Wprowadza on kluczowe tematy dotyczące PPP,
przedstawia opcje i odsyła czytelników do przykładów oraz najwaŜniejszych materiałów, z
których mogą dowiedzieć się więcej.
Niniejszy Przewodnik nie ma stanowić zestawu narzędzi, przygotowującego do zajęcia się
wszystkimi moŜliwymi kwestiami. Nie jest to równieŜ podręcznik najlepszych praktyk – stan
wiedzy na wiele tematów nie jest jeszcze odpowiednio zaawansowany, aby takie praktyki
sformułować (które w kaŜdym przypadku zaleŜą od sytuacji). Jest to raczej interfejs
uŜytkownika do wspomnianych zasobów wiedzy, przedstawiający kluczowe tematy i
zagadnienia, prezentujący pewien przekrój wiedzy, i wskazujący praktykom PPP, gdzie mogą
się dowiedzieć więcej.

Podstawowe definicje – Co to jest PPP?
Nie ma pojedynczej, przyjętej międzynarodowo definicji „Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”.
W Przewodniku przyjmuje się to pojęcie w szerokim znaczeniu, jako:
Długoterminowy kontrakt pomiędzy stroną prywatną a agencją rządową, mający na celu
dostarczenie składnika aktywów publicznych lub realizację usługi publicznej, w którym
strona prywatna ponosi znaczące ryzyko i spoczywa na niej znacząca odpowiedzialność
zarządcza.
Definicja ta obejmuje PPP, które mają na celu dostarczenie nowych aktywów i usług, jak
równieŜ dotyczące aktywów i usług istniejących. Obejmuje ona równieŜ PPP, w których
strona prywatna opłacana jest w całości przez uŜytkowników usługi, oraz takie, w których
część lub wszystkie płatności realizuje agencja rządowa. Definicja obejmuje kontrakty w
wielu sektorach oraz dotyczące wielu usług, pod warunkiem, Ŝe istnieje publiczne
zainteresowanie dostarczeniem takiej usługi oraz Ŝe znaczące ryzyko i odpowiedzialność
zarządcza zostają przeniesione na stronę prywatną. Moduł 1 Przewodnika w Rozdziale 2:
Jak korzysta się z PPP? opisuje wspomniany zakres rodzajów PPP oraz róŜne
nomenklatury stosowane do jej opisania.
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Termin „infrastruktura” uŜywany jest w niniejszym Przewodniku do opisania szeregu sektorów
i usług, w odniesieniu do których stosuje się PPP. Ponownie, nie ma jednej definicji
infrastruktury i w Przewodniku przyjmuje się to pojęcie w szerokim znaczeniu. Na potrzeby
niniejszego Podręcznika „infrastruktura” obejmuje infrastrukturę gospodarczą, społeczną i
rządową – „podstawowe struktury fizyczne i organizacyjne” niezbędne do prowadzenia
1
działalności gospodarczej, społecznej i rządowej .

Co moŜna znaleźć w Przewodniku
Przewodnik podzielony jest na trzy następujące moduły, w których odpowiadamy na
wskazane powyŜej kwestie:
•

Moduł 1: Podstawy PPP – Co i dlaczego? W tym module zawarty jest przegląd modeli
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) – czym są, w jaki sposób się z nich korzysta w
celu zapewnienia aktywów i usług infrastrukturalnych, jakie wiąŜą się z nimi korzyści i pułapki

•

Moduł 2: Budowanie otoczenia PPP. W tym module opisano elementy zdrowego
otoczenia PPP – a więc politykę, procesy, instytucje i zasady, które łącznie określają sposób
wdraŜania PPP oraz propagują dobre zarządzanie w ramach programu PPP.

•

Moduł 3: WdraŜanie projektów PPP Moduł ten zawiera wskazówki dotyczące kaŜdego
z etapów opracowywania i wdraŜania projektu PPP – od wstępnego określenia
zapotrzebowania na potencjalne projekty po zarządzanie kontraktami PPP przez cały cykl
Ŝycia projektu.
Na Rysunku 1 przedstawiono schemat Przewodnika oraz treści kaŜdego z modułów.
Rysunek 1: Przewodnik po PPP: schemat
Procesy i obowiązki
instytucjonalne wPPP
Nadzorowanie
Polityka PPP
programu PPP Środowisko zarządzania
finansami publicznymi na
potrzeby PPP

Wyzwania infrastrukturalne i
jak PPP mogą pomóc im
sprostać

Jak korzysta się
z PPP

(1)
Podstawy PPP Co i dlaczego

(2)
Budowanie
otoczenia PPP

Określanie
zapotrzebowania na
projekty PPP

Przewodnik po
PPP

Jak finansuje się PPP

(3)
Wdrażanie
projektów PPP

Zarządzanie
kontraktami PPP

Otoczenie prawne i
regulacyjne PPP

Ocena projektów PPP
Strukturyzacja projektów PPP

Projektowanie kontraktów PPP

Zarządzanie
Postępowanie z
transakcjami PPP
niewywołanymi ofertami

1.

W oparciu o definicję z Oxford English Dictionary.
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Ogólnie rzecz ujmując, Przewodnik niniejszy przeznaczony jest dla urzędników państwowych
w krajach rozwijających się, tak jak wskazano powyŜej. Niemniej róŜne części Przewodnika
będą w zaleŜności od czasu i sytuacji przydatne róŜnym osobom. W Tabeli 1 przedstawiono
skrótowo, który moduł będzie najbardziej przydatny dla jakiego odbiorcy i w jakich
okolicznościach.
Tabela 1: Moduły Przewodnika oraz kto powinien się z nimi zapoznać

Moduł
Moduł 1: Podstawy PPP –
Co i dlaczego?

Moduł 2: budowanie
otoczenia PPP

Kto powinien go przeczytać?
Urzędnicy państwowi, którzy chcą się więcej dowiedzieć na temat korzystania z
PPP na potrzeby zapewniania aktywów i usług infrastrukturalnych
Praktycy PPP poszukujący materiałów, które pomogą skutecznie przedstawić
korzyści i ryzyka związane z danym programem PPP jego interesariuszom w rządzie i
poza nim
Urzędnicy państwowi odpowiedzialni za opracowywanie i doskonalenie otoczenia
PPP
Pracownicy Ministerstwa Finansów zajmujący się zarządzaniem finansami
publicznymi w obszarze programów PPP
Urzędnicy państwowi odpowiedzialni za opracowywanie i doskonalenie procesów

Moduł 3: WdraŜanie
projektów PPP

PPP
Urzędnicy państwowi odpowiedzialni za opracowywanie, ocenę i wdraŜanie
projektów PPP
Urzędnicy państwowi odpowiedzialni za zatrudnianie doradców w celu
wspierania procesów PPP

Jak korzystać z Przewodnika
KaŜdy moduł rozpoczyna się wprowadzeniem, w którym przedstawiamy jego treść w
ogólnym zarysie oraz przywołujemy wszelkie pomocne materiały informacyjne. Moduły
podzielone są na rozdziały, z których kaŜdy dotyczy innego tematu, jak zostało to
przedstawione na Rysunku 1.
W kaŜdym rozdziale znaleźć moŜna opis danego zagadnienia oraz przedstawienie
praktycznych zasad i opcji, które powinni wziąć pod uwagę zainteresowani urzędnicy
państwowi. Kluczowe punkty są uzupełnione o odwołania do materiałów wyróŜnione
pogrubioną czcionką, po których w nawiasach kwadratowych wskazany jest numer
referencyjny danego materiału oraz numery stron, np. [#1, strony 1-5]. Numer ten odsyła
czytelnika do tabeli pod koniec rozdziału, w której zawarte są wszystkie kluczowe materiały.
W Tabeli 2 przedstawiono przykład tabeli „kluczowych materiałów”. W niektórych
przypadkach tabele z materiałami są zorganizowane zgodnie z obszarami tematycznymi w
2
ramach tematu nadrzędnego. Wszędzie, gdzie to moŜliwe, zamieszczamy hiperłącza oraz
numery ISBN w przypadku odniesień do pozycji ksiąŜkowych. Czytelnicy, którzy Ŝyczą sobie
uzyskać jak najszybciej rozeznanie w najwaŜniejszych materiałach dotyczących danego
tematu, mogą przejść bezpośrednio do wspomnianych tabeli z materiałami.

2.

Do wszystkich stron internetowych dostęp uzyskano w styczniu 2012 roku.

-11-

Tabela 2: Tabela kluczowych materiałów – Przykład
Kluczowe materiały: Procesy i obowiązki instytucjonalne związane z PPP
Materiał

1

2

Opis

W ksiąŜce tej znaleźć moŜna wyczerpujący przegląd PPP,
Yescombe
(2007)
Public-Private a ponadto wskazówki dla osób zajmujących się PPP, w
Partnerships: Principles of Policy and Finance zakresie kluczowych aspektów budowania i wdraŜania
Butterworth- Hienemann [ISBN: 978-0-7506- polityki i projektów PPP. W rozdziale 5 znaleźć moŜna
wskazówki na temat wyceny projektów PPP w sektorze
8054-7]
publicznym.
Jest to podręcznik dla praktyków sektora publicznego, w
Farquharson, Torres de Mästle, z: Yescombe
którym opisano, w jaki sposób skutecznie budować i
oraz Encinas (2011) How to Engage with the
wdraŜać PPP poprzez przygotowanie moŜliwego do
Private Sector in Public-Private Partnerships
wprowadzenia na rynek projektu i przyciągnięcie
in Emerging Markets Bank Światowy i PPIAF
odpowiednich inwestorów prywatnych. W rozdziale 4
przedstawiono wytyczne dotyczące selekcji projektów PPP

JeŜeli w tekście znajduje się odwołanie do materiału, który nie został uznany za „materiał
kluczowy”, lub korzysta się z niego jako źródła określonego przykładu przedstawionego w
Ramce, pełny odnośnik do dokumentu znaleźć moŜna w przypisie. W Przewodniku
źródłowym znaleźć moŜna równieŜ odnośniki do róŜnych jego treści, za pośrednictwem łącz
prowadzących do tematów poszczególnych rozdziałów.
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Moduł 1: Podstawy PPP – Co i dlaczego?
Niniejszy moduł prezentuje przegląd zagadnień związanych z Partnerstwem PublicznoPrywatnym (PPP) dla zainteresowanych urzędników państwowych, którzy chcą się więcej
dowiedzieć na temat korzystania z PPP w celu tworzenia aktywów i dostarczania usług
infrastrukturalnych.
Rozdział 1: Wyzwania infrastrukturalne i w jaki sposób PPP mogą pomóc im sprostać
zawiera opis niektórych problemów, które zazwyczaj się pojawiają przy zapewnianiu
infrastruktury – szczególnie w krajach rozwijających się. Opisano w nim, w jaki sposób PPP
mogą pomóc zaradzić niektórym spośród takich problemów – z podaniem przykładów i
materiałów informacyjnych, kiedy to tylko moŜliwe – oraz przedstawiono ograniczenia i
potencjalne pułapki związane z PPP.
Rozdział 2: Jak korzysta się z PPP opisuje zakres rodzajów kontraktów oraz sektory i
usługi, w przypadku których stosuje się PPP, z łączami do licznych międzynarodowych
przykładów PPP.
Rozdział 3: Jak finansuje się PPP zawiera krótkie wprowadzenie do struktur finansowania
prywatnego stosowanych na potrzeby PPP oraz łącza do dalszych zasobów dla osób
zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w tym obszarze. Opisano w nim ponadto, w
jaki sposób rządy mogą starać się wywierać wpływ na strony prywatne lub kontrolować, w
jaki sposób budują one swoją strukturę finansowania – oraz dlaczego i w jaki sposób władze
mogą uczestniczyć w finansowaniu PPP.

1.1. Wyzwania infrastrukturalne i w jaki sposób PPP
mogą pomóc im sprostać
Nieodpowiednia infrastruktura jest przeszkodą dla wzrostu na całym świecie, a w krajach
rozwijających się w szczególności. Usługi infrastrukturalne są często nieadekwatne do
zapotrzebowania, co prowadzi do zatorów w reglamentacji usług. Usługi infrastrukturalne są
teŜ często niskiej jakości lub są mało wiarygodne, a w wielu obszarach ich po prostu brakuje.
Taka niedostateczna efektywność infrastruktury odzwierciedla wszechobecne wyzwania,
przed którymi stoją władze. Po pierwsze, większość krajów zwyczajnie nie przeznacza
wystarczających nakładów, aby dostarczyć niezbędną infrastrukturę. Po drugie, słabe
planowanie i koordynacja, niepogłębione analizy poprzedzające wybór projektów, dąŜenie do
zbicia kapitału politycznego oraz korupcja sprawiają, Ŝe i tak ograniczone zasoby są często
wykorzystywane w nieodpowiednich projektach. Co więcej, dostarczanie aktywów i usług
infrastrukturalnych często rozczarowuje – budowa nowych aktywów kosztuje więcej i trwa
dłuŜej niŜ oczekiwano, a dostarczane usługi są niedostatecznej jakości. Wreszcie, aktywa
infrastrukturalne są często źle utrzymywane, co potęguje koszty i zmniejsza korzyści.

W jaki sposób PPP mogą pomóc
Na Rysunku 1.1.1 przedstawiono, jak PPP – o ile wdraŜa się je w odpowiedni sposób –
mogą pomóc przełamać niektóre z wszechobecnych problemów. PPP mogą zmobilizować
dodatkowe źródła finansowania infrastruktury. PPP mogą usprawnić dobór projektów,
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poddając załoŜenia testowi rynkowemu polegającemu na przyciągnięciu finansów sektora
prywatnego. Kraje posiadające stosunkowo długą historię PPP odkryły, Ŝe
PPP umoŜliwiają lepsze zarządzanie budową niŜ tradycyjne zamówienia, a projekty są
częściej realizowane na czas i bez przekraczania budŜetu. PPP mogą równieŜ pomóc
zapewnić odpowiednie środki utrzymania aktywów w funkcjonalnym stanie.
Rysunek 1.1.1: Wyzwania infrastrukturalne i w jaki sposób PPP mogą pomóc im sprostać

Dodatkowe źródła finansowania
Co jest nie tak z
infrastrukturą?
Jak PPP mogą pomóc

Niski zasięg, jakość,
niezawodność

Dodatkowe źródła
finansowania

Niewystarczające
środki

Analiza i innowacje
sektora prywatnego

Złe planowanie i
dobór projektów

Efektywniejsze dostarczanie projektów i usług

Nieskuteczne
zarządzanie

Poprawa utrzymania

Nieopdpowiednie
utrzymanie

Alternatywy lub
uzupełnienia inne niż PPP
Zwiększenie
zasobów fiskalnych
Skuteczniejsze
podejmowanie decyzji
Skuteczniejsze
zarządzanie
Lepsze regulacje

Lepsza jakość i efektywność infrastruktury
Mechanizmy, przy uŜyciu których PPP moŜe poprawić dostarczanie infrastruktury,
podsumowuje się często jako „determinanty efektywności” – a mianowicie, w jaki sposób
korzystać z PPP w celu dostarczenia infrastruktury, która zapewni uzyskanie odpowiedniej
proporcji wartości do ceny. Wspomniane determinanty efektywności – zgodnie z opisem w
Ramce 1.1.1 – są często zintegrowane z polityką PPP.

Ograniczenia i pułapki związane z PPP oraz niezbędne środki
uzupełniające
Istnieją problemy, których PPP nie rozwiąŜą lub które nawet mogą zaostrzyć. Po pierwsze
moŜe się wydawać, Ŝe PPP pozwalają zaradzić problemom z finansowaniem w większym
stopniu niŜ mogą w rzeczywistości, jako Ŝe zobowiązania finansowe rządu w odniesieniu do
PPP mogą być niejasne. MoŜe to prowadzić to tego, Ŝe rządy będą akceptować wyŜsze
zobowiązania finansowe oraz ryzyko w ramach PPP niŜ wynikałoby to z zasad ostroŜnego
zarządzania finansami publicznymi. Podczas gdy PPP mogą przyczynić się do lepszej
analizy projektów i wprowadzić świeŜe pomysły, odpowiedzialność za planowanie i dobór
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projektów

spoczywa

zasadniczo

na

sektorze

publicznym,

a mogą się one okazać trudniejszym zadaniem ze względu na niejasność co do kosztów i
brak elastyczności kontraktów PPP. Zalety skuteczności sektora prywatnego w zarządzaniu
infrastrukturą oraz lepsza motywacja do regularnego przeprowadzania zabiegów
konserwacyjnych równieŜ zaleŜą od skutecznego kontraktowania PPP i udzielania zamówień
przez rząd.
Jak pokazano to wyraźnie na Rysunku 1.1.1, ograniczenia te oznaczają, Ŝe PPP często
powinny być uzupełniane innymi środkami umoŜliwiającymi podniesienie wydajności
infrastruktury. Środki takie mogą obejmować podwyŜszenie nakładów finansowych
przeznaczonych na infrastrukturę, sprawniejsze podejmowanie decyzji w sektorze
publicznym, oraz poprawione regulacje i zarządzanie.
W niniejszym rozdziale opisano kaŜdy z czterech problemów związanych z wdraŜaniem
projektów infrastrukturalnych pokazanych na Rysunku 1.1.1 – z podaniem, czy i jak PPP
moŜe pomóc im zaradzić oraz wskazaniem ograniczeń lub pułapek związanych z PPP, które
mogą zaostrzyć problem.
Ramka 1.1.1: Determinanty efektywności projektów PPP
„Determinanty efektywności projektów” PPP to sposoby poprawy proporcji wartości do ceny w
dostarczaniu infrastruktury za sprawą PPP. Obejmują one następujące elementy:

• Transfer ryzyka – ryzyko pozostające przy rządzie w przypadku posiadania i
eksploatowania infrastruktury wiąŜe się ze znaczącym i często nieoszacowanym
kosztem. Alokacja pewnej części tego ryzyka do strony prywatnej, która potrafi lepiej
nim zarządzać, moŜe zredukować całkowite koszty projektu, które muszą ponieść
władze

• Całość kosztów eksploatacji – pełna integracja, będąca odpowiedzialnością jednej
strony, starannie przygotowany projekt i budowa z dostarczaniem usług na bieŜąco,
eksploatacją, konserwacją i renowacją, moŜe zmniejszyć całkowite koszty projektu.
Pełna integracja motywuje taką stronę do realizacji kaŜdej z funkcji projektu (projekt,
budowa, eksploatacja, konserwacja) w sposób minimalizujący całkowite koszty

• Innowacje – określanie w kontrakcie docelowych wyników, zamiast zadawania
parametrów wejściowych, zapewnia większą przestrzeń dla innowacyjności.
Konkurencyjny proces przyznawania zamówień w przypadku kontraktów tego rodzaju
zachęca oferentów do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, umoŜliwiających
spełnienie tak określonych specyfikacji

• Wykorzystanie aktywów – strony prywatne mają motywację, aby korzystając z
pojedynczego obiektu obsługiwać liczne strumienie dochodów, redukując koszty kaŜdej
z usług oferowanych z wykorzystaniem danego obiektu

• Orientacja na dostarczenie usługi – umoŜliwia departamentowi sponsorującemu lub
agencji sponsorującej zawieranie długoterminowych kontraktów na usługi, które mają
być dostarczone w zadanym terminie i charakteryzować się zadaną jakością.
Zarządzanie w firmie realizującej PPP jest zatem skoncentrowane na usłudze, którą
naleŜy dostarczyć, bez brania pod uwagę innych celów lub ograniczeń
charakterystycznych dla sektora publicznego
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• Przewidywalność i przejrzystość kosztów i finansowania – branie pod uwagę
kalkulacji kosztów i budŜetu w odniesieniu do całego okresu uŜytkowania,
dostarczanie infrastruktury i powiązanych usług pomocniczych zgodnie ze
specyfikacjami przez dłuŜszy okres, z uwzględnieniem wszelkich wymogów
dotyczących rozwoju lub modernizacji. PowyŜsze umoŜliwia przewidywalność
budŜetową przez cały okres uŜytkowania infrastruktury i redukuje ryzyko
niedostępności finansowania na potrzeby konserwacji po wybudowaniu projektu

• Mobilizacja dodatkowego finansowania – pobieranie opłat od uŜytkowników usług
moŜe przynieść większe przychody, a niekiedy być realizowane sprawniej lub
łatwiej przez operatora prywatnego niŜ sektor publiczny. Co więcej, PPP mogą
dostarczyć alternatywnych źródeł finansowania infrastruktury, kiedy rządy muszą
się borykać z ograniczeniami finansowymi

• Rozliczalność – płatności rządowe są uwarunkowane określonymi wynikami, które
strona prywatna musi zrealizować, o uzgodnionej jakości, w uzgodnionej i ilości i
w odpowiednim terminie. JeŜeli wymogi jakości nie są spełnione, płatności za
usługi na rzecz sektora prywatnego mogą zostać obniŜone

• Podręcznik Partnerships Victoria opublikowany w 2001 roku jednoznacznie
przedstawia wspomniane determinanty efektywności jako podstawę programu
PPP stanu Wiktoria w Australii. 1Artykuł PricewaterhouseCoopers (PWC) na temat
“obietnicy PPP” [#9, strony 13-34] oraz artykuł Deloitte na temat PPP [#10, strony
5-9] szczegółowo opisują wspomniane korzyści PPP.

1.1.1 Niewystarczające fundusze
Infrastruktura jest najczęściej niedofinansowana – większość krajów nie inwestuje
wystarczająco duŜo, aby spełnić potrzeby infrastrukturalne i wspierać wzrost gospodarczy,
sugerując, Ŝe korzystne gospodarczo projekty nie są wdraŜane. Jest to problem szczególnie
powszechny w krajach rozwijających się.
W rozmaitych opracowaniach zidentyfikowano i podjęto próby kwantyfikacji tej „luki w
finansowaniu”. Na przykład:
•

W studium diagnostycznym Banku Światowego dotyczącym infrastruktury w
Afryce oszacowano, Ŝe Afryka Subsaharyjska musiałaby wydawać 93 miliardy USD rocznie
na infrastrukturę, z czego z obecnych źródeł – takich jak nakłady rządowe, opłaty
uŜytkowników, inwestycje sektora prywatnego oraz inne źródła zewnętrzne – realizowane
jest obecnie tylko 45 miliardów, co oznacza całkowitą lukę w finansowaniu w wysokości 48
miliardów USD [#1, strony 6-9 oraz 65-86]

Zgodnie z raportem IDB 2003 na temat udziału sektora prywatnego w infrastrukturze,
inwestycje potrzebne w sektorze infrastruktury
w Ameryce Łacińskiej wynoszą 58 miliardów USD
2
rocznie – ponad 3 procent regionalnego PKB
1. Partnerships Victoria (2001) Practitioner’s Guide, Departament Skarbu i Finansów Stanu Wiktoria.
2. Biuro Ocen i Nadzoru (2003) MIF Evaluation – Support of Private Participation in Infrastructure, Międzyamerykański Bank
Rozwoju, Aneks I, strona 13.
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•

Wspomniana luka w finansowaniu nie występuje jedynie w krajach rozwijających się – w
raporcie OECD z 2007 roku na temat infrastruktury do roku 2030 zidentyfikowano rosnącą
lukę pomiędzy inwestycjami strukturalnymi potrzebnymi w przyszłości oraz zdolnością sektora
publicznego do spełnienia tych wymogów z tradycyjnych źródeł [#2, Rozdział 1].
Jak zostało to zauwaŜone w przygotowanym przez Bank Światowy studium diagnostycznym
na temat infrastruktury w Afryce, o którym mowa powyŜej, luka w finansowaniu moŜe jako taka
być objawem innych problemów z dostarczaniem infrastruktury. Autorzy ustalili, Ŝe 17 miliardów
USD, czyli 35 procent luki w finansowaniu, moŜna złoŜyć na karb nieefektywności w istniejących
nakładach ze względu na nieprawidłowe zarządzanie, mizerne planowanie inwestycji,
niedoinwestowanie w obszarze konserwacji, zbyt niskie opłaty za usługi i nieefektywność
eksploatacyjną [#1, strony 65-86].

1.1.1.1

W jaki sposób PPP mogą pomóc
Wiele rządów zwraca się ku PPP, poniewaŜ zdaje sobie sprawę, Ŝe potrzebna jest większa ilość
inwestycji w infrastrukturę, tylko Ŝe rząd nie moŜe „pozwolić sobie” na przedsięwzięcie projektów
infrastrukturalnych za pośrednictwem tradycyjnego procesu zamówień publicznych. Choć jest to
jedna z najczęstszych motywacji uzasadniających stosowanie PPP, jest ona zarazem jedną z
najczęściej dyskutowanych. W jakim stopniu PPP rzeczywiście umoŜliwiają rządom podwyŜszenie
nakładów na infrastrukturę, zaleŜy od natury ograniczeń w finansowaniu, którymi związany jest
rząd.
PPP i finansowanie infrastruktury
Z biegiem czasu PPP mogą pomóc w podwyŜszeniu dostępnego finansowania infrastruktury, a
mianowicie doprowadzić do wyŜszych przychodów z tytułu usług infrastrukturalnych. Po pierwsze,
wiele projektów PPP wiąŜe się z opłatami uŜytkowników za usługi – co skutecznie zwiększa
całkowity przychód rządowy oraz środki finansowania infrastruktury. Na przykład: Droga płatna
N4 w Mozambiku i Republice Południowej Afryki została zbudowana jako w ramach PPP,
poniewaŜ Ŝaden z rządów nie dysponował odpowiednimi funduszami, aby w nią odpowiednio
zainwestować. Dotacje wzajemne (ang. cross-subsidies, dotacje pozwalające na finansowanie
produktu/usługi dochodami pochodzącymi ze sprzedaŜy innego produktu/usługi) ze strony
Republiki Południowej Afryki na rzecz strony Mozambiku pomogły uczynić opłaty za korzystanie
przystępnymi dla uŜytkowników.3
RównieŜ władze mogą wdroŜyć pobór opłat od uŜytkowników – co zostało opisane w artykule
Engela, Fischera i Galetovica: PPP: Kiedy i jak [#11, strony 7-13]. PPP nie powiększają zatem
dostępnych zasobów, które mają być przeznaczone na infrastrukturę, w porównaniu z alternatywą
tradycyjnych nakładów rządowych, jeŜeli uŜytkownicy płacą za usługę tyle samo. Niemniej autorzy
zauwaŜają równieŜ, Ŝe rządy mogą mieć trudności z obciąŜaniem uŜytkowników współmierną do
kosztów taryfą za usługi dostarczane publicznie.
Po drugie, PPP mogą przyczynić się do dodatkowych przychodów za sprawą poprawy
wykorzystania aktywów. Podnoszenie przychodów z tytułu alternatywnych sposobów
wykorzystania aktywów infrastrukturalnych moŜe zmniejszyć koszt tej infrastruktury, jaki musi
ponosić rząd lub uŜytkownicy. Na przykład: wykonawca New Schools Privately Financed Project –
projektu PPP mającego na celu budowę i utrzymanie 19 nowych szkół – w Australii, w
Nowej Południowej Walii – uzyskał dodatkowy przychód wynajmując przestrzeń prywatnym
ośrodkom opieki nad dziećmi w miejscu lokalizacji szkół. Ten dodatkowy przychód z ośrodków
opieki pozwolił rządowi na oszczędności rzędu 3,2 milionów AUD (2,5 miliona USD) przez cały
okres funkcjonowania projektu.4

3.
Peter Farlam (2005): Working Together: Assessing Public-Private Partnerships in Africa, Instytut Spraw Międzynarodowych
Republiki Południowej Afryki, seria NEPAD Policy Focus, strony 9-10.
4.
Audytor Nowej Południowej Walii-Ogólna kontrola wyników (2006) The New Schools Privately Financed Project, Izba Kontroli
Nowej Południowej Walii.
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PPP i finansowanie infrastruktury
PPP mogą równieŜ dostarczyć alternatywnego podejścia do finansowania infrastruktury w
tym sensie, Ŝe mogą prowadzić do rozłoŜenia kosztów kapitałowych infrastruktury w czasie.
Władze często borykają się z ograniczeniami kredytowymi – które mogą wynikać z
ostroŜnych polityk zarządzania finansami publicznymi – co oznacza z kolei, Ŝe nawet
komercyjnie opłacalne projekty infrastrukturalne nie mogą być realizowane w sektorze
publicznym. PPP dostarczają alternatywnego sposobu finansowania infrastruktury, który
moŜe pokonać to ograniczenie.
W swoim artykule, Engel, Fischer i Galetovic [#11, strona 9] sugerują, w jakim stopniu
PPP mogą przyczynić się do złagodzenia ograniczeń kredytowych w zaleŜności od natury
tych ograniczeń. PPP mogą złagodzić krótkoterminowe ograniczenia płynności, sprawiając,
Ŝe za budowę PPP zapłaci przygotowany ekonomicznie uŜytkownik. Autorzy argumentują
jednakŜe, Ŝe PPP nie pomogą raczej w sytuacji, kiedy rząd nie moŜe zaciągać kredytów,
poniewaŜ jest uznany za niewypłacalny – w takim przypadku władzom moŜe być trudno
zawierać wiarygodnie kontrakty długoterminowe z porzuceniem potencjalnego źródła
przyszłych dochodów, a więc inwestorzy mogą uznać w tym przypadku projekty PPP za
nieopłacalne. Z drugiej jednak strony w artykule z 2011 roku dotyczącym doświadczeń z
PPP w Chile, Fischer opisuje, w jaki sposób wielostronne zaangaŜowanie w PPP moŜe
poprawić wiarygodność zobowiązań rządu w ramach kontraktu – zwiększając potencjał PPP,
jeŜeli idzie o przełamywanie ograniczeń kredytowych, którym podlega rząd [#12, strony17-18
oraz 27-28].
Korzyść płynąca z PPP jako podejścia do finansowania jest mniej wyraźna, jeŜeli PPP jest w
pełni finansowany z płatności rządowych. Ocena finansowania prywatnego za
pośrednictwem PPP moŜe pomóc rządom przełamać krótkoterminowe ograniczenia
budŜetowe, poniewaŜ koszty kapitałowe projektu rozkładają się wówczas na cały okres
projektu za sprawą stosowania opłat z tytułu dostępności, a nie płatności realizowanych z
góry. MoŜe to oznaczać, Ŝe rząd będzie mógł sobie pozwolić na przeprowadzenie większej
liczby nowych inwestycji infrastrukturalnych w ramach istniejących ograniczeń budŜetowych.
Artykuł APWC na temat PPP ilustruje, w jaki sposób profil płatności za PPP róŜni się od
projektu finansowanego tradycyjnie. [#9, strony 17-19].
Zakres, w jakim korzystanie z PPP jest w stanie umoŜliwić rządom przełamanie ograniczeń
kredytowych zaleŜy równieŜ od tego, w jaki sposób PPP jest rozliczany. Jak opisano w
Module 2, Punkt 4.3: Rachunkowość i sprawozdawczość fiskalna na potrzeby PPP,
niektóre aktywa i pasywa związane z PPP mogą być wykazywane w sprawozdaniach
rządowych i statystykach finansowych. W tym przypadku, finansowanie PPP podlegałoby tym
samym ograniczeniom co w przypadku publicznych poŜyczek na projekty infrastrukturalne.
Nie istnieją międzynarodowe normy rachunkowości dotyczącej zobowiązań związanych z
PPP. Niemniej opublikowano odpowiednie międzynarodowe standardy, które zostały w
niektórych krajach wprowadzone (patrz Moduł 2, Punkt 4.3: Rachunkowość i
sprawozdawczość fiskalna na potrzeby PPP , aby uzyskać więcej szczegółów).

1.1.1.2

Ograniczenia i pułapki związane z PPP – brak jasności fiskalnej
PPP mogą w pewnych przypadkach pomóc zwiększyć dostępne finansowanie na potrzeby
infrastruktury, jak to zostało opisane w Punkcie 1.1.1 Niemniej PPP generują równieŜ
zobowiązania fiskalne. Są to zazwyczaj zobowiązania długoterminowe i mogą być one
zobowiązaniami warunkowymi – co oznacza, Ŝe ich spłata zaleŜy od takich ryzyk, jak
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ryzyko popytu, kursu wymiany walut i wzrostu kosztów. To sprawia, Ŝe trudniej jest ocenić
koszt fiskalny PPP od tradycyjnego projektu rządowego, w przypadku którego nakłady
kapitałowe realizowane są od razu.
Brak jasności fiskalnej moŜe sprawić, Ŝe rządy przeszacują zakres, w którym PPP
rzeczywiście zwiększają dostępne źródła finansowania infrastruktury. MoŜe on równieŜ
prowadzić do powstania pokusy, by wydać więcej teraz, w odpowiedzi na naciski polityczne i
naciski innego rodzaju, aby dostarczyć nową i istotną infrastrukturę. W konsekwencji zaś
dojść moŜe do tego, Ŝe władze będą akceptować wyŜsze zobowiązania fiskalne oraz ryzyko
w ramach PPP niŜ wynikałoby to z zasad ostroŜnego zarządzania finansami publicznymi.

Rządy często akceptują nadmierne ryzyko fiskalne w ramach
PPP
Nawet jeŜeli oczekuje się, Ŝe PPP wygeneruje dodatkowe zasoby – na przykład za sprawą
opłat pobieranych za usługi od uŜytkowników – rządy często ponoszą lub współdzielą pewne
ryzyka projektowe. Rządy mogą na przykład dostarczać gwarancje na Ŝądanie, ponadto w
grę wchodzą kursy wymiany, a nawet pewne koszty. Zaakceptowanie tych ryzyk moŜe być
zgodne z dobrą alokacją ryzyka, jak opisano to w Module 3, Rozdział 3: Strukturyzacja
projektów PPP. Niemniej koszty tych gwarancji mogą być trudne do oszacowania, a rządy
często biorą na siebie o wiele większe ryzyko, niŜ się spodziewają. Wpływ subiektywnego
optymizmu na podejmowanie decyzji w ramach projektu (patrz Punkt 1.2: Niedostateczne
planowanie i selekcja projektów) moŜe ulec wzmocnieniu – rząd moŜe na przykład wyrazić
zgodę na dostarczenie gwarancji na Ŝądanie na potrzeby danego projektu, jako Ŝe
optymistyczne prognozy sugerują, Ŝe nie powinno to pociągać za sobą Ŝadnych kosztów.
Sponsorzy lub odpowiedzialni urzędnicy państwowi mogą równieŜ czuć pokusę do
przeszacowania zapotrzebowania, „ukrycia” potrzeby uzyskania dotacji oraz forsowania
projektów, które w rzeczywistości nie są rentowne. Skumulowany wpływ na pewną liczbę
projektów PPP moŜe wytworzyć znaczące ryzyko fiskalne. Co więcej, zasoby publiczne
mogą zostać przydzielone do projektów, które nie oferują rozsądnej proporcji wartości do
ceny, jako Ŝe koszty są wyŜsze, lub korzyści niŜsze, niŜ początkowo myślano.
Praca Irwina na temat gwarancji rządowych [#13, rozdział 2 i 3] zawiera przykładowe
sposoby uŜycia gwarancji, które w pewnych przypadkach doprowadziły do wytworzenia
znacznego zaangaŜowania rządu, a takŜe przytacza niektóre powody złych decyzji
podejmowanych przez rządy w sprawie gwarancji.
Oprócz jawnych zobowiązań rządu takich jak gwarancje, PPP mogą spowodować takŜe
powstanie zobowiązań niejawnych – a mianowicie zobowiązań innych niŜ kontraktowe, które
wynikają z obowiązku etycznego lub oczekiwań opinii publicznej – co stwarza dalsze ryzyko
5
fiskalne Słabe kontrakty i nieskuteczne ich egzekwowanie moŜe oznaczać, Ŝe rządy nie
zdołają naprawdę przenieść ryzyka do sektora prywatnego. Ponownie wynika z tego, Ŝe
rządy koniec końców będą musiały ponieść znacznie wyŜsze ryzyko, niŜ oczekiwały, kiedy
projekty były na wstępnym etapie wdroŜenia.

5.
W celu zapoznania się z definicją zobowiązań jawnych i niejawnych, patrz Polackova (1998) Government Contingent Liabilities: A
Hidden Risk to Fiscal Stability, Bank Światowy.
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W Ramce 1.1.2 przedstawiono przykłady PPP, w przypadku których rządy musiały
zrealizować duŜe, nieoczekiwane płatności, albo w wyniku zrealizowanych gwarancji, albo
teŜ nieskutecznego transferu ryzyka i niejawnych zobowiązań.

Ramka 1.1.2: PPP wytwarzające nadmierne ryzyko fiskalne – przykłady z Kolumbii,
Korei, Meksyku i Zjednoczonego Królestwa
Rządy często zapewniają gwarancje na potrzeby projektów PPP, które potem pociągają za
sobą większe koszty niŜ oczekiwano. Oto przykłady:

•

W latach 90. XX wieku rząd Kolumbii zagwarantował przychód z dróg płatnych oraz
lotniska, a takŜe płatności ze strony dostarczających miejskie media spółek, które
zawarły długoterminowe umowy zakupu energii elektrycznej z niezaleŜnymi
producentami energii. Popyt niŜszy niŜ oczekiwano oraz inne problemy
1
spowodowały, Ŝe rząd musiał zapłacić do 2005 roku 2 miliardy USD

•

RównieŜ w 1990 roku, rząd Korei Południowej zagwarantował 90 procent
prognozowanych przychodów za 20 lat uŜytkowania drogi finansowanej ze środków
prywatnych, łączącej stolicę, Seul, z nowym lotniskiem w Incheon. Kiedy droga
została otwarta, przychody z jej uŜytkowania okazały się o ponad połowę niŜsze niŜ
2
prognozowano. Rząd musiał płacić dziesiątki milionów dolarów kaŜdego roku.
Projekty PPP mogą równieŜ wytworzyć znaczące niejawne zobowiązania rządów.
JeŜeli projekty PPP borykają się z kłopotami finansowymi, na rządy moŜe być
wywierana znacząca presja, by je dofinansowywać, aby uniknąć przerw w
dostawach usługi. Oto przykłady:

•

W okresie pięciu lat od 1989 do 1994 roku, Meksyk rozpoczął realizację ambitnego
programu budowy dróg, przyznając ponad 50 koncesji na 5 500 km płatnych dróg.
Koncesje były silnie lewarowane, poniewaŜ wkłady kapitałowe realizowane były w
postaci „kapitału pracy” w budowę, a nie w gotówce. Finansowanie zadłuŜenia w
przypadku tych projektów odbywało się na podstawie zmiennej stopy
oprocentowania ze stałą marŜą; dostarczyły je lokalne banki – z których wiele było
własnością rządu – które mogły się spotkać z presją ze strony rządu, aby udzielić
kredytów. Do 1997 roku, ze względu na niŜsze niŜ oczekiwano natęŜenie ruchu
drogowego i wzrost stóp oprocentowania, rząd był zmuszony poddać cały program
płatnych dróg restrukturyzacji i dofinansować koncesje. Ostatecznie rząd musiał
3
przejąć 25 koncesji oraz 7,7 miliardów USD zadłuŜenia

•

Narodowa SłuŜba Ruchu Lotniczego Zjednoczonego Królestwa (NATS) została
częściowo sprywatyzowana w celu oddzielenia funkcji kontroli ruchu lotniczego od
Agencji Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie z ustaleniami PPP, NATS miało otrzymywać
wynagrodzenie w oparciu o natęŜenie ruchu lotniczego. Spółka PPP zaciągnęła
znaczące poŜyczki na swoje inwestycje i działalność. Po atakach z 11 września
ruch lotniczy spadł poniŜej prognozowanego i istniało zagroŜenie, Ŝe spółka nie
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spełni swoich zobowiązań kredytowych. Aby zredukować postrzegane ryzyko utrudnień
w dostarczaniu usługi, Rząd Zjednoczonego Królestwa wpompował 100 milionów GBP
kapitału w spółkę projektową.4
Źródła:(1) Irwin (2007) Government Guarantees Allocating and Valuing Risk in Privately
Financed Infrastructure Projects, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank
Światowy; (2) Kim, Kim, Shin i Lee (2011) Public-Private Partnership Infrastructure Projects:
Case Studies from the Republic of Korea Volume 1: Institutional Arrangements and
Performance Azjatycki Bank Rozwoju; (3) oraz (4) Ehrhardt i Irwin (2004) Avoiding Customer
and Taxpayer Bailouts in Private Infrastructure Projects:Policy toward Leverage, Risk
Allocation, and Bankruptcy Dokument roboczy badań politycznych Banku Światowego 3274,
kwiecień 2004.

PPP moŜna wykorzystać do obejścia ograniczeń kredytowych
i budŜetowych
JeŜeli korzysta się z PPP jako źródła finansowania bez zapewnienia dodatkowych jego
źródeł, otwiera to moŜliwość wykorzystania PPP do obejścia ostroŜnego budŜetu i środków
kontroli zarządzania finansami publicznymi.
W PPP unika się pełnych nakładów kapitałowych ze strony rządu ponoszonych z góry –
tworząc w ich miejsce strumień przyszłych zobowiązań płatnościowych ze strony władz.
Większość międzynarodowych zasad rachunkowości finansów publicznych nie wymaga, by
zobowiązania PPP były wykazywane w bilansie rządu jako część długu publicznego (patrz
Moduł 2, Rozdział 4: Zarządzanie finansami publicznymi, aby uzyskać więcej
szczegółów). Z chwilą zawarcia PPP, przyszłe zobowiązania płatnościowe mogą nie być
uwzględnione w budŜetach i planach wydatków, które często nie wybiegają więcej niŜ trzy
lata naprzód. W przypadku braku starannego zarządzania umoŜliwia to rządom
wykorzystywanie PPP do obejścia ostroŜnych ograniczeń kredytowych i budŜetowych – co
stanowi kuszącą opcję zapewnienia lepszych (i popularnych politycznie) usług w danej chwili
na koszt przyszłych pokoleń.
Artykuł Abrantesa de Sousy na temat portugalskiego doświadczenia z PPP [#14]
opisuje, w jaki sposób nieadekwatna kontrola procesu PPP skłoniła rząd Portugalii do
podjęcia znacznych zobowiązań fiskalnych w swoich kontraktach PPP, co przyczyniło się do
kryzysu fiskalnego w 2011 roku. Abrantes de Sousa pokazuje, w jaki sposób program PPP
spowodował problemy budŜetowe, i podkreśla motywacje, którymi kierowały się agencje: do
wykorzystania PPP po prostu po to, by złagodzić ograniczenia budŜetowe. Inicjatywa
Prywatnego Finansowania Zjednoczonego Królestwa (PFI, brytyjska nazwa PPP) równieŜ
znalazła się w ogniu krytyki, ze względu na ukrywanie kosztów zobowiązań rządowych.
Dochodzenie Komisji Specjalnej Izby Lordów w sprawie PFI pozwoliło na ustalenie, Ŝe
wielu świadków przypisywało wybór PFI faktowi, Ŝe w przypadku kontraktów tego rodzaju
wiele z zobowiązań rządowych nie było wykazywanych w ramach długu publicznego [#15,
strony 16-18].
Moduł 2, Rozdział 4: Zarządzanie finansami publicznymi oraz Moduł 3, Punkt 2.3:
Ocena następstw fiskalnych, dostarczają wskazówek na temat metod, które rządy mogą
wykorzystać do zarządzania następstw finansowych PPP, aby uniknąć wspomnianych
problemów.
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1.1.2

Niedostateczne planowanie i selekcja projektów
Ograniczone zasoby są często wydawane na źle wybrane projekty, które nie dostarczają
korzyści współmiernych do poniesionych kosztów. W rezultacie powstać mogą
niedostatecznie eksploatowane aktywa i usługi o niskiej jakości, pomimo wyŜszych kosztów
niŜ konieczne. Te systemowe problemy wynikają z:

•

•

•

Niedostatecznego planowania i koordynacji – dobre planowanie i koordynacja sektorowa
i międzysektorowa są niezbędne, jeŜeli chcemy zapewnić, by zawsze wybierane były
„najlepsze” projekty – te, które oferują najlepszą proporcję wartości do ceny, umoŜliwiają
zintegrowany rozwój regionalny i dostarczają klientom poŜądanych usług. Bez dobrych
planów odpowiedzialne agencje nie będą dysponować pełnym obrazem potencjalnych
projektów, które moŜna by wdroŜyć i nie będą wiedzieć, w jakiej kolejności wdraŜać projekty,
aby uzyskać najlepszy stosunek wartości do ceny, a koordynacja międzysektorowa będzie
słaba. Ramka 1.1.3 zawiera przykład, który pokazuje, jak słabe planowanie infrastruktury
moŜe sprawić, Ŝe projekty nie doprowadzą do uzyskania oczekiwanej proporcji wartości do
ceny

Błędna analiza – analiza leŜąca u podstaw wyboru projektu często bywa błędna, w
związku z czym projekty, które wydają się uzasadnione w perspektywie proporcji kosztów do
korzyści, okazują się takimi nie być w praktyce. Korzyści są często przeszacowywane, co
prowadzi do projektów, które są większe lub bardziej złoŜone, niŜ uzasadniałby to popyt na
usługi, podczas gdy koszty są często niedoszacowane. Zielona Księga Rządu Zjednoczonego
Królestwa w sprawie oceny projektów potwierdza, Ŝe jest to problem systemowy, i podkreśla
6
potrzebę skorygowania „subiektywnego optymizmu” w analizie projektów Na przykład, w
przypadku szeregu opracowań dotyczących duŜych projektów transportowych autorstwa
7
Flyvbjerga [#3, 4 i 5] okazało się, Ŝe koszty były regularnie niedoszacowywane, a korzyści
przeszacowywane:
1.

W studium opisującym 258 projektów transportowych ustalono, Ŝe przeciętnie
rzeczywiste koszty były o 28 procent wyŜsze niŜ koszty zaplanowane – oraz o średnio o
65 procent wyŜsze w przypadku projektów realizowanych poza Europą i Ameryką
Północną

2.

W studium opisującym 25 projektów kolejowych ustalono, Ŝe znacznie
przeszacowane były prognozy ruchu kolejowego, gdyŜ średnio przekraczały rzeczywisty
ruch ponad dwukrotnie. Trafność prognoz ruchu drogowego w przypadku 183 projektów
drogowych równieŜ okazała się bardzo zmienna, niemniej przeciętnie z tendencją do
przeszacowywania.

Polityka lub korzyści osobiste równieŜ mogą mieć wpływ na proces selekcji projektów
– zwiększając koszty lub w niektórych przypadkach przenosząc fundusze do mniej korzystnych
projektów. Analiza korupcji w publicznych inwestycjach infrastrukturalnych przygotowana
przez IMF pozwoliła na ustalenie, Ŝe trendy korupcyjne dąŜą do projektów realizowanych z
nakładów kapitałowych i zwiększają ich rozmiary i złoŜoność – redukując zarazem opłacalność
takiej inwestycji [#6].
6.
Treasury Guidance (2011) The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government Departament Skarbu HM (2003,
aktualizacja: 2011), strony 29-30.
7.

Pełna lista prac Flyvbjerga znajduje się na stronie internetowej autora, http://flyvbjerg.plan.aau.dk/pub.htm#English.
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Czynniki te często się ze sobą przeplatają. Na przykład: niewystarczająca analiza lub
niedostateczne planowanie mogą doprowadzić do forsowania źle wybranych projektów ze
względów politycznych oraz w celu uzyskania osobistych korzyści, jak zostało to opisane w
księdze źródłowej Banku Światowego na temat odstraszania korupcji w przypadku
sektora wodnego [#7, rozdział 6]. W swoich opracowaniach Flyvberg podkreśla równieŜ,
wspierając to przykładami, Ŝe koszty i korzyści mogą być świadomie dezinterpretowane w
celu przeforsowania projektów z pobudek politycznych lub organizacyjnych [#5].

Ramka 1.1.3: Sektor wodny Mumbaju – przykład złego planowania w sektorze
infrastruktury
Doświadczenie Miejskiej Korporacji Większego Mumbaju stanowi przykład słabego
planowania w sektorze wodnym. Korporacja poszukiwała sposobów na poprawienie
wydajności swojego funkcjonowania. W Mumbaju jest mało wody i jej zasoby są racjonowane
za pomocą ograniczania jej dostaw do około czterech-sześciu godzin na dobę w większości
miasta. Planiści Kooperacji pracowali nad nowymi schematami transportu wody z terenów
połoŜonych setki kilometrów poza miastem. Konsultanci zaangaŜowani za pośrednictwem
Banku Światowego przeanalizowali koszt uzyskania dostaw wody 24 godziny/dobę w jednej
dzielnicy (K-East) przy uŜyciu wyłącznie nowych zasobów i porównali wynik z kosztem
uzyskania dostaw 24 godziny/na dobę poprzez udoskonalenie systemu dystrybucji w celu
zredukowania wycieków i kradzieŜy. Konsultanci oszacowali, Ŝe koszt udoskonalenia
dystrybucji będzie stanowić nie więcej niŜ jedną szóstą kosztu masowego zwiększenia
dostaw przy załoŜeniu tej samej poprawy jakości usług. Skala omawianej rozbieŜności
sugeruje, Ŝe w swoim planowaniu Miejska Korporacja przychylała się nieobiektywnie do
duŜych projektów.
Źródło: Castalia (2007) Financial and Cost Benefit Analysis Report: K-East Ward Water
Distribution Improvement Project.

1.1.2.1 W jaki sposób PPP mogą pomóc
W odpowiednich okolicznościach PPP mogą pomóc udoskonalić selekcję projektów
infrastrukturalnych, a to dzięki wykorzystaniu analizy i pomysłów inwestorów sektora
prywatnego, których zwrot finansowy zaleŜy od prawidłowego prognozowania przychodu i
kosztu.
Po pierwsze, prywatni sponsorzy i kredytodawcy przeprowadzają własną analizę projektu,
a poza tym posiadają doświadczenie i silną, związaną z zyskiem motywację, by starannie
ocenić korzyści i koszty. W szczególności zaś kredytodawcy na rzecz transakcji finansowych w
ramach projektów przeprowadzają rozległe badanie due diligence projektu, jak to zostało
opisane w Rozdziale 3: Jak finansuje się z PPP. Badanie Standard and Poor z 2002 roku
ujawniło, Ŝe prognozy ruchu drogowego na potrzeby płatnych dróg zlecane przez banki
zazwyczaj są mniej optymistyczne od tych zlecanych przez inne agencje, w tym deweloperów i
rządy, jednakŜe wciąŜ nie są one obiektywne – średnio niedoszacowuje się bowiem ruchu, ale o
8
nie więcej niŜ 20 procent, w kontraście do wspomnianych o 35 procent.
8.

Bain i Wilkins (2002) Infrastructure Finance: Traffic Risk in Start-Up Toll Facilities, Standard and Poor’s.
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Proces przetargowy w ramach PPP moŜe zatem działać jako filtr nierentownych projektów.
Jak piszą Engel, Fischer i Galetovic [#11, strona 12], jeŜeli od sponsora i kredytodawcy z
sektora prywatnego wymaga się, by wzięli na siebie ryzyko proporcji przychodu i kosztu w
ramach PPP, projekt nierentowny moŜe po prostu nie przyciągnąć zainteresowania sektora
prywatnego. Przykładowo, raport McKinseya o wyzwaniach infrastrukturalnych w
Indiach [#17, strony 25-27] odnotowuje fakt, Ŝe pewna liczba projektów płatnych dróg w
ramach Narodowego Stowarzyszenia Autostrad Indii (National Highways Association of India,
NHAI) nie przyciągnęła uwagi oferentów. W niektórych przypadkach oferenci uznali, Ŝe w
odniesieniu do projektowanych dróg przeszacowano poziom popytu. W innych przypadkach
oferenci uznali kosztorysy NHAI za zaniŜone, a projekty za nierentowne, jeŜeli przyjąć
bardziej ostroŜne załoŜenia co do kosztów. Z drugiej strony Engel, Fischer i Galetovic [#11,
strona 12] zauwaŜają, Ŝe jeŜeli ryzyko ponosi rząd – na przykład dostarczając gwarancję
popytu – wówczas taki nierentowny projekt moŜe wciąŜ okazać się zyskowny dla partnera
prywatnego, co zarazem redukuje „zdolność filtrowania” przypisywaną PPP.
Doświadczone prywatne spółki mogą równieŜ mieć odpowiednią wiedzę, aby
prawidłowo identyfikować potrzeby infrastrukturalne, oraz opracowywać innowacyjne
rozwiązania, umoŜliwiające ich spełnienie. Przyjmowanie niewywołanych ofert od spółek
prywatnych w ramach projektów PPP moŜe być sposobem wykorzystania tych rozwiązań.
Ramka 1.1.4 zawiera przykład innowacyjnego projektu zbudowanego na podstawie
niewywołanej oferty. ChociaŜ niewywołane oferty mogą być przydatnym źródłem pomysłów,
naleŜy je poddawać takiej samej analizie, jak inne powaŜne inwestycje rządowe, w celu
udoskonalenia procesu selekcji. Moduł 3, Rozdział 6: Postępowanie z niewywołanymi
ofertami opisuje, w jaki sposób niektóre rządy wprowadziły polityki zachęcające do
przedkładania niewywołanych ofert, poddając zarazem takie oferty rygorystycznym analizom
i procesowi konkurencyjnemu.
Ramka 1.1.4: Pasy HOT w stanie Wirginia – Przykład innowacyjności sektora
prywatnego
Pewien odcinek autostrad I-495 and I-95 – „obwodnica” wokół Waszyngtonu, obszaru
metropolitalnego DC oraz głównego korytarza północ-południe – wymagał naprawy i
rozbudowy, aby zmniejszyć tłok narastający od wczesnych lat dziewięćdziesiątych.
Departament Transportu Stanu Wirginia (VDOT) opracował wstępnie plan uzdrowienia i
rozszerzenia autostrady za cenę 3 miliardów USD, niemniej brak finansowania i sprzeciw
opinii publicznej względem proponowanego przemieszczenia 300 firm i domów unieruchomiły
projekt.
W 2002 roku Fluor, spółka inŜynieryjna i budowlana, złoŜyła niewywołaną ofertę budowy
płatnych pasów o znacznym natęŜeniu ruchu (High Occupancy Toll, HOT) na I-495, jako
alternatywę umoŜliwiającą pomieszczenie ruchu. Pasy HOT to innowacyjna technologia, która
umoŜliwia kierowcom płacenie w zamian za uniknięcie tłoku. Płatne pasy będą prowadzić
wzdłuŜ pasów autostradowych i zaprojektowano je w sposób eliminujący moŜliwość
powstawania korków. W celu regulowania zapotrzebowania na pasy, opłaty za korzystanie z
pasów HOT zmieniają się w zaleŜności od warunków na drodze. Gdy ruch się wzmaga,
opłaty rosną. Samochody z więcej niŜ trzema pasaŜerami i autobusy będą mogły korzystać z
pasów HOT za darmo. Propozycja firmy Fluor zredukowała liczbę domów i firm do
przeniesienia z 300 do sześciu, co stanowiło podstawowy czynnik umoŜliwiający zdobycie
wsparcia obywateli w odniesieniu do projektu. Oferta minimalizowała równieŜ koszty ze
względu na spełnienie jedynie minimalnych standardów specyfikacji drogowych.
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W 2005 roku VDOT przyznał kontrakt PPP na budowę pasów HOT. Całkowity koszt projektu
wynosi 2 miliardy dolarów, w zestawieniu z 3 miliardami USD w ramach wstępnych planów
opracowanych przez rząd. Stan Virginia pokryje 400 milionów USD z tych kosztów. Projekt
pasów HOT został zamknięty finansowo w 2007 roku, a pasy mają zostać uruchomione w
roku 2012. Zatwierdzono teŜ kolejny projekt pasów HOT na drodze I-95. Ich budowa ma
ruszyć na początku 2012 roku. Oba projekty mają rozładować tłok i zagwarantować określone
czasy przejazdu uŜytkownikom pasów HOT.
Źródło: strona internetowa pasów HOT stanu Virginia (http://www.virginiahotlanes.com); Gary
Groat (2004) Loosening the Belt, Roads and Bridges, tom 42, nr 4, z kwietnia 2004 r.;
Departament Transportu Stanu Virginia (2008) Virginia HOT Lanes Fact Sheet, Wirginia.

1.1.2.2 Ograniczenia i pułapki związane z
Niedostateczne planowanie i selekcja projektów

PPP

–

ChociaŜ proces PPP moŜe zapewnić więcej informacji i dodatkową analizę na potrzeby
selekcji projektów, to rząd pozostaje odpowiedzialny za wybór projektów do wdroŜenia.
Ogranicza to zakres, w jakim PPP mogą pomóc udoskonalić proces selekcji.
Przede wszystkim jednak PPP niewiele wnoszą, jeśli idzie o poprawę planowania. JeŜeli
projekty PPP inicjowane są przez władze, spółki prywatne mogą jedynie reagować, unikając
projektów, które nie wydają się rentowne, jak opisano powyŜej. JeŜeli pomysły na PPP są
generowane przez prywatnych sponsorów, nie są oni często w stanie przezwycięŜyć słabości
w planowaniu i koordynacji pomiędzy sektorami lub pomiędzy regionami. Przykładowo,
projekt pasów HOT opisany w Ramce 1.1.4 nie sięga do Maryland, sąsiadującego stanu, w
którym zlokalizowana jest połowa obwodnicy. Ponadto, choć generując pomysły projektowe
prywatne firmy koncentrują się na projektach rentownych, mogą nie zaoferować
ekonomicznie korzystnych projektów, które wymagałyby nakładów rządowych.
Elastyczność kontraktów PPP moŜe równieŜ zwiększyć wyzwania związane z planowaniem
w sektorze. Jak opisano to w przeglądzie programu PPP dokonanym przez Izbę Lordów
Zjednoczonego Królestwa [#15, strony 28-29], projekty PPP stanowią zobowiązanie
długoterminowe, którego zmiana – jeŜeli będzie konieczna (lub jeśli zostały na początku źle
zrozumiane) – moŜe się okazać kosztowna.
Ogranicza to zakres, w jakim PPP mogą pomóc udoskonalić analizę projektów. Po
pierwsze, sektor prywatny równieŜ nie jest odporny na nieobiektywny optymizm. Analiza
Standard & Poors opisana powyŜej pokazuje, Ŝe chociaŜ kredytodawcy przyjmują bardziej
realistyczne załoŜenia niŜ agencje publiczne, wciąŜ jednak przeszacowują prognozy ruchu
drogowego. Bardziej ostroŜne prognozy ruchu zlecane przez banki wciąŜ mogą
przeszacować rozmiary ruchu o niemal 20 procent.9
9.

Bain i Polakovic (2005) Traffic Forecasting Risk Study Update 2005: Through Ramp-Up And Beyond, Standard & Poor’s.
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Po drugie, jeŜeli strona prywatna w PPP nie ponosi ryzyka związanego z rozmiarami ruchu lub innych
ryzyk związanych z projektem, motywacja do dokonania rygorystycznej analizy jest słabsza. Struktury
PPP mogą nawet osłabić motywację rządu do przeprowadzenia rygorystycznej analizy, zaciemniając
koszty i ryzyka, które ponosi rząd (patrz Punkt 1.1.1.2: Ograniczenia i pułapki związane z PPP –
brak jasności fiskalnej).
Wreszcie, PPP mogą stanowić okazję do korupcji, która moŜe zniekształcić proces selekcji. JeŜeli
selekcja projektów nie jest oparta na analizie – w szczególności w sytuacji, kiedy korupcja lub
podąŜanie za politycznym interesem dominuje w procesie selekcji – PPP będą równieŜ
prawdopodobnie tym dotknięte. Wytyczne w zakresie unikania ryzyka korupcji i redukowania go znaleźć
moŜna w serii tekstów źródłowych Banku Światowego na temat zarządzania w sektorze wodnym,
10
transportowym i energetycznym.

1.1.3

Nieefektywne zarządzanie
Częstym uzasadnieniem zaangaŜowania sektora prywatnego w zapewnianie infrastruktury jest
argument, Ŝe sektor prywatny jest bardziej skuteczny i wydajny w zarządzaniu budowami
infrastrukturalnymi oraz dostarczaniu usług, kiedy aktywa są juŜ dostępne. Projekty budowlane, którymi
zarządza rząd, często znacznie przekraczają budŜet oraz nie są realizowane w terminie (jak opisano to
dalej w Punkcie 1.1.3.1).
Usługi dostarczane przez podmioty rządowe są często na niskim poziomie, ze względu na ograniczoną
zdolność i słabą motywację w obszarze zarządzania. To zaś podnosi koszty – na przykład w
przygotowanym przez Bank Światowy studium diagnostycznym dotyczącym infrastruktury w
Afryce [#1, strony 71-74] szacuje się, Ŝe nieefektywność w posiadanych przez państwo mediach
miejskich i dostawcach infrastruktury w Afryce Subsaharyjskiej kosztuje około 6 miliardów USD rocznie.
Redukuje to ponadto korzyści, które z usług czerpią uŜytkownicy.
Badania porównujące PPP oraz zamawianą lub eksploatowaną publiczne infrastrukturę ujawniają, Ŝe w
ramach PPP osiągane są lepsze rezultaty. PPP moŜe usprawnić zarządzanie projektami budowlanymi
w przypadku nowych aktywów infrastrukturalnych, jako opisano to w Punkcie 1.1.3.1. Ponadto PPP
moŜe usprawnić wydajność i efektywność usług infrastrukturalnych, jak opisano to w Punkcie 1.1.3.2.
WciąŜ jednak korzyści te mogą zaleŜeć od tego, czy rząd skutecznie wygeneruje napięcie
konkurencyjne w zamówieniach PPP. Jak opisano w Punkcie 1.1.3.3, niedostateczna zdolność rządu w
tym zakresie moŜe prowadzić do źle prowadzonych procesów przetargowych, źle przygotowanych
kontraktów i częstych renegocjacji.

1.1.3.1

W jaki sposób PPP mogą pomóc – sprawniejsze budowanie
nowych aktywów
PPP tworzy się, aby zredukować czas budowy oraz przekraczanie kosztów w przypadku nowych
aktywów infrastrukturalnych, częste w tradycyjnych zamówień publicznych.
Narodowa Izba Kontroli w Zjednoczonym Królestwie przeprowadziła badanie, jaki odsetek projektów
PPP przekracza budŜet lub nie jest realizowany na czas, i porównała wyniki ze
10. Halpern, Kenny, Dickson, Ehrhardt i Oliver (2008): Deterring Corruption and Improving Governance in the Water Supply &
Sanitation Sector: Sourcebook, Bank Światowy; Bank Światowy/Departament Energetyczny, Transportowy i Wodny oraz Finansowy,
Gospodarczy i Urbanistyczny 2009) Deterring Corruption and Improving Governance in the Electricity Sector Bank Światowy; oraz
Bank Światowy/Rada ds. Sektora Transportu (2009) Deterring Corruption and Improving Governance in Road Construction and
Maintenance, Bank Światowy.
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wcześniejszymi ocenami efektywności projektów zamawianych publicznie. PPP osiągały
lepsze wyniki od zamówień publicznych zwłaszcza w obszarze kosztów – choć róŜnica w
2008 roku była mniejsza niŜ w roku 2003. Jak opisano to w przeglądzie programu PPP
dokonanym przez Izbę Lordów, poprawa sytuacji w publicznych zamówieniach w
Zjednoczonym Królestwie mogła zmniejszyć róŜnicę pomiędzy nimi a PPP [#15, strony 1920].
W dwóch badaniach przeprowadzonych w Australii podzielono proces realizacji projektów w
celu dokonania bardziej szczegółowych porównań. PPP konsekwentnie osiągały lepsze
wyniki i generowały niŜsze nadmiarowe koszty projektowe. Porównanie czasu realizacji
ujawniło, Ŝe zarówno w przypadku PPP jak i tradycyjnie zamawianych projektów, trwały one
dłuŜej niŜ oczekiwano. Badania sugerują, Ŝe opóźnienia pojawiają się na róŜnych etapach
procesu. ZłoŜony proces kontraktowania oznacza, Ŝe PPP mogą się opóźnić na wczesnym
etapie procesu, jednak gdy juŜ są zakontraktowane, zwykle są realizowane na czas. Projekty
zamawiane publicznie mogą być za to kontraktowane szybko, lecz opóźnienia na etapie
wdroŜenia sprawiają, Ŝe cały uzyskany w ten sposób czas (a nawet więcej) zostaje utracony.
Pewną liczbę tych badań podsumowano w Tabeli 1.1.1 i Tabeli 1.1.2.
Tabela 1.1.1: Porównanie PPP i zamówień publicznych w Zjednoczonym Królestwie

Źródło

Porównanie

Odsetek projektów
przekraczających budŜet
(%)

Odsetek projektów nie
realizowanych na czas (%)

PPP

Zamówienia
publiczne

PPP

Zamówienia
publiczne

Narodowa Izba Kontroli, 2003
[#17]

Od przyznania kontraktu
do zakończenia

22%

73%

24%

70%

Narodowa Izba Kontroli, 2008
[#18]

Przyznanie kontraktu do
zakończenia

35%

46%

31%

37%

Tabela 1.1.2: Porównanie PPP i zamówień publicznych w Australii

Źródło

Porównanie

Średnie przekroczenie
budŜetu (% pierwotnego
kosztorysu)
PPP

Infrastructure Partnerships
Australia, 2007 [#19]

Przegląd efektywności
PPP przygotowany przez
Duffielda, 2008 [#20]

Zamówienia
publiczne

Średnie opóźnienie (%
pierwotnego harmonogramu)
PPP

Zamówienia
publiczne

Od pierwotnego
zatwierdzenia do
zakończenia

12%

35%

13%

26%

Od podpisania kontraktu
do zakończenia

1%

15%

-3%

24%

24%

52%

17%

15%

8%

20%

12%

18%

4%

18%

1.4%

26%

Od pierwszego ogłoszenia
do zakończenia
Od zatwierdzenia budŜetu
do zakończenia
Od podpisania kontraktu
do zakończenia
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Spółki budowlane skontrolowane przez Narodową Izbę Kontroli Zjednoczonego Królestwa
wskazywały, Ŝe PPP „narzucają większą dyscyplinę”, jeŜeli idzie o pewność co do kosztów
projektów. Jest to spowodowane tym, Ŝe PPP zazwyczaj nie przewidują moŜliwości korekty
ceny kontraktu w przypadku zmian w kosztach, a prywatni finansiści z większą
skrupulatnością dbają o specyfikacje projektu [#18, strony 7-9]. Zwrot prywatnych spółek z
PPP zaleŜy bowiem od realizacji projektu na czas i zgodnie z budŜetem – co zapewnia
silniejszą motywację niŜ w przypadku zamówień publicznych, gdzie za zmiany w kosztach
projektu często odpowiada zamawiający. Z drugiej strony oznacza to takŜe, Ŝe spółki
prywatne przede wszystkim staranniej i ostroŜniej szacują koszty, co przyczynia się do
redukcji nieobiektywnego optymizmu opisanego w Punkcie 1.1.2.

1.1.3.2 W jaki sposób PPP mogą
dostarczanie usług i zarządzanie nimi

pomóc

–

lepsze

Zgromadzone materiały sugerują, Ŝe udział sektora prywatnego moŜe poprawić usługi i
zarządzanie w zestawieniu z usługami zarządzanymi przez rząd.
W przekrojowym studium Banku Światowego za rok 2009 [#22] przeanalizowano wpływ
udziału sektora prywatnego wprowadzonego za pomocą koncesji lub pełnej prywatyzacji
usług publicznych. W badaniu tym zastosowano analizę ekonometryczną, aby ocenić
efektywność ponad 1200 usług w sektorze wodnym i energetycznym w 71 krajach
rozwijających się i krajach w stadium przejścia do systemu gospodarki kapitalistycznej.
Ustalono, Ŝe po wprowadzeniu udziału sektora prywatnego efektywność rosła w sposób
znaczący – pozwolił on zredukować straty wody i poprawił wydajność personelu. Korzyści te
pojawiły się jednocześnie z usprawnieniami w dostarczaniu usług, co poprawiło ich zasięg i
godziny ich dostępności w ciągu dnia. W studium Marina na temat PPP na potrzeby
miejskich usług wodnych przeanalizowano efektywność 65 duŜych wodnych projektów
PPP w rozwijających się krajach na całym świecie. Marin ustalił równieŜ, Ŝe wprowadzenie
prywatnego operatora w ramach kontraktu PPP systematycznie poprawiało wydajność
operacyjną i jakość usług [#23].
Wyniki te znajdują oparcie w pewnej liczbie studiów przypadków dotyczących
poszczególnych PPP. W Ramce 1.1.5 podsumowano przykładowo wyniki szczegółowej
oceny efektywności kontraktu koncesyjnego dotyczącego usługi wodnej w Bukareszcie w
Rumunii.
Ramka 1.1.5: Kontrakt koncesyjny na dystrybucję wody w Bukareszcie, Rumunia
W 2000 roku miasto Bukareszt w Rumunii zawarło kontrakt koncesyjny z Apa Nova, spółką
zaleŜną międzynarodowego operatora wodnego Veolia. Kontrakt dotyczył zarządzania
usługą wodną miasta. Przegląd wyników kontraktu koncesyjnego ujawnił, Ŝe w ciągu
pierwszych 10 lat Apa Nova usprawniła usługi wodne i ich eksploatację. W przypadku
czterech spośród sześciu wskaźników poziomu usług, udoskonalenia w usługach
przekraczały średnie usprawnienia w innych miastach rumuńskich w tym samym czasie.
Jednocześnie poprawa w zakresie efektywności obejmowała niemal 50-procentową
redukcję wody nieprzynoszącej dochodu, wzrost produktywności personelu z 70
pracowników na przyłącze do 20 – co stanowiło ponadprzeciętną poprawę w porównaniu
do wyników osiąganych w ramach zarządzanych publicznie usług w Rumunii.
Źródło: Erhardt, Rekas i Tonizzo (Castalia) (2010) Evaluation of the Bucharest Water and
Wastewater Concession-Final, Raport przygotowany na zlecenie IFC
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1.1.3.3

Ograniczenia i pułapki związane z PPP – niezdolność do
stworzenia napięcia konkurencyjnego

Jak opisano powyŜej, PPP umoŜliwiają wprowadzenie usprawnień w dostarczaniu infrastruktury.
Niemniej tworzenie motywacji do osiągania korzyści w obszarze efektywności oraz zapewnienie, by
społeczeństwo i uŜytkownicy na tym skorzystali, zaleŜy od tego, czy rządowi uda się skutecznie
wywołać napięcie konkurencyjne w obszarze zamówień PPP oraz dokonać rzeczywistego transferu
ryzyka do sektora prywatnego. MoŜe to być jednak trudne, jeŜeli niska zdolność sektora publicznego
oznacza, Ŝe rządowi brak jest zasobów i umiejętności, by odpowiednio strukturyzować PPP i dobrze
nimi zarządzać.
WdroŜenie konkurencyjnego procesu zamówieniowego w przypadku PPP moŜe być trudne. Jak
opisano to szczegółowo w Module 3 niniejszego Przewodnika, rządy powinny wchodzić na rynek z
dobrze określonymi, wyposaŜonymi w odpowiednią strukturę projektami PPP. JeŜeli jest inaczej,
oferenci mogą przygotować oferty, które będą ze sobą nieporównywalne (bo oparte na róŜnych
załoŜeniach) lub celowo zaniŜone, z myślą o rozstrzygnięciu niejasności w negocjacjach po
przeprowadzeniu przetargu. MoŜe być to wyzwaniem nawet w krajach posiadających znaczące
doświadczenie w obszarze PPP. Na przykład: w przeglądzie PPP w Zjednoczonym Królestwie
przygotowanym przez Izbę Lordów [#15, strony 20-21] opisano, w jaki sposób negocjacje na
preferowanym przez oferentów etapie prowadziły do podniesienia ceny wielu projektów PPP.
W przekrojowym studium doświadczeń PPP w Ameryce Łacińskiej przygotowanym przez
Guascha [#24] kładzie się nacisk na kolejne wyzwanie związane z uzyskiwaniem korzyści
konkurencyjnych – częstość renegocjowania kontraktów PPP. Guasch ustalił, Ŝe z próby zawierającej
ponad 1000 koncesji udzielonych w Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach pomiędzy 1985 a 2000
rokiem 10 procent koncesji energetycznych, 55 koncesji transportowych i 75 koncesji wodnych
poddano renegocjacjom. Renegocjacje te miały miejsce średnio 2,2 roku po przyznaniu koncesji.
Guasch sugeruje, Ŝe taka powszechność renegocjacji wkrótce po przyznaniu kontraktu moŜe
odzwierciedlać wady pierwotnych procesów przetargowych, słabe otoczenie regulacyjne lub oportunizm
ze strony prywatnego przedsiębiorcy lub władz. Większość renegocjacji była korzystna dla operatora –
na przykład prowadziła do wyŜszych taryf, lub redukcji bądź przesunięcia w czasie realizacji
obowiązków inwestycyjnych. W takich przypadkach dyscyplina kosztowa, która prowadzi do
usprawnień w obszarze wydajności, przenoszonych do sektora publicznego, moŜe nie zostać
osiągnięta.
Przegląd programu PPP w Portugalii przygotowany przez Abrantesa de Sousę zawiera opis
podobnej tendencji [#14, strony 9-10]. Abrantes de Sousa zauwaŜa, Ŝe pozorna chęć rządu do
renegocjowania kontraktów podwaŜa proces konkurencyjny, jako Ŝe oferenci angaŜują się w
strategiczny proces przetargowy z myślą o zdobyciu kontraktu i późniejszym renegocjowaniu jego
warunków bez konkurencji.

1.1.4

Nieadekwatne utrzymywanie aktywów
Aktywa infrastrukturalne są często niedostatecznie utrzymywane, jako Ŝe ich konserwacja jest źle
planowana lub odkłada się zaplanowane zabiegi konserwacyjne. Względy polityczne lub korzyści
osobiste równieŜ często kierują nakłady na infrastrukturę w stronę budowy nowych aktywów zamiast
utrzymywania istniejących, co zostało opisane w analizie korupcji w sektorze infrastruktury,
przygotowanej przez IMF[#6].
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Niewłaściwe utrzymanie podnosi koszty całego cyklu uŜytkowania, a takŜe redukuje
korzyści. Regularna konserwacja stanowi zazwyczaj najbardziej wydajny kosztowo
sposób na utrzymanie aktywów infrastrukturalnych na poziomie funkcjonalności zgodnym
ze standardami, w porównaniu do sytuacji, w której pozwala się na pogorszenie poziomu
jakości aŜ do chwili, w której niezbędne są powaŜne prace renowacyjne. W
przygotowanym przez Bank Światowy studium diagnostycznym dotyczącym
infrastruktury w Afryce oszacowano, Ŝe zapobiegawcza konserwacja na potrzeby
sektora drogowego w Afryce mogła przynieść oszczędności rzędu 2,6 miliarda USD w
nakładach kapitałowych na remonty [#1, strona 15]. W Republice Południowej Afryki
przegląd konserwacji dróg przygotowany przez Krajową Agencję Dróg Republiki
Południowej Afryki ujawnił, Ŝe opóźnienie konserwacji dróg o trzy lata prowadzi do
sześciokrotnego zwiększenia pierwotnych kosztów konserwacji zapobiegawczej. JeŜeli
opóźnienie konserwacji wynosi pięć lat, koszty rosną osiemnastokrotnie.11
Nieefektywna lub niedostatecznie utrzymywana infrastruktura moŜe być kosztowna dla
uŜytkowników. Na przykład: w raporcie stowarzyszenia inŜynierów ze Stanów
Zjednoczonych [#8, strony 1-4] oszacowano, Ŝe zły stan dróg kosztuje osoby
zmotoryzowane 67 miliardów dolarów rocznie ze względu na naprawy i rosnące koszty
eksploatacji, podczas gdy nieszczelne rury powodują utratę około 26 miliardów litrów wody
pitnej na dobę.

1.1.4.1 W jaki sposób PPP mogą pomóc
PPP mogą usprawnić konserwację i poprawić stan aktywów infrastrukturalnych za sprawą
podniesienia motywacji zarówno prywatnych wykonawców, jak i rządów, by uczynić z
odpowiedniej konserwacji priorytet.
Po pierwsze PPP łączą w sobie budowę lub renowację z bieŜącą konserwacją w ramach
jednego kontraktu. Pomaga to zmotywować spółkę prywatną do budowania wysokiej jakości
aktywów od razu, w celu zminimalizowania niezbędnej konserwacji (co prowadzi do niŜszych
kosztów “całego cyklu Ŝycia” danego składnika aktywów), co opisano w raporcie na temat
efektywności PPP Narodowej Izby Kontroli Zjednoczonego Królestwa [#18, strona 8].
Strona prywatna ma zatem silną motywację do przeprowadzania odpowiednich zabiegów
utrzymaniowych. Jest to moŜliwe dlatego, Ŝe przychody w postaci opłat uŜytkowników zaleŜą
od dostarczenia im działającej usługi. W przypadku PPP opłacanych przez rząd płatność
najczęściej zaleŜy od dostępności w miarę upływu czasu aktywów o określonej w kontrakcie
jakości. W tym przypadku kontraktowanie PPP zmusza równieŜ rząd do zaangaŜowania się z
góry, w celu zapewnienia dostępności odpowiedniego finansowania na potrzeby konserwacji
aktywów w miarę upływu czasu. MoŜe to pomóc poradzić sobie z potencjalnymi cięciami
budŜetowymi w przyszłości, które opóźniłyby wymaganą konserwację i renowację.
Niektóre rodzaje PPP przewidują bezpośrednie wynagrodzenie za usprawnioną konserwację.
Frauendorfer i Liemberger opisują na przykład bazujące na wynikach kontrakty dotyczące
redukcji wody nieprzynoszącej przychodu [#25, strony 34-37]. W Ramce 1.1.6 znaleźć
moŜna przykłady kontraktów konserwacyjnych opartych na wynikach, które okazały się
skutecznie usprawniać konserwację w sektorze drogowym.

11. Nel (red.) (2004) South Africa National Roads Agency Limited. Annual Report 2004 The South African National Roads Agency
Ltd. strona 36.
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Ramka 1.1.6: Kontrakty drogowe oparte na wynikach – usprawniona konserwacja
infrastruktury
Kontrakty drogowe oparte na wynikach okazały się skuteczne, jeśli idzie o usprawnianie
konserwacji dróg – stanowiącej wszechobecny problem w wielu krajach. Na przykład:
Czad boryka się z niedostateczną konserwacją swojej sieci dróg ze względu na źle
skonstruowane kontrakty konserwacyjne z prywatnymi wykonawcami oraz brak krajowego
finansowania. W 2001 roku Czad przyznał kontrakt konserwacyjny oparty na wynikach w
odniesieniu do 441 km dróg gruntowych (7 procent krajowej sieci dróg), który przewiduje
zryczałtowaną kwotę płatną za kilometr drogi utrzymanej zgodnie z wcześniej ustalonymi
standardami. Od tamtej pory jakość konserwacji dróg nie tylko osiągnęła wspomniane
standardy, ale nawet je przekroczyła.
RównieŜ Argentyna ma pozytywne doświadczenia z kontraktami opartymi na wynikach z
sektorem prywatnym, jeśli idzie o sieci drogowe. Kontrakty oparte na wynikach usprawniły
konserwację i poprawiły niezawodność dróg zgodnie ze standardami uzgodnionymi z
rządem, a ponadto pozwoliły zaoszczędzić rządowi Argentyny 30% dodatkowych
nakładów kapitałowych na renowację.
Źródło: Hartwig, Mumssen i Schliessler (2005) Output-based Aid in Chad:
Using Performance-based Contracts to Improve Roads Globalne Partnerstwo na rzecz
Pomocy Opartej na Wynikach, Bank Światowy; Liautaud (2001) Maintaining Roads:
Experience with output-based contracts in Argentina Bank Światowy.

1.1.4.2 Ograniczenia
PPP
–
potrzeba
projektowania i regulowania kontraktów

efektywnego

W określonych okolicznościach zdolność PPP do motywowania do lepszej konserwacji moŜe
być ograniczona. MoŜe to mieć miejsce w następujących przypadkach:
•

W przypadku PPP typu „płaci uŜytkownik”, jeŜeli spółka PPP jest dostawcą
monopolistycznym, a w przypadku PPP typu „płaci rząd”, jeŜeli standardy jakości i
bezpieczeństwa nie są starannie sprecyzowane, monitorowane i egzekwowane .Engel,
Fischer i Galetovic [#11, strona 9] zwracają uwagę na znaczenie skutecznego
monitorowania w kontekście potencjalnych korzyści związanych z poprawioną konserwacją

•

JeŜeli wykonawca nie posiada wystarczającego kapitału lub innych udziałów finansowych
w projekcie, raczej zrezygnowałby z kontraktu niŜ ponosił nakłady na kosztowną
konserwację. Ryzyko to jest opisane poniŜej, w Punkcie 1.3.2.2 dotyczącym
niebezpieczeństwa związanego z nadmiernie lewarowanymi projektami

•

W miarę zbliŜania się do końca kontraktu, kiedy wykonawca zdaje sobie sprawę, Ŝe nie
skorzysta na dalszych inwestycjach konserwacyjnych.
Opisane ograniczenia moŜna redukować za sprawą odpowiedniej konstrukcji kontraktu, co
jest opisane dalej w Module 3 niniejszego Przewodnika, Rozdział 4: Projektowanie
kontraktów PPP. Moduł 2, Punkt 5.2: PPP i regulacje sektorowe zawiera ponadto
sugestie, w jaki sposób PPP w sektorach monopolistycznych naleŜy połączyć ze skutecznymi
regulacjami dotyczącymi standardów cenowych i usługowych, za pośrednictwem kontraktu,
sektorowego reŜimu regulacyjnego, lub połączenia obu tych rozwiązań.

-31-

Kluczowe materiały: Wyzwania infrastrukturalne i w jaki sposób PPP mogą pomóc im sprostać
Materiał

Opis
Problemy z infrastrukturą

Foster i Briceño-Garmendia (red.) (2010)
Africa’s Infrastructure: A Time for
Transformation Bank Światowy i Agence
Française de Développement [ISBN 978-08213-8041-3
Wersja francuska: Infrastructures africaines: Une
transformation impérative

1

W pozycji tej przedstawiono wyniki studium diagnostycznego
dotyczącego infrastruktury krajowej w Afryce (Africa Infrastructure
Country Diagnostic,
AICD) oraz wszechstronny przegląd
sektorów infrastruktury na tym kontynencie. Szczegółowo opisane
w niej zostały wyzwania, z którymi spotyka się dostarczanie
infrastruktury w Afryce, oraz podano informacja na temat
efektywności z podziałem na sektory

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) (2007) Infrastructure to 2030 Tom 2:
Mapping Policy for Electricity, Water and Transport,
OECD
Wersja francuska: Les infrastructures à l’horizon
2030 (Tom 2): Electricité, eau ettransports
:quellespolitiques?

Wyniki badania „globalnych potrzeb infrastrukturalnych”, przegląd
trendów i wyzwań w sektorze energetycznym, wodnym i
transportowym oraz zalecenia w zakresie polityki. Prócz tego w
pozycji tej moŜna takŜe znaleźć oszacowanie potrzeb
infrastrukturalnych gospodarek OECD i omówienie moŜliwej roli
PPP w spełnianiu tych potrzeb

Flyvberg, Holm i Buhl (2002) Underestimating Costs
in Public Works Project: Error or Lie? Magazyn
Amerykańskiego Stowarzyszenia Planistycznego, lato
2002, tom 68, nr 3, strony 279-295

W tym globalnym studium opisującym 258 projektów
transportowych ustalono, Ŝe przeciętnie rzeczywiste koszty były o
28 procent wyŜsze niŜ koszty zaplanowane – oraz o średnio o 65
procent wyŜsze w przypadku projektów realizowanych poza
Europą i Ameryką Północną. W artykule opisano techniczne,
psychologiczne i polityczne przyczyny takiego wyniku

4

Flyvbjerg, Holm i Buhl (2005) How (In) accurate Are
Demand Forecasts in Public Works Projects? The
Case of Transportation Magazyn Amerykańskiego
Stowarzyszenia Planistycznego, wiosna 2005, tom 71,
nr 2, strony 131-146

Jest to studium 210 projektów transportowych w 14 krajach.
Ustalono w nim, Ŝe ruch kolejowy był przeszacowany w
przypadku dziewięciu z dziesięciu projektów kolejowych średnio o
106 procent. Trafność prognoz natęŜenia ruchu jest róŜna
równieŜ w przypadku dróg, niemniej tutaj średni ruch drogowy był
najczęściej niedoszacowany

5

Flyvberg (2007) Policy and Planning for Large
Infrastructure Projects: Problems, Causes, and Cures
Środowisko i Planowanie B: Planowanie i
projektowanie, 2007, tom 34, strony 578-597

Podsumowanie rezultatów i nauk wyniesionych z powyŜszych
opracowań oraz innych podobnych prac – dlaczego oszacowania
kosztów i korzyści są nietrafne w przypadku duŜych projektów
infrastrukturalnych

6

Tanziand Davoodi (1998) Roads to Nowhere: How
Corruption in Public Investment Hurts Growth
Zagadnienia ekonomicznie Międzynarodowego
Funduszu Walutowego, 12

W oparciu o analizę ogólnokrajową argumentuje się tutaj, Ŝe
korupcja ogranicza wzrost, zwiększając publiczne inwestycje, a
jednocześnie zmniejszając ich produktywność – zwiększając
nakłady inwestycyjne, lecz przy niŜszych wydatkach na
eksploatację i konserwację

7

Halpern, Kenny, Dickson, Ehrhardt,and Oliver (2008)
Deterring Corruption and Improving Governance in
the Water Supply & Sanitation Sector: A
Sourcebook,Bank Światowy

W rozdziale 6 opisano problemy korupcji w planowaniu i
wdraŜaniu największych projektów kapitałowych

8

Rada Doradcza Amerykańskiego Stowarzyszenia
InŜynierów Lądowych (2009) 2009 Report Card for
America’s
Infrastructure
Amerykańskie
Stowarzyszenie InŜynierów Lądowych

Przypisano w nim “klasy” i opisano stan róŜnego rodzaju
infrastruktury w Stanach Zjednoczonych. Opracowanie zawiera
oszacowanie kosztów ponoszonych przez uŜytkowników i rząd ze
względu na niewystarczające standardy i konserwację

2

3

Efektywność i pułapki związane z PPP

9

10

PricewaterhouseCoopers Advisory Services
(2005) Delivering the PPP Promise:
A Review of PPP Issues and Activity
PricewaterhouseCooper
Eggers i Startup (Deloitte Research) (2006) Closing
the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private
Partnerships Deloitte

W rozdziale 2 szczegółowo opisano zalety i wady korzystania z
PPP

Badanie wspomnianego tematu w odniesieniu do PPP, zawiera
omówienie typowych korzyści PPP, których nie przynoszą
tradycyjne zamówienia publiczne. Ponadto w pracy znaleźć
moŜna przegląd typowej charakterystyki rozwoju rynków PPP z
uwzględnieniem doświadczenia PPP w pewnej liczbie sektorów (z
naciskiem na kraje rozwijające się)
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11

Engel, Fischer i Galetovic (2009) Public- Private
Partnerships: When and How IDEAS (Artykuł
dostarczony przez Centro de Economía Aplicada,
Universidad de Chile w publikowanej przez centrum
serii Documentos de Trabajo z numerem 257)

12

Fischer (2011) The Promise and Peril of PublicPrivate Partnerships: Lessons from the Chilean
Experience, Międzynarodowe Centrum Wzrostu,
Dokument roboczy 1/0483, czerwiec 2011 r.

13

Irwin (2007) Government Guarantees Allocating and
Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure
Projects, Bank Światowy

Opisano tutaj okoliczności, w których PPP mogą dostarczyć
lepszą wartość niŜ tradycyjne zamówienia publiczne oraz
omówiono niektóre częste, lecz słabe argumenty na korzyść PPP.
Znaleźć tutaj moŜna ponadto wymogi instytucjonalne dotyczące
efektywnego programu PPP

Na podstawie doświadczeń Chile oraz innych krajów
rozwijających się bada się korzyści i pułapki związane z PPP oraz
proponuje zalecenia mające na celu zaradzenie powszechnym
problemom
W Rozdziale 2 opisano „lekcje z historii” gwarancji rządowych
udzielanych
w
odniesieniu
do
prywatnych
projektów
infrastrukturalnych z ostrzegawczymi opowieściami o rządach,
które wytworzyły w ten sposób znaczące zaangaŜowanie fiskalne.
W Rozdziale 3 omawia się, dlaczego rządy mogą podjąć złą
decyzję dotyczącą udzielenia gwarancji

Abrantes de Sousa (2011) Managing PPPs for
Budget Sustainability: The Case of PPPs in
Portugal, from Problems to Solutions
ppplusofoniablogspot Domingo, Outubro 30, 2011

Praca opisuje portugalskie doświadczenie z PPP, w tym nagłe
przyjęcie modelu PPP bez silnej kontroli fiskalnej oraz związane z
tym ryzyko fiskalne. Omawia się w niej, w jaki sposób lepsze
zarządzanie PPP moŜe przyczynić się do rozwiązania problemów
z zewnętrznym zadłuŜeniem Portugalii.

15

Komisja Specjalna ds. Gospodarczych Izby Lordów
Zjednocznego Królestwa (marzec 2010), 1. raport z
posiedzenia 2009-2010: Private Finance Projects and
Off-Balance Sheet Debt Tom 1: Raport, Dokument
HL 63-I

W raporcie podsumowano wyniki badania przeprowadzonego
przez Komisję Specjalną w obszarze stosowania PFI. Opisano w
nim program PFI Zjednoczonego Królestwa, metodę oceny
proporcji wartości do ceny projektów PFI oraz materiały
dowodowe uzyskane od świadków i na podstawie raportów z
wyników praktyki PFI.

16

Komisja Specjalna ds. Gospodarczych Izby Lordów
Zjednoczonego Królestwa (kwiecień 2010) 2. raport z
posiedzenia 2009-2010: Government Response to
Private Finance Projects and Off- Balance Sheet
Debt, Dokument HL 114

Przedstawiono tutaj odpowiedź Departamentu Skarbca HM na
raport Komisji Specjalnej oraz zawarto dalsze szczegóły i
komentarz na temat praktyk i wyników PFI w Zjednoczonym
Królestwie

17

Gupta, Gupta i Netzer (2009) (McKinsey and
Company) Building India: Accelerating Infrastructure
Projects, McKinsey and Company

W pozycji tej opisano wąskie gardła w obszarze dostarczania
infrastruktury w Indiach oraz moŜliwe rozwiązania. Podkreślono
teŜ niektóre korzyści PPP

18

Finlay, Browne, Chambers i Ratcliffe pod
kierownictwem Richarda Ealesa, Narodowa Izba
Kontroli (National Audit Office, NAO) (2003) PFI:
Construction Performance, Raport Rewidenta i
Audytora Generalnego HC 371, sesja 2002-2003: 5
luty 2003

W raporcie porównano projekty PFI w Zjednoczonym Królestwie
ze wcześniejszymi projektami budowlanymi zamawianymi
publicznie i ustalono, Ŝe na czas i bez przekraczania budŜetu
zrealizowany został większy odsetek projektów PFI

19

Beckett, Drazin, Finlay, Kingsley-Smith, Martin,
Neathey, Robertson i Wynniatt, Narodowa Izba
Kontroli (NAO)(Paź. 2009) Performance of PFI
Construction A Review by the Private Finance
Practice: October 2009 NAO

20

Infrastructure Partnerships Australia (2007)
Performance of PPPs and Traditional Procurement
in Australia

W tej pozycji porównano 21 projektów PPP z 33 tradycyjnie
udzielanymi projektami infrastrukturalnymi i ustalono, Ŝe średnio w
przypadku PPP powstaje mniej kosztów nadmiarowych i opóźnień

21

Duffield (2008) Report on the Performance of PPP
Projects in Australia when compared with a
representative sample of traditionally procured
infrastructure projects Narodowe Forum PPP Studium porównawcze Etap II,
Uniwersytet w Melbourne, Instytut Badań
InŜynieryjnych Uniwersytetu w Melbourne (MERIT)

W studium porównano 25 projektów PPP z 42 tradycyjnie
zlecanymi projektami w aspekcie wydajności kosztowej i czasowej
w odniesieniu do szeregu kamieni milowych projektów

14

Aktualizacja poprzedniego raportu, dodanie doświadczeń do 2008
r.
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22

Gassner, Popov i Pushak(2009) Does Private Sector
Participation Improve Performance
in Electricity and Water Distribution, Trends and
Policy Options, Nr 6, Jednostka Doradcza na rzecz
Infrastruktury Publiczno-Prywatnej (PPIAF), Bank
Światowy

Przekrojowa analiza ekonometryczna ponad 1200 usług
infrastrukturalnych w 71 krajach rozwijających się i
przechodzących do systemu gospodarki kapitalistycznej. Ustalono
w niej, Ŝe udział sektora prywatnego poprawił efektywność i
poziomy jakości usług

23

Marin (2009) Public-Private Partnerships for Urban
Water Utilities: A Review of Experience in
Developing Countries Trends and Policy Options Nr
8 PPIAF, Bank Światowy

Przegląd doświadczeń związanych z 65 PPP w sektorze wodnym
w krajach rozwijających się, pokazujący regularne usprawnienia w
efektywności i jakości usług

24

Guasch (2004) Granting and Renegotiating
Infrastructure Concessions: Doing it Right Instytut
Banku Światowego

W pozycji opisano szczegółowo, w jaki sposób zła konstrukcja
PPP i nieprawidłowe wdroŜenie mogą prowadzić do renegocjacji i
zwiększonych kosztów. Jako podstawa posłuŜył w tym przypadku
przegląd doświadczeń w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach,
gdzie wysoki odsetek PPP skończył się negocjacjami niedługo po
zamknięciu kontraktu

25

Frauendofer and Liemberger (2010) The Issues and
Challenges of Reducing Non-Revenue Water Azjatycki
Bank Rozwoju

Część dotycząca “outsourcingu działań zarządczych dotyczących
wody nieprzynoszącej przychodu” (strony 34-37) opisuje, w jaki
sposób kontrakty oparte na wynikach moŜna wykorzystać do
poprawienia standardów konserwacji

1.2. Jak korzysta się z PPP
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne” obejmuje szereg umów, nazywanych w róŜny sposób i
wykorzystywanych w odniesieniu do wielu róŜnych aktywów i usług infrastrukturalnych. We
wprowadzeniu do niniejszego Przewodnika przytoczono szeroką definicję PPP jako
„długoterminowych kontraktów pomiędzy stroną prywatną a agencją rządową, mających na
celu dostarczenie składnika aktywów publicznych lub realizację usługi publicznej, w których
strona prywatna ponosi znaczące ryzyko i spoczywa na niej znacząca odpowiedzialność
zarządcza”. Zdefiniowano tam równieŜ pojęcie infrastruktury, jako „podstawowych struktur
fizycznych i organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
społecznej i rządowej”, uŜywane w niniejszym Przewodniku do opisania szeregu sektorów i
usług, w przypadku których stosuje się PPP.
W Punkcie 1.2.1 opisano bardziej szczegółowo zakres rodzajów PPP oraz róŜne
nomenklatury stosowanej do ich opisania. W Punkcie 1.2.2 znaleźć moŜna łącza do zasobów
i studiów przypadków zawierających wiele róŜnych przykładów wykorzystania PPP w róŜnych
sektorach infrastrukturalnych na całym świecie.

1.2.1

Rodzaje kontraktów PPP
Partnerstwa publiczno-prywatne obejmują wiele umów, które moŜna opisywać na róŜne
sposoby. W całym niniejszym Przewodniku opisuje się PPP pod kątem bardzo ogólnych
parametrów: czy PPP dotyczy nowego, czy istniejącego składnika aktywów, za jakie funkcje
odpowiedzialna jest strona prywatna oraz w jaki sposób jest ona wynagradzana.
Wiele PPP wiąŜe się z nowymi aktywami infrastrukturalnymi – często nazywane są one
projektami „od podstaw”. Program PPP Zjednoczonego Królestwa na przykład – nazwany
Inicjatywą Prywatnego Finansowania (PFI) – zaangaŜował spółki prywatne w finansowanie i
budowę nowych aktywów, od szkół i szpitali po obiekty obronne, oraz zarządzanie nimi. PPP
moŜna teŜ wykorzystać do przeniesienia odpowiedzialności na prywatną spółkę na potrzeby
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modernizacji istniejącej infrastruktury i zarządzania nią. Działanie takie moŜe obejmować
na przykład renowację i konserwację istniejącego składnika aktywów – tak zwany projekt „na
bazie istniejącej infrastruktury” – lub przejęcie eksploatacji istniejącej spółki dostarczającej
wodne lub energetyczne usługi infrastrukturalne publicznemu odbiorcy.
Funkcje, za które odpowiedzialna jest strona prywatna, zaleŜą w pewnym stopniu od
rodzaju składnika aktywów i usługi, których dotyczy dany projekt. Typowe funkcje – które
mogą, choć nie muszą być powierzone stronie prywatnej (zaleŜy to od projektu) – mogą
obejmować funkcje następujące:
•

Projektowanie – zwana równieŜ pracą “inŜynieryjną” – oznacza opracowanie projektu od
wstępnej koncepcji i wymogów co do wyników do gotowych do budowy specyfikacji
projektowych. JeŜeli za budowę lub renowację składnika aktywów odpowiedzialna jest strona
prywatna, jak opisano to niŜej, jest ona zazwyczaj równieŜ odpowiedzialna za specyfikację
projektu

•

Budowa lub renowacja – jeŜeli z PPP korzysta się w odniesieniu do nowych aktywów
infrastrukturalnych, wymagają one najczęściej od strony prywatnej budowy składnika
aktywów oraz zainstalowania wszelkiego wyposaŜenia. JeŜeli PPP dotyczą aktywów
istniejących, strona prywatna moŜe odpowiadać za renowację lub rozbudowę składnika
aktywów

•

Finansowanie – jeŜeli PPP obejmuje budowę lub renowację składnika aktywów,
obowiązkiem strony prywatnej jest równieŜ przewaŜnie sfinansowanie całości lub części
niezbędnych nakładów kapitałowych – co zostało dalej opisane w Rozdziale 3: Jak
finansuje się z PPP

•

Utrzymanie – w PPP odpowiedzialność za konserwację składnika aktywów
infrastrukturalnych zgodnie z określonym standardem przez okres obowiązywania kontraktu
przypisuje się stronie prywatnej. Często uwaŜa się to za cechę charakterystyczną kontraktów
PPP

•

Eksploatacja – obowiązki strony prywatnej PPP związane z eksploatacją mogą się
znacznie róŜnić w zaleŜności od natury bazowego składnika aktywów i związanej z nim
usługi. Strona prywatna moŜe być odpowiedzialna na przykład za:

1.

Techniczną eksploatację składnika aktywów oraz dostarczanie usługi masowej
nabywcy – na przykład masowego uzdatnia wody w stacji uzdatniania

2.

Techniczną eksploatację składnika aktywów oraz dostarczanie usług bezpośrednio
uŜytkownikom – na przykład PPP dotyczące systemu wodociągowego

3.

Dostarczanie usług wsparcia w sytuacji, kiedy za dostarczenie usług publicznych do
uŜytkowników odpowiada agencja rządowa – na przykład PPP dotyczące budowy szkoły, w
której przewidziano usługi portierskie.
Mechanizm płatności PPP to trzecia cecha określająca naturę PPP. Strona prywatna moŜe
otrzymywać zapłatę z poboru opłat za usługi od uŜytkowników lub od rządu. MoŜliwe jest teŜ
połączenie obu wariantów. MoŜliwe mechanizmy płatności mogą zaleŜeć od funkcji strony
prywatnej:
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•

W przypadku PPP typu „płaci uŜytkownik”, takich jak płatne drogi, strona prywatna
dostarcza usługę uŜytkownikom i generuje przychód pobierając od nich opłaty za tę usługę.
Opłaty te (lub taryfy, opłaty drogowe) mogą być uzupełnione dotacjami wypłacanymi przez
rząd, które mogą być oparte na jakości (warunkiem ich wypłacenia moŜe być na przykład
świadczenie usługi o określonej jakości) lub wynikach (na przykład określona opłata za
jednego uŜytkownika)

•

W przypadku PPP typu „płaci rząd” rząd jest jedynym źródłem przychodu strony
prywatnej. Płatności rządowe mogą zaleŜeć od dostępności składnika aktywów lub usługi o
jakości zdefiniowanej w kontrakcie (płatności „z tytułu dostępności”). Mogą być to oparte na
wynikach płatności za usługi dostarczane uŜytkownikom – na przykład: „ukryty system opłat
drogowych”, w ramach którego uŜytkownicy mogą korzystać z drogi za darmo, natomiast
rząd wypłaca wynagrodzenie za kaŜdego kierowcę.
PowyŜsze rozwiązania mogą być łączone na róŜne sposoby, tworząc bogatą gamę
kontraktów PPP. Na Rysunku 1.2.1 przedstawiono wybrane przykłady. Jak pokazano na
rysunku, moŜna myśleć o tych kontraktach jako o kontinuum pomiędzy dostarczaniem
infrastruktury przez sektor publiczny a dostarczaniem jej przez sektor prywatny – z
przenoszeniem rosnącej liczby obowiązków i ryzyka do sektora prywatnego. PPP nie są
jedynym sposobem na zaangaŜowanie sektora prywatnego w infrastrukturę – na Rysunku
1.2.1 przedstawiono równieŜ przykłady porozumień, których raczej nie naleŜy uwaŜać za
PPP.
Rysunek 1.2.1: Przykłady rodzajów kontraktów PPP

"Czysto prywatne"

"Czysto publiczne"

Usługi
portierskie
dla szkoły

Kontrakt
utrzymania dróg
oparty na jakości
Płaci rząd, w
zależności od
jakości dróg

Kontrakt DBFM
dotyczący
nowego budynku
szkoły
Płaci rząd, w
zależności od
dostępności
Kontrakt na
eksploatację i
konserwarcję
(O&M)
Własność rządu,
za dostarczoną
energię płaci
odbiorca

Kontrakt DB
dotyczący
nowej drogi

PPP

Licencjonowana
regulowana
spółka
dystrybuująca
energię

Kontrakt DRFOM
dotyczący
modernizacji drogi i
przekształcenia w
drogę płatną
Płacą użytkownicy
poprzez opłaty
drogowe

Pozostałe rodzaje zaangażowania sektora prywatnego w infrastrukturę
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Brak jest spójnego, międzynarodowego standardu definiowania PPP i opisywania tych
róŜnych rodzajów kontraktów. Niektóre rządy, w ramach funkcjonującego w danym
kraju otoczenia prawno-instytucjonalnego, definiują „PPP” jako określony rodzaj
kontraktów. Opisano to w Module 2 niniejszego Przewodnika, w Rozdziale 1: Polityka
PPP. Wspomniane definicje mogą obejmować rodzaje kontraktów posiadających
wszystkie lub niektóre z cech opisanych powyŜej. W Brazylii na przykład „Ustawa o
PPP” reguluje wyłącznie kontrakty PPP typu „płaci rząd”. Kontrakty, które opłaca się
obciąŜając uŜytkowników, nazywa się koncesjami. Regulowane są one „Ustawą
koncesyjną”.12
Co więcej, podobne kontrakty PPP mogą być nazywane na bardzo róŜne sposoby. W
niektórych przypadkach PPP opisuje się zgodnie z funkcjami przekazanymi stronie
prywatnej, jak juŜ powiedziano wcześniej. Na przykład: kontrakt „Zaprojektuj-ZbudujSfinansuj-Eksploatuj-Utrzymuj” lub DBFOM (“Design-Build-Finance-Operate-Maintain”)
przydzieli wszystkie te funkcje stronie prywatnej. W Tabeli 1.2.1 wyjaśniono pozostałą
rozpowszechnioną nomenklaturę PPP oraz opisano, w jaki sposób odnosi się ona do opisu
zgodnie z rodzajami aktywów, funkcjami i mechanizmami płatności opisanymi powyŜej.
W poniŜszych źródłach znaleźć moŜna więcej informacji na temat rodzajów kontraktów PPP i
nomenklatury PPP:
•

Artykuł Delmona na temat interpretowania PPP w infrastrukturze [#1] zawiera
najbardziej szczegółowe omówienie. Delmon klasyfikuje PPP według pięciu czynników, na
podobieństwo charakterystyki opisanej powyŜej: (1) czy PPP dotyczy nowej/nowego czy
istniejącej/istniejącego działalności lub składnika aktywów;
(2)
odpowiedzialność strony prywatnej za budowę; (3) poziom zaangaŜowania
finansowania prywatnego; (4) natura obowiązków spółki projektowej w zakresie dostarczania
usług (usługa masowa czy poziom detaliczny); oraz (5) źródło strumienia przychodów
•

Yescombe – rozdział zatytułowany “Czym są partnerstwa publiczno-prywatne” [#2,
strony 1-14], gdzie opisuje się teŜ zakres struktur PPP oraz sposoby ich klasyfikacji

•

Farquharson i in. – rozdział zatytułowany “Definiowanie partnerstw publicznoprywatnych” [#3, strony 9-14], w którym autorzy skupili się na tym, czym PPP róŜnią się od
kontraktów prywatyzacyjnych i kontraktów zarządzania oraz opisali PPP oparte na opłatach
uŜytkowników i opłatach z tytułu dostępności

•

Noty wyjaśniające Banku Światowego na temat kluczowych zagadnień
regulacyjnych w sektorze wodnym [#4, Nota 4], gdzie opisano powszechne rodzaje
kontraktów zarządzania istniejącymi aktywami w sektorze wodnym: koncesje, dzierŜawy typu
lease lub affermage oraz kontrakty administracyjne.

•

Moduł 3, Rozdział 3: Strukturyzacja projektów PPP zawiera równieŜ dalsze
wskazówki i łącza do struktur kontraktów PPP, a takŜe opis, w jaki sposób rządy mogą podjąć
decyzję, której z nich uŜyć.

12.
Ustawa 8987(1995) to Federalna Ustawa Koncesyjna, a Ustawa 11079 (2004) to Federalna Ustawa o PPP. Patrz Moduł 2,
Tabela 2.1: Przykłady Dokumentów Ramowych PPP, aby uzyskać więcej szczegółów.
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Tabela 1.2.1: Nomenklatura PPP
Rodzaj(e) kontraktu(-ów)

Zaprojektuj-ZbudujSfinansuj-Eksploatuj
(Design-Build- FinanceOperate, DBFO)
Zaprojektuj-ZbudujEksploatuj (Design-BuildOperate, DBO) Eksploatuj i
Utrzymuj (Operations &
Maintenance, O&M)

Zbuduj-Eksploatuj-PrzekaŜ
(Build-Operate-Transfer,
BOT), Zbuduj-PosiadajEksploatuj-PrzekaŜ (BuildOwn-Operate-Transfer,
BOOT),
Zbuduj-PrzekaŜ-Eksploatuj
(Build-Transfer-Operate,
BTO)

Przeprowadź renowacjęEksploatuj-PrzekaŜ
(Rehabilitate-OperateTransfer, ROT) (przykład)

Koncesja

DzierŜawa (lease lub
affermage)

Ogólny opis i materiał źródłowy

Zgodnie z tą nomenklaturą, zakres
rodzajów kontraktów PPP opisano
według funkcji przekazanych do sektora
prywatnego. Funkcja „utrzymujj” moŜe
być pominięta w opisie (a zatem zamiast
DBFOM, kontrakt przekazujący wszystkie
te funkcje moŜe być po prostu nazwany
DBFO, przy czym odpowiedzialność za
utrzymanie traktuje się jako część
eksploatacji). Alternatywny, podobny opis
moŜe brzmieć następująco: ZaprojektujWybuduj-Zarządzaj-Finansuj
(DesignConstruct-Manage-Finance, DCMF) co
jest odpowiednikiem kontraktu DBFOM
W tym sposobie opisu PPP dotyczących
nowych aktywów oddany jest prawny tytuł
własności oraz kontrola nad aktywami
projektu. W ramach projektu BOT spółka
prywatna jest właścicielem aktywów
projektowych dopóki nie zostaną one
przekazane pod koniec kontraktu. Z
formuły BOOT często korzysta się
zamiennie z BOT, jak pisze Yescombe
[#2, strona 12]. W odróŜnieniu od nich,
kontrakt
Zbuduj-PrzekaŜ-Eksploatuj
(BTO) zakłada przekazanie własności
zaraz po ukończeniu budowy. Jak pisze
Delmon [#1, strony 20-21], prawo
własności ma głównie wpływ na sposób
zarządzania przekazaniem aktywów pod
koniec kontraktu
W przypadku kaŜdej z opisanych powyŜej
konwencji nazewnictwa moŜna zastąpić
„Zbuduj”
zwrotem
„Przeprowadź
renowację” – w kontraktach tego rodzaju
strona prywatna jest odpowiedzialna za
przeprowadzenie renowacji, modernizacji
lub dokonanie rozbudowy istniejących
aktywów.

Terminu “koncesja” uŜywa się w
odniesieniu do pewnej liczby kontraktów,
jak pisze Delmon [#1, Ramka 1 na
stronie 9]. W kontekście PPP terminu
„koncesja” uŜywa się najczęściej do
opisania kontraktów PPP typu „płaci
uŜytkownik”. W Brazylii na przykład
„ustawa
koncesyjna”
obowiązuje
wyłącznie w odniesieniu do kontraktów
typu „płaci uŜytkownik”. Z drugiej strony
terminu „koncesja” uŜywa się czasem
jako słowa-klucza do opisania szerokiego
zakresu rodzajów PPP – na przykład
wszystkie obecne PPP w Chile zostały
wdroŜone na mocy „ustawy koncesyjnej”,
w tym równieŜ kontrakty w pełni opłacane
przez rząd
Kontrakt dzierŜawy typu lease lub
affermage przypomina koncesję, niemniej
za
nakłady
kapitałowe
w
tych
przypadkach pozostaje odpowiedzialny
najczęściej rząd. Noty wyjaśniające
Banku Światowego na temat regulacji
w sektorze wodnym [#4, strony 36-42]
zawierają opis zarówno kontraktów
dzierŜawy jak i koncesji
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Rodzaj
składnika
aktywów

Nowa
infrastruktura

Nowa
infrastruktura

Istniejąca
infrastruktura i

Nowa lub
istniejąca
infrastruktura

Istniejące

Przekazane funkcje

Mechanizm
płatności

Zgodnie z
opisem
zawartym w
nazwie kontraktu

MoŜe być to
kontrakt typu
„płaci rząd” lub
„płaci
uŜytkownik”

Najczęściej
zaprojektuj, zbuduj,
sfinansuj,
konserwuj i
eksploatuj w
całości lub części.
Zgodnie z
niektórymi
definicjami, BOT
lub BTO mogą nie
uwzględniać
prywatnego
finansowania,
natomiast BOOT
zawsze takie
finansowanie
obejmuje

MoŜe być to
kontrakt typu
„płaci rząd” lub
„płaci
uŜytkownik”

Tak ja powyŜej, ze
zwrotem
„przeprowadź
renowację” zamiast
„zbuduj”

Zbuduj,
przeprowadź
renowację, rozbuduj
lub zbuduj,
sfinansuj, konserwuj
i
eksploatuj –
najczęściej
przewidujące
dostarczanie usług
uŜytkownikom

Utrzymuj i
eksploatuj,
przewidujące
dostarczanie usług
uŜytkownikom

Tak jak powyŜej

Płaci
uŜytkownik – w
niektórych
krajach, w
zaleŜności od
rentowności
finansowej
koncesji, strona
prywatna moŜe
uiszczać opłatę
na rzecz rządu
lub otrzymywać
dotację

Płaci
uŜytkownik –
strona
prywatna
najczęściej
przekazuje
część opłat
uŜytkowników
rządowi w celu
pokrycia
nakładów
kapitałowych

Rodzaj(e)
kontraktu(-ów)

Franczyza

Administrowanie
(zarządzanie)

Inicjatywa
Finansowania
Prywatnego
(Private Finance
Initiative, PFI)

1.2.2

Ogólny opis i materiał źródłowy

Rodzaj
składnika
aktywów

Termin “franczyza” jest czasem uŜywany do opisania
porozumień podobnych do dzierŜawy typu lease lub
affermage – jak pisze na przykład Yescombe [#2,
strona 12]

Istniejące

Tak jak powyŜej

Istniejące

Pewne aspekty
działalności
(administrowanie) –
zazwyczaj wielu
pracowników obsługi
pozostaje
pracownikami
sektora publicznego

Nowe

Zaprojektuj, zbuduj,
sfinansuj, konserwuj
– mogą obejmować
pewne działania
eksploatacyjne, ale
często nie
przewidują
dostarczania usług
bezpośrednio
uŜytkownikom

Na mocy kontraktu zarządzania strona prywatna
otrzymuje zapłatę za zarządzanie istniejącym
składnikiem aktywów lub działalnością. Kontrakty
administracyjne przenoszą ograniczone obowiązki i
ryzyko na stronę prywatną i nie zawsze uznaje się je
za rodzaj PPP. Noty wyjaśniające Banku
Światowego na temat regulacji w sektorze
wodnym [#4, strony 36-42] omawiają równieŜ, w jaki
sposób kontrakty zarządzania wykorzystuje się w
sektorze wodnym
Zjednoczone Królestwo było jednym z pierwszych
krajów, które wprowadziły koncepcję PPP, w tym
przypadku pod nazwą „Inicjatywy Finansowania
Prywatnego”, jak opisano to w przeglądzie programu
PFI przygotowanym przez Izbę Lordów13. Akronimu
„PFI” uŜywa się najczęściej do opisania PPP jako
sposobu finansowania i budowy nowej infrastruktury
oraz zarządzania ją

Przekazane
funkcje

Mechanizm
płatności

Tak jak powyŜej

Płaci rząd –
zazwyczaj
występuje tutaj
składnik stały
oraz składnik
oparty na
jakości

Płaci rząd

Doświadczenie PPP – Sektory i usługi
PPP stosowano w wielu róŜnych sektorach w celu dostarczenia róŜnego rodzaju aktywów i
usług. W Tabeli 1.2.2 poniŜej zawarto tylko kilka przykładów oraz materiały informacyjne, aby
dać czytelnikowi wyobraŜenie o zakresie ogólnoświatowego doświadczenia z PPP.
Niektóre kraje wolą koncentrować swoje wykorzystanie PPP w określonych sektorach, jak
opisano to w Module 2, Rozdział 1: Polityka PPP. MoŜe to odzwierciedlać priorytety w
zakresie inwestycji lub doskonalenia realizacji usług lub preferowanie sektorów, co do których
oczekuje się, Ŝe PPP będą w nich najbardziej skuteczne.
Z drugiej strony niektóre kraje takŜe wskazują pewne sektory lub usługi w sektorach, w przypadku
których PPP nie będą stosowane. Są one czasem zwane usługami „podstawowymi” – czyli takimi,
które powinny być realizowane wyłącznie przez rząd i nie powinno się ich delegować do sektora
prywatnego za pośrednictwem PPP. W praktyce definicje usług „podstawowych” róŜnią się w
zaleŜności od lokalnych preferencji i odbioru. W sektorze zdrowia w Zjednoczonym Królestwie na
przykład PPP wykorzystuje się do budowy szpitali i dostarczania usług pomocniczych, niemniej
„podstawowe” usługi medyczne są realizowane publicznie14. Z drugiej strony, pionierski projekt
PPP dotyczący szpitala w Lesotho objął pełen zakres usług zdrowotnych.15
13. Komisja Specjalna ds. Gospodarczych Izby Lordów Zjednoczonego Królestwa (kwiecień 2010) 2. raport z posiedzenia 20092010: Government Response to Private Finance Projects and Off-Balance Sheet Debt Dokument HL 114, strony 8-10.
14. McKee, Edwards i Atun (2006) Public-Private Partnerships for Hospitals Biuletyn Światowej Organizacji Zdrowia 2006;84:890896.
15.

Jak opisano w IFC (2011) Healthcare and PPPs Wydanie 3 kwartalnika IFC: Handshake, dotyczącego PPP.
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PoniŜej zestawiono przydatne materiały źródłowe dostarczające międzysektorowych
przeglądów doświadczeń w PPP w krajach rozwijających się:

•

•

Praca Farquharsona i in. na temat PPP na rynkach wschodzących [#3], która zawiera
studia przypadków dotyczące PPP na potrzeby nowego szpitala w Meksyku,
modernizowanego szpitala w Republice Południowej Afryki oraz koncesji wodnej na
Filipinach, koncesji na usługi wodne i energetyczne w Gabonie, nowej linii metra w Sao Paulo
w Brazylii, rozbudowy lotniska w Jordanie, oraz przegląd programu PPP w obszarze
autostrad krajowych w Indiach

•

Praca Yonga [#5, strony 87-104] zawiera rozdział na temat bieŜącego doświadczenia w
PPP w rozwijających się krajach Wspólnoty Narodów, w tym studia przypadków na temat 11
projektów PPP w sektorze wodnym, transportowym, energetycznym i zdrowotnym w Afryce,
Azji i na Karaibach

•

Artykuł na temat doświadczenia z PPP w Afryce autorstwa Farlama [#6] prezentuje
osiem PPP w sektorze transportu, więziennictwa, telekomunikacji, sektorze wodnym,
energetycznym i turystycznym, i formułuje na ich podstawie wnioski

Przegląd wniosków sformułowanych na podstawie projektów pomocy opartej na
wynikach, przygotowany przez Bank Światowy [#7] zawiera przegląd doświadczeń z
udziałem sektora prywatnego w infrastrukturze – w tym w ramach projektów PPP – wspieranego
przez pomoc opartą na wynikach, w sektorze komunikacji, dróg, energii, wodnym, zdrowia i
edukacji.
Na stronie internetowej PPIAF, http://www.ppiaf.org/ppiaf/allpublications, znaleźć moŜna
dalsze przeglądy doświadczeń z PPP w pewnej liczbie krajów rozwijających się. Aby uzyskać
więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania PPP na rynkach rozwiniętych, patrz
Raporty z PPP w Europie Europejskiego Banku Inwestycyjnego [#8], które dostarczają
szczegółowego przeglądu doświadczeń krajowych oraz zawierają wykazy projektów PPP w
całym regionie.

Tabela 1.2.2: PPP sektorami – Przykłady i materiały źródłowe
Sektor

Transport

Rodzaje projektów

Drogi, tunele i mosty. Koleje.
Systemy tranzytu
masowego. Porty.
Lotniska

Materiały przeglądowe
Studia
przypadków
PPP
w
sektorze
transportu
przygotowane
przez
USDOT
zawierają
przegląd
międzynarodowych doświadczeń z PPP w sektorze transportu,
w tym studia przypadków dotyczące mostów i autostrad w
Zjednoczonym Królestwie, Europie, Australii, Chinach, Indiach,
Izraelu i Argentynie [#9]
Publikacja Mandri-Perrotta na temat PSP w sektorze lekkiej
kolei [#10, Aneks 1] zawiera szczegółowe studia przypadków
PPP dotyczących 12 systemów lekkiej kolei w Zjednoczonym
Królestwie, Malezji, na Filipinach, w Tajlandii, Kanadzie i
Republice Południowej Afryki

Woda i odpady

Masowe uzdatnianie wody.
Systemy dystrybucji wody i systemy
kanalizacyjne.
Usługi zarządzania odpadami stałymi

Marin
[#11]
poddaje
szczegółowemu
przeglądowi
doświadczenie z PPP dotyczących miejskich usług wodnych w
krajach rozwijających się, opierając się na 65 przykładowych
PPP

Energia

Aktywa produkcyjne.
Systemy dystrybucji

Eberhard i in.[#12] opisują doświadczenia z IPP w Afryce
Subsaharyjskiej
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Infrastruktura
socjalna

Edukacja – obiekty i usługi szkolne.
Zdrowie – szpitale i inne obiekty i usługi
zdrowotne.
Więzienia.
Projekty odnowy miejskiej i lokali
socjalnych.

Raport Deloitte na temat tego, jak PPP mogą pomóc
“zamknąć lukę infrastrukturalną" [#13, strony 19-28]
dostarcza przydatnego przeglądu doświadczeń PPP w wielu
róŜnych sektorach, a w szczególności w sektorze infrastruktury
socjalnej.
Publikacja IFC na temat PPP w sektorze opieki zdrowotnej
[#14] zawiera przykłady z kilku krajów rozwijających się.
Artykuł LaRocque’a na temat kontraktowania dostaw usług
edukacyjnych [#15] obejmuje przykłady PPP z sektora
edukacji.
Raport Business News Americas na temat koncesji w
sektorze infrastruktury socjalnej [#16] opisuje najnowsze
doświadczenia z PPP w sektorach socjalnych w Ameryce
Łacińskiej

Kluczowe materiały: Jak korzysta się z PPP
Materiał

Opis

1

Delmon
(2010)
Understanding Options for
Private-Partnership
Partnerships
in
Infrastructure Dokument Roboczy Badań Politycznych
5173, Bank Światowy

Opisano tutaj szczegółowo róŜne rodzaje kontraktów i
nomenklatury PPP, a ponadto wprowadzono nową klasyfikację
kontraktów PPP, mającą na celu rozjaśnienie i usprawnienie
porównań

2

Yescombe (2007) Public-Private Partnerships:
Principles of Policy and Finance ButterworthHienemann [ISBN: 978-0-7506-8054-7]

Rozdział 1 “Czym są partnerstwa publiczno-prywatne” opisuje
zakres struktur PPP oraz sposoby ich klasyfikacji

Farquharson, Torres de Mästleand Yescombe With
Encinas (2011) How to Engage with the Private
Sector in Public-Private Partnerships in Emerging
Markets PPIAF, Bank Światowy

W rozdziale 2 “Definiowanie partnerstw publiczno-prywatnych”,
autorzy skupili się na tym, czym PPP róŜnią się od kontraktów
prywatyzacyjnych i administracyjnych oraz opisali PPP oparte na
opłatach uŜytkowników i opłatach z tytułu dostępności. Pewna
liczba studiów przypadków zawartych w tej pracy dostarcza
przykładów PPP w krajach rozwijających się

3

4

Groom, Halpern, and Ehrhardt (2006) Explanatory
Notes on Key Topics in the Regulation of Water and
Sanitation Services Seria wydawnicza Water Supply
and Sanitation Sector Board Discussion Artykuł nr 6
czerwiec 2006 PPIAF, Bank Światowy

5

Yong (ed.) (2010) Public-Private Partnerships Policy
and Practice: A Reference Guide, Sekretariat
Wspólnoty Narodów [Nr ISBN: 978-1- 84929-020-3]

6

Farlam (2005) Working Together: Assessing PublicPrivate Partnerships in Africa Nepad Policy Focus
Report Nr 2, Instytut Spraw Międzynarodowych
Republiki Południowej Afryki

7

8

9

Uwaga 4, “kontrakty sektora prywatnego i regulacje”, opisuje
typowe cechy koncesji, dzierŜawy i kontraktów administracyjnych
w sektorze wodnym

Rozdział 7 stanowi przegląd najnowszych doświadczeń w PPP
krajach rozwijających się Wspólnoty Narodów. Aneks 5 zawiera
studia przypadków na temat 11 projektów PPP w sektorze
wodnym, transportowym, energetycznym i zdrowotnym w Afryce,
Azji i na Karaibach
Artykuł na temat doświadczeń z PPP w Afryce prezentuje osiem
szczegółowych studiów przypadków dotyczących projektów w
sektorze transportu, więziennictwa, telekomunikacji, sektorze
wodnym, energetycznym i turystycznym.

Mumssen, Johannes i Kumar (20110) Output-Based
Aid: Lessons Learned and Best Practices, Bank
Światowy

Przegląd doświadczeń z udziałem sektora prywatnego w
projektach infrastrukturalnych wspieranych przez pomoc opartą na
wynikach, w sektorze komunikacji, dróg, energii, wodnym, zdrowia
i edukacji.

DLA Piper (ed.) (2009) European PPP Report 2009
DLA Piper

Przegląd statusu i kierunku rozwoju PPP w Europie. Zawiera
szczegółowe omówienie zagadnień w poszczególnych krajach,
listę projektów planowanych i wdraŜanych w omawianym roku

Departament Transportu Stanów Zjednoczonych
(Federalna Administracja Autostrad) (2007) Case
Studies of Transportation PPPs around the World
AECOM Consult

Zawiera przegląd międzynarodowych doświadczeń z projektami
PPP, obejmujący studia przypadków na temat mostów i autostrad
ze Zjednoczonego Królestwa, Europy, Australii, Chin, Indii, Izraela
i Argentyny
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Kluczowe materiały: Jak korzysta się z PPP
Materiał
10

Menziesand Mandri-Perrott (2010) Private Sector
Participation in Light Rail-Light Metro Transit
Initiatives Bank Światowy / PPIAF

11

Marin (2009) Public-Private Partnerships for Urban
Water Utilities: A Review of Experiences in
Developing Countries Trends and Policy Options Nr 8
PPIAF / Bank Światowy

Przegląd doświadczeń związanych z 65 PPP w sektorze wodnym
w krajach rozwijających się, pokazujący regularne usprawnienia w
efektywności i jakości usług

12

Eberhardand Gratwick (2010) IPPs in Sub- Saharan
Africa: Determinants of Success Aktualizacja artykułu
opublikowanego w Przeglądzie Polityki Rozwojowej
2008

Zawiera przegląd doświadczeń z IPP w Afryce Subsaharyjskiej, w
tym wyczerpującą listę i szczegółowe dane na temat projektów
IPP w tym regionie

Eggers i Startup (Deloitte Research) (2006) Closing
the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private
Partnerships Deloitte

Na stronie 5 znaleźć moŜna treściwy opis róŜnych rodzajów
kontraktów PPP. W raporcie zwięźle opisano takŜe
międzynarodowe doświadczenia PPP w sektorze transportowym,
wodnym
i
odpadów,
sektorze
edukacji,
budownictwa
mieszkaniowego, szpitalnym, obrony i więziennictwa

IFC (2011) Healthcare and PPPs Numer 3
kwartalnika Międzynarodowej Korporacji Finansowej:
Handshake dotyczący PPP

Omówiono tutaj międzynarodowe doświadczenia PPP w sektorze
ochrony zdrowia – szczególnie w krajach rozwijających się – oraz
sformułowano wnioski, w jaki sposób powtórzyć odniesione
sukcesy. Zawiera opis przypadku szpitala PPP w Lesotho oraz
przegląd doświadczeń z Ghany, Indii i Meksyku

15

LaRoque (2006) Contracting for the Delivery of
Education Services: A Typology and International
Examples
Fraser
Forum
(Nowa
Zelandia)
Dostarczanie Usług Edukacyjnych

Opisuje róŜne sposoby angaŜowania sektora prywatnego w
edukację, w tym na drodze PPP. Strony 20-24 dotyczą
międzynarodowych doświadczeń z PPP w szkołach

16

Business
News
Americas
(2011)
Social
Infrastructure: The New Frontier for Concessions
Seria Infrastructure Intelligence, sierpień 2011

Zawiera opis bieŜących doświadczeń z PPP w sektorach
infrastruktury socjalnej w Chile, Meksyku, Peru i Brazylii

13

14

1.3.

Opis
W Aneksie 1 znaleźć moŜna studia przypadków dotyczące
projektów PPP w sektorze lekkich kolei w Zjednoczonym
Królestwie, Malezji, na Filipinach, w Tajlandii, Kanadzie i
Republice Południowej Afryki

Jak finansuje się z PPP
Przenoszenie odpowiedzialności do sektora prywatnego w celu zmobilizowania inwestycji
infrastrukturalnych jest jedną z podstawowych róŜnic pomiędzy PPP a konwencjonalnymi
zamówieniami publicznymi. Gdy ma to miejsce, prywatna strona PPP jest odpowiedzialna za
identyfikację inwestorów i opracowanie struktury finansowej projektu. Niemniej osoby
pracujące w sektorze publicznym powinny rozumieć prywatne struktury finansowania
infrastruktury oraz brać pod uwagę potencjalne konsekwencje dotyczące rządu. Rozdział ten
zawiera:
•

Krótkie wprowadzenie do zagadnienia strukturyzacji projektów PPP w ramach
finansowania prywatnego (Punkt 3.1)

•

Listę kwestii, o których musi pamiętać rząd, składając zamówienie w ramach PPP
finansowanego ze źródeł prywatnych – a mianowicie w jaki sposób rząd moŜe potrzebować
umoŜliwić lub kontrolować gromadzenie funduszy przez stronę prywatną, aby zapewnić
efektywne wdroŜenie projektu (Punkt 3.2)
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•

Opis róŜnych ról finansowania publicznego w PPP – a mianowicie: dlaczego i jak rządy
mogą być bezpośrednio zaangaŜowane w finansowanie PPP (Punkt 3.3.).
Rozdział dotyczący Finansowania PPP w pracy Farquharsona i in. na temat PPP na
rynkach wschodzących [#1, Rozdział 5] dostarcza przeglądu niektórych zagadnień
omówionych w niniejszym rozdziale. Partnerstwa Publiczno-Prywatne: Zasady polityki i
finansowania autorstwa E. R. Yescombe’a [#2] oraz Inwestycje sektora prywatnego w
sektorze infrastruktury: finansowanie projektów, projekty PPP i ryzyko autorstwa
Jeffreya Delmona [#3] to bardziej wszechstronne materiały źródłowe dotyczące szerokiego
zakresu tematów związanych z finansowaniem PPP. Odpowiednie rozdziały tych prac oraz
łącza do dodatkowych materiałów źródłowych znaleźć moŜna w całym niniejszym rozdziale.
UmoŜliwią one zdobycie większej ilości informacji na temat określonych zagadnień.

1.3.1.

Struktury finansowania PPP
Strona prywatna większość kontraktów PPP to określona spółka projektowa utworzona w tym
celu – często nazywana teŜ spółką celową (Special Purpose Vehicle, SPV). Spółka
projektowa gromadzi fundusze na drodze połączenia kapitału własnego – dostarczonego
przez udziałowców spółki projektowej – oraz zaciągania zadłuŜenia od banków, albo za
pomocą obligacji lub innych instrumentów finansowych. Struktura finansowania jest
połączeniem kapitału własnego i długu oraz relacji kontraktowych pomiędzy posiadaczami
kapitału a kredytodawcami.
Na Rysunku 1.3.1 pokazano typową strukturę finansowania oraz kontraktu projektu PPP.
Rząd pozostaje w relacji kontraktowej ze spółką projektową. Pierwotni inwestorzy kapitałowi,
którzy opracowali ofertę PPP, zazwyczaj nazywani są sponsorami projektu16. Typowymi
inwestorami kapitałowymi mogą być deweloperzy projektowi, spółki inŜynieryjne i budowlane,
spółki zarządzające infrastrukturą i prywatne fundusze kapitałowe. Do kredytodawców na
rzecz projektów PPP w krajach rozwijających się mogą zaliczać się banki komercyjne, banki
rozwoju wielostronnego i dwustronnego oraz inwestorzy instytucjonalni tacy jak fundusze
emerytalne.
Jak pokazano na Rysunku 1.3.1, spółka projektowa z kolei zawiera kontrakty z firmami w
celu zarządzania projektowaniem i budową (kontrakty te są znane jako kontrakty EPC
(Engineering, Procurement and Construction) oraz eksploatacją i konserwacją (O&M).
Wykonawcy mogą być podmiotami stowarzyszonymi z inwestorami kapitałowymi. Praca
Yescombe’a o finansowaniu PPP zawiera przykłady struktur PPP w przypadku róŜnych
rodzajów PPP [#2, rozdział 1.4].

16.
Jak pisze Yescombe [#2, strony 96-100], sponsor projektu moŜe potem sprzedać swoją inwestycję drugorzędnym inwestorom
kapitałowym.
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Rysunek 1.3.1: Typowa struktura projektu PPP

Wdrażająca
agencja
rządowa
Umowa
bezpośrednia

Umowa PPP

Inwestorzy
kapitałowi

Umowa
udziałowców

Spółka
projektowa

Kontrakt
EPC

Umowa
kredytu

Kredytodawcy

Kontrakt
O&M

Wykonawca
EPC

Wykonawca
O&M

Jak opisuje to Farquharson w rozdziale na temat finansowania PPP [#1, strona 53],
inwestycja kapitałowa jest inwestycją typu „pierwszy na wejściu, ostatni na wyjściu” (FILO) –
co oznacza, Ŝe wszelkie straty projektowe są ponoszone przede wszystkim przez inwestorów
kapitałowych, a kredytodawcy ponoszą stratę jedynie w przypadku utraty inwestycji
kapitałowej. Oznacza to, Ŝe inwestorzy kapitałowi biorą na siebie wyŜsze ryzyko niŜ dostawcy
zadłuŜenia i wymagają wyŜszego zwrotu ze swojej inwestycji.
Celem sponsora projektu i jego doradców jest zasadniczo minimalizacja kosztów
finansowania projektu. PoniewaŜ kapitał uwaŜa się za bardziej kosztowny od zadłuŜenia,
sponsorzy projektu często starają się uzyskać wysoką proporcję zadłuŜenia do finansowania.
Finansowanie projektów PPP bez regresu
W ramach finansowania projektowego bez regresu kredytodawcy mogą uzyskać spłatę
jedynie z przychodów spółki projektowej, bez regresu do inwestorów kapitałowych. Oznacza
to, Ŝe obowiązki spółki kapitałowej są oddzielone od obowiązków inwestorów kapitałowych, a
zadłuŜenie jest zabezpieczone przepływami pienięŜnymi z projektu. Jak pisze Yescombe w
rozdziale dotyczącym finansowania projektów w ramach PPP [#2, Rozdział 8], struktury
finansowania projektów najczęściej odznaczają się wysoką proporcją zadłuŜenia – od 70 do
95 procent. Z perspektywy inwestorów kapitałowych pomaga to w zarządzaniu ryzykiem za
sprawą redukcji zaangaŜowania w projekt i umoŜliwia realizację projektów znacznie
większych rozmiarów, które w innym przypadku byłyby niemoŜliwe. Dla kredytodawców
oznacza to przeprowadzanie rygorystycznych ocen due diligence, zorientowanie na
przepływy pienięŜne w ramach projektu i jego strukturę kontraktową.
Na temat struktur finansowania projektów dostępna jest obszerna literatura, obejmująca kilka
wszechstronnych podręczników. Dla czytelników zainteresowanych pogłębianiem tematu
dobrym punktem wyjścia będą następujące pozycje:
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•

Modern Project Finance: A Casebook autorstwa Benjamina Etsy’ego. John Wiley
and Sons, 2004

•

The Law and Business of International Project Finance: A Resource for Governments,
Sponsors, Lawyers, and Project Participants (2. wydanie) autorstwa Scotta L. Hoffmana.
Translational Publishers, 2001

•

Principles of Project Finance autorstwa E. R. Yescombe’a. Academic Press, 2002

•

Project Financing: Asset-Based Financial Engineering autorstwa Johna D. Finnerty’ego.
John Wiley and Sons Ltd, maj 2007 r.
Alternatywy względem finansowania projektów bez regresu
ChociaŜ finansowanie projektowe pomaga zebrać fundusze na potrzeby finansowania
duŜych, silnie lewarowanych inwestycji, wiąŜą się z nim pewne koszty. Stopy oprocentowania
zadłuŜenia na potrzeby finansowania projektowego są bardziej kosztowne niŜ poŜyczki
rządowe i często bardziej kosztowne niŜ poŜyczki spółek o ugruntowanej pozycji. Koszty
transakcji – przygotowanie struktury kontraktowej i przeprowadzenie odpowiedniej oceny due
diligence – mogą sprawić, Ŝe w przypadku mniejszych transakcji będzie ono nieatrakcyjne.
Dlatego teŜ wiele PPP decyduje się na strukturę finansowania projektowego bez regresu,
chcąc uzyskać większą elastyczność kontraktową lub obniŜyć koszty finansowania.
Jedną z moŜliwości sponsorów projektu jest wsparcie spółki projektowej za pomocą
dostarczenia gwarancji korporacyjnej lub sponsorskiej kredytodawcy, na spłatę całości lub
części zadłuŜenia projektowego. W ramce zaprezentowano przykłady.
Ramka 1.3.1: Przykłady
korporacyjnymi

struktury

finansowania

projektu

z

gwarancjami

W niektórych przypadkach spółka projektowa moŜe nie być w stanie zebrać finansowania
w ramach modelu bez regresu. Jedną z opcji jest w takim przypadku dostarczenie przez
głównego sponsora projektu częściowej lub całkowitej gwarancji w odniesieniu do
zadłuŜenia projektu. Na przykład:

• W 1997 roku konsorcjum Manila Water Company, którego liderem była Ayala
Corporation z Filipin, z udziałami ze Stanów Zjednoczonych, Betchel i Mitsubishi
Corporation, otrzymała koncesję na wschodni odcinek metra. W ślad za azjatyckim
kryzysem finansowym Manila Water Company utraciła zdolność do pozyskania
zadłuŜenia na potrzeby finansowania inwestycji w oparciu o model finansowania
projektowego bez regresu, w związku z czym Ayala dostarczyła gwarancję
korporacyjną, aby wesprzeć spółkę projektową

• W 1992 wspólne przedsięwzięcie zrzeszające narodową korporację paliwową i
międzynarodowe spółki paliwowe z IFC jako liderem głównym pracowało nad
budową rurociągu paliwowego w Kolumbii. Zarazem jednak IFC obawiała się
moŜliwych ataków partyzanckich i projekt utknął w miejscu. Aby pchnąć go naprzód,
sponsorzy zapewnili pełną gwarancję kredytową.
Źródła: Esguerra (2003) The Corporate Muddle of Manila’s Water Concessions WaterAid
and Tearfund, striba 19; Ahmed & Fang (International Finance Corporation) Project
Finance in Developing Countries, Bank Światowy1999, Ramka 5.7, strona 68

-45-

Istnieje struktura finansowa, której czasem uŜywa się do zredukowania kosztów finansowania
PPP, zwana modelem forfaitingowym. MoŜna ją zastosować w przypadku projektów PPP
17
typu „płaci rząd”. W ramach tego modelu po ukończeniu budowy zgodnie ze standardem
jakości zaakceptowanym przez rząd, ten ostatni staje się odpowiedzialny za spłatę obsługi
zadłuŜenia na rzecz kredytodawcy za sprawą wystawienia tzw. „zrzeczenia się prawa do
sprzeciwu”. Rozwiązanie tego rodzaju moŜe obniŜyć koszty finansowania projektu.18 Niemniej
oznacza ono, Ŝe przy rządzie pozostanie więcej ryzyk w ramach PPP, a poniewaŜ spłata
obsługi zadłuŜenia nie zaleŜy juŜ od jakości, kredytodawca nie jest zainteresowany
efektywnością projektu w toku jego eksploatacji. Model forfaitingowy jest powszechnie
wykorzystywany w Niemczech, gdzie połowa PPP wdroŜonych w okresie 2002-2006
korzystała z tej struktury. Aby dowiedzieć się więcej na temat modelu forfaitingowego, patrz
artykuł Daube’a porównujący finansowanie projektowe do modelu forfaitingowego
[#4].
Inną alternatywą umoŜliwiającą obniŜenie kosztów finansowania PPP jest udział rządu w
strukturze finansowania, jak opisano to w Punkcie 3.3: Rola finansowania publicznego
w PPP. Rząd – lub instytucja finansowa będąca własnością rządu – moŜe dostarczyć
finansowanie spółce projektowej jako kredytodawca lub moŜe dostarczyć gwarancji, w
odniesieniu do niektórych lub wszystkich elementów zadłuŜenia w ramach projektu.

1.3.2

Czynniki, które musi wziąć pod uwagę rząd
JeŜeli w PPP zaangaŜowane jest prywatne finansowanie, to na sponsorze projektu spoczywa
zazwyczaj przede wszystkim odpowiedzialność za opracowanie struktury finansowania.
Niemniej istnieje kilka sposobów oddziaływania na strukturę finansowania przez rząd, jeŜeli
zaistnieje taka potrzeba.
Na najbardziej podstawowym poziomie rząd potrzebuje zapewnić, by projekt był „zbywalny
bankowo” – czyli Ŝeby moŜna było zaciągnąć na jego poczet kredyt. Z drugiej jednak strony
zbyt duŜo zadłuŜenia mogłoby osłabić transfer ryzyka, więc rząd moŜe zechcieć ograniczyć
dopuszczalną kwotę finansowania dłuŜnego (dźwigni). Bardziej niejasne, choć wciąŜ istotne
szczegóły obejmują: w jaki sposób zarządzać ryzykami na drodze od przyznania kontraktu do
zamknięcia finansowego; w jaki sposób radzić sobie z moŜliwością refinansowania
zadłuŜenia projektowego; oraz w jaki sposób określić prawa do interwencji kredytodawców i
rządu. Kwestie te zostały kolejno opisane poniŜej.
Rządy mogą równieŜ uczestniczyć w strukturze finansowania. Rządy mogą dostarczyć
zadłuŜenia, kapitału lub gwarancji – albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem instytucji
finansowych będących własnością rządu, takich jak banki rozwoju i fundusze emerytalne.
Punkt 3.3 zawiera opis tego rodzaju roli finansowania publicznego w PPP.

1.3.2.1

MoŜliwość
(bankowalność)

uzyskania

finansowania

bankowego

Jest to zdolność projektu do uzyskania finansowania bankowego. „Zbywalny bankowo”
oznacza tyle, Ŝe projekt moŜe przyciągnąć nie tylko finansowanie kapitałowe od swoich
sponsorów, ale teŜ wymaganą kwotę zadłuŜenia. Patrz Rozdział w pracy Delmona o
zbywalności bankowej [#3 Rozdział 4] i rozdział w pracy Farquharsona o
17.

Wyjaśnienie natury projektów typu „płaci rząd” moŜna znaleźć w Punkcie 1.1.

18.
Przyjmuje się tutaj załoŜenie, Ŝe koszty poŜyczek, jakie musi ponieść rząd, są niŜsze od tych, które musi ponieść prywatna
spółka, co w przypadku niektórych krajów rozwijających się moŜe nie być prawdą.
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Finansowaniu PPP [#1, strony 54-57] – w obu opisano czynniki, które banki wezmą pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu projektu.
Aby projekt był zbywalny bankowo, kredytodawca musi mieć pewność, Ŝe spółka projektowa jest
w stanie obsłuŜyć zadłuŜenie. W ramach struktury finansowania projektowego opisanej w Punkcie
3.1 oznacza to, Ŝe przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej muszą być wystarczająco
wysokie, aby pokryć obsługę zadłuŜenia wraz z akceptowalnym marginesem. Oznacza to równieŜ,
Ŝe ryzyko zmiany w przepływach pienięŜnych musi z bardzo duŜym prawdopodobieństwem
mieścić się we wspomnianym marginesie. Dlatego teŜ kredytodawcy starannie oceniają ryzyka
projektu oraz ich alokację pomiędzy stronami kontraktu.
JeŜeli zbyt duŜo ryzyka zostało przydzielone do strony prywatnej, kredytodawcy zredukują kwotę,
którą będą gotowi uŜyczyć, aŜ margines przepływów pienięŜnych powyŜej obsługi zadłuŜenia
będzie moŜliwy do zaakceptowania. W takim przypadku niezbędny będzie dodatkowy kapitał.
Zarazem od spółki projektowej naleŜy oczekiwać wygenerowania wystarczająco wysokich
zwrotów, umoŜliwiających rekompensatę na rzecz posiadaczy kapitału z tytułu podejmowanego
przez nich poziomu ryzyka.
Z perspektywy rządu kluczowymi do uwzględnienia czynnikami w kontekście zapewnienia
zbywalności bankowej są zatem: techniczna i finansowa opłacalność projektu oraz odpowiednia
alokacja ryzyka. W Module 3 niniejszego Przewodnika, w Rozdziale 2: Ocena projektów PPP
znaleźć moŜna wskazówki dotyczące oceny opłacalności finansowej potencjalnego projektu PPP.
Rozdział 3: Strukturyzacja projektów PPP dostarcza wskazówek i narzędzi osobom
zajmującym się obszarem alokacji ryzyka.
Co więcej, zarówno kredytodawcy jak i udziałowcy mają motywację, by redukować swoje ryzyka i
maksymalizować swój zwrot. Oznacza to, Ŝe strukturyzując PPP rząd bierze na siebie trudne
zadanie zachowania równowagi – zapewnienia zbywalności bankowej projektu przy
jednoczesnym odparciu presji wywieranej na rząd, by zaakceptował niepotrzebne ryzyko.

1.3.2.2

Ograniczenie kwoty dozwolonego zadłuŜenia
Sponsorzy projektu często mają motywację do finansowania PPP z wykorzystaniem wysokiej
proporcji zadłuŜenia do kapitału – to jest uzyskania wysokiej dźwigni. Jak pisze Yescombe [#2,
strony 120-121], większa dźwignia pozwala zazwyczaj inwestorom kapitałowym na osiągnięcie
wyŜszych zwrotów i ułatwia zarządzanie strukturą finansową, jako Ŝe pozyskanie zadłuŜenia moŜe
być prostsze niŜ pozyskanie kapitału. Co więcej, jak opisują Ehrhardt i Irwin [#5, strony 10-13],
rządy często zapewniają większą ochronę inwestorom lokującym środki w instrumenty dłuŜne niŜ
inwestorom kapitałowym – na przykład za pomocą gwarancji dostarczanych na Ŝądanie, których
budowa ma na celu zapewnienie, by przychód pokrył obsługę zadłuŜenia – dostarczając dalszej
motywacji na rzecz wysokiego lewarowania.
Niemniej projekty z wysokim lewarowaniem mogą być równieŜ bardziej podatne na naruszenie
warunków kontraktu i bankructwo, jak opisują to Ehrhardt i Irwin [#5, strony 35-38]. W
przeglądzie programu PPP Zjednoczonego Królestwa przygotowanym przez Izbę Lordów
opisano szerzej ryzyko wysokiego lewarowania w szczególności w połączeniu z gwarancjami
rządowymi, opierając się na doświadczeniu Zjednoczonego Królestwa związanym z PPP
dotyczącym systemu metra londyńskiego19. W Ramce 1.3.2 przedstawiono przykład wysoko
lewarowanego PPP, w przypadku którego doszło do niewywiązania się warunków kredytowania.

19.
Komisja Specjalna ds. Gospodarczych Izby Lordów Zjednoczonego Królestwa (kwiecień 2010) 2. raport z posiedzenia 20092010: Government Response to Private Finance Projects and Off-Balance Sheet Debt Dokument HL 114, strona 22, na temat: „a jeśli coś
pójdzie nie tak?”.
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Aby zagwarantować zrównowaŜony poziom lewarowania oraz wystarczająco znaczący udział
kapitałowy w projekcie, rządy mogą rozwaŜyć wprowadzenie minimalnej proporcji kapitału w
PPP. Jak zauwaŜyli Ehrhardt i Irwin [#5, strony 49-50], moŜe się to okazać szczególnie
istotne, jeŜeli rząd dostarcza równieŜ gwarancje mające na celu ochronę inwestycji
kredytodawców. Niemniej ograniczenie zdolności inwestora do wybrania swojej struktury
kapitałowej moŜe podnieść koszt kapitału, co zostało przedstawione w Nocie informacyjnej
Banku Światowego na temat finansowania infrastruktury w Indiach [#6, strona 2].
Autorzy zauwaŜają, Ŝe zmiana postanowień dotyczących rozwiązania kontraktu dostarcza
mniej jednoznacznej zachęty do korzystania z zadłuŜenia jako alternatywy.

Ramka 1.3.2: Przykład nadmiernie lewarowanego PPP – Tramwaje i pociągi
stanu Wiktoria
Rząd stanu Wiktoria udzielił pięciu franczyz (podobnych do koncesji) na eksploatację
tramwajów i kolei dojazdowych w Melbourne oraz kolei regionalnych Stanu Wiktoria. Rząd
spodziewał się całkowitych oszczędności w wysokości 1,8 miliarda dolarów australijskich
przez cały okres kontraktu. Niemniej całkowity wkład kapitałowy sponsorów, wraz z
gwarancją naleŜytego wykonania kontraktu, wyniósł jedynie 135 milionów dolarów
australijskich, czyli zaledwie 8 procent całkowitych zysków. Struktura płatności PPP była w
znacznym stopniu oparta na oczekiwanym wzroście stałej klienteli i redukcji kosztów. Kiedy
wzrost i redukcja kosztów nie zostały zrealizowane, franczyzy zaczęły przynosić straty.
PoniewaŜ kapitał, który wchodził w grę, był stosunkowo niski, operatorzy mogli porzucić
franczyzy zamiast ponosić straty próbując je usprawnić. Sytuacja ta zmusiła rząd do
renegocjowania kontraktów z istniejącymi operatorami.
Źródło: Ehrhardt i Irwin (2004) Avoiding Customer and Taxpayer Bailouts in Private
Infrastructure Projects: Dokument roboczy badań politycznych Banku Światowego 3274,
kwiecień 2004.

1.3.2.3

Ryzyka na drodze od przyznania kontraktu
do zamknięcia finansowego
Kontrakt PPP jest zazwyczaj przyznawany i podpisywany zanim nastąpi zamknięcie
finansowe projektu – a zatem przed pełnym zabezpieczeniem finansowania na jego potrzeby.
W okresie przejściowym kredytodawcy przeprowadzają swój proces due diligence wraz ze
szczegółowym przeglądem umów PPP. Umowy kredytu równieŜ bardzo często stanowią
„warunek konieczny”, który musi zostać spełniony, zanim spółka projektowa uzyska dostęp
do funduszy z kredytu.
Proces ten stwarza ryzyko, Ŝe projekt ulegnie opóźnieniu lub nawet zakończy się fiaskiem,
jeŜeli zwycięzcy oferenci nie będą w stanie zabezpieczyć finansowania na oczekiwanych
warunkach. Jak opisuje Farquharson [#1, strona 125], rząd moŜe znaleźć się pod presją, by
zmienić warunki kontraktu w celu spełnienia wymogów kredytodawców, jako Ŝe ponowne
otwarcie procesu udzielania zamówień na tym etapie spowodowałoby opóźnienia i
dodatkowe koszty transakcji, które rząd musiałby ponieść.
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Nie ma wiele dostępnych opcji dla rządu, aby zmniejszyć to ryzyko. Jak wyjaśnia
Farquharson, od oferentów moŜna wymagać wadium, które moŜe zostać zrealizowane,
jeŜeli preferowany oferent nie zdoła zamknąć finansowo projektu w określonym terminie.
MoŜe to zachęcić oferentów do opracowania bardziej konkretnych planów finansowania
przed przedłoŜeniem ofert. Inna opcja, którą opisuje Delmon [#3, strony 445-446], polega na
tym, Ŝe rząd wymaga ofert z juŜ zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi (tzw. ofert
„gwarantowanych”). W tym przypadku kredytodawcy muszą przeprowadzić proces due
diligence przed zakończeniem procesu przetargowego. Niemniej obie te opcje zwiększają
koszty przetargu, co moŜe odstraszyć oferentów i osłabić konkurencję.
Kolejne podejście polega na wprowadzeniu podstawowych oferowanych warunków
finansowania (stapled financing). Finansowanie tego rodzaju to wstępnie przygotowany
pakiet finansowania na potrzeby projektu, opracowany przez rząd i przedstawiany oferentom
podczas procesu przetargowego. Zwycięski oferent ma moŜliwość skorzystania z tego
pakietu, niemniej nie jest do tego zobowiązany. Jest to częsty rodzaj finansowania w
przypadku transakcji fuzji i przejęć, a ostatnio niektóre rządy – na przykład Egipt – zaczęły
się z nim zapoznawać w kontekście projektów infrastrukturalnych20.

1.3.2.4

Refinansowanie zadłuŜenia projektowego
„Refinansowanie” oznacza zaciągnięcie nowego zadłuŜenia w celu spłacenia istniejących
kredytów. Spółka projektowa i jej sponsorzy mają dwa główne powody, aby refinansować
zadłuŜenie zaciągnięte początkowo do finansowania projektu.
Pierwszy z nich jest taki, Ŝe uzyskanie pakietu finansowego o wystarczająco długim okresie
zapadalności, odpowiadającym długości projektu, moŜe być niemoŜliwe. MoŜe się to zdarzyć
w sytuacji, kiedy długoterminowe zadłuŜenie nie jest dostępne w momencie przyznania
projektu lub jeśli kredytodawcy uwaŜają projekt za zbyt ryzykowny, aby udzielić kredytu o
długim okresie zapadalności. W przypadku tego rodzaju projekt moŜe być najpierw
realizowany z wykorzystaniem zadłuŜenia krótkoterminowego, jak opisuje Yescombe w
rozdziale o strukturyzacji finansowej [#2, Rozdział 10, strony 157-158]. W ten sposób
powstaje ryzyko refinansowania – czyli ryzyko, Ŝe zadłuŜenie krótkoterminowe nie będzie
mogło być refinansowane na oczekiwanych warunkach. W kontrakcie PPP powinno być
określone, kto ponosi ryzyko refinansowania, co dalej opisano w Module 3, Rozdział 3:
Strukturyzacja projektów PPP.
Jedną z moŜliwości pozwalających na redukcję ryzyk refinansowania jest „finansowanie
przejmowane” (take-out financing), w ramach którego drugi kredytodawca zobowiązuje się do
przejęcia kredytu w pewnym momencie w przyszłości – zachęcając tym samym pierwszego
kredytodawcę do zapewnienia długoterminowego zadłuŜenia, które w przeciwnym przypadku
mogłoby nie zostać udzielone. Na potrzeby projektów infrastrukturalnych schemat
finansowania przejmowanego wprowadziła na przykład Indian Infrastructure Finance
21
Company Limited (IIFCL) .
Refinansowanie moŜe równieŜ zapewnić i tę moŜliwość spółce projektowej i jej sponsorom,
Ŝe w późniejszym terminie mogą być dostępne bardziej atrakcyjne warunki finansowania.
PoniewaŜ projekty infrastrukturalne charakteryzuje znaczna rozpiętość w czasie, rynki
kapitałowe mogą się zmienić w okresie realizacji projektu i zaoferować lepsze warunki

20.

Patrz na przykład “Egypt’s Local Banks Reach for their Staples”, Global Water Intelligence, tom 11, numer 5 (maj 2010 r.).

21.
Patrz “Takeout Finance Scheme for Financing Viable Infrastructure Projects”, materiał dostępny na stronie internetowej IIFCL,
http://www.iifcl.org/ takeout_finance.pdf.
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zadłuŜenia projektowego. RównieŜ kredytodawcy chętniej proponują lepsze warunki
finansowania w przypadku projektów, które mogą się wykazać historią kredytową i przeszły
juŜ etap wstępnych ryzyk, takich jak ryzyko budowy. W rozdziale o refinansowaniu
zadłuŜenia [#2, strony 297-307] Yescombe opisuje bardziej szczegółowo potencjalne zyski
dla inwestorów kapitałowych wynikające z refinansowania.
Refinansowanie na bardziej atrakcyjnych warunkach moŜe obniŜyć całkowite koszty, które
poniosą uŜytkownicy lub rząd, poprawić zwrot inwestorów, albo jedno i drugie. Rząd musi
rozwaŜyć od razu, w jaki sposób traktowane będą korzyści związane z refinansowaniem.
MoŜliwości są następujące:
•

Nic nie robić – pozwolić posiadaczom kapitału na zysk z refinansowania za sprawą
wyŜszych płatności dywidendowych

•

Podzielić wpływy pomiędzy sponsorów i klientów, wprowadzając do kontraktu PPP
lub regulacji PPP klauzulę przewidującą, Ŝe korzyści wynikające z refinansowania muszą
znaleźć odzwierciedlenie w cenie zapłaconej za składnik aktywów lub usługę

•

Wbudowanie w kontrakt PPP prawa rządu do wymagania lub zalecania
refinansowania zadłuŜenia projektowego, jeŜeli rząd uzna, Ŝe na rynku panują bardziej
korzystne warunki.
Jak pisze Yescombe [#2, strony 301-302], pewna liczba rządów wprowadziła zasady
regulujące korzyści wynikających z refinansowania PPP. Skarb Zjednoczonego Królestwa na
przykład wprowadził w 2004 roku do swoich standardowych kontraktów PFI podział 50:50
wszelkich zysków z refinansowania pomiędzy inwestorów a rząd; następnie proporcję tę
22
zrewidowano i zmieniono na 70:30 na korzyść rządu . RównieŜ Korea Południowa
wprowadziła podobne postanowienie do swojego ustawodawstwa dotyczącego PPP. Od
2008 roku rząd Zjednoczonego Królestwa zarezerwował sobie równieŜ prawo do
występowania o refinansowanie zadłuŜenia projektowego w celu skorzystania z bardziej
korzystnych warunków na rynku kapitałowym23.

1.3.2.5

Prawa do interwencji
Prawa do interwencji dotyczą tytułu, przewidzianego w kontrakcie i przysługującego rządowi
lub kredytodawcy, do kontrolowania spółki projektowej w niektórych sytuacjach. Prawa do
interwencji przysługujące rządowi są zazwyczaj zarezerwowane do sytuacji, w których projekt
stwarza znaczące ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, zagroŜenia dla bezpieczeństwa
państwowego lub kiedy wymogi prawne zmuszają rząd do przejęcia projektu. Rząd moŜe
równieŜ rozwiązać kontrakt PPP i przejąć projekt, jeŜeli spółka projektowa nie wywiąŜe się z
obowiązków związanych ze świadczoną usługą.
Kredytodawcy zasadniczo potrzebują wykonania praw do interwencji, jeŜeli spółka
projektowa nie wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych z obsługą zadłuŜenia, lub

22.
Komisja Specjalna ds. Gospodarczych Izby Lordów Zjednoczonego Królestwa (marzec 2010)1. raport z posiedzenia 2009-2010:
Private Finance Projects and Off-Balance Sheet Debt, tom 1: Raport, Dokument HL 63-I, Akapit 174.
23.

Departament Skarbu HM (październik 2008), Standardisation of PFI Contracts, Wersja 4 Dodatek: Amended Refinancing Provisions.
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jeśli kontrakt PPP jest zagroŜony rozwiązaniem lub niewywiązaniem się z obowiązków
związanych ze świadczeniem usługi. W tej sytuacji kredytodawcy zazwyczaj powołują nowe
kierownictwo wyŜszego szczebla lub wyznaczają inną firmę, aby przejęła spółkę projektową.
WaŜną sprawą jest zapewnienie, by zarówno rząd jak i kredytodawcy mieli jasne warunki i
terminy wykonania swoich praw do interwencji – by byli informowani, kiedy problem zaczyna
się pojawiać, i mogli podjąć działania korygujące. Moduł 3 niniejszego Przewodnika,
Rozdział 4: Projektowanie kontraktów PPP zawiera więcej szczegółów na temat
moŜliwych sposobów wbudowania praw do interwencji w kontrakt PPP.

1.3.3

Rola finansowania publicznego w PPP
Finansowanie prywatne nie jest cechą charakterystyczną PPP – równieŜ rządy mogą
finansować projekty PPP, w całości albo częściowo. Redukcja kwoty inwestycji kapitałowych
niezbędnych do poczynienia przez stronę prywatną redukuje zakres transferu ryzyka –
osłabiając motywację sektora prywatnego do wytwarzania odpowiedniej wartości za daną
cenę, ułatwiając stronie prywatnej porzucenie projektu, jeśli coś pójdzie nie tak. (Patrz Punkt
1.3.2.2 o znaczeniu zapewnienia wystarczających inwestycji kapitału prywatnego). Niemniej
istnieje kilka powodów, dla których rząd moŜe podjąć decyzję o finansowaniu projektów PPP.
Są one następujące:

•

Unikanie nadmiernych premii za ryzyko – rząd moŜe uznać premię za ryzyko
pobieraną przez sektor prywatny w związku z projektem za zbyt wysoką w zestawieniu z
rzeczywistymi ryzykami projektu. MoŜe być to trudne zadanie do zrealizowania, jako Ŝe rynki
finansowe są zazwyczaj lepiej przygotowane niŜ rząd do oceny ryzyka, lecz moŜe mieć
zastosowanie w szczególności w przypadku nowych projektów lub rynków, podczas
dezorganizacji na rynkach finansowych

•

Redukowanie ryzyka rządowego – jeŜeli przychody z projektu zaleŜą od regularnych
płatności realizowanych przez rząd, stwarza to ryzyko, na które naraŜona jest strona
prywatna, a które znajdzie odzwierciedlenie w kosztach projektu. JeŜeli wiarygodność
płatności ze strony rządu moŜe być wątpliwa, będzie to oznaczać, Ŝe dostarczenie dotacji lub
płatności z góry w postaci kredytu lub finansowania poprawi zbywalność bankową i obniŜy
koszty projektu w większym stopniu, niŜ regularne płatności

•

Poprawa dostępności lub redukcja kosztów finansowania – zwłaszcza jeśli rynki
kapitałowe są niedostatecznie rozwinięte lub zdezorganizowane, dostępność finansowania
długoterminowego moŜe być ograniczona, rządy mogą podjąć decyzję o dostarczeniu
finansowania na warunkach, które w innej sytuacji nie byłyby dostępne. Rządy mają równieŜ
często dostęp do finansowania na warunkach koncesji, które mogą przekazać w celu
obniŜenia kosztów projektów infrastrukturalnych. PowyŜsze moŜe równieŜ być częścią
szerszej polityki angaŜowania instytucji finansowych państwa w dostarczanie
długoterminowego kredytowania w celu finansowania potrzeb rozwojowych.
Jest równieŜ kilka innych sposobów, na jakie rząd moŜe wnieść swój wkład w strukturę
finansowania PPP. Rządy mogą udzielić kredytu lub przyznać finansowanie bezpośrednio
spółce projektowej, bądź zapewnić gwarancje rządowe na potrzeby kredytu komercyjnego.
Banki rozwoju będące własnością rządu lub inne instytucje finansowe równieŜ mogą być w to
zaangaŜowane – albo zapewniając finansowanie na potrzeby PPP a ramach szerszego
portfela, albo portfela stworzonego specjalnie do wspierania programu PPP. Wreszcie, rządy
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do sektora prywatnego, zachowując zamiast tego bieŜącą odpowiedzialność za nakłady
kapitałowe. PowyŜsze moŜliwości zostały bardziej szczegółowo opisane poniŜej.
Dodatkowym uzasadnieniem rządowego wsparcia finansowego moŜe być okres
dezorganizacji na rynkach kapitałowych. Wiele rządów wprowadza określone formy wsparcia
finansowego w odpowiedzi na taką sytuację. W Ramce 1.3.3 opisano, w jaki sposób rządy
wspierały PPP podczas globalnego kryzysu finansowego w końcowych latach pierwszej
dekady XXI wieku.
Ramka 1.3.3: Realizowanie PPP podczas globalnego kryzysu finansowego
Globalny Kryzys Finansowy w końcowych latach pierwszej dekady XX w. znacząco
zredukował dostępność finansowania dłuŜnego na potrzeby projektów PPP i podobnych
inwestycji. Mniejsza liczba kredytodawców była przygotowana do finansowania projektów
PPP – tak na rynkach rozwiniętych jak i rozwijających się – a warunki uległy zaostrzeniu.
W artykule IMF [#11] zaprezentowano dowody na wpływ kryzysu finansowego na PPP.
Kilka rządów zareagowało na to wyzwanie wprowadzając określone środki wsparcia na
rzecz PPP w czasie kryzysu. W Zjednoczonym Królestwie, Departament Skarbu powołał
do Ŝycia Jednostkę ds. Finansowania Infrastruktury (Treasury Infrastructure Finance Unit,
TIFU), której zadaniem było udzielanie kredytów zgodnie z warunkami komercyjnymi na
potrzeby projektów PPP, które nie były w stanie zapewnić sobie wystarczającego
finansowania banków komercyjnych. W notatce Banku Światowego na temat TIFU [#10]
opisano doświadczenie Zjednoczonego Królestwa z PFI w czasach kryzysu kredytowego.
W swoim artykule na temat doświadczeń w stanie Wiktoria w Australii [#12], Foster
opisuje, w jaki sposób rząd przystosowywał się do sytuacji wraz z kolejnymi projektami,
zmieniając sposoby alokacji określonych ryzyk finansowych, w tym poprzez oferowanie
gwarancji krótkoterminowych.
W artykule EPEC na temat kryzysu finansowego i rynku PPP [#13] omówiono kolejne
koncepcje na potrzeby rządu dotyczące tego, jak wspierać PPP w tego rodzaju
okolicznościach. Obejmują one zmiany w podejściach do udzielania zamówień,
dostarczanie gwarancji państwowych lub wspólne udzielanie kredytów, zwłaszcza w
charakterze środka krótkoterminowego, oraz przystosowywanie struktur PPP do
przyciągnięcia róŜnych rodzajów inwestorów.

1.3.3.1 Finansowanie kredytami lub dotacjami udzielanymi
bezpośrednio przez rząd na rzecz spółki projektowej
Rządy mogą zapewniać finansowanie bezpośrednio na rzecz PPP, w formie kredytów lub
dotacji wypłacanych z góry. MoŜe to pomóc w ograniczeniu ryzyka rządowego, jak opisano
powyŜej, lub stanowić sposób na udostępnianie finansowania na lepszych warunkach, które
w innej sytuacji nie byłyby moŜliwe. Oto przykłady:
•

w Stanach Zjednoczonych Ustawą o Finansowaniu i Innowacyjności Infrastruktury
Transportowej (Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act, TIFIA)
wprowadzono elastyczny mechanizm na potrzeby udzielania kredytów (oraz gwarancji
kredytowych) przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych bezpośrednio na rzecz
prywatnych i państwowych sponsorów kwalifikowalnych projektów. Wsparcie kredytowe jest
oferowane na elastycznych warunkach i zazwyczaj jest ono podporządkowane, co sprawia,
Ŝe łatwiej jest przyciągnąć więcej kapitału prywatnego [#7, Rozdział 4]
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•

Indyjski Fundusz na Pokrycie Luki w Rentowności wykorzystuje fundusze przydzielone z
budŜetu krajowego do dostarczania wypłacanych z góry dotacji kapitałowych na rzecz projektów
PPP, jak opisano w Module 2, Ramka 2.4.2: Finansowanie luki w rentowności w Indiach. Więcej
informacji na temat wsparcia finansowego na rzecz PPP w sektorze infrastruktury znaleźć moŜna w
wytycznych rządu indyjskiego [#8].
Gotowość sektora publicznego na dostarczenie funduszy moŜe równieŜ działać jako sygnał
pomagający zbudować zaufanie prywatnych inwestorów. Na przykład: po kryzysie finansowym w
2008 roku, Departament Skarbu Zjednoczonego Królestwa zorientował się, Ŝe pewna liczba
projektów infrastrukturalnych moŜe mieć trudności z pozyskaniem finansowania dłuŜnego. Istniało
niebezpieczeństwo, Ŝe zostaną one spisane na straty. Departament Skarbu powołał wówczas do
Ŝycia Jednostkę ds. Finansowania Infrastruktury (TIFU), której zadaniem jest udzielanie
kredytów zgodnie ze stawkami komercyjnymi na potrzeby projektów PPP niebędących w stanie
zapewnić sobie wystarczającego finansowania ze strony banków komercyjnych. Jednostka
sfinansowała jeden duŜy projekt w kwietniu 2009 roku: Greater Manchester Water Project.
Zgodnie z raportem Narodowej Izby Kontroli Zjednoczonego Królestwa [#9, strona 8],
gotowość Departamentu Skarbu do udzielania kredytów poprawiła zaufanie na rynku i z
nastaniem czerwca 2010 roku osiągnięto porozumienie w sprawie 35 dalszych projektów bez
finansowania publicznego.

1.3.3.2 Gwarancje
rządowe
zabezpieczające
komercyjne udzielone na rzecz projektu

kredyty

Zamiast bezpośredniego dostarczania kredytowania, rządy mogą gwarantować spłatę zadłuŜenia
dostarczonego przez źródła komercyjne w przypadku niewywiązania się strony prywatnej z
umowy kredytu. Farquharson i in. [#1, strona 63] zauwaŜają, Ŝe udzielanie gwarancji pokrycia
zadłuŜenia projektowego podwaŜa przeniesienie ryzyka do sektora prywatnego. Dlatego teŜ rządy
często oferują jedynie częściowe gwarancje kredytowe – a mianowicie gwarancje spłaty jedynie
części całego zadłuŜenia.
Częściowe gwarancje kredytowe są wykorzystywane zarówno przez rządy krajów rozwiniętych jak i
rozwijających się, a ich celem jest wspieranie swoich programów PPP. PoniŜej podano przykłady:

•

W 2000 roku Polska zagwarantowała spłatę 358 milionów podporządkowanego
zadłuŜenia od EBI na potrzeby koncesji związanej z autostradą A2. Gwarancja pomogła
koncesariuszowi pozyskać zadłuŜenie komercyjne na potrzeby projektu24

•

•

Fundusz Infrastrukturalnych Gwarancji Kredytowych Korei gwarantuje spłatę zadłuŜenia
projektowego za pośrednictwem struktury poręczeń. Mianowicie, Fundusz gwarantuje spłatę
kredytu terminowego na Ŝądanie, dostarczanego przez instytucję finansową, która to gwarancja
moŜe zostać zrealizowana w ramach projektu, aby moŜliwe było wywiązanie się z obowiązku
spłaty nadrzędnych płatności z tytułu obsługi zadłuŜenia.

Kazachstan dostarczył gwarancji w związku z obligacjami infrastrukturalnym
wyemitowanymi na potrzeby swoich transportowych PPP. Gwarancje w obligacjach rządowych
zapewniły bezpieczeństwo inwestowania w projekty funduszom emerytalnym.26
Rząd Peru wprowadził strukturę finansowania PPP, która równieŜ skutecznie
24. Patrz opis struktury finansowej projektów w następującej prezentacji: Kerali (bez daty publikacji) Public-Private Partnerships,
Lessons from the Roads Sector, Bank Światowy.
25. Patrz opis ICGF na stronach 6-7 Fitch Ratings (2006) Outlook for Infrastructure Finance in Korea: Partnerships at Work,
Raport specjalny na temat finansów publicznych/finansowania projektów).
26.

Opisany w USAID (30 czerwca 2008 r.): Kazakhstan: PPP Opportunities in a Young Country.
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przekształca obowiązki rządu w zakresie bieŜących płatności w formę gwarancji na potrzeby
spłaty kredytów projektowych. Struktura “CRPAO” opisana jest w Ramce 1.3.4.
Zastosowanie gwarancji naleŜy starannie przemyśleć i ukierunkować na ryzyka, którymi rząd
jest w stanie najefektywniej zarządzać. Gwarancje nieprawidłowo zastosowane przez rząd
mogą wiązać się z ryzykiem wzrostu zaangaŜowania kapitałowego, redukując zarazem
proporcję wartości do ceny za sprawą zredukowania realnego transferu ryzyka do sektora
prywatnego, jak opisano to w Punkcie 1.3.2.2 na temat niebezpieczeństwa nadmiernego
lewarowania oraz w Punkcie 1.1.1.2 dotyczącym braku jasności fiskalnej w związku z
PPP. Więcej informacji na temat gwarancji rządowych i publicznego zarządzania
finansowego w kontekście PPP znaleźć moŜna w Module 2 niniejszego Przewodnika,
Rozdział 4: Publiczne ramy zarządzania finansowego na potrzeby PPP

Ramka 1.3.4: CRPAO w Peru
W Peru opracowana została innowacyjna struktura finansowania budowy peruwiańskich
koncesji drogowych. Rząd Peru wystawia PAO (Pago Anual de Obras czyli “roczne płatności
robocze”) na rzecz prywatnego wykonawcy za ukończone kamienie milowe budowy. PAO to
zobowiązanie rządu Peru do realizowania płatności denominowanych w dolarach w trybie
rocznym (w podobny sposób do obligacji). Po ich wydaniu płatności nie są powiązane z
jakością lub funkcjonowaniem dróg, i są nieodwołalne i bezwarunkowe. ZadłuŜenie na
potrzeby projektu zaciąga się za pośrednictwem obligacji zabezpieczonych sekurytyzacją
PAO, nazywanych CRPAO (Certificado de Reconocimiento de Pago Annual de Obras).
Peru uŜyło tej struktury finansowania po raz pierwszy w 2006 roku do sfinansowania
pierwszej 960-km części IIRSA Interoceania Sur. W ramach projektu zebrano 226 milionów
USD w zadłuŜeniu oraz 60 milionów USD w postaci częściowej gwarancji kredytowej od
Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju (IADB). Do sfinansowania dwóch kolejnych części
Interoceania Sur równieŜ wykorzystano strukturę finansowania CRPAO.
Źródło: Fitch Ratings (2006) IIRSA Norte Finance Limited Structured Finance, 20 czerwca
2006 r.; USAID (2009) Enabling Sub-Sovereign Bond Issuances: Primer and diagnostic
checklist Seria FS #1 Financial Sector Knowledge Sharing Project, luty 2009 r.

1.3.3.3 ZaangaŜowanie banku rozwoju lub innej państwowej
instytucji finansowej w PPP
Wiele rządów powołało będące własnością państwa banki rozwoju lub inne instytucje
finansowe, które mogą dostarczać róŜne produkty finansowe na potrzeby projektów PPP. Te
instytucje finansowe mogą być kapitalizowane przez rząd i często mogą mieć dostęp do
finansowania koncesyjnego. Niemniej funkcjonują one zazwyczaj w mniejszym lub większym
stopniu jak komercyjne instytucje finansowe, przy czym te ostatnie mogą mieć lepsze
warunki, by ocenić opłacalność proponowanego projektu PPP, niŜ ma rząd.
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W niektórych przypadkach utworzone banki rozwoju mogą rozszerzać swoją działalność w
sektorze PPP. Na przykład: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social in
Brazil (BNDES) jest głównym kredytodawcą prywatnych projektów infrastrukturalnych w
27
Brazylii .
W ramach alternatywy, rządy mogą takŜe tworzyć instytucje finansowe dedykowane do
obsługi PPP, a czasem i innych inwestycji infrastrukturalnych. Oto przykłady:

•

Spółka India Infrastructure Finance Limited (IIFL) została powołana w 2006 w celu
dostarczania długoterminowego zadłuŜenia na poczet opłacalnych projektów
infrastrukturalnych realizowanych przez spółki publiczne lub prywatne. W 2009 roku, IIFL
uzyskała linię kredytową w wysokości 1,2 miliarda USD od Banku Światowego na potrzeby
projektów infrastrukturalnych w Indiach. IIFL wprowadziła pewne innowacyjne produkty – w
28
tym finansowanie przejmowane opisane w Punkcie 1.3.2.4
Indonezyjski Fundusz Gwarancji Infrastrukturalnych (IIGF), załoŜony w 2009 roku,
jest spółką państwową, której zadaniem jest dostarczanie gwarancji na potrzeby projektów
infrastrukturalnych w ramach schematów PPP.
Państwowe instytucje finansowe mogą być równieŜ wykorzystywane do zapewniania
koordynacji i egzekwowania polityki PPP za sprawą wprowadzania jasnych zasad i wymogów
co do tego, kiedy zostanie udostępnione finansowanie. Ma to w szczególności zastosowanie
w sytuacji, kiedy instytucja finansowa tworzona jest specjalnie po to, by obsługiwać potrzeby
programu PPP. W Meksyku na przykład większość PPP jest wdraŜanych przy wsparciu
FONADIN, funduszu inwestycji infrastrukturalnych w ramach narodowego banku rozwoju,
BANOBRAS. Zasady funkcjonowania FONADIN pozwoliły na skuteczne wprowadzenie
zasad i procedur wdraŜania projektów PPP, jak zostało to opisane w Ramce 1.3.5.
Ramka 1.3.5: Meksykański FONADIN
Przed 2012 rokiem w Meksyku nie było Ustawy o PPP. Niemniej większość agencji
rządowych wdraŜających projekty za pośrednictwem schematów PPP robi to przy
29
wsparciu Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) . Oprócz dostarczania
dotowanych kredytów i w niektórych przypadkach dotacji, FONADIN moŜe pomóc
agencjom w dostarczaniu dotacji w związku ze wstępnymi badaniami do projektu,
przygotowaniem dokumentacji projektowej i wdroŜeniem procesu przetargowego.
W praktyce oznacza to, Ŝe Dekret prezydencki powołujący FONADIN w 2008 roku
skutecznie reguluje większość projektów PPP. Na mocy tego dekretu, Regulamin
działania FONADIN przewiduje zakres oraz procesy i procedury mające na celu
określenie zapotrzebowania na projekty PPP, ich ocenę i zatwierdzanie.
Źródło: BANOBRAS (2000) FONADIN Reglas de Operacion (Regulamin działania); strona
internetowa FONADIN: http://72.3.227.172:1111/productosyservicios/productos/
paginas/fonadin.aspx.

27.

Patrz równieŜ strona internetowa BNDES www.bndes.gov.br, i Raport roczny BNDES za rok 2010.

28.
Patrz www.iifcl.org. Informacje na temat kredytów Banku Światowego dostępne w Internecie (od
grudnia 2011 roku) pod adresem:
http://www.worldbank.org.in/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/INDIAEXTN/0,,contentMDK
: 22322364~menuPK:295589~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:295584,00.html.
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BieŜące finansowanie rządowe nakładów kapitałowych Dotyczy niektórych rodzajów PPP –
zwłaszcza kontraktów dzierŜawy typu lease lub affermage dotyczących istniejących sieci
infrastrukturalnych, jak opisano w Punkcie 2.1: Rodzaje kontraktów PPP – rząd pozostaje
odpowiedzialny za bieŜące inwestycje kapitałowe w sieci lub systemie. Jest to sposób na
zredukowanie ryzyka sektora prywatnego w dziedzinie PPP związanych z zarządzaniem
systemami dystrybucji wody lub elektryczności przy jednoczesnym zapewnianiu bieŜących dotacji
dla sektora. W sektorze wodnym w Senegalu na przykład rząd utworzył Asset Holding
Company, Spółkę o kontraktowo zdefiniowanych obowiązkach w zakresie nakładów kapitałowych,
aby uzupełnić swój kontrakt z operatorem z sektora prywatnego, dotyczący zarządzania systemem
wodnym.30

Kluczowe materiały: Jak finansuje się z PPP
Materiał

1

Opis

Farquharson,Torres de Mästle i Yescombe z Javierem
Encinasem (2011) How to Engage with the Private Sector in W Rozdziale 5 zawarty jest przegląd prywatnego
Public-Private Partnerships in Emerging Markets, Bank finansowania PPP ze szczególnym uwzględnieniem
wyzwań, z którymi muszą się mierzyć kraje rozwijające
Światowy / PPIAF
się
Zawiera
wyczerpujące
opracowanie
tematyki
finansowania PPP: umieszczenie PPP w kontekście; opis
analizy finansowej PPP oraz w jaki sposób jej wyniki
wpływają na decyzje strony publicznej i prywatnej;
struktury i źródła finansowania zadłuŜenia; sposoby
budowania planów finansowania PPP; sposoby
odzwierciedlenia wymogów finansowych w warunkach
kontraktowych

2

Yescombe (2007) Public-Private Partnerships: Principles of
Policy and Finance Butterworth-Hienemann [ISBN: 978-07506-8054-7]

3

Delmon (2009) Private Sector Investment in Infrastructure:
Project Finance, PPP Projects and Risks, Wydanie drugie,
Bank Światowy, Apsen Publishers Inc. [ISBN: 978-90-4112714-3]

RównieŜ dotyczy wielu róŜnych zagadnień z zakresu
finansowania PPP. Obejmują one wprowadzenie do
struktur finansowania projektów oraz typowe warunki
(Rozdział 2); typowe ustalenia kontraktowe dotyczące
PPP (Rozdział 3); oraz zbywalność bankową (Rozdział 4)

4

Daube, Vollrath i Alfen (2007) A Comparison of Project
Finance and the Forfeiting Model as Financing Forms for
PPPs in Germany International Journal of Project
Management

Opisano tutaj model forfaitingowy stosowany w
Niemczech w charakterze alternatywy do finansowania
projektowego, w celu obniŜenia kosztów projektów PPP

5

6

Ehrhardt i Irwin (2004) Avoiding Customer and Taxpayer
Bailouts in Private Infrastructure Projects: Policy toward
Leverage,Risk Allocation, and Bankruptcy Dokument roboczy
badań politycznych Banku Światowego 3274, kwiecień 2004 r.

Harris i Tadimalla (2008) Financing the Boom in Public-Private
Partnerships in Indian Infrastructure: Trends and Policy
Implications Nota informacyjna Banku Światowego Nr 45,
grudzień 2008 r.

Opisano tutaj, w jaki sposób wysokie lewarowanie w
połączeniu z projektami wysokiego ryzyka i niechęcią w
odniesieniu do pozwolenia spółce PPP na upadłość moŜe
stwarzać problemy w obszarze PPP, oraz zasugerowano
moŜliwości, które mogą pomóc tym problemom zaradzić.
Praca zawiera studia przypadków dotyczące PPP w
Australii, Zjednoczonym Królestwie, Brazylii i Meksyku.
Opisano tutaj, w jaki sposób struktury finansowania PPP
w Indiach ewoluowały wraz z rosnącym wykorzystaniem
PPP od połowy lat 90. XX wieku – w szczególności z
uwzględnieniem
rosnącego
udziału
finansowania
dłuŜnego – oraz przedstawiono pewną liczbę wniosków
dotyczących polityki

29.
Wyjątkami są zazwyczaj projekty, które “finansują się same” – to jest projekty, które generują przychody wystarczające do
pokrycia kosztów. Projekty te są realizowane przez odpowiedzialne agencje zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym zamówień
publicznych. Dwa podmioty rządowe, które zasadniczo robią to w ten sposób, to CFE (narodowa korporacja elektryczna) i PEMEX
(narodowa spółka naftowa).
30.
Opis moŜna znaleźć w: Bank Światowy (2004) Urban Water Sector Reform in Senegal: Innovative Contract Design to Expand
Services to the Poor Water Feature Stories, numer 4, marzec 2006 r.
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Materiał

7

8

9

10

11

12

13

Opis

Federalna Administracja Autostrad (2010) Innovative Finance
Primer
(aktualizacja
Innovative
Finance
Brochure,
opublikowana przez FHWA w 2002 r., nr publikacji: FHWAAD-02-006) Biuro ds. Innowacyjnych Programów Stanów
Zjednoczonych,
Federalna
Administracja
Autostrad,
Departament Transportu Stanów Zjednoczonych, wrzesień
2010 r.
Departament Spraw Gospodarczych (2008) Scheme and
Guidelines for Financial Support to Public Private Partnerships
in Infrastructure Komórka PPP, Ministerstwo Finansów, Rząd
Indii, New Delhi

Zjednoczone Królestwo, Izba Gmin, Komisja Rozliczeń
Publicznych (2010) Financing PFI Projects in the Credit Crisis
and the Treasury’s Response Raport Dziewiąty z posiedzenia
2010–11, Zjednoczone Królestwo, Izba Gmin

Farquharsonand Encinas (2010) The UK Infrastructure
Finance Unit: Supporting PPP Financing During the Global
Liquidity Crisis, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Opisano tutaj mechanizmy franczyzowe w Stanach
Zjednoczonych,
stosowane
w
odniesieniu
do
infrastruktury autostradowej. W rozdziale 3 opisano trzy
mechanizmy, przy uŜyciu których rząd Stanów
Zjednoczonych moŜe udzielać wsparcia kredytowego
prywatnym inwestorom w sektorze drogowym.

Zawiera opis schematu finansowania luki w rentowności
w Indiach, w ramach którego udzielane są dotacje
kapitałowe
na
potrzeby
prywatnych
projektów
infrastrukturalnych
Departament
Skarbu
Zjednoczonego
Królestwa
przedstawia tutaj swoją reakcję na kryzys finansowy,
która obejmuje powołanie Jednostki ds. Finansowania
Infrastrukturalnego w celu udzielania kredytów na
warunkach
komercyjnych
na
rzecz
projektów
niebędących w stanie pozyskać zadłuŜenia z banków
komercyjnych
Podsumowano tutaj doświadczenia Zjednoczonego
Królestwa w PFI z czasów kryzysu finansowego, zgodnie
z opisem przedstawionym przez Jednostkę ds.
Finansowania Infrastrukturalnego Departamentu Skarbu

Burger, Tyson, Karpowicz i Delgado Coelho (2009) The
Effects of the Financial Crisis on Public-Private Partnerships
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Dokument roboczy
09/44

W dokumencie omawia się wpływ globalnego kryzysu
finansowego na PPP oraz okoliczności, w których
uzasadnione jest dostarczanie wsparcia na rzecz nowych
i istniejących projektów

Foster (2010) Preserving the Integrity of the PPP Model in
Victoria, Australia, during the Global Financial Crisis
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Opisano tutaj, w jaki sposób rząd Stanu Wiktoria w
Australii dostosował swój program PPP do globalnego
kryzysu finansowego, wprowadzając zmiany z projektu na
projekt, oraz w jaki sposób zostały alokowane pewne
ryzyka finansowe.

Europejskie Centrum Konsultacyjne w zakresie Partnerstw
Publiczno-Prawnych (EPEC) (2009) The Financial Crisis and
the PPP Market: Potential Remedial Actions, Europejskie
Centrum Konsultacyjne w zakresie Partnerstw PublicznoPrawnych (EPEC)
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Pozycja ta zawiera koncepcje do wykorzystania przez
rządy w obszarze metod wspierania PPP podczas
Globalnego Kryzysu Finansowego. Obejmują one zmiany
w podejściach do udzielania zamówień, dostarczanie
gwarancji państwowych lub wspólne udzielanie kredytów,
zwłaszcza w charakterze środka krótkoterminowego, oraz
przystosowywanie struktur PPP do przyciągnięcia
róŜnych rodzajów inwestorów.

Moduł 2: Budowanie otoczenia PPP
PPP mogą być wdraŜane jednorazowo, bez Ŝadnych specjalnych wspierających ram
politycznych. Niemniej większość krajów posiadających skuteczny program PPP zbudowało
go w solidnym otoczeniu PPP. „Otoczenie PPP” oznacza politykę, procedury, instytucje i
zasady, które łącznie określają sposób wdraŜania PPP.
Stworzenie przejrzystego otoczenia PPP jest publicznym odzwierciedleniem zaangaŜowania
rządu w PPP. PowyŜsze określa równieŜ sposób wdraŜania projektów, pomaga zapewnić
dobre zarządzanie programem PPP – a zatem promowanie wydajności, rozliczalności,
przejrzystości, etyczności, sprawiedliwości i uczestnictwa w sposobie wdraŜania PPP, co
zostało opisane w Ramce 2.1 poniŜej. Pomaga to wzbudzić zainteresowanie sektora
prywatnego oraz uzyskać akceptację opinii publicznej w odniesieniu do programu PPP.
Ramka 2.1: Dobre zarządzanie na potrzeby PPP
Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE) opublikowała Podręcznik dobrego
zarządzania w PPP, w którym zdefiniowano zarządzanie jako „procesy działań rządowych
oraz sposoby realizacji zadań, a nie tylko same zadania”. Wszystkie elementy otoczenia
PPP opisane w tym module mają swój udział w zarządzaniu programem PPP. UNECE
opisuje ponadto „dobre zarządzanie” jako takie, które odbywa się zgodnie z sześcioma
następującymi podstawowymi zasadami:
• Wydajność – korzystanie z zasobów bez ich marnotrawienia, opóźnień, korupcji lub
niepotrzebnego obciąŜania przyszłych pokoleń
• Odpowiedzialność – stopień, w jakim uczestnicy sceny politycznej odpowiadają przed
społeczeństwem za swoje działania
• Przejrzystość – jasność i otwartość w podejmowaniu decyzji
• Etyczność – opracowywanie i wdraŜanie zasad bez krzywdzenia ludzi
• Sprawiedliwość – równe stosowanie zasad w odniesieniu do wszystkich członków
społeczeństwa
• Uczestnictwo – zaangaŜowanie wszystkich interesariuszy.
• Jednym z celów wprowadzenia solidnych ram PPP jest zapewnienie, by te zasady
dobrego zarządzania były przestrzegane podczas wdraŜania projektów PPP.
W celu uzyskania dalszych szczegółów na temat dobrego zarządzania w kontekście PPP,
patrz UNECE: Podręcznik promocji zarządzania PPP [#1, strony 13-14] Rozdział 2.1:
Zasady dobrego zarządzania w PPP.

Budowanie otoczenia PPP
Nie istnieją „modelowe” ramy PPP. Otoczenie rządowe na potrzeby PPP zazwyczaj ewoluuje z
biegiem czasu, często w odpowiedzi na określone wyzwania, którym program PPP musi sprostać.
Na wcześniejszych etapach programu nacisk moŜe być połoŜony na stworzenie moŜliwości
realizacji PPP oraz stworzenie i promowanie moŜliwości w obszarze PPP. Z drugiej strony, jeŜeli
wiele PPP zostało juŜ wdroŜonych ad hoc, obawa o ryzyko fiskalne w programie PPP moŜe
dostarczyć impetu działaniom na rzecz wzmocnienia otoczenia PPP. W tym przypadku w centrum
uwagi znaleźć się moŜe wzmacnianie kontroli nad sposobem przygotowywania PPP lub poprawa
zarządzania finansami publicznymi związanymi z PPP, jak na przykład ma to miejsce w Republice
31
Południowej Afryki.
31.
Patrz na przykład artykuł autorstwa Burgera (2006), zatytułowany The Dedicated PPP Unit of the South African Treasury i
przedstawiony na Sympozjum OECD na temat Agencji i PPP, do którego odwoływaliśmy się juŜ w Rozdziale 2: Procesy i obowiązki
instytucjonalne związane z PPP.
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Najlepsze rozwiązania podobnych wyzwań będą się często róŜnic w zaleŜności od kraju –
między innymi ze względu na inne elementy występujące w istniejących ramach prawnych
danego kraju, inne środowisko inwestycyjne, instytucje rządowe i moŜliwości. Na Rysunku
2.1 przedstawiono moŜliwe składniki „wszechstronnego” otoczenia PPP w podziale na
części, natomiast w Ramce 2.2 poniŜej znajduje się krótki opis otoczenia PPP w Republice
Południowej Afryki i Chile – oba kraje prowadzą powszechnie uznane programy PPP.
Rysunek 2.1: Przegląd otoczenia PPP

Polityka PPP
Cele, zakres, zasady wdrażania

Procesy i
obowiązki
instytucjonalne

Program
zarządzania
PPP

Zarządzanie
finansami
publicznymi

Otoczenie prawne i regulacyjne PPP

Jak pokazano na Rysunku 2.1, składniki wszechstronnego otoczenia PPP mogą być
następujące:
•

Polityka PPP – zakomunikowanie rządowych zamiarów wykorzystania PPP do
dostarczania usług publicznych oraz celów, zakresu i zasad wdroŜenia programu PPP

•

Procesy i obowiązki instytucjonalne związane z PPP – kroki, na podstawie których
określa się, przygotowuje, ocenia i wdraŜa projekty PPP oraz zarządza nimi; ponadto role
róŜnych podmiotów w tym procesie. Solidny proces PPP jest wydajny, przejrzysty i
konsekwentnie przestrzegany w celu zapewnienia skutecznej kontroli jakości projektów PPP

•

Nadzór nad programem PPP – w jaki sposób inne podmioty takie jak ustawodawcy,
jednostki kontroli (audytu) oraz opinia publiczna uczestniczą w programie PPP oraz dbanie o
rozliczalność podmiotów odpowiedzialnych za wdroŜenie PPP z ich decyzji i działań

•

Podejście do zarządzania finansami publicznymi – w jaki sposób kontroluje się
zobowiązania fiskalne podejmowane w ramach PPP, jak prowadzi się sprawozdawczość z
nimi związaną i przygotowuje budŜety ich dotyczące, aby zagwarantować, Ŝe PPP przyniosą
odpowiednią proporcję wartości do ceny bez niepotrzebnego obciąŜania przyszłych pokoleń,
oraz jak zarządzać ryzykiem fiskalnym
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•

Otoczenie regulacyjne i prawne – ustawy i regulacje leŜące u podstaw programu PPP
– umoŜliwiające udział rządu w PPP oraz ustanawiające zasady i granice wdraŜania PPP.
PowyŜsze moŜe obejmować ustawodawstwo dotyczące PPP, inne ustawy i regulacje w
zakresie zarządzania finansami publicznymi oraz ustawy i regulacje dotyczące danego
sektora.
W rozdziałach składających się na niniejszy Moduł opisano kaŜdy z tych elementów
otoczenia PPP z podaniem przykładów oraz wskazówek dla osób, które działają w tym
obszarze. W praktyce elementy te są ściśle powiązane. Na przykład: dobrze kontrolowany
proces przygotowywania PPP, który uwzględnia ich konsekwencje fiskalne i wbudowuje w
nie mechanizmy kontroli przez ministerstwo finansów, jest kluczowy w kontekście
adekwatnego zarządzania finansami publicznymi w ramach programu PPP. Wyczerpująca
sprawozdawczość publiczna w zakresie zobowiązań finansowych podejmowanych w ramach
PPP umoŜliwia z kolei skuteczny nadzór nad programem PPP. Związki te zostały
przedstawione w niniejszym Module.
Ramka 2.2: Otoczenie PPP w Chile i Republice Południowej Afryki
Chile i Republika Południowej Afryki to kraje o bogatym doświadczeniu w PPP. Począwszy od 2009
roku Chile wdroŜyło 50 projektów w sektorze drogowym, portów lotniczych, więziennictwa, akwenów
wodnych, transportu publicznego i innych sektorów. Od 2000 do 2009 roku w Republice Południowej
Afryki wdroŜono 24 projekty PPP na łączną kwotę inwestycji przekraczającą 10 miliardów SAR (1,2
miliarda USD). Oba kraje mają dobrze określone ramy PPP, które opisano poniŜej.
Chile
Stosowanie PPP w Chile stało się moŜliwe w 1991 roku za sprawą Dekretu Prezydenckiego Nr 164, w
którym określono większą część otoczenia wciąŜ dziś uŜywanego. Wspomniany akt prawny został
zaktualizowany w 2010 roku Ustawą o Koncesjach Narodowych z myślą o sprostaniu pewnym
wyznaniom, z którymi Chile musiało się mierzyć w swoim dotychczasowym programie PPP. Historia
ustawy koncesyjnej, opublikowana przez Kongres Chilijski, stanowi podsumowanie wprowadzonych
zmian.
Ustawa koncesyjna definiuje obowiązki i procesy instytucjonalne w zakresie tworzenia i wdraŜania PPP.
Jednostka ds. Koncesji Ministerstwa Prac Publicznych (MOP) działa w charakterze agencji wdraŜającej
wszystkie PPP w Chile. MOP moŜe otrzymywać propozycje od agencji rządowych lub prywatnych
inwestorów i przestrzega jasno zdefiniowanego procesu w dalszej ocenie projektu. JeŜeli projekt jest
dobrym kandydatem na PPP, MOP jest odpowiedzialna za przygotowanie szczegółowej dokumentacji
przetargowej, przeprowadzenie procesu przetargowego i wybór oraz ogłoszenie dekretem zwycięskiego
oferenta. Następnie MOP zarządza kontraktami PPP przez cykl Ŝycia projektu, otrzymując regularnie
raporty od koncesjonariusza – mając moŜliwość zaŜyczenia sobie dodatkowych audytów w celu
zweryfikowania otrzymanych informacji – i zarządzając wszelkimi niezbędnymi zmianami w kontrakcie.
Inne agencje o istotnej roli obejmują:
Ministerstwo Finansów, które musi zatwierdzić dokumentację przetargową PPP przed jej
opublikowaniem, wszelkie zmiany dokonane w procesie przetargowym oraz wszelkie zmiany dokonane
w okresie obowiązywania kontraktu. Ministerstwo Finansów utworzyło Jednostkę ds. Zobowiązań
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warunkowych, która szczegółowo sprawdza wszystkie projekty przed ich finansowym zatwierdzeniem i
oblicza wartość rządowych zobowiązań na wstępnym etapie oraz w toku realizacji projektu.
Ministerstwo Finansów musi ponadto podpisać dekret oficjalnie przyznający kontrakt PPP
zwycięskiemu oferentowi.
Rada Koncesyjna – której przewodzi minister robót publicznych wraz z doradcą wyznaczonym przez
MOP oraz czterema innymi doradcami reprezentującymi wydziały InŜynierii Lądowej i Wodnej,
Gospodarki i Zarządzania, Prawa oraz Architektury Uniwersytetu Chilijskiego – musi zatwierdzić
wstępną decyzję, aby projekt mógł być zrealizowany jako PPP.
Narodowa Agencja Planistyczna ma za zadanie zapoznać się z techniczną i gospodarczą analizą
projektu i na tej podstawie go zatwierdzić.
Spory, które mogą się pojawić podczas wdraŜania projektu, powinny być kierowane przez kaŜdą ze
stron do Panelu Technicznego. JeŜeli rozwiązanie zaproponowane przez panel techniczny nie
rozwiązuje problemu, strony mogą zwrócić się do Komisji ArbitraŜowej lub Sądu Apelacyjnego
Santiago.
Departament Skarbu (fisco) realizuje wszystkie płatności ustalone w ramach PPP zgodnie z
procedurami i kamieniami milowymi przewidzianymi w kontrakcie PPP. Płatności przewidziane w
kontrakcie zostały wcześniej, na etapie zatwierdzania projektu, zatwierdzone przez Ministerstwo
Finansów. JeŜeli to moŜliwe, zobowiązania płatnościowe są strukturyzowane w celu zredukowania
ryzyka fiskalnego – płatności z gwarancji na Ŝądanie na przykład są zazwyczaj naleŜne rok po
wystąpieniu deficytu zapotrzebowania, kiedy znana juŜ jest odnośna kwota.
Chile informuje obywateli o swoich zobowiązaniach w ramach projektów PPP w szczegółowych
rocznych raportach z zobowiązań warunkowych. Informacje na temat programu PPP są równieŜ
włączone do dokumentacji budŜetowej.
Republika Południowej Afryki
Ustawodawstwo regulujące PPP to Rozporządzenie Skarbowe Nr 16, wydane zgodnie z
postanowieniami Ustawy o zarządzaniu finansami publicznymi z 1999 roku. Wspomniane
rozporządzenie przedstawia w sposób ogólny proces PPP, wymogi i niezbędne zatwierdzenia w tym
zakresie, oraz obowiązki instytucjonalne zaangaŜowanych podmiotów.
Procesy i obowiązki instytucjonalne w ramach PPP są zdefiniowane w szczegółowej Instrukcji PPP. W
instrukcji tej opisano, w jaki sposób naleŜy interpretować regulacje skarbowe, oraz zawarto
szczegółowe wskazówki na temat kaŜdego kroku procesu PPP w odrębnych modułach poświęconych
poszczególnym etapom procesu. KaŜdy z modułów instrukcji jest wydawany w postaci specjalnej Noty
Ministerstwa Finansów dotyczącej obowiązującej praktyki i moŜe być niezaleŜnie aktualizowany.
Odpowiedzialność za wdroŜenie projektów PPP spoczywa na stronie zamawiającej. Strona
zamawiająca musi określić zapotrzebowanie projekty PPP i ocenić te projekty oraz zarządzać
procesem przetargowym w celu wyłonienia zwycięskiego oferenta zgodnie ze szczegółowymi
wytycznymi i wymogami określonymi w regulacjach (z wykorzystaniem list kontrolnych dotyczących
kaŜdego etapu oraz standardowych formularzy). Strona zamawiająca jest odpowiedzialna za
zarządzanie projektami PPP przez cały okres obowiązywania kontraktu, co obejmuje zapewnienie
spełnienia standardów jakości przez projekt, rozstrzyganie sporów i realizowanie sprawozdawczości
dotyczącej umowy PPP w rocznym sprawozdaniu instytucji zamawiającej.
Projekty PPP zatwierdza Departament Skarbu. Projekty są przedkładane do zatwierdzenia na czterech
etapach, a mianowicie po: (1) przygotowaniu studium wykonalności, (2) przygotowaniu dokumentów
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ofertowych; (3) otrzymaniu i ocenie ofert, i (4) zakończeniu negocjacji i sformułowaniu kontraktu PPP w
jego ostatecznej postaci. W 2004 roku Departament Skarbu utworzył Jednostkę ds. PPP w celu
dokonywania przeglądu wszystkich zgłoszonych PPP i rekomendowaniu projektów do zatwierdzenia.
Ocena dokonywana przez Departament Skarbu jest skoncentrowana w szczególności na proporcji
wartości do ceny oraz racjonalności ekonomicznej projektu PPP.
Płatności z tytułu zobowiązań PPP są realizowane w ramach procesu rocznych asygnat. Rada ds.
Standardów Rachunkowości Republiki Południowej Afryki opublikowała wytyczne dotyczące
rachunkowości PPP w sektorze publicznym. W Instrukcji PPP zdefiniowano ponadto wymogi audytowe
PPP. Coroczne kontrole stron zamawiających przeprowadzane przez Audytora Generalnego mają na
celu ustalenie, czy wymogi przewidziane w regulacjach PPP zostały spełnione, oraz czy konsekwencje
finansowe znajdują odzwierciedlenie w rachunkowości instytucji. Audytor Generalny moŜe równieŜ
prowadzić audyty dochodzeniowe, jeŜeli podejrzewa wystąpienie jakiejkolwiek nieprawidłowości.
Źródła: Gobierno de Chile (2010) Ley y Reglamento de Concesiones de Obras Públicas; Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile (2010) Historia de la Ley No. 20.410: Modifica la Ley de Concesiones de
Obras Públicas y otras normas que indica, Diario Oficial January 2010; Jednostka ds. PPP
Departamentu Skarbu Republiki Południowej Afryki (2004) Public Private Partnership Manual: National
Treasury PPP Practice Notes issued in terms of the Public Finance Management Act; Irwin and Mokdad
(2010) Managing Contingent Liabilities in Public-Private Partnerships: Practice in Australia, Chile, and
South Africa World Bank/PPIAF; Burger (2006); The Dedicated PPP Unit of the South African Treasury,
artykuł przedstawiony na Sympozjum OECD na temat agencji i PPP.

Aby zapoznać się z typowymi elementami otoczenia PPP, patrz Farquharson i in. [#2,
strony 15-16] i Yong [#3, strona 30], gdzie znaleźć moŜna zwięzłe omówienia tematu.
Szczegółową ocenę ram PPP w pewnej liczbie krajów znaleźć moŜna w następujących
materiałach:
•

Indeks „Infrascope” Jednostki Wywiadu Gospodarczego, dotyczący Ameryki
Łacińskiej i Karaibów [#4] – jest to coroczna publikacja, w której ustalany jest indeks
słuŜący ocenie gotowości krajów do realizowania zrównowaŜonych PPP. Indeks ten stosuje
się do oceny otoczenia PPP w 19 krajach we wspomnianym regionie. Obejmuje on wiele
opisanych powyŜej elementów otoczenia PPP, a takŜe doświadczenie operacyjne danego
kraju z PPP, dostępność finansowania i mechanizmy wspierające finansowanie, oraz
ogólnych klimat inwestycyjny

•

Raport zespołu Castalia na zlecenie Instytutu Banku Światowego, w którym
przeprowadzona została analiza porównawcza indonezyjskiego programu PPP w
zestawieniu z innymi udanymi programami PPP[#5] – W Załączniku A przedstawiono
podejście benchmarkingowe i szczegółowo opisano ramy PPP w Indonezji, Kolumbii, na
Filipinach, w Holandii i Republice Południowej Afryki

•

Artykuł Irwina i Mokdada o zarządzaniu zobowiązaniami warunkowymi w ramach
PPP [#6], w którym opisano podejście do zatwierdzania i analizowania PPP w Australii, Chile i
Republice Południowej Afryki, oraz zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania fiskalnego.
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Budowanie otoczenia PPP
Otoczenie PPP moŜna rozwijać na róŜne sposoby. Dostępne moŜliwości zazwyczaj zaleŜą
od prawnego systemu kraju oraz od standardów dotyczących wprowadzania polityk,
procedur, instytucji i zasad rządowych. Mogą one być następujące:
•

Deklaracja polityki – popularna w krajach
westminsterskiego. Deklaracje polityki przedstawiają
wdraŜania programu PPP – jak opisano to w Punkcie
polityki mogą równieŜ przestawiać procedury, instytucje
się cele i wprowadza zasady

rozwiniętych z rządami modelu
zazwyczaj cele, zakres i zasady
2.1 niniejszego Modułu. Deklaracje
i reguły, zgodnie z którymi realizuje

•

Ustawy i regulacje – jak opisano to dalej w Punkcie 2.5 niniejszego Modułu, kraje prawa
kontynentalnego stosują ustawodawstwo, aby umoŜliwić realizację PPP oraz ustanawiają
zasady wdraŜania PPP; wiele krajów z systemem common law równieŜ wprowadza
ustawodawstwo PPP. MoŜe być to dedykowana ustawa o PPP, składnik szerszego prawa
dotyczącego zarządzania finansami publicznymi, ustawodawstwo podporządkowane w
rodzaju rozporządzeń wykonawczych, dekretów prezydenckich lub regulacji, lub połączenie
kilku z wymienionych tutaj opcji

•

Materiały informacyjne w rodzaju instrukcji, podręczników i innych narzędzi. Mogą być
one wykorzystane do wprowadzenia procedur PPP z góry lub opracowywane w miarę upływu
czasu w celu uzupełniania deklaracji polityki lub ustawodawstwa, jako kodyfikacja dobrych
praktyk. W Module 3 niniejszego Przewodnika przytacza się i wykorzystuje wiele przykładów
dobrej jakości materiałów informacyjnych uŜywanych w ramach narodowych programów
PPP.
Oprócz międzysektorowych ram PPP, polityki lub ustawy na poziomie sektora mogą pozwolić
na stosowanie PPP i stworzyć otoczenie dla PPP w danym sektorze.
Wiele programów PPP korzysta z połączenia tych podejść. W Tabeli 2.1 poniŜej
przedstawiono pewne przykłady pochodzące zarówno z krajów rozwiniętych jak i z rynków
wschodzących.

Materiały przeglądowe: Środowisko PPP
Materiał

Opis

1

Europejska
Komisja
Gospodarcza
(UNECE):
Guidebook on Promoting Good Governance in
Public-Private Partnerships, Organizacja Narodów
Zjednoczonych

Jest to podręcznik dla decydentów politycznych, zawierający
szczegółowe wskazówki, jak usprawnić zarządzanie programami
PPP. MoŜna się równieŜ dzięki niemu dowiedzieć, jakie są
kluczowe wyzwania i moŜliwe ramy w przypadku róŜnych
rozwiązań

2

Farquharson, Torres de Mästle i Yescombe, z
Encinasem (2011) How to Engage with the Private
Sector in Public-Private Partnerships in Emerging
Markets PPIAF, Bank Światowy

Jest to podręcznik dla praktyków sektora publicznego, w którym
opisano, w jaki sposób skutecznie budować i wdraŜać PPP
poprzez przygotowanie moŜliwego do wprowadzenia na rynek
projektu i przyciągnięcie odpowiednich inwestorów prywatnych.
Rozdział 3 dotyczy przygotowywania otoczenia PPP

3

Yong (red.) (2010) Public-Private Partnerships Policy
and Practice: A Reference Guide Sekretariat
Wspólnoty Narodów [Nr ISBN: 978-1- 84929-020-3]

W raporcie tym znaleźć moŜna wyczerpujący przegląd polityk PPP
na całym świecie, a ponadto wskazówki dla osób zajmujących się
PPP w zakresie kluczowych aspektów budowania i wdraŜania
polityki i projektów PPP. W rozdziale 4 znaleźć moŜna wskazówki
na temat wyceny projektów PPP w sektorze publicznym
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4

5

6

Biuro Informacji Gospodarczych (2010) Evaluating
the Environment for Public-Private Partnerships in
Latin America and the Caribbean: The 2010
Infrascope. A guide to the index and methodology
Economist Intelligence Unit Limited
Wersja hiszpańska: Biuro Informacji Gospodarczych
(2010) Evaluando el entorno para las asociaciones
público-privadas en América Latina y el Caribe
Infrascope 2010: Guía del índice y metodología

Castalia (2010): Indonesia’s PPP Program:
Recommendations for Success in 2010-14 and
Beyond - Raport na zlecenie Instytutu Banku
Światowego
Irwin i Mokdad (2010) Managing Contingent Liabilities
in Public-Private Partnerships: Practice in Australia,
Chile, and South Africa Bank Światowy / PPIAF

Jest to coroczna publikacja, w której prezentowany jest indeks
słuŜący ocenie gotowości krajów do realizowania zrównowaŜonych
PPP. Indeks ten stosuje się do oceny otoczenia PPP w 19 krajach
we wspomnianym regionie.

W raporcie tym omawia się doświadczenia związane z programem
PPP w Indonezji oraz przedstawia zalecenia, mające na celu jego
wzmocnienie. MoŜna w nim równieŜ znaleźć studia przypadków na
temat programów PPP w Holandii, Republice Południowej Afryki,
na Filipinach i w Kolumbii
W tej pozycji opisano podejście stosowane w Stanie Wiktoria w
Australii, w Chile i Republice Południowej Afryki do analizowania
zatwierdzeń oraz sprawozdawczości w zakresie zobowiązań
warunkowych (i innych obowiązków fiskalnych) w ramach
projektów PPP oraz przedstawiono wnioski sformułowane na
potrzeby innych krajów

Tabela 2.1: Przykłady Dokumentów Ramowych PPP
Jurysdykcja

Australia

Dokument polityki

National PPP Policy Framework
(Infrastructure Australia, grudzień
2008 r.) – definiuje politykę w
odniesieniu do celów, zakresu i
oceny projektów jako PPP oraz
zasady stosowania PPP

Ustawy i regulacje

Brak
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Materiały informacyjne
A National PPP Guidelines Overview (Infrastructure
Australia, październik 2008 r.) – dostarcza
przeglądu procesu PPP oraz kluczowych aspektów
projektowania i wdraŜania PPP w Australii
The National PPP Detailed Guidance Material
(Infrastructure Australia, 2008) w sześciu tomach,
zawiera bardziej szczegółowe informacje – na
przykład przewodnik dla osób działających w
obszarze PPP, zasady handlowe oraz wytyczne
dotyczące określonych zagadnień technicznych
(Tom 1: Procurement Options Analysis; Tom 2:
Practitioners’ Guide; Tom 3: Commercial Principles
for Social Infrastructure; Tom 4: Public Sector
Comparator Guidance; Tom 5: Discount Rate
Methodology Guidance)

Jurysdykcja

Brazylia

Stan São
Paulo32

Chile

Kolumbia

Dokument polityki

Brak

Brak

Brak

Ustawy i regulacje

Materiały informacyjne

Otoczenie prawne PPP na szczeblu federalnym w Brazylii
jest
róŜne
w
przypadku
Koncesji
(projektów
„samofinansujących się”, które nie wymagają wsparcia
dotacyjnego rządu) oraz PPP:
Ustawa
8987(1995)
to
Federalna
Ustawa
Koncesyjna. Przewiduje ona, które organa rządowe mogą
udzielać koncesji i definiuje rodzaje koncesji. Ponadto
zdefiniowane są w niej kryteria selekcji oferentów w
postępowaniu przetargowym, wymagana treść kontraktów
koncesyjnych, prawa i obowiązki zamawiającej agencji
rządowej, koncesionariusza i uŜytkowników, polityka
taryfowa oraz dopuszczalne powody ingerencji i rozwiązani
kontraktu. Ustawą 9648 (1998) wprowadzono do niej pewne
aktualizacje
Ustawa 11079 (2004) to Federalna Ustawa o PPP.
Definiuje się w niej PPP w brazylijskim kontekście,
określa zakres programu PPP, definiuje treść
kontraktów PPP, ustanawia zasady dostarczania
gwarancji, tworzenia spółek celowych, realizacji
procesu przetargowego oraz określa prawa i
obowiązki zamawiającego

Ustawa Stanowa 11688 (2004) definiuje zasady i
otoczenie instytucjonalne stanowego programu PPP.
Dekret Stanowy Nr 57.289 (2011) określa proces
postępowania z niewywołanymi ofertami
Dekret Stanowy Nr 48867 (2004) określa role i skład Rady
Zarządzającej PPP, São Paulo Partnerships Corporation
oraz Jednostki ds. PPP (w ramach Sekretariatu
Planowania)
Ustawa 20.410 (2010) to obowiązujące obecnie Prawo
koncesyjne. Jest ona aktualizacją poprzedniego
instrumentu prawnego dotyczącego koncesji – Dekretu
900 – który zmodyfikował początkowy instrument prawny
dotyczący PPP w Chile: Rozporządzenie 164 (1991)
Ministerstwa Prac Publicznych. Ustawa definiuje otoczenie
instytucjonalne na potrzeby PPP, zasady postępowania
przetargowego, prawa i obowiązki koncesionariusza,
wymogi w zakresie inspekcji i nadzoru i procedury
rozstrzygania konfliktów
Ustawa 1508 (2011) to Krajowa ustawa w sprawie PPP.
Reguluje ona zakres programu PPP w kraju oraz zasady
jego realizacji oraz wprowadza procedury i otoczenie
instytucjonalne na potrzeby PPP. Wyszczególniono w niej
określone podejścia do udzielania zamówień w ramach
PPP, budowania kontraktów PPP oraz podejście
budŜetowe do PPP. Na otoczenie prawne PPP składają
się równieŜ następujące ustawy:
Ustawa 80 (1993): wprowadza normy i zasady
kontraktowania rządowego. Ustanawia ona ponadto normy
regulujące relację prawną pomiędzy partnerami publicznymi
a prywatnymi
Ustawa 1150 (2007): modyfikuje pewne części
Ustawy 80. W szczególności wprowadza ona pewne
elementy, które działają na rzecz efektywności i
przejrzystości procesów przetargowych
Dekret prezydencki 4165 (2011) w artykule 4
przewiduje utworzenie Narodowej Agencji ds. Infrastruktury
(ANI, Agencia Nacional de Infraestructura), która
odpowiada za ocenę zapotrzebowania, ocenę opłacalności i
oferowanie koncesji i innych form PPP w sektorze usług
transportowych i innych powiązanych usług oraz za
przygotowywanie i wdraŜanie wynikających z wymienionych
działań projektów PPP
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Ministerstwo Finansów opublikowało instrukcję
procesów i procedur wdraŜania PPP, zatytułowaną
Manual de Procesos y Procedimientos para la
ejecución de Asociación Público Asociaciones
Público-Privadas (2010). Jest to podręcznik dla
agencji wdraŜających zaangaŜowanych w ocenę
zapotrzebowania,
selekcję,
opracowywanie,
organizowanie
przetargów,
rozstrzyganie
i
monitorowanie projektów PPP (infrastruktura i
usługi)

Jurysdykcja

Dokument polityki

Ustawa 2004-559 w sprawie kontraktów w partnerstwach
ustanawia otoczenie prawne i instytucjonalne na potrzeby
PPP we Francji. Ustawa 2008-735 wprowadza poprawki
do Zarządzenia 2004-559, a takŜe kodeksy dla
regionalnych instytucji rządowych, strategii architektury,
ogólnych podatków, polityki monetarnej i finansów, mające
na celu doskonalenie ram PPP we Francji.
Prócz tego Parlament uchwalił ustawy dotyczące
poszczególnych sektorów, umoŜliwiające zawieranie PPP
w systemach sądowniczych i penitencjarnych (Ustawa
2002-1094 oraz Ustawa 2002-1138) oraz systemie szpitali
publicznych (Ustawa 2003-850)

Francja

National Public Private
Partnership Policy-Draft
(Departament Spraw
Gospodarczych, Ministerstwo
Finansów, 2011 r.) definiuje
cele polityki, zasady
wdraŜania PPP, środowisko
zarządzania i otoczenie
instytucjonalne oraz procesy
związane z określaniem
zapotrzebowania na projekty
PPP, udzielania zamówień w ich
ramach i zarządzania nimi
Indie

Mauritius

Poszczególne stany w Indiach –
takie jak Assam, Goa, Madhya
Pradesh, Orissa i Karnataka –
uchwaliły własne polityki PPP na
potrzeby PPP w swoich
jurysdykcjach. Gujarat i
Rajasthan opracowały ponadto
schematy finansowania luki w
rentowności w sektorze
infrastruktury, które są
uwzględnione w dokumentach
polityki

Deklaracja polityki w zakresie
partnerstw publiczno-prywatnych
(Ministerstwo
Rozwoju
Gospodarczego,
Usług
Finansowych
i
Spraw
Korporacyjnych, 2003 r.) opisuje,
w jaki sposób PPP wpisują się w
szerszy kontekst gospodarczy
kraju, definiuje PPP, cele polityki
PPP, sektory, w których PPP
naleŜy stosować PPP oraz
kluczowe kwestie, które naleŜy
uwzględnić w przypadku PPP

Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat i Punjab uchwaliły
przepisy i regulacje PPP obejmujące zasady na potrzeby
procesu PPP i obowiązki instytucjonalne

Ustawa o PPP z 2004 r. (Dziennik ustaw Mauritiusu Nr
113, Ustawa Nr 37 z 2004 r,) powołuje do Ŝycia Jednostkę
ds. PPP, określa obowiązki agencji wdraŜających i
definiuje kluczowe elementy porozumień i badań
związanych z PPP

Rząd Meksyku (2012): Ustawa o PPP (Ley de
Asociaciones Publico Privadas) definiuje zasady,
zakres,
otoczenie
instytucjonalne,
mechanizmy
kontraktowania,
wymagane
badania,
procedury
zatwierdzania, rejestr PPP, zarządzanie fiskalne oraz inne
kwestie składające się na Politykę Federalną PPP w
Meksyku

Meksyk

Peru

Ustawy i regulacje

Brak

Dekret Legislacyjny Nr 1012 (2008) wprowadza zasady,
procesy oraz definiuje rolę sektora publicznego w ocenie,
wdroŜeniu i eksploatacji infrastruktury publicznej i usług
publicznych zapewnianych z udziałem sektora prywatnego
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Materiały informacyjne

Szczegółowy podręcznik metodologiczny dotyczący
PPP (Les Contrats de Partenariat: Guide
Methodologique)
(Ministerstwo
Gospodarki,
Finansów i Przemysłu, marzec 2011 r.) przedstawia
uzasadnienie PPP; proces tworzenia i wdraŜania
PPP; oraz szczegółowe wskazówki dotyczące
poszczególnych kroków

Ministerstwo Finansów opublikowało zestaw
materiałów informacyjnych, które wszystkie są
dostępne na jego stronie internetowej dotyczącej
PPP
(http://www.pppinindia.
com/guidelinesforms.php). Obejmują one wytyczne tworzenia,
wyceny i zatwierdzania projektów PPP; dokumenty
modelowe; oraz wytyczne dotyczące róŜnych
rodzajów mechanizmów wsparcia w finansowaniu,
dostępnych w przypadku PPP w Indiach
Zestaw narzędzi na temat PPP (http://toolkit.
pppinindia.com) dostarcza równieŜ szczegółów na
temat procesu PPP w przypadku autostrad,
systemów wodnych i sanitarnych, portów,
zarządzania odpadami stałymi oraz miejskich
systemów transportu

Przewodnik po PPP (Ministerstwo Finansów i
Rozwoju Gospodarczego, 2006 r.) zawiera
przegląd PPP oraz omawia ich znaczenie dla
Mauritiusu, a takŜe wskazówki dotyczące procesu
budowania i wdraŜania PPP

Jurysdykcja

Dokument polityki

Ustawy i regulacje

Materiały informacyjne

Ustawa o PPP Nr 29 (2009) definiuje ramy PPP w
Portoryko i zapewnia regulacje umoŜliwiające zawieranie i
realizację PPP
Rozporządzenie w sprawie pozyskiwania ofert, oceny,
selekcji, negocjowania i przyznawania kontraktów PPP,
wydane przez Agencję ds. PPP w Portoryko, określa
zasady procesu udzielania zamówień PPP

Portoryko

Filipiny

Republika
Południowej Afryki

Brak

Ustawa BOT (Prawo republiki 7718, 1993) umoŜliwia
stosowanie PPP w celu rozwijania infrastruktury na
Filipinach. Ustawa prowadza zasady dotyczące procesu
pozyskiwania ofert, finansowania, wsparcia rządowego i
władz regulacyjnych
Zarządzenie Wykonawcze Nr 8 (Prezydent Filipin, 2010 r.)
wydane za rządów Prezydenta Aquino III modyfikuje
ustawę BOT, przekształca Biuro BOT przy Państwowej
Agencji Rozwoju Gospodarczego (National Economic
Development Authority, NEDA) w Centrum PPP oraz
określa jego odpowiedzialność i obowiązki

Nowe Centrum PPP opracowuje wytyczne od 2011
roku

Brak

Ustawa o zarządzaniu finansami publicznymi (Nr 1,
1999 r.) to ustawa umoŜliwiająca zawieranie i realizację
PPP
Zgodnie z ustawą, Ministerstwo Skarbu wydało
Rozporządzenie Skarbowe nr 16 (Dziennik ustaw
#25915, 2004) do Ustawy, zatytułowane „Partnerstwa
Publiczno-Prywatne”, które definiuje zasady krajowego
programu PPP.

Szczegółowa Instrukcja PPP (Jednostka ds. PPP
Departamentu Skarbu, 2004 r.) opisuje, jak naleŜy
interpretować regulacje skarbowe, oraz dostarcza
szczegółowych wskazówek dotyczących wszystkich
kroków procesu PPP, przy czym kaŜdy z kroków
omówiony jest w oddzielnym module. KaŜdy z
modułów instrukcji jest wydawany w postaci
specjalnej Noty Ministerstwa Skarbu dotyczącej
obowiązujące praktyki i moŜe być niezaleŜnie
aktualizowany

Ustawa o kontraktach w sektorze publicznym (Ustawa
30/2007) zawiera regulacje umoŜliwiające zawieranie i
realizację wszelkich kontraktów sektora publicznego, w
tym kontraktów PPP. Dekret Królewski 817/2009
aktualizuje Ustawę 30/2007, określając kryteria oceny
ekonomicznej i finansowej wypłacalności firm, definiując
mesas de contratación33, określając mesas de diálogo
competitivo34, oraz opisując etapy procesu przetargowego
i obowiązki z nim związane.
Hiszpański Kongres uchwalił teŜ Ustawę 31/2007, która
określa zasady udzielania zamówień publicznych w
sektorze wodnym, energetycznym, transportowym i
sektorze usług pocztowych.
Comunidades Autónomas (samorządy regionalne) mogą
35
posiadać własne ustawodawstwo dotyczące PPP .

Hiszpania

Tanzania

Krajowa Polityka Partnerstw
Publiczno Prywatnych (Biuro
Prezesa Rady Ministrów, 2009
r.) dotyczy gospodarczych i
społecznych powodów
stosowania PPP, wizji, misji i
celów polityki PPP, zagadnień,
których ma dotyczyć polityka,
oraz środowiska
wdroŜeniowego

Ustawa o PPP (Dziennik Ustaw Zjednoczonej Republiki
Tanzanii Nr 13 tom 91, 2010 r.) opisuje obowiązki sektora
publicznego i prywatnego, funkcje i uprawnienia Jednostki
ds. PPP oraz proces zatwierdzania PPP

Brak

32.

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe „PPP” oznaczają w tym przypadku PPP, które wymagają dotacji rządowych. „Samofinansujące się” koncesje są wdraŜane w
ramach innego otoczenia, co ma równieŜ miejsce na szczeblu federalnym

33.

Komisje kontraktowe. Grupy tego rodzaju tworzone są w przypadku kaŜdego kontraktu i odpowiadają za ocenę badań związanych z projektem i
zatwierdzenie projektu oraz kontraktu.

34.

Są to komisje powoływane na potrzeby dialogu konkurencyjnego.

35.

ChociaŜ Hiszpania nie jest państwem federalnym, konstytucja określa pewne kompetencje, które mogą być przekazane na szczebel Comunidades
Autónomas. Niemniej kaŜda Comunidad Autónoma podejmuje we własnym zakresie decyzję, za które kompetencje weźmie na siebie odpowiedzialność, a
które pozostawi w rękach rządu centralnego. Zgodnie z artykułem 148 hiszpańskiej konstytucji, do Comunidades Autónomas moŜe zostać przekazana
większość kompetencji związanych z rozwijaniem infrastruktury publicznej i dostarczaniem usług publicznych.

-69-

2.1. Polityka PPP
Pierwszy krok budowy otoczenia PPP polega często na przedstawieniu polityki PPP
opracowanej przez rząd. Trudno jest zdefiniować „politykę PPP” i ma ona w róŜnych krajach
róŜne znaczenie. W oparciu o definicję pojęcia polityki jako „kierunku lub zasad działania”36,
w niniejszym Przewodniku stosuje się termin „polityki PPP” do wyraŜenia oświadczenia woli
władz co do stosowania PPP jako kierunku działań mającego na celu dostarczanie usług
publicznych oraz zasad regulujących realizację tych działań. Typowa polityka PPP będzie
zazwyczaj zawierać:
•

Cele programu PPP – dlaczego rząd realizuje program PPP

•

Zakres programu PPP – jakiego rodzaju projekty będą realizowane na mocy
polityki PPP

•

Zasady wdraŜania – w jaki sposób PPP będą wdraŜane, aby zapewnić, Ŝe spełnią
swoje cele.
W poniŜszych rozdziałach przedstawiono przykłady definiowania celów, zakresu i zasad
wdraŜania programów PPP w róŜnych krajach.
Wiele rządów wydaje deklarację lub dokument polityki PPP w celu zakomunikowania opinii
publicznej i potencjalnym inwestorom woli rządu dotyczącej korzystania z PPP oraz metod
wdraŜania PPP. Tabela 2.1 zawiera wybrane przykład dokumentów polityki PPP. Inne kraje
włączają te elementy polityki PPP do przepisów i regulacji prawnych w zakresie PPP, lub do
materiałów informacyjnych.

2.1.1

Cele programu PPP
Rządy realizują programy PPP z róŜnych powodów. Niektóre kraje zaczynają korzystać z
PPP w określonym sektorze po prostu w celu spełnienia potrzeb inwestycyjnych w obliczu
ograniczeń fiskalnych. W Republice Południowej Afryki na przykład PPP stosowano najpierw
w sektorze drogowym do jednego, określonego celu – budowy większej liczby autostrad. Na
Filipinach wiele pierwszych PPP powstało w sektorze energetycznym, w którym będąca
własnością państwa spółka elektryczna zawierała kontrakty z NiezaleŜnymi Producentami
Energii (Independent Power Producers, IPP) w celu rozwiązania kryzysu energetycznego. W
obu przypadkach stosowanie PPP zostało następnie rozszerzone na następne sektory.
Wiele rządów definiuje szersze cele programu PPP przy formułowaniu i dokumentowaniu
polityk PPP. Wybór i względna priorytetowość tych celów zaleŜy od innych polityk i
priorytetów rządu. Mogą one być następujące:

•

UmoŜliwić większą liczbę inwestycji w sektorze infrastruktury przez dostęp do finansowania
prywatnego

•

Uzyskać odpowiednią proporcję wartości do ceny w ramach dostarczania infrastruktury i
usług publicznych

•

Poprawić rozliczalność w ramach dostarczania infrastruktury i usług publicznych

•

Skorzystać z innowacyjności i efektywności sektora prywatnego

•

Stymulować wzrost i rozwój w kraju.
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36.

Oxford English Dictionary.
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W Tabeli 2.1.1 podano przykłady jasnych deklaracji celów programu PPP zaczerpnięte z
deklaracji polityki PPP lub ustawodawstwa dotyczącego PPP w poszczególnych krajach.
Tabela 2.1.1: Przykłady celów programu PPP
Kraj

Materiał źródłowy

Australia

Projekt krajowej polityki
PPP (2011) [#6, strona 8]

Indie

Opisano w nich cel PPP w następujący sposób: „dostarczanie lepszej jakości
usług i uzyskanie lepszej proporcji wartości do ceny, przede wszystkim za
pomocą odpowiedniego transferu ryzyka, zachęcania do innowacji, lepszego
wykorzystania aktywów i zintegrowanego zarządzania całym cyklem Ŝycia, w
oparciu o finansowanie ze źródeł prywatnych”
W projekcie krajowej polityki PPP przewidziano pewną liczbę celów PPP:
Wykorzystanie efektywności sektora prywatnego w tworzeniu i
utrzymywaniu aktywów i dostarczaniu usług
Zapewnienie zorientowania na podejście oparte na cyklu Ŝycia w celu
przygotowania projektu obejmującego tworzenie i utrzymywanie aktywów przez
ich okres uŜytkowania
Stworzenie moŜliwości wprowadzenia innowacji i usprawnień technicznych
UmoŜliwienie dostarczania przystępnych cenowo i lepszych jakościowo
usług uŜytkownikom w odpowiedzialny i zrównowaŜony sposób

Rozporządzenie w sprawie
współpracy rządu z
podmiotem prywatnym
w ramach dostarczania
infrastruktury (2005)
[#8, Rozdział II Artykuł 3]

Cele „współpracy rządu z sektorem prywatnym” (za pośrednictwem PPP) są
określone następująco:
Spełnienie wymogów zrównowaŜonego finansowania w dostarczaniu
infrastruktury za sprawą mobilizacji funduszy sektora prywatnego
Zwiększenie ilości, jakości i efektywności usług na drodze zdrowej
konkurencji
Poprawienie jakości zarządzania i konserwacji w dostarczaniu
infrastruktury
Motywowanie do stosowania zasady, w myśl której za otrzymane usług
płacą uŜytkownicy; lub – w pewnych przypadkach – uwzględnienie zdolności
płatniczej uŜytkowników.

São Paulo
(Brazylia)

Ustawa 11688 (2004)
[#3, Arykuł 1]

Ustawa ta stanowi, Ŝe celem programu PPP jest „promowanie, koordynacja,
regulacja i audytowanie działań przedstawicieli sektora prywatnego, którzy – jako
współpracownicy – uczestniczą we wdraŜaniu polityk publicznych mających na
celu rozwój państwa i dobrobyt społeczeństwa”

Meksyk

Ustawa o PPP
(Ley de Asociaciones
Publico Privadas, 2012)
[#11, Artykuł 1]

Indonezja

2.1.2

Krajowe ramy polityki
RRR (2008)
[#1, strona 3]

Cele PPP

Stanowi, Ŝe celem programu PPP jest zwiększenie dobrobytu społecznego i
poziomów inwestycji w kraju

Zakres programu PPP
Wiele rządów wiąŜe zakres swojego programu PPP z określonym rodzajem projektów lub
kontraktów. Celem takiego rozwiązania moŜe być skupienie się na projektach, które z
największym prawdopodobieństwem doprowadzą do realizacji celów rządowych oraz
zapewnią odpowiednią proporcję wartości do ceny, jeŜeli będą realizowane jako PPP. JeŜeli
otoczenie PPP obejmuje określone procesy i obowiązki instytucjonalne, konieczne być moŜe
określenie, w jakich okolicznościach one obowiązują. Rządy mogą zdefiniować zakres
programu PPP przez połączenie następujących czynników:
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•

Rodzaje kontraktów PPP – nie istnieje jednolita, międzynarodowa definicja „PPP”, którą
moŜna stosować do opisania szerokiego zakresu róŜnego rodzaju kontraktów. Moduł 1,
Punkt 1.2: Jak korzysta się z PPP, zawiera opis tego zakresu, który moŜe objąć od
kontraktów administracyjnych do kontraktów DBOFM dotyczących nowych aktywów. W
niektórych krajach definiuje się rodzaje kontraktów, które są włączone do polityki PPP. Celem
moŜe być w tym przypadku priorytetyzacja rodzajów kontraktów, które są najbliŜsze celom
rządowym. WaŜną sprawą moŜe być równieŜ wyróŜnienie sytuacji, w których obowiązują
wymogi i procesy przewidziane w otoczeniu PPP. Projekt krajowej polityki PPP w Indiach
(2011) opisuje na przykład rodzaje kontraktów, które są uwaŜane za PPP, rodzaje
kontraktów, które nie będą wdraŜane (są to kontrakty przewidujące posiadanie aktywów
przez stronę prywatną) oraz te, których polityka PPP nie obejmuje (kontrakty EPC
(Engineering-Procurement-Construction, Projektowanie-Zaopatrzenie-Budowa), a takŜe
dywestycje aktywów). Brazylijska Ustawa o PPP (Ustawa 11079, 2004 r.) oraz chilijska
Ustawa koncesyjna (Ustawa 20410, 2010 r.) określają ograniczenia związane z trwaniem
kontraktu: w Brazylii jest to minimum pięć lat, a w Chile – maksimum 50 lat

•

Sektory – program PPP moŜe być ograniczony do sektorów, które najbardziej potrzebują
inwestycji lub doskonalenia realizacji usług lub sektorów preferowanych, co do których
oczekuje się, Ŝe PPP będą w nich najbardziej skuteczne. Na przykład: Polityka PPP w
Singapurze (2004) jest ograniczona do sektorów, w których „inne podobne kraje osiągnęły
potwierdzony sukces, stosując PPP”, a obejmujących obiekty sportowe, spalarnie odpadów,
zakłady uzdatniania wody i oczyszczania odpadów, wielkoskalową infrastrukturę
informatyczną, obiekty edukacyjne, szpitale zwykłe i zespolone, drogi szybkiego ruchu i
rządowe budynki biurowe

•

Rozmiar projektu – wiele rządów definiuje minimalny rozmiar projektów PPP
wdraŜanych w otoczeniu PPP. Mniejsze projekty niekoniecznie muszą mieć sens ze względu
na względnie wysokie koszty transakcji przy wdraŜaniu PPP. W niektórych przypadkach
mogą być realizowane, ale nie podlegają wymogom w zakresie oceny i zatwierdzenia
określonym w otoczeniu PPP.
W innych przypadkach ograniczenie wielkości moŜe oznaczać, Ŝe kontrakty typu PPP nie
będą stosowane w odniesieniu do mniejszych projektów. Na przykład, Polityka PPP w
Singapurze (2004) stanowi, Ŝe w początkowej fazie programu PPP będą realizowane tylko
wówczas, kiedy szacunkowa wartość zaangaŜowanego kapitału przekroczy 50 milionów
USD. Brazylijska Ustawa o PPP (Ustawa 11079, 2004 r.) przewiduje minimalną wielkość w
wysokości 20 milionów reali (11,7 milionów USD) w przypadku pojedynczych projektów.

W Tabeli 2.1.2 przedstawiono bardziej szczegółowo, w jaki sposób definiuje się zakres
programów PPP w poszczególnych krajach.
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Tabela 2.1.2: Przykładowe polityki PPP
Kraj

Australia

Brazylia

Chile

Kolumbia

Indie

Materiał źródłowy

Krajowe wytyczne PPP-Ramy
polityczne PPP (2008) [#1,
Rozdział 3.1.3, strona 6]

Krajowa Ustawa o
PPP (Ustawa 11079,
2004)
[#2, Artykuł 2, akapit 4]

Wielkość projektu – względy związane z proporcją wartości do
ceny oznaczają, Ŝe PPP będą najczęściej stosowane wyłącznie w
odniesieniu do projektów powyŜej 50 milionów USD

Rodzaje kontraktów – tylko dwa rodzaje kontraktów w Brazylii
uwaŜa się za PPP: (i) koncesje sponsorowane – zwrot z inwestycji
na rzecz strony prywatnej pochodzi z opłat uŜytkowników i
transferów rządowych – oraz (ii) koncesje administracyjne – całość
zwrotu z inwestycji na rzecz strony prywatnej pochodzi z
transferów rządowych. Koncesje, które nie wymagają transferów
rządowych nie są uwaŜane w Brazylii za PPP. Ustawa stanowi
ponadto, Ŝe koncesja musi trwać co najmniej pięć lat, aby mogła
być uznana za PPP.
Wielkość projektu – model PPP będzie zastosowany wyłącznie w
przypadku projektów przekraczających 20 milionów reali (11,7
miliona USD)

Ustawa koncesyjna
(Ustawa 20.410, 2010)[#4]

Rodzaje kontraktów – ustawa określa maksymalny okres
obowiązywania kontraktów koncesyjnych jako 50 lat
Sektor – ustawa nie precyzuje sektorów. Niemniej, przewiduje
ona, Ŝe PPP mają na celu korzystanie z prac i usług publicznych,
korzystanie z „dóbr narodowych” w celu rozwijania niezbędnych
usług

Krajowa Ustawa o
PPP (Ustawa 1508,
2011)
[#5, artykuły 3 i 6]

Rodzaje kontraktów – kontrakty PPP muszą zawsze
przewidywać odpowiedzialność prywatnego inwestora za
eksploatację i konserwację, a ich okres obowiązywania musi być
krótszy niŜ 30 lat. (JeŜeli projekt jest dłuŜszy, wymaga
zatwierdzenia przez krajową Radę Polityki Gospodarczej i
Społecznej)
Wielkość projektu – Całkowita inwestycja w projekt musi
przekraczać 6000 smmlv37

Projekt krajowej polityki PPP (2011)
[#6, strona 6]

Mauritius

Deklaracja polityki partnerstw
publiczno-prywatnych (2003)
[#10, Rozdział 5, strona 4]

Meksyk

Ustawa o PPP (Ley de
Asociaciones Publico Privadas,
2012) [#11]

Portoryko

Zakres polityki PPP

Ustawa o PPP (2009)
[#13, Rozdział 3]

Rodzaje kontraktów – w polityce wymieniono preferowane
rodzaje kontraktów PPP oraz wyłączenia. Polityka nie przewiduje
kontraktów, w ramach których aktywa byłyby własnością strony
prywatnej. Ponadto wyjaśnia, Ŝe kontrakty EPC oraz dywestycje
aktywów nie są objęte polityką PPP

Sektory – na wczesnym etapie programu PPP, rząd planuje
skoncentrować się na pewnych kluczowych obszarach –
transporcie, mediach publicznych, zarządzaniu odpadami stałymi i
ciekłymi, zdrowiu, edukacji i szkoleniu zawodowym oraz
technologiach teleinformatycznych
Rodzaje kontraktów – PPP zdefiniowane są jako długoterminowe
relacje kontraktowe pomiędzy podmiotami publicznymi i
prywatnymi, mające na celu dostarczanie usług do sektora
publicznego lub społeczeństwa, w obszarach, w których dostarcza
się infrastrukturę niezbędną do poprawy dobrobytu społecznego i
poziomów inwestycji w kraju. Kontrakty nie mogą być dłuŜsze niŜ
40 lat (z przedłuŜeniami włącznie) – kontrakty dłuŜsze niŜ 40 lat
muszą być zatwierdzone ustawą
Sektor – wskazanych jest dziesięć kwalifikowalnych sektorów:
wysypiska sanitarne, zbiorniki wodne i tamy, elektrownie, systemy
transportu,
obiekty
edukacyjne,
opieki
zdrowotnej,
bezpieczeństwa, poprawcze i rehabilitacji, tanie budownictwo
mieszkaniowe, atrakcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne, sieci
komunikacyjne,
systemy
zaawansowane
technologicznie,
informatyczne i systemy automatyki oraz wszelkie inne sektory
zidentyfikowane jako priorytetowe w ustawodawstwie
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Kraj

Materiał źródłowy

Singapur

2.1.3

Podręcznik partnerstwa
publiczno-prywatnego (2004)
[#14, Rozdział 5, strona 8]

Zakres polityki PPP
Sektory – ograniczone do tych, w których inne podobne kraje
osiągnęły potwierdzony sukces, stosując PPP, i obejmujące
obiekty sportowe, spalarnie odpadów, zakłady uzdatniania wody i
oczyszczania odpadów, wielkoskalową infrastrukturę
informatyczną, obiekty edukacyjne, szpitale zwykłe i zespolone,
drogi szybkiego ruchu i rządowe budynki biurowe
Wielkość projektu – PPP stosuje się tylko w przypadku projektów
przekraczających 50 milionów USD

Zasady wdraŜania
Polityki PPP często zawierają zasady wdroŜenia – reguły i kodeksy postępowania, w myśl
których wdraŜane będą projekty PPP. Zasady te ustanawiają standardy, ze spełnienia
których rozliczane będą podmioty odpowiedzialne za wdroŜenie PPP. Zasady są często
uzupełnione regulacjami i procesami, wyszczególniającymi, w jaki sposób przełoŜyć zasady
na praktykę. W Ramce 2.1.1 przedstawiono na przykład listy zasad wdraŜania wprowadzone
krajową ustawą o PPP w Peru.

Ramka 2.1.1: Zasady wdraŜania PPP w Peru
Polityka PPP w Peru jest określona dekretem ustawodawczym 1012. W artykule 5 tego dekretu
znajduje się definicja następujących zasad i wytycznych dotyczących polityki PPP:
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•

Proporcja wartości do ceny: usługa publiczna musi być dostarczona przez
prywatnego uczestnika rynku, który moŜe zaoferować lepszą jakość za zadany koszt
lub niŜsze koszty przy spełnieniu zadanych parametrów wyjściowych jakości. W ten
sposób polityka ma maksymalizować zadowolenie uŜytkownika i optymalizować
wykorzystanie usług publicznych

•

Przejrzystość: Wszystkie informacje ilościowe i jakościowe wykorzystywane do
podejmowania decyzji na etapie oceny, projektowania, wdraŜania i monitorowania,
muszą zostać upublicznione zgodnie z Artykułem 3 Ustawy o przejrzystości i
publicznym dostępnie do informacji

•

Konkurencja: NaleŜy poszukiwać warunków konkurencyjnych, aby zapewnić
efektywność i niŜsze koszty w dostarczaniu infrastruktury i usług publicznych. Rząd
musi ponadto unikać zachowania monopolistycznego oraz niejawnych porozumień

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (Minimalne miesięczne wynagrodzenie przewidziane prawem).
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• Odpowiednia alokacja ryzyka: Alokacja ryzyka pomiędzy sektorem publicznym i
prywatnym musi być odpowiednio przeprowadzona. Oznacza to, Ŝe ryzyka muszą
być przypisane do strony, która dysponuje największymi moŜliwościami
zarządzania nimi po niŜszych kosztach, z uwzględnieniem zarówno interesu
publicznego jak i charakterystyki projektu

• Odpowiedzialność budŜetowa: definiuje się ją jako zdolność Rządu do
podejmowania bezpośrednich i warunkowych zobowiązań finansowych związanych
z wdraŜaniem kontraktów PPP bez wystawiania na szwank zrównowaŜenia
finansów publicznych lub regularnego dostarczania usług publicznych.
Źródło: Prezydent Peru (2008) Dekret legislacyjny Nr 1012 Prezydencja Republiki Peru

Z innymi przykładami mocno określonych zasad w tym zakresie zapoznać się moŜna w
poniŜszych pozycjach:
•

Polityka infrastrukturalna stanu Karnataka (2007) [#6, strona 135], w której jasno
przedstawiono i wyjaśniono “zasady weryfikacji”
•

Krajowe ramy polityczne PPP w Australii (2008) [#1, strony 10-11], gdzie znaleźć
moŜna siedem zasad: proporcja jakości do ceny, interes publiczny, alokacja ryzyka,
zorientowanie na wyniki, przejrzystość, rozliczalność oraz „angaŜowanie rynku”

•

Brazylijska federalna ustawa o PPP (Ustawa 11079, 2004) [#2, Artykuł 4] ustanawia
siedem zasad korzystania z PPP – efektywność, poszanowanie interesu uŜytkowników i
prywatnych uczestników rynku zaangaŜowanych w projekt, brak moŜliwości przeniesienia
obowiązków regulacyjnych, jurysdykcyjnych oraz obowiązków w zakresie egzekwowania
prawa, przejrzystość, obiektywna alokacja ryzyka i zrównowaŜenie finansowe

•

W Ustawie o PPP (Ustawa 11688, 2004) stanu São Paulo, Brazilia [#3, Artykuł 1]
wprowadzono osiem zasad projektowania i wdraŜania PPP. Obejmują one: efektywność,
poszanowanie interesu uŜytkowników końcowych, powszechny dostęp do kluczowych
produktów i usług, przejrzystość, odpowiedzialność fiskalną, społeczną i środowiskową

•

Rozporządzenie Prezydenta Indonezji Nr 67 (2005) [#8, Artykuł 6], które zawiera
zasady PPP promujące przejrzystość, godziwe wynagrodzenie oraz konkurencję w programie
PPP, a takŜe struktury „wygrany-wygrany” na rzecz stron publicznych i prywatnych.

•

Krajowa ustawa o PPP Kolumbii (Ustawa 1508, 2011) [#5, Artykuły 4 i 5] definiuje
kluczowe zasady polityki PPP w kraju: efektywność, niezbędność i efektywną alokację
ryzyka. Ustawa przewiduje równieŜ, Ŝe wszystkie płatności na rzecz prywatnego inwestora
muszą być obwarowane warunkiem dostępności infrastruktury w standardzie ustalonym w
kontrakcie.
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Silne zasady moŜna równieŜ wykorzystać do zaznaczenia zmian w dotychczasowych
standardach obowiązujących w odniesieniu do największych projektów infrastrukturalnych.
Jamajka na przykład przyznała kilka duŜych projektów na drodze bezpośrednich negocjacji.
Jamajska Polityka prywatyzacyjna (2011) [#9, Ogólne zasady, strona 5] wzywa do
stosowania bardziej przejrzystych i sprawiedliwych procesów za sprawą zawierania transakcji
„na warunkach rynkowych, oferowania równych szans wszystkim potencjalnych inwestorom”.
Kluczowe materiały: Przykładowe polityki PPP
Materiał

Opis

1

Rząd Australii (2008) National PPP Guidelines-PPP Policy
Framework, Infrastructure Australia

Dokument ten definiuje cele i zakres polityki, sposób
dokonywania oceny projektów w kontekście PPP oraz
zasady stosowania PPP

2

Brazylijski Kongres Narodowy (2004) Ustawa 11079
(„Ustawa federalna o PPP”)

Definiuje PPP i określa proces PPP wraz z wymogami
dotyczącymi procesu przetargowego i budowy kontraktu.
Ponadto wprowadza otoczenie instytucjonalne na potrzeby
programu PPP

3

Zgromadzenie ustawodawcze stanu São Paulo, Brazylia
(maj 2004 r.) Ustawa 11688 (“Ustawa o PPP”)

Określono w niej cele programu PPP, powołano Radę ds.
Zarządzania PPP, Korporację Partnerstw São Paulo oraz
Jednostkę PPP w ramach Sekretariatu ds. Planowania.
Ponadto wskazano obowiązki partnera prywatnego i zasady
obowiązujące w odniesieniu do kontraktów PPP

Ustawa ta zmienia wcześniejszy Dekret funkcjonujący jako
Ustawa o PPP w Chile. Powołuje ona Radę ds. Koncesji,
określa wszystkie działania przygotowawcze, które muszą
być zrealizowane przez agencję zamawiającą, wprowadza
proces udzielania zamówień, wskazuje prawa i obowiązki
oraz wprowadza procesy zarządzania zmianą

4

Chilijski Kongres Narodowy (2010) Ustawa 20410 („Ustawa
koncesyjna”)

5

Kongres Kolumbii (2011) Ustawa 1508 (“Ustawa o PPP”)

Określa zakres, zasady i procesy programu PPP w
Kolumbii, a takŜe obowiązki instytucjonalne z zakresie
przygotowywania projektów

6

Rząd Indii (2011) National Public Private Partnership
Policy-Draft,
Departament
Spraw
Gospodarczych,
Ministerstwo Finansów

W dokumencie zdefiniowano cele polityki, zasady wdraŜania
PPP oraz wytyczne w zakresie przygotowywania i
wdraŜania PPP

7

Rząd Indii (bez daty) Promoting Infrastructure Development
Through PPPs: A Compendium of State Initiatives,
Departament
Spraw
Gospodarczych,
Ministerstwo
Finansów

W dokumencie zaprezentowano polityki, przepisy i regulacje
PPP z 12 stanów w Indiach

Rząd Indonezji (2005) Rozporządzenie prezydenckie Nr 67
w sprawie współpracy rządu z podmiotami biznesowymi
przy dostarczaniu infrastruktury, Biuro Prezydenta
Indonezji, zmienione następującym aktem ustawodawczym:
Rząd Indonezji (2011) Rozporządzenie prezydenckie Nr 56

Określono tutaj cel, zakres i zasady programu PPP w
Indonezji, a ponadto zdefiniowano proces i obowiązki PPP

Rząd Jamajki (2011) Government of Jamaica Policy
Framework and Procedures Manual for the Privatization of
Government Assets – Draft Podsumowany na następującej
stronie internetowej: http://www. dbankjm.com/privatisationof-goj-assets

Zawiera całościowe ramy polityczne dotyczące prywatyzacji
i PPP i definiuje cele i zasady wdraŜania. Znaleźć tutaj
moŜna równieŜ przegląd procesu PPP

Rząd Mauritiusu (2003) Public Private Partnership Policy
Statement, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Usług
Finansowym i Spraw Korporacyjnych

W dokumencie opisano, w jaki sposób PPP wpisują się w
szerszy kontekst gospodarczy kraju, zdefiniowano PPP,
cele polityki PPP, sektory, w których PPP naleŜy stosować
PPP, oraz kluczowe kwestie, które naleŜy uwzględnić w
przypadku PPP

8

9

10
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Kluczowe materiały: Przykładowe polityki PPP
Materiał

Opis

Kongres Generalny Stanów Zjednoczonych Meksyku
(2012) Ley de Asociaciones Publico Privadas (Ustawa o
PPP)

Określa zakres, zasady i procesy programu PPP w Meksyku

12

Prezydent Peru (2008) Dekret legislacyjny Nr 1012
Prezydencja Republiki Peru

Ten dekret jest ustawą krajową i określa politykę PPP w
kraju. Zdefiniowano w nim PPP oraz przeprowadzono ich
klasyfikację, sformułowano zasady, które powinny kierować
wdraŜaniem polityki, określono otoczenie instytucjonalne i
zdefiniowano zasady finansowe obowiązujące w odniesieniu
do PPP w Peru

13

Ustawodawstwo Portoryko (2009) Ustawa o PPP Nr. 29
Wspólnota Portoryka

Określa cel, zakres, zasady i procesy programu PPP w
Portoryku

14

Rząd Singapuru (2004) Public-Private Partnership
Handbook, Ministerstwo Finansów

Dokument ten zawiera wprowadzenie do PPP, ich struktury
oraz procesów udzielania zamówień i zarządzania PPP w
Singapurze. Definiuje on ponadto zakres singapurskiego
programu PPP

11

2.2. Procesy i obowiązki instytucjonalne związane
z PPP
Aby z powodzeniem wdraŜać PPP, rząd potrzebuje umiejętności, moŜliwości i koordynacji. Strona
prywatna projektuje, finansuje, buduje i utrzymuje infrastrukturę oraz dostarcza usługi. Rząd
pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie dostarczania usługi o oczekiwanej jakości i w sposób,
który zapewni uzyskanie odpowiedniej proporcji wartości do ceny. Rząd musi wybrać
kompetentnego partnera i wprowadzić i egzekwować parametry, w ramach których partner będzie
działać.
Aby to osiągnąć, wiele rządów definiuje procesy PPP i obowiązki instytucjonalne związane z PPP
– czyli kroki, które muszą być realizowane przy opracowywaniu i wdraŜaniu projektu PPP, a takŜe
podmioty odpowiedzialne za kaŜdy z nich. W niniejszym rozdziale przedstawiono przykłady i
źródła dla praktyków dotyczące następujących kwestii:

•

•

•

Wprowadzanie procesu PPP – aby z powodzeniem wdroŜyć projekt PPP, rząd musi
zazwyczaj podjąć pewną liczbę określonych kroków. Zdefiniowanie standardowego procesu PPP
z wymaganymi zatwierdzeniami w kluczowych punktach pomaga zagwarantować konsekwentną i
efektywną realizację tych niezbędnych kroków. W Punkcie 2.1 opisano typowy proces PPP oraz
podano przykłady zaczerpnięte z programów PPP róŜnych krajów
Definiowanie obowiązków instytucjonalnych w zakresie wdraŜania PPP – podmioty
odpowiedzialne za wdroŜenie PPP, zatwierdzenie zaproponowanego PPP i koordynację i
kontrolowanie procesu PPP są róŜne w róŜnych krajach, w zaleŜności od istniejącej architektury
instytucjonalnej i doświadczenia. Punkt 2.2 zawiera opis umiejętności wymaganych w przypadku
kaŜdej z tych funkcji oraz podmiotów zazwyczaj w nie zaangaŜowanych
Utworzenie jednostki ds. PPP – pewne kraje tworzą „Jednostkę ds. PPP”, w ramach której
koncentrują wszystkie swoje działania dotyczące PPP. Jednostki tego rodzaju często tworzy się w
ramach centralnej agencji nadzoru lub z taką agencją je wiąŜe, a niekiedy z agencjami liniowymi w
kluczowych sektorach PPP. Punkt 2.3 zawiera krótki opis rozmaitych ról odgrywanych przez takie
jednostki oraz przykłady z róŜnych krajów.
W rozdziale tym koncentrujemy się na procesie i obowiązkach władz wykonawczych w zakresie
wdraŜania PPP. Rozdział 3: Nadzór nad programem PPP – dostarcza wskazówek, w jaki
sposób inne podmioty mogą wnieść wkład w program PPP oraz jak zadbać o rozliczalność
podmiotów odpowiedzialnych za wdroŜenie PPP z ich decyzji i działań.
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2.2.1

Ustanowienie procesu PPP
Wiele rządów definiuje proces, którego naleŜy przestrzegać, aby przygotować i wdroŜyć
projekt PPP. Standaryzacja procesu PPP pomaga zapewnić, by wszystkie PPP były
przygotowywane w sposób spójny z celami rządowymi. Ponadto pomaga osiągnąć lepszą
koordynację pomiędzy róŜnymi zaangaŜowanymi jednostkami.
Na rysunku 2.2.1 przedstawiono przykład dobrze określonego procesu PPP. Proces jest
podzielony na pewną liczbę etapów, w ramach których PPP jest rekurencyjnie rozwijany i
38
oceniany. Na kaŜdym kluczowym etapie do kontynuacji niezbędne jest zatwierdzenie . Są
dwa powody, aby uŜywać podejścia rekurencyjnego do przygotowywania projektu PPP. Po
pierwsze umoŜliwia to zaangaŜowanie agencji nadzorujących w odpowiednim czasie w
zatwierdzanie projektów, co zostało dalej opisane w Punkcie 2.2.2.2. Po drugie pozwala
uniknąć marnotrawienia zasobów na przygotowywanie słabych projektów. Przygotowanie
projektu PPP jest kosztowne – wczesna weryfikacja, czy projekt jest obiecujący, pozwala
zapewnić dobre spoŜytkowanie środków z budŜetów na takie projekty.
W rozdziale tym znajduje się krótki opis kaŜdego z etapów procesu PPP. W Punkcie 2.2.2
opisano, kto jest zazwyczaj odpowiedzialny za wdroŜenie, ocenę i zatwierdzenie PPP.
Rysunek 2.2.1: Typowy proces PPP

Postęp w stronę
kontraktu PPP

Etap
Określeniezapotrz
ebowania na
projekt PPP

Pozyskanie pomysłów na projekt
Przesianie potencjalnych projektów PPP
Priorytetyzacja potencjalnych PPP do opracowania

Ocena PPP

Strukturyzacja PPP

Struktura:
Identyfikacja ryzyk
Alokacja ryzyk i obowiązków
Ocena:
Wykonalności projektu
Opłacalności komercyjnej PPP
Czy PPP zapewni proporcję wartości do ceny
Czy PPP jest odpowiedzialny fiskalnie

Koncepcja
PPP

Kluczowe warunki
handlowe

Postęp w stronę
decyzji inwestycyjnej
"Strategiczne" lub
"wstępne"
uzasadnienie
biznesowe

Uzasadnienie
biznesowe

Zatwierdzenie
Aby przejść do
uzasadnienia
biznesowego

Zatwierdzenie

Aby przejść do
transakcji

Opracowanie
kontraktu
PPP

Zdefiniowanie wymogów jakości
Zdefiniowanie mechanizmów płatności
Stworzenie mechanizmów korygujących
Postanowienia dotyczące rozwiązania
Wprowadzenie mechanizmu rozstrzygania sporów

Zarządzanie
transakcją
PPP

Wybranie strategii udzielania zamówienia
Marketing PPP
Kwalifikacja oferentów
Zarządzanie procesem przetargowym
Zamknięcie finansowe

Projekt
kontraktu PPP

Ostateczna wersja
kontraktu PPP

Ostateczna decyzja

Zatwierdzenie
Aby podpisać kontrakt

Zarządzanie
kontraktem
PPP

Utworzenie struktur zarządzania kontraktem
Monitorowanie i zarządzanie realizacją PPP i ryzykiem
Zarządzanie zmianami

38.

Na wykresie tym przedstawiono ogólny schemat – szczegóły procesu i zatwierdzeń mogą być róŜne w róŜnych krajach. RóŜny być moŜe na przykład
termin i zakres analizy niezbędnej do uzyskania zatwierdzeń; inne mogą być kroki wymagane na kaŜdym etapie. W Module 3 opisano kaŜdy etap bardziej
szczegółowo, przedstawiając opcje, wytyczne i narzędzia dla praktyków.
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Jak pokazano na Rysunku 2.2.1, typowe etapy opracowywania i wdraŜania projektu PPP mogą
obejmować:

•

Ustalenie zapotrzebowania na potencjalny projekt – pierwszym krokiem jest ustalenie
zapotrzebowania na projekty o potencjale PPP.
JeŜeli rząd ma juŜ przygotowane plany sektorowe lub infrastrukturalne, mogą one stanowić
punkt wyjścia. Często na tym etapie opracowuje się zaproponowane PPP do postaci
„koncepcji” i przeprowadza wstępną analizę przesiewową, aby ocenić jego potencjał do
dostarczenia odpowiedniej wartości do ceny jako PPP. Aby przejść do przygotowywania
bardziej kompletnego „uzasadnienia biznesowego” dla projektu, konieczne moŜe być
zatwierdzenie, co opisano bardziej szczegółowo w Punkcie 2.2.2.1 poniŜej

•

Strukturyzacja i ocena projektu – kiedy obiecujący potencjalny projekt zostanie juŜ
zidentyfikowany i wstępnie zatwierdzony, następnym krokiem jest zazwyczaj przeprowadzenie
studium jego wykonalności z perspektywy technicznej, ekonomicznej, finansowej, prawnej i
środowiskowej. Na podstawie tych informacji moŜna opracować kluczowe warunki handlowe –
obejmujące proponowany rodzaj kontraktu, alokację ryzyka i mechanizmy płatności. RównieŜ
często opracowuje się „uzasadnienie biznesowe”, aby pokazać, dlaczego PPP jest dobrą decyzją
inwestycyjną. W Ramce 2.2.1 opisano typowe kryteria wyceny oraz sposoby ich weryfikacji –
mogą one obejmować wykonalność techniczną i ekonomiczną, proporcję wartości do ceny w
przypadku realizacji w ramach PPP, racjonalność cenową oraz prawdopodobną zbywalność
rynkową jako PPP. Na tym etapie zazwyczaj, zanim będzie moŜna przejść do przygotowania i
wdroŜenia transakcji PPP, niezbędne jest zatwierdzenie oparte na analizie zawartej w
uzasadnieniu biznesowym

•

Projektowanie kontraktu PPP – ostatnim krokiem przygotowania PPP do procesu
zamówieniowego jest sporządzenie kontraktu PPP i innych umów. WiąŜe się z tym
przekształcenie zasad handlowych w warunki kontraktowe oraz opracowanie postanowień
dotyczących zmiany oraz sposobu zarządzania kontraktem, takich na przykład jak mechanizmy
rozwiązywania sporów. Często projekt wstępnego kontraktu jest gotowy na wczesnych etapach
procesu zamówieniowego, co umoŜliwia przeprowadzenie konsultacji z potencjalnymi oferentami

•

WdraŜanie transakcji PPP – na etapie transakcji rząd wybiera stronę prywatną, która wdroŜy
PPP. WiąŜe się to przewaŜnie z przygotowaniem do konkurencyjnego procesu zamówieniowego i
przeprowadzeniem takiego procesu. Oferenci przedkładają informacje, wyszczególniające ich
kwalifikacje oraz szczegółowe oferty techniczne i finansowe, które są poddawane ocenie zgodnie
ze zdefiniowanymi kryteriami – często w ramach wieloetapowego procesu – w celu wybrania
preferowanego oferenta. Etap transakcji jest ukończony, kiedy nastąpi zamknięcie finansowe
projektu

•

Zarządzanie kontraktem PPP – po zamknięciu finansowym projektu rząd musi zarządzać
kontraktem PPP przez okres jego obowiązywania. WiąŜe się to z monitorowaniem i
egzekwowaniem wymogów kontraktu PPP oraz zarządzaniem relacją pomiędzy partnerami
publicznymi i prywatnymi.
Alternatywą do przeprowadzania wszystkich tych kroków przez władze jest pozwolenie spółkom
prywatnym na ustalenie zapotrzebowania na projekty PPP i proponowanie ich we własnym
zakresie. Niektóre rządy wprowadziły specjalne wymogi i procesy gwarantujące, Ŝe takie
niewywołane oferty zostają poddane takiej samej ocenie i opracowywane zgodnie z tymi samymi
zasadami, co PPP inicjowane przez rząd. W Module 3 niniejszego Przewodnika, w Punkcie 3.6:
Postępowanie z niewywołanymi ofertami, znaleźć moŜna szczegóły na ten temat.
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Ramka 2.2.1: Kryteria wyceny projektów PPP
Podejmując decyzję, czy realizować dany projekt w ramach PPP, rząd musi ocenić, czy
PPP zapewni dobre wykorzystanie zasobów. WiąŜe się to zazwyczaj z oceną projektu i
proponowanego PPP w zestawieniu z następującymi kryteriami:
• Wykonalność i ekonomiczna opłacalność projektu – czy proces bazowy ma
sens, niezaleŜnie od wdroŜenia jako PPP bądź jako tradycyjnego zamówienia
sektora publicznego. Wymaga to zazwyczaj przeprowadzenia studiów
wykonalności w celu sprawdzenia, czy projekt jest moŜliwy, pokazania, Ŝe
pozostaje on w zgodzie z priorytetami sektora i ogólnej polityki oraz planami, oraz
oceny ekonomicznej, mającej na celu sprawdzenie, czy projekt jest uzasadniony w
perspektywie rachunku kosztów i korzyści oraz podejścia zakładającego uzyskanie
korzyści przy najmniejszych moŜliwych poniesionych kosztach
• Proporcja wartości do ceny PPP – czy realizacja projektu w ramach
zaproponowanego PPP zapewni najlepszą proporcję wartości do ceny w
porównaniu z innymi moŜliwościami. Ten krok moŜe obejmować porównanie z
alternatywą w postaci zamówienia publicznego (jeŜeli istnieje moŜliwość
realizowania projektu w ten sposób). MoŜe równieŜ obejmować porównanie z
innym moŜliwymi strukturami PPP, by sprawdzić, czy zaproponowana struktura
zapewni najwyŜszą wartość (na przykład, czy ryzyka zostały optymalnie
alokowane)
• Racjonalność cenowa – czy całościowe wymogi w zakresie przychodu dotyczące
projektu pozostają w granicach moŜliwości finansowych uŜytkowników, władz
publicznych, lub jednych i drugich, i moŜliwe będzie zapłacenie za usługę
infrastrukturalną. WiąŜe się to ze sprawdzeniem kosztów fiskalnych projektu –
zarówno pod kątem regularnych płatności jak i ryzyka finansowego – i ustaleniem,
czy mieszczą się one w budŜecie i innych ograniczeniach fiskalnych.
Oceniając zapotrzebowanie na potencjalne projekty PPP i opracowując je, rządy muszą
równieŜ wziąć pod uwagę ich opłacalność komercyjną – a mianowicie, czy projekt jest w
stanie przyciągnąć dobrej jakości sponsorów i kredytodawców, gwarantując solidny i
rozsądny zwrot finansowy. Potwierdzenia dostarcza w tym przypadku proces przetargowy.
PowyŜsze kryteria (z pewnymi odmianami) są opisane bardziej szczegółowo w rozdziale
„Decyzja inwestycyjna w sektorze publicznym” w pracy Yescombe’a o PPP [#1, Rozdział
5], “Wybór projektów PPP” w pracy Farquharsona i in. [#2, Rozdział 4] oraz w rozdziale
“Określanie zapotrzebowania na projekty” w Wytycznych EPEC [#3, Rozdział 1].

W Module 3 niniejszego Przewodnika opisano szczegółowo proces PPP z podaniem opcji
oraz informacji i wskazówek dla praktyków w odniesieniu do kaŜdego etapu. PoniŜej
przedstawiono przykłady definiowania procesu PPP w pewnej liczbie krajów:
•

W Chile Ustawa koncesyjna (2010) zawiera szczegółowy opis procesu PPP wraz ze
wstępną propozycją ze strony agencji zamawiającej oraz procesem przetargowym [#16,
Rozdziały II i III, Artykuły 2-14]

•

W Egipcie Ministerstwo Finansów opublikowało podręcznik przygotowywania PPP
"krok po kroku" (brak daty – dostęp w 2011 r.) [#17]. Podręcznik ten ma prowadzić
właściwe ministerstwa przez proces PPP, od określania zapotrzebowania na projekt przez
przygotowanie uzasadnienia biznesowego po proces zamówieniowy
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•

Publikacja ADB na temat PPP w Korei (2011) [#18, strony 61-72] zawiera szczegółowy
opis procesu wdraŜania PPP w przypadku róŜnych rodzajów PPP, w tym projektów
niewywołanych

•

Wytyczne PPP rządu Malezji (2005) [#19, strona 11] dostarczają przeglądu procesu
PPP

•

•

Ustawa o PPP w Meksyku (2012) opisuje wszystkie badania, które naleŜy
przeprowadzić, aby ocenić opłacalność projektu PPP; definiuje proces zatwierdzania PPP;
określa działania i obowiązki instytucjonalne w zakresie prowadzenia procesu przetargowego
w ramach PPP; oraz opisuje proces oceny ofert i wyboru zwycięskiej oferty [#35, artykuły 14,
21-25, 38-51 i 52-59]

•

Dekret Legislacyjny Peru Nr 1012 (2008) definiuje proces realizacji PPP, ustanawia
kryteria wyboru projektów oraz trybu realizacji PPP i wyszczególnia kroki i obowiązki w
ramach procesu konstruowania i zatwierdzania projektu [#20, Nagłówek III, Artykuły 7-9]

Zasady i regulacje dotyczące wdraŜania Ustawy BOT na Filipinach (1993) definiują
proces PPP na Filipinach [#21, strony 11-51 i Aneksy]
•

Ustawa o PPP w Portoryko (2009) [#23, Rozdziały 7-10], prezentuje szczegółowy opis
procesu PPP wraz z przeprowadzeniem wstępnej analizy atrakcyjności i dogodności,
powołaniem Komisji Partnerstwa na potrzeby przeprowadzenia procesu przetargowego i
wdroŜenia kontraktu PPP oraz wybierania oferentów i przyznawania zamówień

•

Instrukcja PPP Republiki Południowej Afryki (2004) [#24, Wprowadzenie] we
wprowadzeniu dostarcza krótkiego przeglądu procesu PPP. Proces ten jest szczegółowo
opisany w instrukcji, a kaŜdemu krokowi poświęcony jest odrębny moduł.

2.2.2

Obowiązki instytucjonalne dotyczące PPP
Większość rządów definiuje obowiązki instytucjonalne dotyczące PPP – a mianowicie, który
podmiot będzie odgrywać jaką rolę na kaŜdym z etapów procesu. Ustalenia instytucjonalne
róŜnią się w zaleŜności od miejsca – zaleŜą od indywidualnych potrzeb programu PPP oraz
istniejących obowiązków i moŜliwości instytucyjnych – i nie ma jednego prawidłowego
sposobu poczynienia ich. Nie istnieje coś takiego, jak „prawidłowa” architektura
instytucjonalna PPP – alokacja funkcji róŜni się w poszczególnych krajach w zaleŜności od
istniejącego zakresu uprawnień instytucjonalnych, moŜliwości i priorytetów programu i ram
PPP.
Niemniej przydatną sprawą jest rozwaŜenie ogólnych obowiązków, które jakiś podmiot musi
mieć w kaŜdym dobrze zorganizowanym systemie PPP, a następnie przyjrzenie się, w jaki
sposób obowiązki te są przydzielane w pewnej liczbie rzeczywistych systemów PPP.

Ogólne obowiązki rządu w zakresie PPP obejmują:
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•

WdraŜanie projektów – a mianowicie przechodzenie w stronę kroków po lewej stronie
diagramu procesu PPP na Rysunku 2.2.1, od określenia zapotrzebowania na potencjalne
projekty, poprzez wycenę, strukturyzację, przygotowanie kontraktu, przeprowadzenie
przetargu, aŜ po zarządzanie kontraktem po podpisaniu go. Jest to zazwyczaj zadanie
agencji odpowiedzialnej za sektor, którego dotyczy PPP. Często agencja ta będzie
wspomagana przez inne agencje za pomocą odpowiednich umiejętności i doświadczenia

•

Zatwierdzanie projektów – czyli dawanie projektom zielonego światła. Jak pokazano na
Rysunku 2.2.1, zatwierdzenie moŜe być niezbędne na pewnej liczbie etapów
przygotowywania projektu. Jest to często odpowiedzialność szczebla rady ministrów, ze
względu na wagę wielu projektów PPP oraz ich konsekwencje dla licznych portfeli

•

Regulowanie i kontrolowanie procesu – czyli dbanie o to, by realizowane były
odpowiednie procesy, analiza zaproponowanego PPP była kompletna i dowodziła, Ŝe
spełnione zostały wszelkie niezbędne kryteria, a wszystkie agencje, które powinny wyrazić
swoją opinię lub dać zielone światło, zrobiły to, oraz aby organ upowaŜniony do
zatwierdzenia otrzymał wszelkie informacje niezbędne do podjęcia odpowiedniej decyzji.
W poniŜszych rozdziałach opisano umiejętności, zakres działalności i zakres uprawnień
niezbędny do skutecznej realizacji kaŜdej grupy funkcji oraz podano przykłady obowiązków
instytucjonalnych zaczerpnięte z programów PPP na całym świecie.

2.2.2.1

WdraŜanie
WdraŜanie PPP wymaga określonych umiejętności i eksperckiej wiedzy. Agencje
odpowiedzialne za wdraŜanie projektów muszą dobrze rozumieć potrzeby danego sektora,
umieć przeprowadzać ocenę ekonomiczną i finansową projektów i PPP, posiadać ekspercką
wiedzę z zakresu strukturyzowania kontraktów dotyczących projektów infrastrukturalnych
finansowanych ze źródeł prywatnych oraz z zakresu zarządzania zamówieniami i
kontraktami, a ponadto doświadczenie w relacjach z sektorem prywatnym. Głównym
wyzwaniem przy wyznaczaniu agencji wdraŜającej jest zapewnienie, by wszystkie te
umiejętności były dostępne i zapewniły udane wdroŜenie projektu PPP.
Odpowiedzialność za zawarcie transakcji PPP i zarządzanie kontraktem PPP zazwyczaj
przypisana jest do podmiotu, który odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiedniego
składnika aktywów lub usługi. Podmiot ten jest często nazywany na potrzeby PPP organem
zamawiającym, jako Ŝe zazwyczaj będzie on publiczną stroną kontraktu PPP. Ustawa o PPP
lub polityka PPP mogą definiować rodzaje podmiotów rządowych, które mogą być organem
zamawiającymi i przewidywać odpowiedzialność tych organów za wdroŜenie PPP. Oto
przykłady:

•

Na Filipinach, Ustawa BOT (1993) deleguje odpowiedzialność za opracowanie i
wdroŜenie PPP do odpowiednich agencji, jednostek lub władz rządowych. Obejmują one
korporacje będącą własnością rządu lub kontrolowane przez rząd (Government-Owned or
Controlled Corporations, GOCC), rządowe instytucje finansowe (Government Financial
Institutions, GFI), uniwersytety i kolegia państwowe (State Universities and Colleges, SUC)
oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zadaniem tych agencji jest utworzenie Komisji
Wstępnej Klasyfikacji, Przetargów i Zamówień (Pre-qualification, Bids and Awards
Committee, PBAC), która będzie nadzorować proces PPP w przypadku kaŜdego projektu
PPP [#21, Zasady wdroŜenia i regulacje]
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•

Zgodnie z Ustawą o PPP w Tanzanii (2010), organem zamawiającym moŜe być kaŜda
odpowiednia strona w ramach rządu. Organ zamawiający jest odpowiedzialny za usprawnianie
opracowywania projektu, w tym za określenie zapotrzebowania na projekt, studium wykonalności,
ocenę wpływu na środowisko oraz zaprojektowanie i wdroŜenie kontraktu PPP [#25]

•

W Kolumbii, Instrukcja procedur PPP (2010) dopuszczają sytuację, w której organem
zamawiającym są ministerstwa lub inne instytucje związane z danym sektorem, oraz instytucje
lokalne i regionalne. Zamawiający odpowiadają za przeprowadzenie analizy kwalifikowalności
oraz proporcji wartości do ceny i przedłoŜenie wyników do Jednostki ds. PPP – UPAPP39. Agencje
wdraŜające zarządzają ponadto procesem przyznawania zamówień [#26, Rozdział 4.2, strona 34].
Niemniej agencje sektorowe mogą nie dysponować niektórymi umiejętnościami niezbędnymi do
efektywnego ustalania zapotrzebowania na projekty PPP i opracowania ich. Zwłaszcza na
wczesnych etapach programu PPP, agencje sektorowe mają niewielkie lub Ŝadne doświadczenie
w relacjach z sektorem prywatnym w związku z projektami finansowanymi przez ten sektor.
Agencje sektorowe mogą równieŜ nie posiadać wystarczającej wiedzy eksperckiej, by
przeprowadzić rygorystyczną analizę projektu, lub mieć nieodpowiednią perspektywę, aby ustalić
proporcję wartości do ceny adekwatną w przypadku całego rządu. Ze względu na to angaŜowane
są często inne podmioty rządowe, których zadaniem jest zapewnienie dodatkowych umiejętności
lub perspektyw. MoŜna to osiągnąć na róŜne sposoby, których przykłady wymieniono poniŜej:
Tworzenie międzydepartamentowych komitetów do nadzorowania kaŜdej transakcji PPP –
często obejmują one przedstawicieli z ministerstwa sektorowego oraz ministerstw finansów i
planowania, a takŜe przedstawicieli prawnych. AngaŜowanie podmiotów specjalistycznych w
róŜne role związane z wdroŜeniem. Ma to miejsce na przykład w Peru, gdzie agencja
zamawiająca odpowiada za wdroŜenie transakcji PPP, a agencje regulacyjne sektora są
odpowiedzialne za monitorowanie stron prywatnych w zakresie zgodności z kontraktem PPP.
Praca Zevallosa Ugartego dotycząca wniosków sformułowanych na podstawie koncesji w
Peru [#15] dostarcza dalszych szczegółów na temat otoczenia instytucjonalnego do wdraŜania
PPP
AngaŜowanie dedykowanych jednostek ds. PPP, jak opisano w Punkcie 2.3. Jednostki te są
repozytoriami umiejętności i doświadczeń w przygotowywaniu PPP. Często wspierają one
zamawiających przy wdraŜaniu projektów PPP. W kilku przypadkach jednostka ds. PPP moŜe
wziąć na siebie główną odpowiedzialność jako agencja wdraŜająca. Na przykład: Ustawa o PPP w
Chile (2010) upowaŜnia Ministerstwo Prac Publicznych jako agencję wdroŜeniową PPP, za
pośrednictwem jego specjalnych jednostek koncesyjnych [#16, Artykuł 1-3, 6-9, 15-21, 25, 27-30,
35-36, 39-41]. Punkt 2.3. zawiera więcej przykładów jednostek ds. PPP oraz zakresów ich działań
we wdraŜaniu PPP.

Korzystanie z usług doradców zewnętrznych
Nawet rządy posiadające długie doświadczenie z PPP nie dysponują pełnią eksperckiej wiedzy i
umiejętności niezbędnych do realizowania projektów PPP. Do szczegółowych zadań
technicznych, takich jak przeprowadzanie studiów wykonalności i przygotowywanie kontraktów
PPP, wszystkie angaŜują zewnętrznych doradców-specjalistów.
Zakres i natura niezbędnego wsparcia ze strony doradców zewnętrznych mogą się zmieniać w
miarę nabierania przez rząd oraz państwo doświadczenia w PPP. W Holandii na przykład,

39.

Unidad de Proyectos de Asociación P’ublico-Privada.

-84-

na początku doradcy zewnętrzni stanowili około 75% personelu zatrudnianego przy kaŜdym PPP.
Ta sytuacja ulega jednak powoli zmianie na rzecz personelu wewnętrznego, w miarę jak staje się
on coraz bardziej obeznany z PPP i lepiej wykwalifikowany, by przygotowywać i udzielać zamówień
PPP. Co więcej, rząd holenderski początkowo korzystał z usług doradców ze Zjednoczonego
Królestwa, jako Ŝe mieli oni więcej doświadczenia z PPP. Z biegiem czasu zastąpili ich lokalni
40
doradcy holenderscy, którzy dowiedli swoich umiejętności w tym obszarze.

2.2.2.2

Zatwierdzenie
Większość rządów posiada zasady zatwierdzania projektów inwestycji kapitałowych – a
mianowicie zasady określające, kto moŜe dać zielone światło na wdroŜenie projektu.
PoniewaŜ PPP często nie wymagają inwestycji kapitałowych ze strony rządu, nie muszą one
automatycznie podlegać tym zasadom zatwierdzania. W związku z powyŜszym wiele rządów
definiuje podobne wymogi dotyczące zatwierdzeń na potrzeby PPP. Często tworzy się pewną
liczbę punktów decyzyjnych umoŜliwiających powstrzymanie słabych projektów, zanim
pochłoną one zbyt wiele zasobów lub same nie nabiorą rozpędu. Ilustruje to Rysunek 2.2.1.
Zatwierdzenie jest zazwyczaj potrzebne co najmniej przy zawieraniu transakcji PPP.
PoniewaŜ ostateczny koszt projektu nie jest znany, dopóki nie zostanie podpisany kontrakt
na realizację zamówienia, przed podpisaniem kontraktu moŜe być niezbędne ostateczne
zatwierdzenie.
JeŜeli idzie o to, jakie podmioty mogą zatwierdzać PPP, sytuacja w róŜnych jurysdykcjach
róŜni się. W niektórych krajach wymagane jest zatwierdzenie projektów na drodze
ustawodawczej. Znacznie częściej zatwierdzać projekty moŜe rada ministrów lub komitet na
szczeblu rady ministrów, ministerstwo finansów, lub mogą to robić w połączeniu. Jak pisze
Irwin w swoim artykule na temat kontrolowania zobowiązań w zakresie nakładów na
PPP [#4, strony 113-114], upowaŜnienie do zatwierdzenia moŜe zaleŜeć od rozmiarów
projektu, jako to teŜ najczęściej ma miejsce w przypadku innych inwestycji kapitałowych.
Tabela 2.2.1 zawiera przykłady wymogów w zakresie zatwierdzeń przewidzianych w
krajowych ramach PPP. Aby zapoznać się z dalszymi, bardziej szczegółowymi informacjami
na temat wymogów w zakresie zatwierdzeń dotyczących PPP, patrz raport porównawczy
zespołu Castelia na temat programu PPP w Indonezji [#14, Aneks A], w którym opisuje on
otoczenia instytucjonalne PPP w Indonezji, Kolumbii, Republice Południowej Afryki i w
Holandii.
Tabela 2.2.1: Przykłady wymogów w zakresie zatwierdzania PPP
Kraj
Stan
Wiktoria,
Australia

40.

Materiał źródłowy
Wymogi krajowych
wytycznych PPPPartnerships Victoria
Wersja 2 (2010)
[#27, strona 5].

Wymogi w zakresie zatwierdzania
„Autoryzacyjne” zatwierdzenie PPP (przez specjalny komitet) jest wymagane na
czterech etapach: wyboru projektu (aby przystąpić do przygotowywania
uzasadnienia biznesowego); przed ogłoszeniem wezwania do wyraŜenia
zainteresowania; przed przekazaniem skrótów projektu i kontraktu; przed
podpisaniem kontraktu

Jak pisze zespół Castalia w Raporcie do Banku Światowego, zatytułowanym Benchmarking Indonesia’s PPP Program (2009) , strona
21.
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Chile

Kolumbia

Filipiny

Republika
Południowej
Afryki

2.2.2.3

Ustawa koncesyjna
(Ustawa 20410, 2010)
[#16, Artykuł 7, 20 i 28]

Zasady wdraŜania
PPP (2010) [#25,
Punkt 3.2.3] Zawarte
równieŜ w
Krajowej Ustawie o PPP
(Ustawa 1508, 2011)
[#32, artykuł 26]

Ostateczne zatwierdzenie PPP – poprzez podpisanie dekretu formalizującego
koncesję – naleŜy łącznie do Prezydenta i Ministerstwa Finansów. Kontraktów nie
moŜna przekazywać do przetargu, jeŜeli Ministerstwo Finansów nie zatwierdziło
dokumentów przetargowych. Ministerstwo finansów musi zatwierdzić wszelkie
zmiany w aspektach ekonomicznych dokumentów ofertowych, jak równieŜ
niektóre zmiany wprowadzane podczas wdroŜenia
PPP podlegają zatwierdzeniu:
CONFIS – Krajowej Rady Fiskalnej, która kieruje krajową polityką fiskalną i
koordynuje system budŜetowy, zatwierdza przyszłe asygnaty (vigencias futuras) na
rzecz projektów PPP. W skład CONFIS wchodzi Ministerstwo Finansów, Dyrektor
Departamentu Administracyjnego Krajowej Agencji Planowania, Główni Doradcy
Prezydencji ds. Gospodarczych, Wiceminister Finansów i dyrektorzy Urzędu
Skarbca Narodowego, Kredytów Publicznych, Podatków i Ceł. Zanim projekt trafi
do CONFIS, musi uzyskać zatwierdzenie ministerstwa sektorowego i Krajowego
Departamentu Planowania
CONPES – Rada Krajowa ds. Polityki Gospodarczej i Socjalnej, która jest
najwaŜniejszą instytucją planującą w Kolumbii i doradza rządowi we wszystkich
aspektach związanych z rozwojem gospodarczym i ekonomicznym kraju,
certyfikuje strategiczne znaczenie projektu. Certyfikacja tego rodzaju jest
wymagana, aby projekt został zakwalifikowany do otrzymywania przyszłych
asygnat. Dodatkowo wyznacza ona limity związane z liczbą przyszłych asygnat,
które będą mogły być zatwierdzone przez CONFIS w danym roku. W skład
CONPES wchodzi Prezydent, Wiceprezydent, Rada Ministrów, dyrektor
departamentu administracyjnego prezydencji, dyrektor departamentu planowania
krajowego i dyrektor Colciencias

Ustawa BOT na Filipinach
(1993)
[#21, Zasada 2, strony
16-19]

Wszystkie projekty ogólnokrajowe oraz projekty przekraczające 200 milionów
PHP (4,6 miliona USD) wymagają zatwierdzenia przez Komisję ds. Koordynacji
Inwestycji w ramach Rady Narodowej Agencji ds. Gospodarki i Rozwoju (National
Economic and Development Authority, NEDA). Projekty typu BOO wymagają
zatwierdzenia zarówno przez Radę NEDA jak i Prezydenta. Członkowie Rady
NEDA i Rady Ministrów są odpowiedzialni za główne departamenty
infrastrukturalne, gospodarcze i finansowe

Ustawa o zarządzaniu
finansami publicznymi i
Regulacje skarbcowe 16
(2004)
[#24, strony 8-10]

Projekty PPP zatwierdza departament Skarbca. Projekty są przedkładane do
zatwierdzenia na czterech etapach, a mianowicie po: (1) przygotowaniu studium
wykonalności, (2) przygotowaniu dokumentów ofertowych, (3) otrzymaniu i ocenie
ofert, i (4) zakończeniu negocjacji i uzyskaniu kontraktu PPP w jego ostatecznej
postaci

Regulowanie i kontrolowanie procesu
W przypadku większości udanych programów PPP, jeden podmiot jest odpowiedzialny za
dopilnowanie, by realizowany był prawidłowy proces, aby zaangaŜowane były wszystkie
odpowiednie agencje rządowe oraz aby agencja odpowiedzialna za podjęcie ostatecznej
decyzji otrzymała wszelkie niezbędne informacje. Ta odpowiedzialność jest zasadniczo
powierzana agencji centralnej, która realizuje juŜ funkcję koordynacji i kontroli na szczeblu
ponadagencyjnym – zazwyczaj Ministerstwu Finansów lub Agencji Planowania. Funkcja
„regulacyjna” jest często realizowana przy uŜyciu określonych punktów kontrolnych lub
„autoryzacyjnych” w toku przygotowywania PPP.

Rola ministerstwa finansów
Ministerstwo finansów jest często centralą funkcji kontrolnych PPP. W przypadku niektórych
rządów ministerstwo finansów posiada upowaŜnienie do zatwierdzania PPP, co opisano w
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Punkcie 2.2.2.2. Nawet jeŜeli nie ma to miejsca, ministerstwo finansów ma zazwyczaj w
przypadku programów PPP rolę kontrolującą na całej rozciągłości procesu. Pomaga to
zagwarantować, by program PPP zorientowany był na uzyskanie odpowiedniej proporcji
wartości do ceny, a ryzyka fiskalne były odpowiednio zarządzane. IMF podkreśla znaczenie
roli ministerstwa finansów w broszurze zatytułowanej Public Investment and PPPs [#6,
strona 10]. Monteiro, w swoim artykule na temat PPP i ryzyk fiskalnych, dotyczącym
doświadczenia Portugalii [#5, strony 5-8] opisuje na przykład typowy proces autoryzacyjny
(gateway process) oraz sposób jego funkcjonowania w Portugalii. Na pewnej liczbie etapów
ministerstwo finansów musi kontrolować i moŜe wstrzymać kontynuację PPP, jeŜeli uzna, Ŝe
jego koszty są zbyt wysokie lub Ŝe proponowana struktura PPP nie pozwoli na uzyskanie
odpowiedniej proporcji wartości do ceny. IMF podkreśla równieŜ we wspomnianej broszurze
[#6, strona 10] znaczenie roli ministerstwa finansów.
W przypadku Stanu Wiktoria w Australii Wytyczne PPP (2010) definiują podobny proces
kontroli w odniesieniu do wszystkich większych projektów inwestycyjnych, przewidujący
udział niezaleŜnego panelu ekspertów. Wszystkie projekty o “znacznej wartości lub wysokim
ryzyku” – w tym PPP – poddawane są procesowi „zatwierdzania autoryzacyjnego” (gateway
approval), ustanowionemu przez Departament Skarbu i Finansów. Panel ekspertów, który nie
jest bezpośrednio zaangaŜowany w projekt, przeprowadza przeglądy na kluczowych etapach
przygotowywania i wdraŜania projektu, zwanych „bramami autoryzacji”, W przypadku PPP
jest pięć takich etapów: ocena strategiczna, uzasadnienie biznesowe, gotowość do
wprowadzenia na rynek, gotowość do świadczenia usług i ocena korzyści [#27, strona 5-6].
Jak zostało to omówione w Punkcie 2.2.3, wiele Ministerstw Finansów powołało specjalne
Jednostki ds. PPP, za pośrednictwem których realizuje swoją funkcję regulacyjną.

Rola agencji planowania
W krajach, w których agencje planowania realizują silną funkcję koordynacyjną w polityce
infrastrukturalnej lub gospodarczej w ogóle, mogą one równieŜ pełnić rolę regulacyjną względem
procesu PPP. Na Filipinach na przykład, zgodnie z Ustawą BOT (2004), PPP podlegają
zatwierdzeniu przez Radę NEDA, co zostało opisane w Punkcie 2.2.2.2. Projekty są
rekomendowane radzie NEDA przez Komisję ds. Koordynacji Inwestycji (Investment Coordinating
Committee, ICC), w skład której wchodzą niektórzy członkowie rady NEDA. Rekomendacja ICC
jest z kolei formułowana na podstawie informacji pochodzących z przeglądu dokonanego przez
personel techniczny NEDA, mającego na celu sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne elementy
projektu zostały przygotowane do przedłoŜenia, oraz odpowiednie pokazanie, Ŝe projekt spełnia
wymogi w zakresie wpływu finansowego, gospodarczego, społecznego i środowiskowego [#29].
JeŜeli w funkcji kontrolnej ma udział agencja planująca, program zasadniczo funkcjonuje najlepiej,
jeŜeli istnieje takŜe mechanizm skutecznej koordynacji działań z ministerstwem finansów. Filipiny
na przykład osiągają ten cel w ten sposób, Ŝe zarówno w ICC, jak i Radzie NEDA, zasiada
Sekretarz ds. Finansów41. W Chile natomiast zatwierdzenie analizy gospodarczej i społecznej
projektu przez Ministerstwo Planowania jest warunkiem wstępnym zatwierdzenia odnośnego PPP
przez Ministerstwo Finansów. [#16, Artykuł 8]. W Indonezji natomiast BAPENAS – agencja
planowania – obejmuje jednostkę ds. PPP, jednakŜe kraj ten nie posiada efektywnego sposobu
angaŜowania Ministerstwa Finansów w przygotowywanie projektu PPP. W przeglądzie
programów PPP w Indonezji i gdzie indziej zespół Castalia [#14, strony 37-38] podkreśla ten
niedostatek jako jedną z głównych przyczyn powolnego postępu PPP w Indonezji.
41.

NEDA (2005) ICC Guidelines and Procedures, strona 2.
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Wkład ze strony innych agencji nadzorujących
WaŜną funkcją „agencji regulacyjnych” moŜe być zapewnianie, by wszelkie niezbędne
przeglądy i wkład ze strony innych rządowych podmiotów były w odpowiednim czasie
dostępne. MoŜe to obejmować podpis ministra sprawiedliwości lub innych agencji o
adekwatnych do PPP obowiązkach regulacyjnych, takich jak agencje środowiskowe lub
organa odpowiedzialne za wykorzystanie gruntów.
W Tanzanii na przykład, Ustawa o PPP (2010) przewiduje obowiązek przedłoŜenia agencji
wdraŜającej ostatecznej wersji kontraktu PPP do zatwierdzenia przez Ministra
Sprawiedliwości przed podpisaniem samego kontraktu [#25, strony 15-16]. Zatwierdzenie
przez Ministra Sprawiedliwości jest równieŜ wymagane w przypadku Jamajki [#30]. Proces
zatwierdzania PPP w Korei, jak opisano to w raporcie ADB za rok 2010, wymaga konsultacji
z „powiązanymi agencjami administracyjnymi” – czyli z agencjami o obowiązkach
przewidzianych we wszelkich ustawach, które mają jakikolwiek związek z proponowanym
projektem. Aby zapewnić odpowiednie tempo procesu, odnośna agencja ma 30 dni na
pisemną odpowiedź, a brak odpowiedzi równieŜ uznawany jest za konsultację [#31, Artykuł
17, strony 17-18].

2.2.3 Powołanie Jednostki ds. PPP
Wiele rządów ze skutecznymi programami PPP stworzyło dedykowaną jednostkę, której zadaniem
jest wdraŜanie, usprawnianie lub doradzanie w zakresie PPP. Nazywa się je Jednostkami ds.
PPP.
Przygotowany przez Bank Światowy przegląd doświadczeń związanych z Jednostkami ds.
PPP na całym świecie [#7, strony 25-37] zawiera omówienie ról odgrywanych przez pewną
liczbę jednostek PPP w róŜnych krajach. Są one często następujące:

•

•

Regulowanie procesu PPP – jak opisano w Punkcie 2.2.2.3, obejmuje ono dbanie o to, by
przy opracowywaniu PPP podejmowane były odpowiednie kroki, by na drodze wymaganej analizy
wykazano, Ŝe projekt spełnia kryteria wyceny, oraz by pozyskane zostały wszystkie niezbędne
zatwierdzenia

Promowanie PPP u rządu – na przykład przypominanie agencjom wdraŜającym, Ŝe w
przypadku duŜych nowych projektów poŜądanym trybem ich realizacji moŜe być PPP

•

Pomaganie agencjom we wdraŜaniu PPP – oferowanie doświadczenia i specjalnych
umiejętności zdobytych z uwagi na orientację na PPP oraz zaangaŜowanie w duŜą liczbę
projektów, jak opisano to w Punkcie 2.2.2.1

•

Zapewnianie kanałów informacyjnych dla inwestorów – pomaganie oferentom i
finansistom, którzy w przeciwnym przypadku mogą nie wiedzieć, kogo pytać, za sprawą
dostarczania informacji na temat programu i przyszłych moŜliwości.
Wiele jednostek ds. PPP realizuje te funkcje w połączeniu. Zbiór realizowanych funkcji zaleŜy od
budowy, historii i kontekstu lokalnego, jak ilustrują to przykłady w Tabeli 2.2.2. W przygotowanym
przez Bank Światowy przeglądzie Jednostek ds. PPP [#7, strony 3] zwraca się uwagę na fakt,
Ŝe funkcje jednostki musi równieŜ znaleźć odzwierciedlenie w jej strukturze. Przykładowo
jednostka, której działania są skoncentrowane na regulowaniu i kontrolowaniu procesu PPP moŜe
być często zlokalizowana w ministerstwach finansów lub agencjach planujących, jak opisano
to w Punkcie 2.2.2.3. W niektórych jurysdykcjach w Ameryce Łacińskiej promowaniu i
strukturyzacji projektów PPP przewodzi agencja promocji inwestycji , przy czym do podjęcia
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ostatecznych

zobowiązań

niezbędne

jest

zatwierdzenie

ministerstwa finansów. W niektórych krajach jednostki ds. PPP zostały wbudowane w
strukturę banków rozwoju, których doświadczenie z inwestycjami w sektorze prywatnym
moŜe pomóc przy wdraŜaniu PPP.
JeŜeli zadaniem danej jednostki jest zarówno udzielanie wskazówek i doradzanie jak i
zatwierdzanie, musi być ona skonstruowana w taki sposób, aby uniknąć potencjalnych
konfliktów interesów. Cel ten moŜna osiągnąć przy uŜyciu wewnętrznych ścian ognia,
zaangaŜowania innych podmiotów w proces zatwierdzania lub dodatkową kontrolę audytową
bądź inne agencje nadzoru [#8, strony 3-4].
W przeglądzie Banku Światowego [#7, strony 61-65] wskazuje się równieŜ, Ŝe mimo
powszechnej tendencji do tworzenia jednostek ds. PPP, nie są one zawsze wymagane i nie
zawsze będą w stanie skutecznie tworzyć programy PPP. W szczególności nie pomogą one
raczej zbytnio, jeŜeli brak jest zaangaŜowania politycznego wysokiego szczebla w program
PPP.

Tabela 2.2.2: Przykłady Jednostek ds. PPP
Podmiot
macierzysty

Ministerstwo
finansów lub
skarbu

Przykłady i funkcje

Jednostki ds. PPP w Zjednoczonym Królestwie i Wiktorii (Australia) odegrały waŜną rolę w promowaniu
PPP jako metody wdraŜania. W obu przypadkach były one włączone do ministerstwa skarbu. Od 2004 roku
jednostka ds. PPP Republiki Południowej Afryki jest równieŜ przydzielona do ministerstwa skarbu i
wydaje się bardzo podobna do tamtych, choć połoŜono w niej większy nacisk na kontrolowanie procesu
PPP i zapobieganie realizacji ryzykownym fiskalnie PPP [#24, strona 48]. W 2009 roku Nowa Zelandia
utworzyła Jednostkę w ramach ministerstwa skarbu, nazywając ją Krajową Agencją Infrastruktury ze
względu na jej funkcję polegającą na promowaniu większej liczby bardziej efektywnych inwestycji
infrastrukturalnych. Jej działania skupiają się zatem na promowaniu najlepszych moŜliwości inwestycyjnych
w sektorze infrastruktury, a nie po prostu na PPP42

Agencja planująca

W 2010 roku Filipiny zaczęły odchodzić od poprzedniego modelu Centrum BOT, które dostarczało
informacji i porad dotyczących PPP, na rzecz jednostki w ramach Narodowej Agencji ds. Gospodarki i
Rozwoju (NEDA), o silniejszej funkcji regulacyjnej i kontrolnej [#22]
Kolumbia posiada jednostkę ds. PPP funkcjonującą w ramach Krajowego Departamentu Planowania43.
Jednostka ta jest odpowiedzialna za opracowanie i wdroŜenie polityk związanych z PPP oraz
koordynowanie procesu zamówieniowego dotyczącego PPP i transakcji projektowych, w tym na przykład
za zarządzanie doradcami transakcyjnymi [#32]

Agencja
Promocji
Inwestycji

W Urugwaju, na mocy Ustawy 18786 (2011), CND – agencja promocji inwestycji będąca własnością
państwa – funkcjonuje pod wieloma róŜnymi względami jak Jednostka ds. PPP. Pomaga ona w
strukturyzacji projektów, udziela porad i przygotowuje materiały informacyjne dla agencji wdraŜających.
Organy zamawiające oraz CND mogą niekiedy uzgodnić, Ŝe projekt PPP wdraŜać będzie CND. Odrębna
Jednostka ds. PPP w Ministerstwie Finansów zatwierdza finansowe i budŜetowe aspekty projektów oraz
monitoruje wdroŜenie PPP. Jednostka ds. PPP jest równieŜ odpowiedzialna za zatwierdzanie wszelkich
modyfikacji w kontrakcie podczas wdroŜenia. [#33, Artykuły 9-13, 23, 38]
Podobnie jest w Peru, gdzie Dekret Legislacyjny Nr 1012 (2008) pozwala PROINVERSION (agencji
promocji inwestycji) na wybór rodzaju PPP, zaprojektowanie go i przygotowanie wstępnej wersji kontraktu.
JeŜeli projekt wymaga dotacji, niezbędne jest zatwierdzenie ze strony Ministerstwa Finansów [#20, Artykuł
9]
W Stanie São Paulo w Brazylii w 2004 roku powołano do Ŝycia CPP jako agencję promocji
inwestycji, która pomaga w przygotowywaniu i strukturyzowaniu PPP. CPP zarządza ponadto funduszem
powierniczym, dostarczającym gwarancje na potrzeby projektów PPP [#20, Artykuł 9]
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Podmiot
macierzysty

Bank rozwoju

Przykłady i funkcje

Jamajski Narodowy Bank Inwestycyjny na Jamajce oraz jego spadkobierca, Jamajski Bank Rozwoju,
od dłuŜszego czasu funkcjonują jako agencja rządowa ds. prywatyzacji i PPP. Ze względu na świadomość
ryzyka fiskalnego podejmowanego przez Jamajkę w przypadku wielu jej wcześniejszych projektów PPP,
rząd od 2011 roku buduje nowe ramy PPP z silniejszą rolą Ministerstwa Finansów, pomimo Ŝe Bank
Rozwoju nadal będzie pełnić swoją funkcję wiodącej agencji ds. PPP [#30]
Na mocy Ustawy o PPP w Portoryko (2009) powstała skuteczna Jednostka ds. PPP w ramach
Portorykańskiego Banku Rozwoju [#22, strona 1]
FONADIN, część narodowego banku rozwoju Banobras w Meksyku, funkcjonuje – w przypadku
niektórych PPP – jak Jednostka ds. PPP. Regulamin FONADIN-u (2011) narzuca obowiązki róŜnym
sekretariatom (finansowemu, komunikacji i transportu, turystycznemu) [#28, Nagłówek pierwszy, Rozdział
IV, Zasada 5.13, Nagłówek drugi, Rozdział II, Zasada 8.6, Nagłówek trzeci, Rozdział IV Zasady 18] oraz
rozmaitym jednostkom w ramach FONADIN-u (komitetowi technicznemu, jednostkom biznesowym,
podkomitetowi ewaluacyjnemu i jednostce monitorującej) w zakresie przygotowywania i zatwierdzania PPP
[#28, Tytuł siódmy. Rozdziały I-VI, Zasady 37-56]

W poniŜszych artykułach znaleźć moŜna przegląd doświadczeń róŜnych jednostek z całego
świata oraz opisy ich ról, obowiązków i struktur, przypadków skutecznego i nie do końca
skutecznego funkcjonowania, oraz sformułować na ich podstawie wnioski co do budowy
takich jednostek:
Publikacja Banku Światowego i PPIAF na temat Jednostek ds. PPP: Wnioski związane
z ich budową i zastosowaniem zawiera przegląd doświadczeń jednostek PPP w
Bangladeszu, na Jamajce, Filipinach, w Portugalii, Republice Południowej Afryki,
Zjednoczonym Królestwie i Korei [#7]. Wnioski sformułowane na podstawie takich
doświadczeń są równieŜ podsumowane w krótszej Nocie informacyjnej [#9]
Drugi artykuł Banku Światowego na temat jednostek ds. PPP – Czym są i co robią [#8] –
zawiera krótki opis ról jednostek ds. PPP w Indiach, Kanadzie, Irlandii, we Włoszech, w
Holandii, na Filipinach, w Republice Południowej Afryki, Zjednoczonym Królestwie i Australii.
W artykule sformułowane są wnioski na temat adekwatnej budowy jednostki ds. PPP
W opracowaniu przygotowanym przez Stanford University omawia się jednostki ds. PPP
w ośmiu rozwiniętych krajach. Zawiera ono ponadto mapę drogową, która ma pomóc
urzędnikom państwowym chcącym utworzyć jednostkę ds. PPP. Opracowanie zawiera takŜe
listę jednostek ds. PPP z całego świata [#11]
Badanie OECD dotyczące struktur instytucjonalnych i zarządzania jednostek ds. PPP
zawiera przegląd doświadczeń z jednostkami ds. PPP w OECD i obejmuje szczegółowe
studia przypadków opisujące lokalizację, funkcje i role jednostek ds. PPP w Stanie Wiktoria w
Australii, w Niemczech, Korei, Zjednoczonym Królestwie i Republice Południowej Afryki [#12]
W artykule Philippe’a Burgera znaleźć moŜna przegląd programu PPP w Republice
Południowej Afryki oraz opis roli dedykowanej jednostki ds. PPP [#13].
44

Na stronie internetowej UNESCAP moŜna równieŜ znaleźć długą (choć nie wyczerpującą)
listę łącz internetowych do Jednostek ds. PPP i powiązanych podmiotów na całym świecie.
42.
Opis
obowiązków
jednostki
znaleźć
http://www.infrastructure.govt.nz/aboutniu/responsibilities

moŜna

pod

następującym

adresem

43.
Kolumbia posiada jeszcze dwie inne jednostki ds. PPP. Jedna jest zlokalizowana w Ministerstwie Finansów i jest odpowiedzialna
za fiskalne aspekty projektów PPP. Druga znajduje się w Ministerstwie Transportu, które odpowiada za projekty PPP dotyczące autostrad
i dróg
44.

http://www.unescap.org/ttdw/ppp/PPPUnits.html.
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Kluczowe materiały: Procesy i obowiązki instytucjonalne związane z PPP
Materiał

Opis

1

Yescombe (2007) Public-Private Partnerships:
Principles of Policy and Finance ButterworthHienemann [ISBN: 978-0-7506-8054-7]

W ksiąŜce tej znaleźć moŜna wyczerpujący przegląd PPP, a
ponadto wskazówki dla osób zajmujących się PPP, w zakresie
kluczowych aspektów budowania i wdraŜania polityki i projektów
PPP. W rozdziale 5 znaleźć moŜna wytyczne na temat wyceny
projektów PPP w sektorze publicznym

2

Farquharson, Torres de Mästle, z: Yescombe oraz
Encinas (2011) How to Engage with the Private
Sector in Public-Private Partnerships in Emerging
Markets, Bank Światowy i PPIAF

Jest to podręcznik dla praktyków sektora publicznego, w którym
opisano, w jaki sposób skutecznie budować i wdraŜać PPP
poprzez przygotowanie moŜliwego do wprowadzenia na rynek
projektu i przyciągnięcie odpowiednich inwestorów prywatnych. W
rozdziale 4 przedstawiono wytyczne dotyczące doboru projektów
PPP

3

4

5

Europejskie Centrum Wiedzy o PPP (2011) The
Guide to Guidance: How to Prepare, Procure, and
Deliver PPP Projects, Europejski Bank Inwestycyjny

Irwin (2007) Government Guarantees: Allocating and
Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure
Projects, Bank Światowy
Monteiro (2007) PPP and Fiscal Risks:
Experiences from Portugal Artykuł na okazję
“Międzynarodowego Seminarium na temat
Wzmacniania Inwestycji Publicznych i Zarządzania
Ryzykami Fiskalnymi w ramach Partnerstw
Publiczno-Prywatnych”, sponsorowanego przez
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Ministerstwo
Finansów Węgier oraz Międzynarodowe Centrum
Rozwoju Gospodarczego na Węgrzech, 7-8 marca

Przewodnik i zbiór materiałów dotyczących polityk PPP i
wdraŜania projektów PPP. W rozdziale 1 znajduje się krótkie
wprowadzenie do tematyki określania zapotrzebowania na
projekty
W raporcie tym omówiono tematy związane z wpływem fiskalnym
na projekty PPP oraz przedstawiono pewne ramy, które mają
słuŜyć politykom jako wskazówki. Zawiera on nauki wyniesione z
zarządzania zobowiązaniami, bezpośrednimi lub warunkowymi, a
ponadto studia przypadków

W artykule tym omawiane są doświadczenia z PPP w Portugalii w
obszarze regulacji i zarządzania, „procesu autoryzacyjnego”
(gateway process), wpływu fiskalnego oraz racjonalności
finansowej

6

Akitoby, Hemming i Schwartz (2007) Public
Investment and Public-Private Partnerships IMF:
Zagadnienia Gospodarcze Nr 40

Krótka broszura opisująca implikacje PPP dotyczące publicznych
inwestycji, w tym kwestii, w jaki sposób naleŜy zarządzać
zobowiązaniami w ramach PPP i je kontrolować

7

Departament ZrównowaŜonego Rozwoju Banku
Światowego w regionie Wschodniej Azji i Pacyfiku
(2007) Public Private Partnership Units: Lessons for
their Design and Use in Infrastructure Bank
Światowy, PPIAF

Raport ten zawiera wyczerpującą ocenę efektywności jednostek
ds. PPP w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Raport zawiera
przydatne informacje dotyczące kontekstu, w których jednostki ds.
PPP działały najbardziej efektywnie

8

Dutz, Harris, Dhingra i Shugart(2006) Public Private
Partnership Units: What Are They, and What Do
They Do? Bank Światowy: Polityka publiczna dla
sektora prywatnego Nota 311

Krótka nota zawierająca przegląd pewnej liczby doświadczeń
krajowych z jednostkami ds. PPP oraz zalecenia wysokiego
poziomu, jak lepiej nimi zarządzać i poprawić ich efektywność

9

10

Sanghi, Sundakov i Hankinson (2007) Designing and
Using
Public-Private
Partnership
Units
in
Infrastructure: Lessons from Case Studies Around
the World Nota informacyjna Nr 27, wrzesień 2007 r.

Sekcja Energii i Infrastruktury oraz Sekcja Rozwoju
Sektora Prywatnego, Region Południowej Azji (2006)
India: Building Capacities for Public-Private
Partnerships Bank Światowy

Podsumowanie wniosków z materiału źródłowego #7 powyŜej

Dalsze, szczegółowe informacje na temat studiów przypadków
przedstawionych w materiale #8 powyŜej, wraz z ich
stosowalnością w przypadkuo Indii
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11

12

Opis

Farrugia, Reynolds i Orr (sierpień 2008 r.) PublicPrivate Partnership Agencies: A Global Perspective
Stanford University Collaboratory for Research on
Global Projects, Dokument roboczy
#39
OECD (2010) Dedicated Public-Private Partnership
Units: A Survey of Institutional and Governance
Structure, OECD
[ISBN: 9789264006515]
Wersja francuska: Les Unités Consacrées aux
Partenariats public-privé: une etude des structures at
de gouvernance OECD
[ISBN 9789264083851]

13

Burger (2006); The Dedicated PPP Unit of the South
African Treasury, Artykuł przedstawiony na
Sympozjum OECD na temat agencji i PPP.

14

Castalia (2009): Benchmarking Indonesia’s PPP
Program, Raport na zlecenie Instytutu Banku
Światowego

15

Przegląd jednostek ds. PPP ze szczególnym naciskiem na
doświadczenie krajów rozwiniętych. Raport ten zawiera studia
przypadków oraz przegląd kluczowych aspektów ośmiu róŜnych
agencji

Zawiera przegląd dedykowanych jednostek ds. PPP w krajach
OECD, w tym studia przypadków dotyczące doświadczeń w pięciu
jurysdykcjach (Stanie Wiktoria, Niemczech, Korei, Zjednoczonym
Królestwie i Republice Południowej Afryki)

W artykule tym znaleźć moŜna przegląd programu PPP w
Republice Południowej Afryki oraz opis roli dedykowanej jednostki
ds. PPP
Raport ten stanowi opis badania postępów programu PPP w
Indonezji oraz zawiera zalecenia na rzecz wzrostu oparte na
porównaniach z programami w Republice Południowej Afryki,
Holandii i Kolumbii

Juan Carlos Zevallos Ugarte (2011) Concesiones en
el Perú: Lecciones Aprendidas (Koncesje w Peru:
wyniesione nauki), Fondo Editorial de la USMP

W pozycji tej opisano wnioski sformułowane na podstawie
programu PPP w Peru. Zawiera ona ponadto opis rozwiązań
instytucjonalnych na potrzeby wdraŜania projektów PPP

Procesy i obowiązki instytucjonalne związane z PPP - przykłady
16

Chilijski Kongres Narodowy (2010) Ustawa 20410
(„Ustawa koncesyjna”)

W Ustawie zdefiniowano procesy na potrzeby zarządzania
niewywołanymi ofertami, procesu przetargowego, monitorowania i
rozstrzygania sporów

17

Centrum Partnerstw Publiczno-Prywatnych (2007)
National Program for Private Partnership, 2. wydanie,
Ministerstwo Finansów, Rząd Egiptu

Całościowe wytyczne i polityki dotyczące PPP w Egipcie, w tym
regulacje dotyczące procesu udzielania zamówień PPP. Pozycja
ta przedstawia równieŜ obowiązki instytucjonalne w rządzie oraz
proces zatwierdzania

18

Kim, Kim, Shin i Lee (2011) Public-Private
Partnership Infrastructure Projects: Case Studies
from the Republic of Korea, Tom 1: Institutional
Arrangements and Performance, Azjatycki Bank
Rozwoju

19

Jednostka ds. PPP w Malezji (2005) Garis Panduan:
Kerjasama Awam-Swasta (Guidelines: Public-Private
Partnership) Departament Prezesa Rady Ministrów,
Rząd Malezji

Znaleźć tu moŜna ramy polityczne oraz proces udzielania
zamówień na potrzeby PPP, przygotowane przez Rząd Malezji

20

Prezydent Peru (2008) Dekret legislacyjny Nr 1012
Prezydencja Republiki Peru

Zdefiniowano tutaj cały proces PPP
wdroŜenia kontraktu) oraz otoczenie
PPP w sektorze infrastruktury –
Ministerstwa
Finansów
oraz
PROINVERSION)

21

Kongres Filipin (1993) Filipińska Ustawa
Ustawa Republiki Nr 7718 Republika Filipin

22

Prezydent Filipin (2010) Rozporządzenie
Wykonawcze Nr 8 Biuro Prezydenta

BOT

Raport ten zawiera przegląd programu PPP w Korei. Obejmuje on
ponadto studia przypadków dotyczące interesujących projektów
PPP

(od wyceny do przetargu i
instytucjonalne na potrzeby
wraz z określeniem roli
Agencji
Promocji
PPP

Zbiór praw dotyczących PPP na Filipinach, wraz z regułami w
zakresie wdraŜania i regulacjami dotyczącymi procesu PPP
Dekret zmienia pewne zasady i regulacje dotyczące polityki PPP,
a ponadto rozwiązuje Centrum BOT i powołuje jednostkę ds. PPP
w ramach NEDA
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W Ustawie zdefiniowano procesy słuŜące ocenie adekwatności i
poŜądalności projektu PPP, postępowania przetargowego, budowy
kontraktu i monitorowania jego wdroŜenia. Powołuje ona ponadto
Urząd ds. PPP i przydziela obowiązki temu Urzędowi oraz innym
agencjom rządowym.

23

Ustawodawstwo Portoryko (2009) Ustawa o PPP Nr
29, Wspólnota Portoryka

24

Wyczerpująca instrukcja PPP opisująca proces zamówieniowy
Jednostka ds. PPP Departamentu Skarbu (2004) PPP związany z PPP w Republice Południowej Afryki, z procesem
Manual, Rząd Republiki Południowej Afryki
zatwierdzania włącznie

25

Zjednoczona Republika Tanzanii (2010) Ustawa o
Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, 2010 r., Rząd
Tanzanii

Tanzańska ustawa o PPP, która powołuje nową jednostkę ds. PPP
oraz definiuje jej zakres odpowiedzialności. W ustawie opisano
ponadto wymogi dotyczące projektów PPP w kraju oraz
odpowiedzialność wszystkich uczestników i interesariuszy

26

Rząd Kolumbii (2010): Manual de Procesos y
Procedimientos para la ejecución de Asociación
Público Asociaciones Público- Privadas (Instrukcja
procesu i procedur dotyczących projektów PPP),
Ministerio de Hacienda y Credito Publico,
Subdireccion de Banca de Inversion

Instrukcja, która zawiera szczegółowy opis procesu
zamówieniowego dotyczącego PPP w Kolumbii

27

Partnerships
Victoria
(2010)
National
PPP
Guidelines: Partnership Victoria Requirements
Wersja 2 Departament Skarbu i Finansów, Stan
Wiktoria

Są to wytyczne, które opisują cel, zakres i zasady programu PPP
w Stanie Wiktoria w Australii. Zawierają one takŜe proces
zamówieniowy dotyczący PPP, zrewidowany w celu uzgodnienia
go z krajowymi wytycznymi

28

BANOBRAS(2000) FONADIN
Reglas de Operacion (Regulamin)

W pozycji tej zdefiniowano proces na potrzeby oceny,
zatwierdzania, przetargu, wyboru i monitorowania projektów PPP
wspieranych przez FONADIN. Przydziela się tutaj równieŜ
obowiązki róŜnym sekretariatom (finansów, komunikacji i
transportu, turystyki) oraz róŜnym jednostkom w ramach
FONADINu

29

Narodowy Urząd Gospodarki i Rozwoju Filipin (2004)
Procedures and
ICC Project Evaluation
Guidelines, Komisja ds. Koordynacji
Inwestycji

Wytyczne, zgodnie z którymi Komisja ds. Koordynacji Inwestycji
(Investment Coordination Committee, ICC) na Filipinach dokonuje
oceny projektu. Zawierają teŜ wymogi sprawozdawcze, które musi
spełnić agencja wdraŜająca

30

Rząd Jamajki (2011): Government of Jamaica Policy
Framework and Procedures Manual for the
Privatization of Government Assets – Draft
Streszczenie znaleźć moŜna pod adresem: http://
www.dbankjm.com/privatisation-of-goj-assets

Przyszłe wytyczne polityczne i procedury zamówieniowe na
potrzeby programu PPP na Jamajce

31

Rząd Korei (2010): Ustawa o Partnerstwach
Publiczno-Prywatnych w Sektorze infrastruktury

Koreańska ustawa i regulacje dotyczące projektów PPP w
sektorze infrastruktury. W ustawie tej przedstawione są obowiązki
instytucjonalne róŜnych uczestników projektów PPP. Podano w
niej równieŜ szczegółowe informacje na temat procesu wdraŜania i
udzielania zamówień w ramach projektów PPP

Kongres Kolumbii (2011): Ustawa 1508
(“Ustawa o PPP”)

W Ustawie zdefiniowano obowiązki instytucjonalne oraz procesy
dotyczące PPP w Kolumbii. W szczególności zdefiniowano w niej
role Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Departamentu
Planowania, Komitetu Polityki Gospodarczej i Społecznej
(CONPES) oraz Komisji ds. Polityki Fiskalnej (CONFIS)

Parlament Urugwaju (2011):
Ustawa 18786 (“Ustawa o PPP”)

W Ustawie zdefiniowano otoczenie instytucjonalne na potrzeby
PPP oraz proces słuŜący ustaleniu zapotrzebowania, ocenie,
zatwierdzeniu, udzieleniu zamówienia i monitorowaniu projektów
PPP. W Artykule 13 powołano do Ŝycia Jednostkę ds. PPP w
ramach Ministerstwa Finansów oraz określono jej obowiązki, takie
jak monitorowanie aspektów ekonomicznych i finansowych,
weryfikowanie zgodności z wymogami budŜetowymi, ocenianie
powiązanych ryzyk i realizacja dodatkowych analiz wymaganych
przez Ministerstwo Finansów

32

33
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34

Zgromadzenie ustawodawcze Stanu São Paulo,
Brazylia (maj 2004 r.) Ustawa 11688 („Ustawa o
PPP”)

W Ustawie określono sposób finansowania CPP, jego skład,
strukturę organizacyjną i rolę

35

Kongres Generalny Stanów Zjednoczonych Meksyku
(2012) Ley de Asociaciones Publico Privadas
(Ustawa o PPP)

W Ustawie szczegółowo przedstawiono proces i obowiązki
instytucjonalne w zakresie przygotowywania i wdraŜania projektów
PPP w Meksyku

2.3. Nadzorowanie programu PPP
Za wdraŜanie projektów PPP są w największym stopniu odpowiedzialne władze
wykonawcze. Procesy i obowiązki instytucjonalne opisane w Rozdziale 2 mają przede
wszystkim na celu stworzenie punktów kontroli i równowagi w strukturach wykonawczych w
zakresie podejmowania decyzji. W rozdziale tym opisano bardziej ogólne zasady
zarządzania programem PPP – w jaki sposób inne podmioty i opinia publiczna uczestniczą w
procesie PPP, w jaki sposób rozlicza się funkcjonariuszy władz wykonawczych z decyzji i
działań.
Podmioty i grupy poza funkcją wykonawczą, które mają do odegrania rolę, jeŜeli idzie o
zapewnianie dobrego zarządzania programem PPP, obejmują:
•

Ustawodawstwo – władze ustawodawcze często definiują ramy PPP, uchwalając
ustawy dotyczące PPP. W niektórych przypadkach ustawodawca moŜe być bezpośrednio
zaangaŜowany w proces PPP i zatwierdzać projekty PPP. Częściej jednak realizuje on
nadzór ex post, badając raporty na temat zobowiązań rządowych w ramach PPP

•

Podmioty audytowe – wiele jurysdykcji posiada niezaleŜne podmioty kontroli, które
mogą odgrywać pewną rolę w dobrym zarządzaniu programami PPP. Podmioty te mogą po
prostu uwaŜać zobowiązania w ramach PPP za jeden z obszarów swoich regularnych
obowiązków kontrolnych – na przykład w ramach audytowania sprawozdań finansowych
rządu. Mogą one równieŜ kontrolować wyniki projektu PPP lub badać punkty szczególnego
zainteresowania, lub teŜ kontrolować proporcję wartości do ceny uzyskiwaną w ramach
programu jako całości. Przeglądy te z kolei umoŜliwiają ustawodawcy i opinii publicznej
kontrolowanie wyników programu PPP

•

Opinia publiczna – opinia publiczna moŜe bezpośrednio uczestniczyć w budowie
projektu PPP na drodze konsultacji oraz w monitorowaniu jakości usług za sprawą
dostarczania kanałów informacji zwrotnych. Przejrzystość procesu PPP jako całości oraz
aktywne media mogą dostarczać informacji obywatelom i – jeŜeli problemy są wystarczająco
powaŜne – wpłynąć na wynik wyborów.
Tworzenie mechanizmów, za pomocą których ustawodawca, organa audytowe i obywatele
mogą angaŜować się w proces PPP, działa na rzecz rozliczalności i pomaga czynić program
PPP w większym stopniu partycypacyjnym, przejrzystym i usankcjonowanym.
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2.3.1

Rola ustawodawstwa
Władze ustawodawcze – czyli wybrany w wyborach, przygotowujący ustawy parlament lub
zgromadzenie – mogą być zaangaŜowane w proces PPP na kilka sposobów. Są one następujące:

•

•

Definiowanie otoczenia PPP – otoczenie PPP często wprowadza się w drodze określonej
ustawy o PPP. Jak opisano w Punkcie 2.5: Otoczenie prawne i regulacyjne PPP, jednym z
powodów uchwalenia ustawy o PPP jest wprowadzenie przez ustawodawcę zasad
przygotowywania i wdraŜania PPP, zgodnie z którymi moŜna rozliczać osoby i podmioty
odpowiedzialne

•

Określenie limitów dotyczących zobowiązań PPP – jak opisano w Punkcie 2.3.3.2,
ustawodawca moŜe ograniczyć całkowitą wielkość zobowiązań w ramach PPP, lub kwotę
zobowiązań podejmowanych w ciągu roku, albo w inny sposób zarządzać ryzykiem i
zagadnieniami związanymi z kapitałem międzypokoleniowym, które moŜe powstać wskutek PPP

•

Zatwierdzanie projektów PPP – jak opisano w Punkcie 2.2.2.2, projekty PPP mogą
wymagać zgody parlamentu. Wymóg ten moŜe być ograniczony do projektów PPP
przekraczających pewien próg wielkości. Węgierska Ustawa o PPP (1992) stanowi na przykład,
Ŝe rząd musi uzyskać zgodę Parlamentu przed podpisaniem kontraktu przewidującego wieloletnie
zobowiązanie płatnicze o wartości bieŜącej ponad 230 milionów USD45. Z drugiej strony w
Gwatemali wszystkie kontrakty PPP wymagają zatwierdzenia przez Kongres46

Otrzymywanie i przegląd raportów na temat programu PPP – jak zostało to opisane w
Rozdziale 4: Publiczne środowisko zarządzania finansowego na potrzeby PPP, wiele rządów
załącza informacje na temat dokumentów budŜetowych dotyczących programu PPP oraz inne
sprawozdania finansowe. UmoŜliwia to parlamentowi skontrolowanie zobowiązań władz w ramach
PPP i egzekwowanie odpowiedzialności decydentów po zdarzeniu. Parlament moŜe równieŜ zlecać i
otrzymywać raporty audytorów na temat programu i procesów PPP, jak opisano to dalej w Punkcie
2.3.2.
PoniŜej podano przykłady audytów legislacyjnych i przeglądów programów PPP:
W 2005 roku Parlament (Izba Gmin) Zjednoczonego Królestwa opublikował wyniki audytu
wydajności, którym objęto 30-letni program PPP dotyczący londyńskiego systemu transportu
masowego - metra. W raporcie dokonano oceny rządowego uzasadnienia kontraktu dotyczącego
konserwacji i rozbudowy, podpisanego z sektorem prywatnym, przedstawiono analizę proporcji
wartości do ceny i całościowej struktury PPP. Raport zawiera wnioski oraz zalecenia dotyczące
przyszłych zmian, które następnie Ministerstwo Skarbu Zjednoczonego Królestwa przekazało do
Parlamentu [#4]
Komisja ds. Rachunków i Kosztorysów Publicznych przy Parlamencie Stanu Wiktoria w Australii
dokonała przeglądu programu PPP Partnerships Victoria w kontekście zarządzania, alokacji
ryzyka, rozliczalności, ochrony interesu publicznego, korzyści ekonomicznych i proporcji wartości
do ceny, a takŜe międzynarodowych standardów sprawozdawczości dotyczących PPP. Następnie
sformułowane zostały zalecenia mające na celu udoskonalenie polityk PPP i wzmocnienie
zarządzania projektami.47
45.

Irwin (2007): Government Guarantees: Allocating and Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure Projects, Bank Światowy.

46.
Kongres Republiki Gwatemalskiej (2010): Ley de Alianzaspara el Desarollo de InfraestructuraEconómica (Ustawa o
Partnerstwach na rzecz zarządzania infrastrukturą gospodarczą).
47.
Raport na temat inwestycji prywatnych w sektorze infrastruktury publicznej, Raport Siedemdziesiąty Pierwszy do Parlamentu,
Rachunki i Kosztorysy Publiczne
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2.3.2

Rola podmiotów audytowych

NajwyŜsze podmioty kontrolne stanową waŜne ogniwo w łańcuchu rozliczalności z decyzji
o wydatkach publicznych – dostarczając niezaleŜnych przeglądów finansów rządowych
oraz przeglądów wyników na potrzeby parlamentów i opinii publicznej. Międzynarodowa
Organizacja NajwyŜszych Organów Kontroli (International Organization of Supreme Audit
Institutions, INTOSAI) publikuje w sieci listę podmiotów audytowych, które zrzesza.48
Zakres uprawnień najwyŜszych organów kontroli róŜni się w zaleŜności od jurysdykcji,
niemniej często obejmuje dwa rodzaje audytów. Pierwszy z nich to audyt prawidłowości,
który moŜe obejmować audytowanie sprawozdań finansowych podmiotów rządowych lub
rządu jako całości oraz audytowanie procesów podejmowania decyzji pod kątem zgodności z
przepisami i rzetelności. Drugi to audyt wyników (jakości) lub audyt proporcji wartości do
ceny – jego celem jest kontrola efektywności i wydajności rządu49 .Inne podmioty mogą
odgrywać podobną rolę – na przykład rządowe agencje zamówieniowe mogą być
odpowiedzialne za sprawdzenie, czy przestrzegano procesów zamówieniowych, jak robi to
chociaŜby Urząd Wykonawstwa Generalnego na Jamajce.
NajwyŜsze organa kontroli mogą równieŜ odgrywać pewną rolę w programach PPP. W
niektórych jurysdykcjach podmioty audytowe muszą potwierdzić swoją zgodę na kontrakty
PPP podpisem, zanim zostaną one wdroŜone. Podmioty audytowe mogą następnie chcieć
badać zobowiązania i procesy związane z PPP w ramach regularnych audytów stron
zamawiających oraz rządu jako całości. Mogą one równieŜ przeprowadzać audyty wyników
dotyczące projektów PPP lub kontrolować proporcję wartości do ceny uzyskiwaną w ramach
programu jako całości. W niniejszym rozdziale opisano wszystkie te składające się na
kontrolę programów PPP elementy.
Z dalszymi przykładami, jak działa audytowanie PPP w praktyce, moŜna się zapoznać,
sięgając do artykułów na temat audytów PPP w Portugalii i doświadczenia audytowego z
PPP na Węgrzech, zawartych w publikacji IMF na temat inwestycji publicznych i PPP [#1,
Rozdziały 17 i 18].

Komisja, Parlament Stanu Wiktoria, 2006 r.
48.

Patrz http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list.html

49.
Międzynarodowe Standardy NajwyŜszych Organów Kontroli (International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI)
(INTOSAI 100) definiują podstawowe zasady audytowania organów rządowych. W akapitach 34-44 opisano zakres uprawnień instytucji
audytujących oraz zdefiniowano audyty prawidłowości i wyników.
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Ramka 2.3.1: Dostęp podmiotu kontroli do danych spółki PPP
ChociaŜ zakresy odpowiedzialności najwyŜszych organów kontroli róŜnią się między sobą,
zasadniczo rozciągają się one wyłącznie na agencje rządowe oraz podmioty, które w
całości lub w większości są własnością rządu. NajwyŜsze organa kontroli nie mają zatem
standardowo uprawnień do audytowania spółek PPP, ani takiego obowiązku. Niemniej
prywatna spółka często posiada wiele adekwatnych informacji. Dostęp podmiotu
audytowego do informacji posiadanych przez spółkę prywatną moŜe prowadzić do
konfliktu.
Wytyczne dotyczące audytowania organów publicznych w ramach PPP wydane
przez Kontrolera i Audytora Generalnego (CAG) Indii (2009) zawierają omówienie tego
zagadnienia (w Rozdziale III: Zakres i cele audytu PPP). Wytyczne sugerują, Ŝe prawo
dostępu przysługujące CAG w odniesieniu do realizacji projektów PPP moŜe wymagać
definicji w statucie audytu publicznego. Zarazem, w wytycznych poczyniona jest
obserwacja, Ŝe podmiot audytowy będzie najpewniej mieć dostęp do informacji
posiadanych przez podmiot zamawiający, ze względu na swoją rolę polegającą na
monitorowaniu kontraktów [#2, Rozdział 3, strony 29-38].
INTOSAI opublikowała wytyczne na temat projektów PPP (2007), w których znajduje się
obserwacja, Ŝe podmiot audytujący musi mieć jasność co do swoich praw dostępu do
spółki prywatnej powiązanej z PPP [#3, Rozdział 1, Wytyczna 1, strona 9].

2.3.2.1 Audyty prawidłowości dotyczące PPP
Przy przeprowadzaniu audytów prawidłowości u stron zamawiających, podmioty audytowe
mogą potrzebować sprawdzić, czy zobowiązania PPP są odpowiednio odzwierciedlone w
rachunkowości oraz czy przestrzega się procesów PPP. Na przykład: w Module 7 Instrukcji
PPP Republiki Południowej Afryki: Audytowanie PPP [#5] opisano, w jaki sposób zakres
corocznych audytów prawidłowości przeprowadzanych przez Audytora Generalnego dotyczy
PPP. PowyŜsze obejmuje:
•

Kontrolę zgodności – Audytor Generalny ma obowiązek skontrolować, czy wymogi
przewidziane w regulacjach dotyczących PPP zostały spełnione; na przykład: czy postarano
się o i uzyskano odpowiednie zatwierdzenia departamentu skarbu

•

Kontrolę sprawozdawczości finansowej – Audytor Generalny musi ponadto sprawdzić
implikacje finansowe PPP dla instytucji. Obejmuje to sprawdzenie, czy informacje na temat
PPP w „notach do sprawozdania finansowego” są prawidłowe oraz czy zobowiązania
związane z PPP zostały odpowiednio wykazane. (Więcej informacji na temat wymogów
rachunkowości dotyczącej PPP znaleźć moŜna w Punkcie 2.4.3: Rachunkowość i
sprawozdawczość fiskalna na potrzeby PPP).
Według wytycznych, Audytor Generalny w Republice Południowej Afryki moŜe równieŜ
przeprowadzać audyty dochodzeniowe (jeśli standardowe audyty dają powód do
jakiegokolwiek podejrzenia wystąpienia oszustwa lub korupcji) lub audyty wyników, jak
opisano to bardziej szczegółowo w kolejnym punkcie.
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Audytowanie wyników projektów PPP
Organa kontroli mogą równieŜ przeprowadzać audyty wyników lub proporcji wartości do ceny w
odniesieniu do poszczególnych projektów PPP. INTOSAI opublikowała wytyczne dotyczące
audytowania projektów PPP w 2007 roku [#3], które mają pomóc podmiotom audytowym w
przeprowadzaniu audytów wyników dotyczących projektów PPP i doprowadzić do sformułowania
zaleceń na rzecz poprawy wyników i szerzenia najlepszych praktyk.
W wytycznych INTOSAI zaleca się, aby izba kontroli dokonała przeglądu projektu PPP zaraz po
jego zleceniu oraz przeprowadzała dalsze kontrole w okresie funkcjonowania projektu. Zaleca się
tam ponadto, aby objąć przeglądem wszystkie główne aspekty transakcji, które mają wpływ na
proporcję jakości do ceny. Dostarczają one wskazówek co do tego, jak skontrolować to, w jaki
sposób ustalono zapotrzebowanie na PPP, jak zarządzano procesem transakcyjnym, w jaki
sposób wybrano proces przetargowy, jak sfinalizowano kontrakt oraz jak na bieŜąco zarządzano
kontraktem PPP.
Audytorzy oraz inne podobne organa mogą w szczególności kontrolować takie projekty, w
przypadku których istnieje obawa, Ŝe procesy w ich ramach nie był odpowiednio realizowane lub
Ŝe projekt nie generuje odpowiedniej proporcji wartości do ceny.
PoniŜej podano przykłady projektów PPP poddanych audytom wyników:

•

W stanie Nowa Południowa Walia w Australii, Audytor Generalny skontrolował Cross City
Tunnel biegnący przez Sydney. Raport za rok 2006 obejmował analizę procesu, w ramach
którego przyznano kontrakt PPP oraz to, w jaki sposób przyznany kontrakt został potem
zmieniony, a takŜe czy koszty projektu ponoszone przez obywateli były uzasadnione. Projekt
został skrytykowany ze względu na wysokie opłaty za uŜytkowanie, niŜsze od zakładanego
natęŜenie ruchu i brak przejrzystości, jeŜeli idzie o zmiany początkowego kontraktu. Audytor
Generalny wydał opinie o kaŜdej z tych kwestii w oparciu o analizę [#6]

•

Na Jamajce, Wykonawca Generalny wszczął szczegółowe dochodzenie w związku z
procesem zamówieniowym dotyczącym proponowanego projektu regazyfikacji gazu ziemnego
wskutek listu otrzymanego od „zaniepokojonego obywatela”, w którym wytknięto, Ŝe projekt
podlegał bezpośrednim negocjacjom. W raporcie z 2011 roku skontrolowano cały proces
zamówieniowy, wszystkich jego uczestników oraz potencjalne konflikty interesów50

•

W Stanie Wiktoria w Australii przyznano kontrakty koncesyjne (zwane „franczyzami”)
dotyczące systemu tramwajowego i kolejowego miasta Melbourne. Kiedy wspomniani
operatorzy popadli w kłopoty finansowe, rząd postanowił renegocjować kontrakty z istniejącymi
prywatnymi wykonawcami, zamiast ponownie organizować przetarg. PoniewaŜ wywołało to obawy
związane z proporcją wartości do ceny, rząd przystał na przeprowadzenie audytu ex post
dotyczącego tej proporcji w kontekście koncesji i renegocjacji. Opublikowany w 2005 roku raport
koncentrował
się
na
efektywności
odpowiedzialnej
agencji,
przejrzystości

50.
Urząd Wykonawcy Generalnego Jamajki (2011) Special Report of Investigation: Allegations Regarding the Proposal for the
Financing, Development, Ownership, and Operation of a FSRU LNG Re-Gasification Terminal and Natural Gas Transportation System,
dostępny pod padresem: http://www.japarliament.gov.jm/attachments/628_OCG%20LNG%20Special%20Investigation%20Report%20
Part%201.pdf.
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procesu, odpowiedniej alokacji ryzyka związanego z projektem, opracowaniu modeli

porównawczych
monitorowania.51

zamówień

sektora

publicznego

i

adekwatnych

systemach

2.3.2.3 Audytowanie programu PPP
W niektórych krajach z dobrze rozwiniętymi programami PPP podmioty audytowe
przeprowadzają kontrole proporcji wartości do ceny w odniesieniu do programu PPP jako
całości. W Zjednoczonym Królestwie na przykład podmioty audytowe porównują PPP oraz
projekty publiczne realizowane drogą tradycyjną, co ma na celu sprawdzenie, czy i w jaki
sposób PPP zapewniają odpowiednią proporcję wartości do ceny. Uzyskane w ten sposób
informacje są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji dotyczących PPP. W 2011
roku Narodowa Izba Kontroli (National Audit Office, NAO) opublikowała przegląd programu
PFI oraz innych duŜych projektów zamówieniowych i sformułowała wnioski na podstawie
doświadczeń Zjednoczonego Królestwa w tym obszarze. NAO oceniła wiele róŜnych
aspektów programu, w tym proporcję wartości do ceny, przygotowanie i wdroŜenie projektu
oraz rozliczalność. W oparciu o tę analizę, przedstawiła zalecenia na okazję przyszłych
udoskonaleń w programie PFI [#7]. Ustalenia te podsumowano w Module 1.

2.3.3

Rola opinii publicznej
Celem PPP jest dostarczanie wartości społeczeństwu. Uzyskanie odpowiedniego poziomu
zaangaŜowania publicznego w proces i program PPP moŜe wesprzeć lub podwaŜyć
zasadność programu PPP i bezpośrednio przyczynić się do dobrego zarządzania, które
zdefiniowano w Ramce 2.1: Dobre zarządzanie w PPP. Bezpośredni udział obywateli na
róŜnych punktach procesu PPP moŜe mieć pozytywny wpływ na projekt. Co równie waŜne,
dbanie o to, by projekty i procesy PPP były przejrzyste, sprawia, Ŝe moŜna wykorzystać
efektywność PPP jako czynnik w publicznej debacie politycznej oraz do kształtowania opinii
publicznej na temat ogólnej efektywności rządu.

2.3.3.1

Udział obywateli w procesie PPP
Udział obywateli moŜna wprowadzić do procesu PPP na trzech etapach:

•

Opracowywania programu PPP – angaŜując opinię publiczną od samego początku w
rozwijanie ram polityki PPP i nieustannie dąŜąc do uzyskiwania od nich informacji zwrotnych
w miarę opracowywania programu

•

Opracowywania projektu PPP – wprowadzenie do procesu przygotowywania PPP
konsultacji z interesariuszami, dzięki czemu moŜna uwzględnić potencjalne obawy obywateli
dotyczące strukturyzacji i wdroŜenia PPP. Moduł 3, Punkt 3.3: Strukturyzacja projektów PPP
pozwala na bardziej zorganizowane przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami w trakcie
opracowywania PPP

•

Monitorowanie kontraktu PPP – wbudowanie mechanizmów pozyskiwania informacji
zwrotnych od uŜytkowników i rozpatrywania skarg w porozumienia kontraktowe i środowiska
zarządzania. Moduł 3, Punkt 3.7: Zarządzanie kontraktami PPP, zawiera wskazówki i
przykłady roli, jaką obywatele mogą odgrywać w monitorowaniu efektywności wykonawcy.

51.
Audytor Generalny Stanu Wiktoria (2005) Franchising Melbourne’s Train and Tram System, Wydawca Rządu Stanu Wiktoria,
materiał dostępny pod adresem: http:// download.audit.vic.gov.au/files/ptfranchising_report.pdf.
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2.3.3.2

Przejrzystość programu PPP
Wiele rządów udostępnia publicznie informacje na temat programu PPP. UmoŜliwia to
mediom zdawanie relacji z programu, a obywatelom wyrobienie sobie świadomej opinii na
temat efektywności rządu we wdraŜaniu PPP. JeŜeli efektywność projektów PPP będzie
budzić wystarczająco powaŜne obawy, obywatele mogą z kolei wywierać nacisk na rząd, by
ten poprawił swoje wyniki – na przykład na drodze protestu, a w ostateczności w wyborach.
Oto przykłady:
W 2002 roku rząd Ghany próbował wprowadzić PPP na potrzeby miejskiego sektora
wodnego i przyznał kontrakt firmie Azurix na drodze bezpośrednich negocjacji. Niemniej
rzeczone PPP zostało następnie całkowicie wstrzymane ze względu na brak przejrzystości i
oskarŜenia o korupcję w procesie selekcji. Lokalni obywatele, organizacje pozarządowe i inni
członkowie społeczeństwa obywatelskiego utworzyli następnie Narodową Koalicję Przeciwko
Prywatyzacji Wody, która odgrywa od tamtego czasu główną rolę w kierowaniu procesem
52
podejmowania decyzji publicznych dotyczących miejskiego sektora wodnego
Jednym z najsłynniejszych przypadków niepowodzenia PPP jest przypadek koncesji na
system dystrybucji wody i usługi wodne w Cochabamba w Boliwii w latach 1997- 2000.
Koncesja została przyznana prywatnemu konsorcjum, Aguasdel Tunari, którego liderem była
spółka International Water (wspólne przedsięwzięcie firm Bechtel i Edison z Włoch), a w
którego skład wchodziły jeszcze spółka Abengoa z Hiszpanii i cztery lokalne firmy
boliwijskie. Kontrakt koncesyjny został podpisany bez jasnych informacji na temat sytuacji
finansowej miejskiego medium i zakładał budowę nowej, kosztownej sieci wodociągowej.
Czynniki te sprawiły, Ŝe taryfa wzrosła o 38 procent. Były równieŜ spory dotyczące prawa do
53
wody. Wybuchły protesty i kontrakt anulowano
W Zjednoczonym Królestwie toczy się Ŝywa debata na temat korzystania z PPP, ich zalet i
wad. Przeciwnicy PPP wykorzystują róŜne media do tego, by zmobilizować opozycję
przeciwko PPP. Przykładowo, grupa zwana Globalize Resistance otwarcie krytykuje
54
program PFI.
Jak opisano w Punkcie 2.4.3, międzynarodowe standardy wymagają ujawniania zobowiązań
finansowych w PPP w rozliczeniach krajowych. Niektóre rządy idą dalej i wymagają
ujawniania kluczowych klauzul kontraktowych lub całych kontraktów PPP. W typowej sytuacji
wszystkie wraŜliwe handlowo składniki kontraktu są wyłączane z wersji upublicznianej.
Ustawa o prawie do informacji Stanu Wiktoria z 1982 wymaga na przykład, by wszystkie
kontrakty PPP były publikowane na stronie internetowej Rady ds. Zamówień Publicznych
Rządu Stanu Wiktoria (www.vgpb.vic.gov.au). Co więcej, niezbędne jest streszczenie
projektu, zawierające informacje na temat jego kluczowych cen i warunków handlowych. [#8,
Rozdział 19, strona 10.

52.
Framing the Water and Sanitation Challenge: A history of urban water supply and sanitation in Ghana 1999-2005, University of
Umea, Rozprawa doktorska, Anna Bohman, 2010 r.
53.

The Cochabamba “Water War”: An Anti-Privatization Poster Child?, David Bonnardeux, 2009.

54.

Patrz resist.org.uk.
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Kluczowe materiały: Nadzorowanie programu PPP
Materiał

1

2

3

Opis

Machado PPP Audits in Portugal i Bager
Hungary’s Audit Experience with PPPs
Obie prace zawarte w Schwartz, Corbacho i Funke (red.)
(2007)
Public
Investment
and
Public-Private
Partnerships IMF [dostępna nakładem Palgrave w
twardej oprawie, ISBN-13 978-0-230-20133-0]

Kontroler i Audytor Generalny Indii (2009) Public-Private
Partnerships in Infrastructure Projects: Public Auditing
Guidelines, Kontroler i Audytor Generalny Indii

INTOSAI (2007) Guidelines on Best Practice for the
Audit of Public/Private Finance and Concessions (wersja
zmieniona)
Wersja hiszpańska: Lineamientos para la Mejor
Prácitca
en
la
Auditoría
de
Financiamiento
Público/Privado y Concesiones
Wersja francuska: Directives sur les meilleures
pratiques pour le contrôle des financements public/privé
et des concessions
Wersja
niemiecka:
Richtlinienüber
das
beste
Vorgehenbei
der
Prüfung
des
öffentlichprivatenFinanzierungs- und Konzessionswesens

Zbiór artykułów na temat zarządzania oddziaływaniem
fiskalnym PPP, pochodzących z konferencji IMF, która odbyła
się w 2007 roku w Budapeszcie. Część Czwarta:
Rachunkowość, sprawozdawczość i audyty w PPP zawiera
omówienie ról róŜnych instytucji w kontekście egzekwowania
rozliczalności
Ten projekt wytycznych zawiera opis otoczenia regulacyjnego,
w którym Kontroler i Audytor Generalny Indii będzie
audytować projekty PPP. Zawiera on uzasadnienie audytów
zgodnie z przepisami prawa o PPP oraz przegląd metodologii i
kryteria oceny audytu.

Zawiera wytyczne dotyczące najlepszych praktyk oceniania
projektów PPP przez cały ich cykl Ŝycia

Nadzorowanie programu PPP i rozliczalność: Przykłady

4

Komisja Rozliczeń Publicznych (2005) London
Underground Public Private Partnerships: 17th Report of
Session 2004-2005, Izba Gmin

Parlament Zjednoczonego Królestwa przeprowadził ocenę
kontraktu dotyczącego konserwacji i renowacji metra
londyńskiego, zawartego z prywatnym operatorem

5

Jednostka ds. PPP Departamentu Skarbu (2004) South
Africa PPP Manual Module 7: Auditing PPP Projects,
Rząd Republiki Południowej Afryki

Wyczerpująca instrukcja PPP opisująca proces zamówieniowy
związany z PPP w Republice Południowej Afryki, z procesem
zatwierdzania włącznie. Zawiera ona ponadto wskazówki
techniczne dotyczące analizy proporcji wartości do ceny i
racjonalności finansowej. W Module 7 znaleźć moŜna
wskazówki dotyczące audytowania projektów PPP

6

Audytor Generalny Nowej Południowej Walii (2006)
Auditor- General’s Report Performance Audit: The Cross
City Tunnel Project, Izba Kontroli Nowej Południowej
Walii

7

Kontroler i Audytor Generalny (2011) Lessons from PFI
and Other Projects, Narodowa Izba Kontroli. Z raportem
moŜna się zapoznać w sieci, na stronie Izby Gmin:
Forty-fourth Report of Session 2010–12 Izba Gmin,
Komisja Rozliczeń Publicznych

8

Partnerships Victoria (2010) National PPP Guidelines:
Partnerships Victoria Requirements Wersja 2, Stan
Wiktoria

Jest to raport Audytora Generalnego Nowej Południowej Walii
(Australia), który zawiera ocenę na podstawie kryteriów
przewidzianych w wytycznych na temat PPP, dotyczącą
projektu związanego z tunelem prowadzącym przez Sydney
Narodowa Izba Kontroli opublikowała obszerny przegląd
programu
PFI
oraz
innych
duŜych
programów
infrastrukturalnych w celu przeprowadzenia oceny proporcji
wartości do ceny uzyskiwanej w programie i efektywności
jednostek rządowych
Są to zmienione wytyczne dotyczące PPP, które opisują cel,
zakres i zasady programu PPP w Stanie Wiktoria w Australii.
Zawierają one takŜe opis zmienionego procesu udzielania
zamówień PPP zrewidowany na potrzeby uzgodnienia go z
krajowymi wytycznymi
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2.4. Publiczne
środowisko
finansowego na potrzeby PPP

zarządzania

Kontrakty PPP często mają implikacje finansowe dotyczące rządów. Zobowiązania płatnicze
na mocy kontraktów PPP są często długoterminowe i mogą być zaleŜne od jednego lub
większej liczby ryzyk, jak opisano to w Ramce 2.4.1. Sytuacja ta moŜe przyczynić się do
powstania wyzwań w obszarze zarządzania finansami publicznymi, który jest zazwyczaj
przystosowany do corocznego wydatkowania środków. Właśnie z tego powodu opracowano
podejścia do zarządzania finansami publicznymi w przypadku PPP.

Ramka 2.4.1: Rodzaje zobowiązań fiskalnych w ramach PPP
Zobowiązania fiskalne w ramach PPP mogą być regularnymi płatnościami stanowiącymi całość
lub część wynagrodzenia strony prywatnej, środkiem podziału ryzyka lub połączeniem ich obu.
Powszechne rodzaje fiskalnych zobowiązań rządowych w ramach PPP obejmują następujące
zobowiązania: Zobowiązania bezpośrednie
Zobowiązania bezpośrednie to zobowiązania płatnościowe, które nie zaleŜą od wystąpienia
niepewnego przyszłego zdarzenia (choć moŜe występować pewna niejasność związana z ich
wartością). Zobowiązania bezpośrednie wynikające z kontraktów PPP mogą obejmować:
• Płatności z góry mające na celu pokrycie luki w rentowności – dotacja kapitałowa z
góry (która moŜe być rozłoŜona na etapy budowy lub powiązana z inwestycjami
kapitałowymi)
• Płatności z tytułu dostępności – regularne płatności lub dotacje realizowane przez
okres Ŝycia projektu, zazwyczaj warunkowane dostępnością usługi lub składnika aktywów
o jakości dostępnej w kontrakcie. Płatność moŜe być skorygowana o premie lub kary
związane z uzyskaną jakością
• Ukryty system opłat drogowych, płatności oparte na wynikach – płatność bądź
dotacja za jednostkę lub uŜytkownika usługi – na przykład za przejechany płatną drogą
kilometr trasy.
Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania warunkowe oznaczają zobowiązania płatnościowe, których wystąpienie,
czas realizacji i kwoty zaleŜą od określonych, niepewnych przyszłych zdarzeń, poza
kontrolą rządu. Zobowiązania warunkowe wynikające z kontraktów PPP mogą
obejmować:
• Gwarancje dotyczące określonych zmiennych ryzyka – porozumienie o
rekompensacie przysługującej stronie prywatnej z tytułu straty w przychodach w sytuacji,
w której określona zmienna ryzyka odbiega od poziomu określonego w kontrakcie.
Powiązane ryzyko jest zatem dzielone przez rząd i stronę prywatną. MoŜe to na przykład
obejmować gwarancje płatne na Ŝądanie pozostające powyŜej określonego poziomu; lub
kursy wymiany walut pozostające w pewnym zakresie
• Klauzule kompensacyjne – na przykład moŜe to być zobowiązanie do
zrekompensowania stronie prywatnej strat lub szkód poniesionych wskutek pewnych
wyszczególnionych niekorzystnych przypadków wystąpienia siły wyŜszej
• Zobowiązania płatnościowe z tytułu rozwiązania kontraktu – zobowiązanie do
zapłacenia uzgodnionej kwoty w przypadku rozwiązania kontraktu wskutek
niedotrzymania jego warunków przez stronę publiczną lub prywatną – kwota ta moŜe
zaleŜeć od okoliczności naruszenia warunków
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•

Gwarancje dłuŜne i pozostałe uzupełnienia kredytów – zobowiązanie do spłaty części
lub całości zadłuŜenia wykorzystanego do sfinansowania projektu. Gwarancja powinna
pokrywać określone ryzyko lub zdarzenie. Gwarancje stosuje się do zapewnienia
większej pewności kredytodawcy, Ŝe jego kredyt zostanie spłacony.
Artykuł Polackovej na temat rządowych zobowiązań warunkowych [#1] zawiera definicję
zobowiązań bezpośrednich i pośrednich oraz opis ryzyk fiskalnych wiąŜących się z
zobowiązaniami warunkowymi w ogóle.
Aby uzyskać więcej informacji, materiałów źródłowych i przykładów opisanych rodzajów
zobowiązań płatniczych w ramach PPP, naleŜy zapoznać się z następującymi rozdziałami
niniejszego Przewodnika: Moduł 3, Punkt 3.3: Strukturyzacja projektów PPP (na potrzeby
alokacji ryzyka i mechanizmów płatności) oraz Moduł 3, Punkt 3.4: Projektowanie
kontraktów (aby uzyskać dodatkowe szczegóły na temat mechanizmów płatności oraz
zobowiązań do płatności w związku z rozwiązaniem kontraktu). Moduł 1, Punkt 1.3: Jak
finansuje się z PPP zawiera dalsze informacje na temat usprawnień kredytowych, które
mogą dostarczać rządy na potrzeby PPP.

W Module 1 niniejszego Przewodnika, w Punkcie 1.1.1.2: Ograniczenia i pułapki
związane z PPP – brak jasności fiskalnej opisano niektóre problemy, które często się
pojawiają, jeśli implikacje fiskalne PPP nie są starannie brane pod uwagę i zarządzane. Bez
określonych zasad, aby temu zapobiec, PPP mogą być wykorzystywane do obchodzenia
ograniczeń budŜetowych lub kredytowych. Ponadto rządy często niedoszacowują kosztów
ryzyka ponoszonego w związku z PPP, co moŜe prowadzić do niezrównowaŜonych
poziomów wystawienia na ryzyka związane z PPP.
W niniejszym rozdziale znaleźć moŜna wskazówki dla praktyków, dotyczące zarządzania
finansami publicznymi w ramach PPP, które pomogą pułapek tych uniknąć. W poniŜszych
rozdziałach opisano, w jaki sposób rządy mogą:
•
•
•

Kontrolować zobowiązania fiskalne w PPP
Uwzględniać zobowiązania fiskalne w ramach PPP w budŜecie
Wykazywać zobowiązania fiskalne w ramach PPP w rozliczeniach i sprawozdawczości
rządu.
W Publikacji IMF dotyczącej inwestycji publicznych i partnerstw publiczno-prywatnych
[#2] zawarto przydatny zbiór artykułów na temat zarządzania finansami publicznymi
dotyczącymi PPP. Znajdują się tam teksty na temat ryzyk fiskalnych wynikających z PPP
oraz rachunkowości, sprawozdawczości i audytowania PPP. Odnośniki znaleźć moŜna w
odpowiednich rozdziałach poniŜej.

2.4.1

Kontrolowanie zaangaŜowania fiskalnego w PPP
NajwaŜniejszym aspektem solidnego zarządzania finansami publicznymi w ramach PPP jest
kontrolowanie, jakie zobowiązania fiskalne rząd akceptuje. W niniejszym rozdziale opisano, w
jaki sposób rządy zabiegają o zobowiązania fiskalne i je ograniczają w ramach
proponowanych projektów PPP oraz jak kontrolują zagregowane zaangaŜowanie w PPP.
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2.4.1.1 Ocena i kontrolowanie zobowiązań fiskalnych na rzecz
projektu PPP
Projekty inwestycji publiczny zazwyczaj wymagają przejścia przez proces wyceny i
zatwierdzenia projektu (aby ustalić, czy projekt jest dobry), które są zwykle silnie
zintegrowane z procesem budŜetowym (ustalenie, czy i w jakim terminie projekt będzie
wykonalny finansowo). Ministerstwo finansów zazwyczaj odgrywa centralną rolę w tym
procesie. Ze względu na to, Ŝe z PPP często nie wiąŜe się ani krótkoterminowy kapitał
inwestycyjny, ani inne krótkoterminowe nakłady, mogą one nie być automatycznie objęte tymi
mechanizmami kontroli.
W Punkcie 2.2.1 opisano, w jaki sposób rządy często tworzą proces zatwierdzania PPP,
który odzwierciedla ten stosowany w przypadku ich duŜych projektów inwestycyjnych.
Procesy tego rodzaju przewidują zasadniczo centralną rolę ministerstwa finansów. W
niniejszym rozdziale znaleźć moŜna wskazówki, w jaki sposób ministerstwo finansów
moŜe podjąć decyzję, czy zatwierdzić zobowiązania fiskalne związane z
proponowanym projektem PPP. Ministerstwo finansów rozwaŜa zazwyczaj dwie kwestie.
Czy projekt zapewni odpowiednią proporcję wartości do ceny oraz czy moŜna sobie na niego
pozwolić?

Ocenianie, czy projekt
proporcję wartości do ceny

zapewni

odpowiednią

W przypadku większości projektów ocena proporcji wartości do ceny oznacza sprawdzenie, czy
projekt jest uzasadniony w aspekcie proporcji kosztów do korzyści oraz zgodny z zasadą
najmniejszych kosztów niezbędnych do uzyskania tych korzyści. Przy dokonywaniu oceny PPP
niezbędne jest pewna dodatkowa analiza – naleŜy sprawdzić, czy PPP posiada odpowiednią
strukturę i zapewnia lepszą proporcję jakości do ceny niŜ zamówienie publiczne. W Module 3
niniejszego Przewodnika, w Rozdziale 3: Ocena projektów PPP, opisano tę analizę i podano
łącza do przykładów i wskazówek.

Ocenianie, czy projekt jest przystępny cenowo
Na drugie pytanie - to mianowicie, czy projekt PPP jest racjonalny cenowo, odpowiedzieć jest
jeszcze trudniej. Przy udzielaniu odpowiedzi na to pytanie trzeba się zmierzyć z dwoma głównymi
wyzwaniami.
Po pierwsze, nie zawsze jest jasne, ile będzie kosztowało PPP. Bezpośrednie zobowiązania
fiskalne są długoterminowe i mogą zaleŜeć od zmiennych takich jak popyt (w przypadku ukrytych
systemów poboru opłat) lub kursy wymiany walut (jeŜeli płatności dokonywane są w walucie
obcej). Co więcej, wiele zobowiązań fiskalnych związanych z PPP to zobowiązania warunkowe,
których zaistnienie, czas zaistnienia i wartość zaleŜą od określonych niepewnych przyszłych
zdarzeń. Moduł 3, Punkt 3.3: Ocena projektów PPP dostarcza wskazówek i przykładów, jak
obliczać koszty zobowiązań fiskalnych związanych z proponowanym PPP. WiąŜe się to głównie z
uwzględnieniem wartości modelowej lub „najlepszego oszacowania”, najlepiej skorygowanego z
uwagi na nieobiektywny optymizm, oraz scenariuszy przewidujących róŜne poziomy wartości.
Po drugie, ze względu na to, Ŝe koszty są długoterminowe i mogą być warunkowe, nie jest
łatwo podjąć decyzję, czy są one racjonalne. W publikacji OECD na temat PPP [#3, strona
36] zdefiniowano racjonalność cenową jako „zdolność do pomieszczenia w ramach
międzyokresowych ograniczeń budŜetowych rządu”. W przypadku większości nakładów
rządowych, racjonalność cenową ocenia się z uwzględnieniem rocznego ograniczenia
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budŜetowego,

a

w

niektórych

przypadkach

równieŜ

średnioterminowych

(zazwyczaj

trzyletnich) limitów nakładowych. W Tabeli 2.4.1 opisano dwie alternatywy względem
PPP. Podejście moŜe być róŜne w przypadku róŜnych rodzajów zobowiązań
finansowych.
Tabela 2.4.1: MoŜliwe sposoby oceny przystępności cenowej zobowiązań fiskalnych w ramach
PPP
Opcja

Prognozowane limity budŜetowe – a
mianowicie czynienie ostroŜnych załoŜeń co
do tego, jak będą się kształtować limity
budŜetowe
z
biegiem
czasu
oraz
uwzględnianie, czy szacunkowe płatności
roczne dotyczące danego PPP (w pewnej
rozsądnej liczbie scenariuszy) nie spowodują
przekroczenia tych limitów

Materiały źródłowe i przykłady
W badaniu OECD opublikowanej w 2008 r. [opisanej w #3, strony 42-43]
ustalono, co następuje:
Badania projektów w Brazylii muszą uwzględniać analizę fiskalną
dotyczącą okresu dziesięciu lat
Władze udzielające zamówień w Zjednoczonym Królestwie muszą
wykazać racjonalność cenową projektu PPP w oparciu o uzgodnione
departamentowe kwoty wydatków dotyczące dostępnych lat oraz ostroŜne
załoŜenia co do tego, jak będą wyglądać wydatki departamentowe później
We Francji wykazuje się racjonalność cenową PPP poprzez odniesienie
do „programu ministerialnego” – wykonania wieloletniego budŜetu indykatywnego.
W rozdziale na temat racjonalności cenowej Instrukcji PPP Republiki
Południowej Afryki (2004), w rozdziale na temat racjonalności cenowej [#12,
strona 34] opisano równieŜ podobne podejście.

Na przykład:
W Stanie Wiktoria w Australii, departament rozwaŜający PPP musi
przede wszystkim uzyskać zatwierdzenie dotyczące nakładów kapitałowych, które
będą niezbędne, jeŜeli projekt otrzyma fundusze publiczne – takie wymaganie jest
przewidziane w Wytycznych PPP z 2010 roku [#13, strona 5], co opisuje Irwin w
swoim przeglądzie zobowiązań warunkowych PPP [#4, strony 10-11]
Wprowadzenie zasad budŜetowych, które
Kolumbijska ustawa o zobowiązaniach warunkowych (1998) wymaga
sprawiałyby,
Ŝe
racjonalność
cenowa od agencji wdraŜających dokonania przy podpisywaniu projektu PPP transferu
zobowiązań PPP byłaby brana pod uwagę w pienięŜnego na poczet funduszu na nieprzewidziane wydatki. Transfer pienięŜny
corocznym procesie budŜetowym
jest ustalany w wysokości równieŜ oczekiwanej wartości programów
przewidzianych we wszelkich dostarczonych gwarancjach przychodów (płatności
te mogą być rozłoŜone na etapy na pewną liczbę lat). Oznacza to, Ŝe decyzja, aby
zaakceptować zobowiązanie warunkowe ma bezpośredni wpływ na budŜet, który
naleŜy wziąć pod uwagę [#14, Artykuł 6]

Ograniczenia dotyczące całości zobowiązań fiskalnych w ramach PPP równieŜ mogą mieć
wpływ na proces podejmowania decyzji w ramach określonych projektów.

2.4.1.2

Kontrolowanie całkowitego zaangaŜowania w PPP
Oprócz uwzględniania zaangaŜowania fiskalnego w przypadku poszczególnych projektów,
niektóre rządy wprowadzają wartości docelowe lub zasady ograniczające zagregowane
zaangaŜowanie. Wyzwaniem jest w tym przypadku określenie, jakiego rodzaju zobowiązania
fiskalne naleŜy uwzględnić – na przykład: czy zasada ta dotyczy wyłącznie zobowiązań
bezwarunkowych, czy równieŜ warunkowych?
Jedną z moŜliwości jest tutaj wprowadzenie określonych limitów zaangaŜowania w PPP.
Podejście to opisuje Irwin w swoim artykule na temat kontrolowania zobowiązań w
zakresie nakładów w PPP [#5, strony 114-115]. Na przykład:

•

Dekret Legislacyjny Peru Nr 1012 (2008) [#15, Artykuł 13] stanowi, Ŝe bieŜąca wartość
całkowitych zobowiązań finansowych w PPP – zobowiązań stałych i moŜliwych do zmierzenia
zobowiązań
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warunkowych – nie powinien przekroczyć 7 procent PKB. Niemniej co trzy lata Prezydent
moŜe, za aprobatą Ministra Gospodarki i Finansów, wydać dekret zwiększający lub
zmniejszający ten limit, w zaleŜności od potrzeb infrastrukturalnych kraju
•

Ustawa o finansach publicznych na Węgrzech, ogranicza całkowitą wartość
nominalną wieloletnich zobowiązań związanych z PPP do 3 procent przychodów rządowych
[Ustawa 38 z 1992 roku, Artykuł 12, przywołana w artykule Irwina [#5]

•

Brazylijska Ustawa Federalna o PPP (Ustawa 11079, 2004) ogranicza całkowite
zobowiązania zaciągane w kontraktach PPP do maksymalnie 1 procenta rocznych
przychodów netto [#16]. Jak zauwaŜa Hemming, zasady rachunkowości dotyczące PPP są w
trakcie definiowania, wraz z wyceną gwarancji oraz sposobem ich traktowania w związku ze
wspomnianym limitem.
Jak pisze Irwin, tworzenie limitów dotyczących PPP – róŜnych od innych limitów nałoŜonych
na wydatki publiczne – moŜe po prostu zmotywować agencje do przedkładania zamówień
publicznych nad PPP nawet kiedy PPP mogłyby zapewnić lepszą proporcję wartości do ceny
(albo na odwrót). Niemniej biorąc pod uwagę trudności związane z ustalenie, czy dane
zaangaŜowanie PPP jest racjonalne cenowo, limity nakładane na zagregowane
zaangaŜowanie mogą okazać się przydatnym sposobem zagwarantowania, by całkowite
zaangaŜowanie rządu w koszty i ryzyko PPP mieściło się w moŜliwych do przyjęcia limitach.
Alternatywą jest tuta włączenie limitów dotyczących zobowiązań PPP do innych celów
fiskalnych. Niektóre rządy wprowadzają na przykład wartości docelowe lub limity zadłuŜenia
publicznego. Jak zostało to opisane w Punkcie 2.4.2, pewne rodzaje zobowiązań PPP mogą
zostać uwzględnione w wycenach zadłuŜenia publicznego zgodnie z międzynarodowymi
standardami i krajowymi zasadami. Niemniej dotyczy to zazwyczaj tylko ograniczonej liczby
przypadków. Irwin [#5, strona 115] opisuje sposób alternatywny, polegający na nałoŜeniu
limitu na “zadłuŜenie oraz zobowiązania PPP”.

2.4.2 BudŜetowanie zobowiązań rządowych w ramach PPP
BudŜetowanie na potrzeby PPP wiąŜe się z dbaniem o to, by pieniądze były przydzielane
oraz dostępne do zapłaty w odniesieniu do wszelkich kosztów, które rząd postanowił ponieść
w ramach swoich projektów. Ze względu na fakt, Ŝe koszty tego rodzaju mogą być
warunkowe lub wystąpić w przyszłości, budŜetowanie PPP moŜe być niełatwe w zarządzaniu
w ramach tradycyjnych rocznych cyklów budŜetowych. Niemniej wiarygodne i praktyczne
podejścia do budŜetowania są niezbędne, aby zapewnić dobre zarządzanie finansami
publicznymi oraz zagwarantować prywatnym partnerom, Ŝe otrzymają wynagrodzenie. W
niniejszym rozdziale opisano, jak niektóre kraje wprowadziły swoje systemy w sposób, który
umoŜliwił im lepsze budŜetowanie płatności PPP, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.

2.4.2.1

BudŜetowanie zobowiązań bezpośrednich w ramach
PPP
Bezpośrednie zobowiązania w PPP obejmują płatności z góry oraz płatności bieŜące takie
jak ukryte systemy opłat drogowych lub płatności z tytułu dostępności.
JeŜeli rządy zapewniają płatności z góry na poczet PPP, wymagane płatności są podobne
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do tych dotyczących projektów realizowanych przez rząd w ramach tradycyjnego procesu
przyznawania zamówień. PoniewaŜ są to płatności, które realizuje się zazwyczaj
w pierwszych kilku latach projektu, moŜna je stosunkowo łatwo wybudować w roczne budŜety
oraz średnioterminowe struktury nakładów. Niemniej niektóre rządy wprowadziły określone
fundusze (zwane funduszami na pokrycie luki w rentowności), z których realizowane są tego
rodzaju płatności. Jeden z przykładów takich funduszy znaleźć moŜna w Indiach. Został on
opisany w Ramce 2.4.2.
Ramka 2.4.2: Finansowanie luki w rentowności w Indiach
W czerwcu 2005 roku, Komisja Rady Ministrów ds. Gospodarczych powołała do Ŝycia
program Funduszu na pokrycie luki w rentowności w drodze zatwierdzenia Programu
wsparcia finansowego udzielanego partnerstwom publiczno-prywatnym w sektorze
infrastruktury (Sheme for Financial Support to Public Private Partnerships in
Infrastructure).
Program okazał się wielkim sukcesem. Dwadzieścia trzy projekty PPP przewidujące
całkowite inwestycje w wysokości 3,5 miliarda USD otrzymały dotacje lub teŜ „fundusze na
pokrycie luki w rentowności”. Kolejne 43 projekty są obecnie poddawane przeglądowi lub
otrzymały zatwierdzenie co do zasady. Pierwszorzędnym celem programu VGF w Indiach
jest przyciągnięcie większej liczby prywatnych inwestycji w sektorze infrastruktury za
sprawą czynienia projektów PPP opłacalnymi. Ten główny cel moŜna podzielić na trzy cele
składowe:
• Przyciągnięcie większej liczby prywatnych inwestycji mające na celu mobilizację
dodatkowego finansowania i bardziej dynamiczne realizowanie potrzeb
infrastrukturalnych w Indiach
• Priorytetyzacja projektów PPP mająca na celu poprawę efektywności, kontrolowanie
czasu i kosztów realizacji oraz pozyskanie wiedzy eksperckiej sektora prywatnego
• Opracowywanie projektów za pośrednictwem podejścia „inkluzyjnego”, w ramach
którego nie zaniedbuje się regionów o niekorzystnym połoŜeniu geograficznym lub w
niekorzystnym połoŜeniu gospodarczym.
Co niezmiernie waŜne, zdając sobie sprawę z dostępności finansowania firmy są
zmotywowane do składania ofert w ramach indyjskich projektów PPP. Wynikająca z tego
gorliwa konkurencja oznacza, Ŝe wiele projektów, co do których rząd spodziewał się
konieczności udzielenia dotacji, jest w rzeczywistości finansowana całkowicie ze środków
prywatnych, bez realizowania wkładu VFG.
W jaki sposób przydziela się środki w budŜecie?
W celu skapitalizowania indyjskiego programu VFG wyasygnowano z budŜetu krajowego
około 335 milionów USD.55Kwota ta nie została wydana w tym samym roku, lecz odłoŜona
w postaci dedykowanego funduszu, którym zarządza Ministerstwo Finansów. Jest to
znacząca kwota kapitału i do dnia dzisiejszego wydano z niej na projekty PPP jedynie
około połowy. Oczekuje się, Ŝe dodatkowe fundusze zostaną przydzielone do programu
VGF w drodze dalszych asygnat, kiedy wstępna kwota kapitału zostanie spoŜytkowana.
Fundusze VGF na potrzeby projektów przewidzianych w indyjskim Narodowym Programie
Rozwoju Autostrad są przydzielane oddzielnie. Począwszy od 2006 roku, pewna część
przychodów podatkowych od uŜytkowników dróg w Centralnym Funduszu Drogowym
zostanie przeznaczona na fundusze na potrzeby pokrycia luki w rentowności. Kwota
funduszy przeznaczonych na VGF jest określana corocznie przez Komisję Planującą, przy
udziale Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Przewozów, Transportu Drogowego i
Autostrad.
Źródło: Raport przygotowany przez zespół Castalia na zlecenie Instytutu Banku
Światowego, zatytułowany Subsidy Funding Mechanisms for Public Private Partnerships in
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BudŜetowanie długoterminowych zobowiązań bezpośrednich, takich jak płatności z tytułu
dostępności, to bardziej ambitne wyzwanie. Rozdźwięk pomiędzy rocznym cyklem
asygnowania środków w ramach budŜetu a wieloletnimi zobowiązaniami płatniczymi
wystawia stronę prywatną na ryzyko, Ŝe płatności nie zostaną przydzielone, kiedy staną się
naleŜne. Problem ten nie dotyczy tylko PPP – wiele innych rodzajów kontraktowych
zobowiązań płatniczych moŜe przekraczać horyzont roku budŜetowego W wielu
jurysdykcjach rządy nie wprowadzają Ŝadnego określonego podejścia do budŜetowania w
odniesieniu do bezpośrednich, długoterminowych zobowiązań w ramach PPP, przyjmując
załoŜenie, Ŝe odpowiedzialni ustawodawcy zawsze zatwierdzą asygnaty, co umoŜliwi spłatę
wiąŜących prawnie zobowiązań płatniczych rządu.
JeŜeli ryzyko związane z asygnatą jest wysokie – zazwyczaj ma to miejsce w systemach, w
który istnieje rzeczywiste rozdzielenie władzy ustawodawczej i wykonawczej – istnieje
moŜliwość zapewnienia mechanizmów redukcji ryzyka. W Brazylii, na szczeblu federalnym,
Ustawa Nr 101 z 2000 roku wymaga traktowania dotacji wypłacanych na poczet PPP w ten
sam sposób, co płatności na poczet obsługi zadłuŜenia – a zatem, są one przydzielane
automatycznie.56 Oznacza to, Ŝe kiedy juŜ dotacja została zatwierdzona, niezbędne asygnaty
nie podlegają dalszym zatwierdzeniom w ustawodawstwie. Choć Ŝadne dotacje federalne nie
zostały jeszcze wypłacone, polityka ta powinna pomóc zredukować prawdopodobieństwo, Ŝe
zaangaŜowane fundusze zostaną wycofane, i zagwarantować inwestorom większe poczucie
bezpieczeństwa.
W raporcie przygotowanym przez zespół Castalia i WBI na temat dotacji fiskalnych na
poczet PPP [#6] znaleźć moŜna dalsze szczegóły na temat budŜetowania bezpośrednich
zobowiązań w PPP. W opracowaniu tym zaprezentowano mechanizmy przydzielania
funduszy w Brazylii – na szczeblu federalnym i stanowym (strony 15-16), Kolumbii (strona
31), Meksyku (strona 46) i w Indiach (strona 59).

2.4.2.2

BudŜetowanie na potrzeby zobowiązań warunkowych w
ramach PPP
BudŜetowanie zobowiązań warunkowych moŜe być szczególnie trudnym zadaniem ze
względu na to, Ŝe płatności mogą stać się naleŜne w sposób niespodziewany. JeŜeli nie da
się znaleźć oszczędności w istniejących przydziałach, rząd moŜe być zmuszony do
zwrócenia się do ustawodawcy w celu uzyskania dodatkowej asygnaty – co często jest
sprawą trudną i kontrowersyjną.
Aby przełamać te trudności, niektóre rządy wprowadzają określone mechanizmy
budŜetowania zobowiązań warunkowych w ramach projektów PPP. Jak opisuje to Cebotari
w swoim artykule na temat zarządzania zobowiązaniami warunkowymi [#7, strony 2628], pierwszą moŜliwością jest stworzenie dodatkowej elastyczności budŜetowej. MoŜe to
obejmować stworzenie odpowiedniej linii w budŜecie, z której będą opłacane wszystkie
nieoczekiwane płatności. Linia na pokrycie nieoczekiwanych płatności moŜe być związana z
określonymi zobowiązaniami – na przykład takimi, w przypadku których w grę wchodzi
względnie wysokie ryzyko – lub dotyczyć pewnego zakresu zobowiązań warunkowych.
Cebotari zauwaŜa ponadto, Ŝe w pewne kraje umoŜliwiają realizowanie nakładów z
przekroczeniem budŜetu bez uzyskiwania zatwierdzenia – w pewnych określonych
okolicznościach.

55.

Oczywistym przykładem są tutaj kontrakty dzierŜawy budynków rządowych.

56.

Lei Complementar Nr 101 (2000) Artykuły 29, 30 i 32.
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Druga opcja, równieŜ opisana przez Cebotariego [#7, strony 27-29], polega na utworzeniu
funduszu na pokrycie zobowiązań warunkowych. Fundusz tego rodzaju (lub fundusz
gwarancyjny) to rachunek (który moŜe być jednym z rachunków rządowych albo rachunkiem
zewnętrznym), na który z wyprzedzeniem przekazywane są fundusze i z którego realizuje się
płatności na pokrycie zobowiązań warunkowych, kiedy staną się naleŜne. PoniŜej podano
przykłady funduszy na pokrycie zobowiązań warunkowych w ramach PPP:

•

Kolumbia – Kolumbia opracowała złoŜony system zarządzania zobowiązaniami
warunkowymi wynikającymi z gwarancji oferowanych w odniesieniu do koncesji na płatne drogi.
System ten obejmuje ocenę fiskalnego oddziaływania gwarancji przed ich udzieleniem oraz
odłoŜenie funduszy na pokrycie oczekiwanych płatności z tytułu tych gwarancji [#6, strony 32-33].
Fundusz Podmiotów Rządowych na Pokrycie Zobowiązań Warunkowych, utworzony w 1998 roku,
dysponuje specjalnym rachunkiem, którym zarządza La Previsora, spółka powiernicza. Fundusz
ten jest finansowany z wkładów realizowanych przez podmioty rządowe, pochodzących z budŜetu
państwa oraz ze zwrotów generowanych dzięki jego zasobom. Podmioty rządowe przeprowadzają
wycenę zobowiązań warunkowych, która podlega następnie zatwierdzeniu przez Piony Kredytów
Publicznych Ministerstwa Finansów. Kiedy PPP jest zatwierdzony i wdroŜony, wspomniany pion
realizuje bieŜącą ocenę wartości powiązanych zobowiązań warunkowych [#14, Artykuły 3-8]

•

São Paulo, Brazylia – W Stanie São Paulo, w 2004 roku utworzona została, przy
wykorzystaniu zasobów ze sprzedaŜy udziału rządowego w przedsiębiorstwach państwowych
Korporacja Partnerstw São Paulo (Companhia Paulista de Parcerias – CPP) [#17, Artykuły 12-23].
W Rozdziale 5 Dekretu Gubernatora Stanowego [#18, Artykuły 11-12] opisano obowiązki CCP.
CCP zarządza swoimi zasobami jako fundusz powierniczy, zapewnia gwarancje rzeczywiste i
powiernicze na potrzeby projektów PPP [#18, Artykuł 15]. CCP zarządzany jest przez Dyrektoriat,
w którego skład wchodzi trzech członków wybranych przez Gubernatora Stanu, Rada Zarządu, w
skład której wchodzi do pięciu członków wybranych przez Gubernatora Stanu i rada fiskalna. CPP
jest niezaleŜnym podmiotem prawnym (jej forma prawna nazywa się sociedade de ações57).
Rząd Stanowy moŜe dodać kapitał do funduszu, korzystając ze środków pochodzących ze
sprzedaŜy akcji w spółkach będących własnością państwa lub budynkach będących własnością
rządu, publicznych tytułów dłuŜnych oraz innych dóbr lub praw, które są bezpośrednio lub
pośrednio posiadane przez Rząd. W przygotowanym przez Castalię i WBI przeglądzie Funduszy
Dotacyjnych na poczet PPP w LAC [#6, strona 16] znaleźć moŜna więcej informacji dotyczących
CPP

•

Indonezja – Indonezyjski Fundusz Gwarancji Infrastrukturalnych, lub IIGF (Indonesia
Infrastructure Guarantee Fund), to będące własnością państwa przedsiębiorstwo utworzone w
2009 roku Rozporządzeniem Rządowym i Dekretem Ministerstwa Finansów. Będąc jednym z
kluczowych narzędzi fiskalnych Rządu, IIGF jest bezpośrednio nadzorowany przez Ministerstwo
Finansów i zakres jego uprawnień obejmuje dostarczanie gwarancji na poczet projektów
infrastrukturalnych realizowanych w ramach schematów PPP. IIGF jest częścią wysiłków rządu,
mających na celu przyspieszenie rozwoju infrastruktury w Indonezji na drodze dostarczania
wsparcia/gwarancji na potrzeby pokrycia ryzyk spowodowanych działaniem lub brakiem działania
rządu. Fundusz funkcjonuje jako pojedyncze okno wyceny, strukturyzacji i dostarczania gwarancji
na poczet infrastrukturalnych projektów PPP. Pojedyncze okno gwarantuje pewność, poniewaŜ
stanowi ono spójną politykę wyceny gwarancji, pojedynczy proces roszczeniowy i wprowadza
przejrzystość
i
konsekwencję
do

57.

W skład którego wchodzą róŜni udziałowcy.
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procesu, który jest krytyczny w kontekście zaufania do rynku. IIGF dostarcza gwarancje
zabezpieczające przed określonymi ryzykami w oparciu o zapotrzebowanie sektora prywatnego w
wielu róŜnych branŜach – w tym branŜy energetycznej, wodnej, opłat drogowych, kolejnictwa,
mostów, portów i innych.58
Oprócz tego, Ŝe utworzenie funduszu dostarcza mechanizmów budŜetowania, podnosząc w ten
sposób wiarygodność, moŜe ono równieŜ pomóc kontrolować zobowiązania fiskalne rządu w
ramach PPP – w zaleŜności od tego, jaką taki fundusz ma budowę. Podejście obrane w Kolumbii
zachęca na przykład do zachowania dyscypliny przy podejmowaniu decyzji, jakie zobowiązania
zaakceptować, co opisano w Punkcie 2.4.1: Kontrolowanie zaangaŜowania fiskalnego w PPP.
Wymaganie przeprowadzenia transferu gotówkowego z budŜetu agencji wdraŜającej przy
zaciąganiu zobowiązania warunkowego oznacza, Ŝe decyzja, aby zaakceptować zobowiązanie
warunkowe, ma bezpośredni wpływ na budŜet, który naleŜy wziąć pod uwagę. W Indonezji
intencja jest taka, by rząd nie musiał więcej brać na siebie Ŝadnych zobowiązań warunkowych w
ramach swoich projektów PPP – będą one ponoszone przez IIGF w oparciu o staranną ocenę
ryzyka, dokonaną przez kierownictwo tych funduszy. W Stanie Sao Paulo w Brazylii zobowiązania
warunkowe dotyczące projektów PPP były ponoszone przez CPP od wprowadzenia Ustawy o
PPP (Nr 11688) w 2004 roku.

2.4.3

Rachunkowość i sprawozdawczość fiskalna na potrzeby
PPP
Rząd musi uwzględniać oraz zgłaszać swoje zobowiązania finansowe, w tym równieŜ te związane
z kontraktami PPP. Kiedy sprawozdawczość jest realizowana w sposób prawidłowy, zachęca ona
rząd do lustrowania swojej pozycji fiskalnej. Publiczne udostępnianie raportów finansowych
umoŜliwia innym zainteresowanym stronom – takim jak kredytodawcy, agencje ratingowe i
obywatele – wyrobienie sobie świadomej opinii na temat efektywności, z jaką rząd kieruje
finansami publicznymi.
W Ramce 2.4.3 opisano pokrótce trzy rodzaje rządowej rachunkowości i sprawozdawczości
finansowej – finansowe statystki rządowe, finansowe sprawozdania rządowe oraz dokumentację i
sprawozdawczość budŜetową – a takŜe odnośne, uznane międzynarodowe standardy i wytyczne,
które obowiązują w kaŜdym z tych trzech przypadków. Ogólnie rzecz biorąc, w standardach tych
ustanowiono zasady lub sformułowano wytyczne co do tego, czy i jak róŜne rodzaje zobowiązań i
nakładów powinny być wykazywane – to jest, formalnie rejestrowane w sprawozdaniach
finansowych i statystykach lub ujawniane – czyli zgłaszane w notach lub relacjach. W niniejszym
rozdziale zwięźle opisano, w jaki sposób standardy te stosuje się w odniesieniu do PPP, z
pewnymi przykładami, jak w praktyce interpretuje się je w niektórych krajach.

•

58.

Ramka 2.4.3: Rodzaje finansowej sprawozdawczości rządowej
Większość rządów rejestruje i zgłasza informacje finansowe w trzech powiązanych środowiskach:
Rządowych statystykach finansowych – są to statystyki podsumowujące na temat
stanu finansów rządowych, których celem jest zapewnienie międzynarodowej
porównywalności. Statystyki te mogą wynikać ze standardów regionalnych lub
międzynarodowych, takich jak te wprowadzone przez Eurostat dla krajów Unii Europejskiej, lub
Instrukcji Statystyk Finansów Rządowych (Government Finance Statistics Manual,
GFSM), opublikowanej w 2001 roku przez IMF [#8]

Więcej informacji na temat IIGF dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.iigf.co.id/Website/Home.aspx
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•

•

Rządowych sprawozdań finansowych – większość rządów publikuje poddane
audytowi sprawozdania finansowe. Istnieją zaakceptowane międzynarodowo standardy,
co powinno się znaleźć w takich sprawozdaniach finansowych, chociaŜ w praktyce
jedynie niewielka liczba rządów je spełnia. Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości Sektora Publicznego (International Public Sector Accounting
Standards, IPSAS) są zmodyfikowaną wersją Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards, IFRS).
IPSAS przewidziano do stosowania w sektorze publicznym, a IFRS w odniesieniu do
spółek. Niektóre rządy przyjmują lokalne standardy sprawozdawczości, będące
uproszczoną wersją standardów IPSAS (więcej informacji na ten temat: http://
www.ipsas.org/en/ipsas_standards.htm)
Dokumentacja i sprawozdawczość budŜetowa – większość rządów przygotowuje
sprawozdania na temat wyników finansowych w ramach przygotowań budŜetowych i
sprawozdawczości w tym zakresie. Nie podlegają one Ŝadnym standardom
międzynarodowym, chociaŜ są dostępne międzynarodowe materiały zawierające
wskazówki, propagujące przejrzystość – na przykład Instrukcja przejrzystości fiskalnej
IMF (2007) [#9] oraz Najlepsze praktyki na rzecz przejrzystości budŜetowej OECD
[#10].

Przydatne materiały informacyjne dotyczące sprawozdawczości i rachunkowości na potrzeby PPP
obejmują:

•

Część 4: Rachunkowość, sprawozdawczość i audytowanie PPP w zbiorze artykułów na
temat inwestycji publicznych i partnerstw prywatnych opublikowanych przez IMF [#2]

•

Raport OECD na temat PPP, proporcji wartości do ceny i ryzyka fiskalnego, który
zawiera rozdział na temat oceniania budŜetu w kontekście przyszłych i opracowywanych na bieŜąco
regulacji oraz podejścia rachunkowego do PPP [#3, strony 90-105]

•

Raport Ceboratiego na temat zobowiązań warunkowych, który zawiera rozdział na temat
ujawniania zobowiązań warunkowych [#7, strony 32-41] z praktycznymi przykładami róŜnych
podejść w poszczególnych krajach oraz aneks opisujący adekwatne standardy międzynarodowe.

2.4.3.1 Wykazywanie zobowiązań PPP w rozliczeniach
rządowych
Rząd musi podjąć decyzję, czy i kiedy naleŜy wykazywać zobowiązania PPP – a mianowicie
oficjalnie je zaprezentować w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązany lub nakłady. Jest to
waŜna sprawa, gdyŜ w odniesieniu do zobowiązań i nakładów rządowych często ustala się limity
lub wartości docelowe. Wykazywanie lub niewykazywanie zobowiązań PPP jako nakładów lub
zobowiązań moŜe mieć zatem wpływ na decyzję rządu, czy realizować PPP, czy teŜ jak je
strukturyzować – wpływ, który nie jest oparty na dąŜeniu do uzyskania odpowiedniej proporcji
wartości do ceny. Moduł 1, Punkt 1.1.1.2: Ograniczenia i pułapki związane z PPP – brak
jasności fiskalnej opowiada, w jaki sposób niektóre rządy wykorzystały PPP, aby obejść limity
nałoŜone na zobowiązania.
Standardy finansowe wymienione w Ramce 2.4.3 zalecają traktować zaangaŜowania fiskalne w
ramach PPP na nieco inne sposoby. Dwa z nich bezpośrednio odnoszą się do kwestii, gdzie i jak
rządy udzielające zamówień powinny wykazywać bezpośrednie zobowiązania i aktywa
związane z projektami PPP:
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•

Standard IPSAS 32 – wprowadzony w 2011 roku standard IPSAS 32 określa, kiedy
naleŜy wykazywać aktywa i zobowiązania PPP przy załoŜeniu, Ŝe rząd stosuje standardy
rachunkowości memoriałowej IPSAS. Zgodnie z IPSAS 32, aktywa i zobowiązania PPP
pojawiają się w bilansie rządowym, jeŜeli (i) rząd kontroluje lub reguluje usługi, które operator
ma obowiązek dostarczać z wykorzystanie składnika aktywów PPP, kontroluje lub reguluje,
komu są dostarczana i za jaką cenę; oraz (ii) rząd kontroluje wszelkie znaczące udziały
rezydualne w tym składniku aktywów z chwilą zakończenia kontraktu. Zgodnie z tą definicją,
PPP typu „płaci rząd” pojawią się w bilansie rządowym; natomiast traktowanie PPP typu
„płaci uŜytkownik” jest mniej jasne i zaleŜy od szczegółów kontraktu [#19, 20]

•

Wytyczne Eurostat – przed wprowadzeniem IPSAS 32, jedynym standardem
dotyczącym konkretnie PPP było zarządzenie Eurostat. Zarządzenie to nakłada na rządy
europejskie obowiązek wykazywania zobowiązań PPP w statystykach zadłuŜenia, jeŜeli przy
rządzie pozostaje zarówno ryzyko popytu jak i budowy. W artykule Rougemonta na temat
Rachunkowości dotyczącej PPP – podejścia Eurostat [#2, strony 256-268] znaleźć
moŜna więcej szczegółów. PoniewaŜ w ramach większości PPP dokonuje się przynajmniej
przeniesienia na stronę prywatną ryzyka budowy, zgodnie z tą zasadą większość PPP
stanowić będzie rządowe pozycje pozabilansowe.
W artykule z 2007 roku na temat kwestii związanych z rachunkowością i
sprawozdawczością, Hemming [#2, strony 235-244] podaje przykłady krajów, które
wykazują swoje bezpośrednie zobowiązania PPP w rozliczeniach publicznych i statystykach
fiskalnych w praktyce. Od roku 2007 Zjednoczone Królestwo wykazuje zobowiązania PPP w
oparciu o ocenę alokacji ryzyka. Australia stosowała zasady dotyczące leasingu finansowego
w celu ustalenia, które zobowiązania wykazywać w rozliczeniach. RównieŜ Republika
Południowej Afryki opracowywała standardy rachunkowości dotyczące PPP.
Większość standardów rachunkowości i sprawozdawczości nie wymaga od rządów
wykazywania zobowiązań warunkowych, w tym tych wynikających z zaakceptowanego
ryzyka na mocy kontraktów PPP.W raporcie Cebotariego na temat zobowiązań
warunkowych [#7, Aneks I] znaleźć moŜna opis jednego ograniczonego wyjątku: Standardy
IPSAS dla rządów wdraŜających rachunkowość memoriałową przewidują wykazywanie
zobowiązań warunkowych, jeŜeli prawdopodobieństwo, Ŝe warunkujące je zdarzenie wystąpi,
przekracza 50% i da się wycenić kwotę zobowiązania w sposób wystarczająco wiarygodny.
W przypadkach tego rodzaju w pozycji zobowiązań oraz nakładów naleŜy wykazać wartość
bieŜącą oczekiwanego koszty zobowiązania warunkowego (w formie rezerwy) z chwilą
podpisania kontraktu.

2.4.3.2

Ujawnianie zobowiązań PPP
Większość międzynarodowych standardów sprawozdawczości i standardów statystycznych
jest zgodna, Ŝe nawet w przypadku niewykazywania przyszłych zobowiązań PPP jako
zobowiązań, powinny być one ujawniane w notach do sprawozdań. Przykładowo broszura
IMF booklet na temat inwestycji publicznych i PPP [#11, strony 14-17] opisuje, jakie
informacje naleŜy co do zasady ujawniać w przypadku PPP, oraz zawiera wymogi w zakresie
ujawniania dotyczące gwarancji.

59.
Patrz Moduł 1, Sekcja 2: Jak korzysta się z PPP, aby zapoznać się z definicją PPP typu „płaci rząd” i „płaci uŜytkownik”. Do
stycznia 2012 roku Ŝaden rząd nie wdroŜył całkowicie standardu IPSAS 32, więc kwestia jego interpretacji w praktyce wciąŜ pozostaje
otwarta.
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Ujawnianie zobowiązań warunkowych moŜe być szczególnie trudnym zadaniem, poniewaŜ
moŜe być trudno oszacować ich wartość. W Module 3 niniejszego Przewodnika, w Punkcie
3.3: Ocena projektów PPP znaleźć moŜna wskazówki dotyczące szacowania wartości
poszczególnych zobowiązań warunkowych. W swoim artykule na temat rządowych
zobowiązań warunkowych, Ceborati [#7, strony 32-41] opisuje międzynarodowe wytyczne
ujawniania zaangaŜowania w zobowiązania warunkowe – w tym te zaciągane w ramach
programów PPP – i podaje przykłady pochodzące z kilku krajów.
W artykule Ceboratiego znaleźć moŜna równieŜ opis, jak niektóre kraje interpretują te
standardy w praktyce. W Nowej Zelandii i Australii na przykład ujawnia się zobowiązania
warunkowe – równieŜ związane z PPP – w notach do sprawozdań finansowych, które
udostępnia się w Internecie.60 Od 2007 roku, Dyrektoriat BudŜetowy Ministerstwa Finansów
Chile61 publikuje raport roczny na temat zobowiązań warunkowych [#21], w którym
początkowo przedstawiane były informacje na temat zobowiązań warunkowych PPP z tytułu
gwarancji przychodów i kursów wymiany. Od tamtego czasu raport uległ rozszerzeniu i
obejmuje równieŜ inne rodzaje rządowych zobowiązań warunkowych

Kluczowe materiały: Zarządzanie finansami publicznymi w przypadku PPP.
Materiał

1

Polackova (1998) Government Contingent Liabilities:
A Hidden Risk to Fiscal Stability Dokument roboczy
badań politycznych Banku Światowego Nr 1989

2

Schwartz, Corbacho i Funke (red) (2007) Public
Investment and Public-Private Partnerships, IMF
[pozycja dostępna nakładem Palgrave w twardej
oprawie, ISBN-13 978-0-230-20133-0]

3

OECD (2008) Public-Private Partnerships: In Pursuit
of Risk Sharing and Value for Money Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [ISBN9789264042797]

4

Irwin i Mokdad (2010) Managing Contingent
Liabilities in Public-Private Partnerships: Practice in
Australia, Chile, and South Africa Bank Światowy /
PPIAF

5

Irwin (2007) Government Guarantees: Allocating and
Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure
Projects Bank Światowy

6

Castalia i WBI (2011) Subsidy Funding Mechanisms
for Public Private Partnerships in Latin America

Opis
W dokumencie tym przedstawiona została struktura konceptualna
wykorzystana w wielu późniejszych artykułach do opisania róŜnych
rodzajów zobowiązań rządowych – pozwalająca na rozróŜnienie
pomiędzy zobowiązaniami warunkowymi a bezpośrednimi i
zobowiązaniami jawnymi oraz dorozumianymi
Zbiór artykułów na temat zarządzania oddziaływaniem fiskalnym
PPP, pochodzących z konferencji IMF, która odbyła się w 2007
roku w Budapeszcie. Część Druga: Ryzyka fiskalne związane z
PPP oraz Część Czwarta: Rachunkowość, sprawozdawczość i
audytowanie PPP są szczególnie adekwatne w kontekście
zarządzania finansami publicznymi na potrzeby PPP
W ksiąŜce określono najlepsze praktyki dotyczące maksymalizacji
proporcji wartości do ceny projektów PPP, w tym rachunkowość w
zakresie wpływu fiskalnego i racjonalności cenowej. Omawia się w
niej ponadto zagadnienia związane z reformą regulacyjną,
zarządzaniem i tworzeniem zdolności instytucjonalnej
W tej pozycji opisano podejście stosowane w Stanie Wiktoria w
Australii, w Chile i Republice Południowej Afryki do analizowania
zatwierdzeń oraz sprawozdawczości w zakresie zobowiązań
warunkowych (i innych obowiązków fiskalnych) w ramach
projektów PPP oraz przedstawiono wnioski sformułowane na
potrzeby innych krajów
W raporcie tym omówiono tematy związane z wpływem fiskalnym
na projekty PPP oraz przedstawiono pewne ramy, które mają
słuŜyć politykom jako wskazówki. Zawiera on nauki wyniesione z
zarządzania zobowiązaniami, bezpośrednimi lub warunkowymi, a
ponadto studia przypadków
W raporcie tym opisano, w jakich warunkach niezbędne są niekiedy
dotacje na potrzeby PPP. W raporcie znajdują się studia
przypadków programów dotacyjnych na potrzeby PPP w Brazylii,
Kolumbii, Meksyku i Indiach

60.
Informacje na temat Nowej Zelandii znaleźć moŜna tutaj: http://www.treasury.govt.nz/government/financialstatements; dla
Australii, patrz: http://www.treasury.gov. au/contentlist.asp?ContentID=519&classification=10&titl=Annual%20Reports.
61.

Dipres: Dirección Presupuestaria przy Ministerio de Hacienda.
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Materiał

Opis

7

Cebotari (2008) Contingent Liabilities: Issues and
Practice Dokument roboczy IMF WP/08/245

Nowatorski artykuł na temat zarządzania zobowiązaniami
warunkowymi, w tym w odniesieniu do projektów PPP. Zawiera
studia przypadków mające na celu zilustrowanie wyzwań i praktyk
zarządczych z róŜnych krajów i w odniesieniu do róŜnych
zagadnień. Wspomniane studia przypadków ilustrują równieŜ
najlepsze praktyki

8

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) (2001)
Government Finance Statistics Manual

Wytyczne IMF dotyczące sposobu zgłaszania rządowych statystyk
fiskalnych

9

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) (2007)
Manual on Fiscal Transparency

Instrukcja dotycząca ujawniania sprawozdawczości fiskalnej
sektora publicznego. Zawiera ona ogólny opis obowiązków w
zakresie przejrzystości, przejrzystości procesu budŜetowego i
otwartości i integralności informacji

10

OECD (2002) OECD Best Practices in Budget
Transparency

Narzędzie, które ma pomóc państwom poprawić przejrzystość ich
procesów budŜetowych w oparciu o najlepsze praktyki

11

Akitoby, Hemming i Schwartz (2007) Public
Investment and Public-Private Partnerships IMF:
Zagadnienia Gospodarcze Nr 40

Krótka broszura opisująca implikacje PPP dotyczące publicznych
inwestycji, w tym kwestii, w jaki sposób naleŜy zarządzać
zobowiązaniami w ramach PPP i je kontrolować

12

Jednostka ds. PPP Departamentu Skarbu (2004)
National Treasury PPP Manual Module 4: PPP
Feasibility Study Rząd Republiki Południowej Afryki

Rozdział 6 “Wykazanie racjonalności cenowej” zawiera opis
metodologii
oraz
wymogów
dotyczących
wykazywania
racjonalności cenowej projektu PPP

13

Partnerships
Victoria
(2010)
National
PPP
Guidelines:
Partnerships
Victoria
Requirements Version 2 Departament Skarbu

W tych wytycznych dotyczących PPP zdefiniowano cele, zasady i
procesy na potrzeby programu PPP w Stanie Wiktoria w Australii.
W
wytycznych
podkreślono
potrzebę
przeprowadzenia
wszechstronnego testu racjonalności cenowej projektu przed jego
uwzględnieniem

14

Kongres Kolumbii (1998)Ustawa 448 (o zarządzaniu
zobowiązaniami
warunkowymi
podmiotów
rządowych)

W Ustawie utworzono Fundusz na Pokrycie Zobowiązań
Warunkowych, zdefiniowano jego źródła, przedstawiono sposób
pokrycia kosztów operacyjnych i opisano, jak Fundusz będzie
monitorować zobowiązania warunkowe przez okres obowiązywania
projektu.

15

Prezydent Peru (2008) Dekret legislacyjny Nr 1012
Prezydencja Republiki Peru

Zdefiniowano tutaj cały proces PPP
wdroŜenia kontraktu) oraz otoczenie
PPP w sektorze infrastruktury –
Ministerstwa
Finansów
oraz
PROINVERSION)

16

Prezydencja Republiki (2004) Ustawa 11079
Brazylijski Kongres Narodowy (“Ustawa Federalna o
PPP”)

Zarządzanie finansami publicznymi w przykładowych PPP

17
18

19

Zgromadzenie ustawodawcze stanu São Paulo,
Brazylia (maj 2004 r.) Ustawa 11688 („Ustawa o
PPP”)
Gubernator Stanu São Paulo (2004)
Dekret Stanowy 48 867
Rada
Międzynarodowych
Standardów
Rachunkowości Sektora Publicznego (2011) IPSAS
32 Service Concession Agreements: Grantor Rada
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Sektora Publicznego, październik 2011 r.

(od wyceny do przetargu i
instytucjonalne na potrzeby
wraz z określeniem roli
Agencji
Promocji
PPP

W Ustawie zdefiniowano proces przetargowy i przypisano role
Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Planowania oraz powołano
Federalną Radę ds. Zarządzania PPP. Ustanowiono w niej ponadto
limity zobowiązań finansowych rządu

W ustawie określono, w jaki sposób finansuje się CPP, jego skład,
strukturę organizacyjną i rolę
W dekrecie opisano szczegółowo obowiązki spoczywające na
CCP, w tym zarządzanie funduszem CPP
W materiale tym zdefiniowano wymogi w zakresie rachunkowości,
obowiązujące stronę rządową kontraktu PPP. Podano tutaj kiedy i
w jaki sposób naleŜy wykazywać aktywa i zobowiązania PPP jako
aktywa i zobowiązania rządu
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Materiał

20

21

Opis

Rada
Międzynarodowych
Standardów
Rachunkowości Sektora Publicznego (2011) IPSAS
32 At a Glance – Service Concession Agreements:
Grantor, Rada Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości Sektora Publicznego

W tym materiale źródłowym przedstawiono standard IPSAS 32,
opisany powyŜej

Dipres (2010) Informe de Pasivos Contingentes
2010 Rząd Chile

Opisano tutaj konceptualne ramy oceny zobowiązań warunkowych
oraz zaangaŜowania rządowego w zobowiązania warunkowe w
danym roku. Obejmują one informacje ilościowe (maksymalna
wartość i oczekiwany koszt) gwarancji rządowych udzielanych na
rzecz projektów PPP (koncesji)

2.5. Otoczenie prawne i regulacyjne PPP
O „otoczeniu prawnym i regulacyjnym PPP” moŜna myśleć jako o wszystkich ustawach i
regulacjach regulujących czy, lub jak, moŜna wdraŜać PPP. Te ustawy i regulacje mogą
obejmować ustawodawstwo dotyczące PPP, ustawy i regulacje w zakresie zarządzania
finansami publicznymi oraz ustawy i regulacje dotyczące danego sektora, co zostało
podsumowane w Ramce 2.5.1.
Jako minimum, otoczenie prawne PPP musi umoŜliwiać rządowi zawieranie kontraktów
PPP. W większości krajów z systemem common law, moŜliwość tę zapewnia niezbywalne
uprawnienie rządu do zawierania kontraktów, więc nie ma potrzeby wprowadzania Ŝadnych
specjalnych ustaw w tym celu. W wielu krajach prawa kontynentalnego stosuje się ustawy
dotyczące PPP, które mają na celu dać rządom uprawnienia do zawierania kontraktów PPP.
W kaŜdym z systemów, ustawy PPP mogą się okazać niezbędne do usunięcia ograniczeń
nałoŜonych na kontrakty zawierane przez rząd oraz finansowanie, przewidziane w innych
ustawach.
Otoczenie prawne i regulacyjne PPP musi ponadto precyzować, w jakich granicach Rząd
moŜe opracowywać kontrakty PPP i nimi zarządzać. PPP muszą podlegać ogólnym
zasadom i procedurom zarządzania finansami publicznymi. Dedykowane ustawy o PPP
mogą równieŜ być wykorzystane do wprowadzenia określonych zasad opracowywania i
wdraŜania PPP.
Ramka 2.5.1: Składniki otoczenia prawnego i regulacyjnego PPP
Ramy prawne i regulacyjne PPP mogą obejmować specjalne elementy ustawodawstwa
dotyczącego PPP. W odniesieniu do PPP obowiązywać moŜe równieŜ wiele róŜnych
innych praw i regulacji, a w tym:
•
Prawo administracyjne – w wielu krajach prawa kontynentalnego, agencje rządowe
są regulowane ustawami administracyjnymi, które regulują ich funkcje i proces
podejmowania decyzji
•
Prawo zamówień publicznych – w przypadku PPP proces transakcyjny musi
zazwyczaj być zgodny z prawem zamówień publicznych oraz odnośnymi regulacjami, o
ile PPP nie zostały w sposób wyraźny z niego wyłączone
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•

•

•

•
•
•
•
•

Prawo zarządzania finansami publicznymi – obowiązki, procesy i zasady
instytucjonalne przewidziane w ustawach i regulacjach dotyczących zarządzania
finansami publicznymi mogą mieć udział w kształtowaniu ram PPP. Mogą one na
przykład obejmować wymogi w zakresie zatwierdzania projektów, limity fiskalne,
procesy budŜetowania i wymogi sprawozdawczości
Otoczenia prawne i regulacyjne sektora – PPP są często wdraŜane w sektorach, w
których otoczenie prawne i regulacyjne zdefiniowane jest na szczeblu sektora. Mogą
one ograniczać moŜliwości rządu w zakresie zawierania kontraktów z sektorem
prywatnym lub przewidywać zasady, według których ma się to odbywać.
Inne ustawy mające wpływ na działalność podmiotów prywatnych obowiązują
równieŜ w odniesieniu do spółek PPP i naleŜy je wziąć pod uwagę, definiując projekty i
procesy PPP. Są one następujące:
Ustawy i regulacje dotyczące środowiska
Ustawy i regulacje dotyczące nabywania i tytułu własności do gruntów
Wymogi licencyjne, zwłaszcza obowiązujące firmy międzynarodowe
Zasady podatkowe
Prawo zatrudnienia.

W poniŜszych materiałach źródłowych znaleźć moŜna wskazówki na temat oceniania i
rozwijania otoczenia prawnego i regulacyjnego na potrzeby PPP:
•

Aneks 2 do Wytycznych EPEC zawiera przegląd wymogów prawnych i regulacyjnych
dotyczących PPP w krajach o róŜnych tradycjach prawnych [#1]

•

Bank Światowy posiada przydatne narzędzia online, umoŜliwiające dokonywanie oceny
prawnych rządowych ram PPP w Centrum Zasobów Infrastrukturalnych PPP [#2, “Otoczenia
prawne”]

•

•

Farquharson i in. [#3, strony 16-21] formułują „kluczowe pytania”, które na temat
otoczenia prawnego i regulacyjnego mogą zadać inwestorzy i kredytodawcy, oraz pewne
zasady tworzenia efektywnych otoczeń

•

Internetowy Zestaw narzędzi na potrzeby PPP w sektorze dróg i autostrad [#4, Moduł
4] Banku Światowego, zawiera – w rozdziale dotyczącym „otoczenia legislacyjnego” – opis
rodzajów ustaw umoŜliwiających wdraŜanie i zawieranie PPP oraz listę i opisy innych ustaw,
które zazwyczaj mają wpływ na projekt PPP w sektorze infrastruktury autostradowej

Komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego opublikowała ogólne
zalecenia i modelowe postanowienia legislacyjne, umoŜliwiające prowadzenie projektów
infrastrukturalnych finansowanych ze źródeł prywatnych [#5].
W pozostałej części niniejszego rozdziału opisujemy bardziej szczegółowo dwa kluczowe
aspekty, które naleŜy wziąć pod uwagę przy budowaniu otoczenia prawnego i regulacyjnego
na potrzeby PPP. W Punkcie 2.5.1 opisano dlaczego i jak niektóre kraje wprowadziły
dedykowane ustawodawstwo w odniesieniu do PPP oraz podano odnośne przykłady. W
Punkcie 2.5.2 opisano, w jaki sposób PPP wiąŜą się z prawem i regulacjami obowiązującym
w danym sektorze.
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2.5.1

Ustawodawstwo poświęcone PPP
Niektóre państwa uchwalają specjalne prawa dotyczące PPP. To, czy dana ustawa o PPP
jest potrzebna lub korzystna zaleŜy przewaŜnie od systemów prawnych i administracyjnych w
danym kraju. W krajach z systemem prawa kontynentalnego, ustawę stosuje się
najczęściej w celu upowaŜnienia rządu do zawierania kontraktów PPP oraz do regulowania
innych ograniczeń w istniejącym prawie administracyjnym, które mogą mieć wpływ na to, jak
kontrakty PPP są strukturyzowane lub jak się nimi zarządza. W krajach z systemem
common law, ustawa często nie jest potrzebna, gdyŜ rząd jest prawnie upowaŜniony do
zawierania kontraktów PPP. Niemniej wiele krajów z systemem common law wprowadzania
ustawy o PPP w celu rozstrzygnięcia niezgodności pomiędzy proponowaną polityką PPP a
62
istniejącymi ustawami. W niektórych przypadkach, Ustawy PPP mają na celu ograniczenie
swobody władzy wykonawczej we wdraŜaniu PPP oraz wzmocnienie rozliczalności i
wiarygodności zobowiązań podejmowanych przez rząd w ramach PPP, ze względu na to, Ŝe
polityka moŜe nie być tak ściśle przestrzegana, jak prawo.
Tabela 2.1: Przykłady Dokumentów Ramowych PPP, we wprowadzeniu do niniejszego
Modułu, zawiera przykłady ustaw i regulacji dotyczących PPP z pewnej liczby krajów. Yong
[#6, strona 33] podsumowuje sugerowaną treść dedykowanej ustawy o PPP. W
opracowaniu przygotowanym przez Bank Światowy i dotyczącym PPP w Centrum
Zasobów Infrastrukturalnych ds. Kontraktów, Praw i Regulacji [#2, “Ustawodawstwo”]
podaje więcej informacji, w tym podsumowania róŜnego rodzaju ustawodawstwa (takiego jak
ogólne ustawy o PPP, ustawy koncesyjne), ustawodawstwa obowiązującego w danym
sektorze, przykładowe postanowienia oraz ustawodawstwo dotyczące PPP z ponad 30
krajów.

2.5.2

Regulacje dotyczące PPP i regulacje sektorowe
PPP często mają do czynienia z dostarczaniem określonych usług w warunkach
monopolistycznych (lub niemal monopolistycznych). Monopolistyczni dostawcy kluczowych
usług są zazwyczaj regulowani przez władze, które kontrolują standardy taryfowe i usługowe.
Głównym celem tego regulowania jest ochrona klientów, szczególnie za sprawą ograniczania
korzystania z siły rynkowej. Jest ono szczególnie istotne w przypadku sektora wodnego,
elektrycznego, gazowego i telekomunikacyjnego i moŜna się z nim spotkać równieŜ w innych
sektorach, takich jak lotniska i autostrady. Standardy taryfowe i usługowe moŜna
kontrolować, wprowadzając sektorowy reŜim regulacyjny lub bezpośrednio w kontraktach
PPP, albo niekiedy poprzez połączenie obu tych działań.
Termin „sektorowy reŜim regulacyjny” oznacza zasady i obowiązki przewidziane w ustawach i
regulacjach mających na celu kontrolowanie standardów taryfowych i usługowych w
sektorze. Często oznacza to przydzielenie obowiązków do niezaleŜnej agencji regulacyjnej.
Oprócz regulowania standardów taryfowych i usługowych na rzecz konsumentów
końcowych, regulacje sektorowe mogą równieŜ regulować warunki transakcji pomiędzy
poszczególnymi dostawcami, jak dzieje się to za sprawą reŜimów międzysystemowych w
telekomunikacji. Regulacjami, za pośrednictwem licencjonowania, moŜna równieŜ
kontrolować wstęp do sektora lub zarządzać decyzjami inwestycyjnymi.
Alternatywnym podejściem względem powyŜej opisanego będzie zdefiniowanie standardów
taryfowych i usługowych bezpośrednio w kontrakcie z prywatnym dostawcą (zazwyczaj
nazywa się to „regulowaniem kontraktowym”).

62.

Mogą one obejmować prawo zamówień publicznych, prawo zarządzania finansami publicznymi, prawo prywatyzacyjne oraz
sektorowe przepisy i regulacje.
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WdraŜając PPP, w ramach którego sektor prywatny dostarcza usługi klientom we wspomnianych
sektorach monopolistycznych, rządy muszą dbać o to, by reŜim kontraktowy lub regulacyjny, bądź
oba skutecznie chroniły klientów. Tam, gdzie istnieją juŜ regulacje sektorowe – lub mogą zostać
uwzględnione – rząd musi ponadto zapewnić, by tego rodzaju regulowanie nie weszło w konflikt z
Ŝadnym kontraktem PPP w sektorze. Konflikty tego rodzaju powodują zamieszanie i mogą
sprawić, Ŝe spółki prywatne nie będą chciały inwestować ze względu na niejasności prawne. W
Punkcie 2.5.2.1 opisano, w jaki sposób wiele rządów wdraŜa PPP bez sektorowego reŜimu
regulacyjnego. W Punkcie 2.5.2.2 zawarto kwestie oraz doświadczenie, które naleŜy uwzględnić
przy wdraŜaniu PPP, oprócz regulacji sektorowych.
Kompendium wiedzy o regulowaniu dostaw mediów (www.regulationbodyofknowledge.org) to
zasób internetowy, który zawiera szczegółowe wskazówki oraz dalsze materiały do lektury na
temat szerokiej gamy tematów związanych z regulowaniem. W poniŜszych materiałach
źródłowych znaleźć moŜna ponadto bardziej szczegółowe omówienie kwestii regulowania, w tym
takŜe jego związku z PPP:

•

Yong [#6, rozdział 4.1.3] omawia ramy regulacyjne odnoszące się do PPP. W Ramce 4.4 w
niniejszym rozdziale znaleźć moŜna przegląd róŜnych podejść do regulacji w sektorze
infrastruktury

•

W serii not wyjaśniających dotyczących kluczowych tematów w dziedzinie regulowania
usług wodnych i sanitarnych [#7] omawia się wiele róŜnych tematów dotyczących regulacji w
sektorze wodnym oraz przedstawia wskazówki na potrzeby przydzielania funkcji regulacyjnych, a
takŜe moŜliwość regulowania kontraktowego lub przez niezaleŜną agencję

•

W swoim artykule na temat hybrydowych i przejściowych modelach regulacyjnych w
krajach rozwijających się, [#8] Eberhard dokonuje przeglądu róŜnych modeli regulacyjnych oraz
zalet i potencjalnych pułapek kaŜdego z nich. Artykuł zawiera równieŜ zalecenia, jak poprawić
efektywność modeli regulacyjnych

•

2.5.2.1

Dwa artykuły autorstwa Iana Alexandra [#9,#10] dotyczą wprowadzania wcześniej
ustalonych zasad zobowiązujących władze regulacyjne do przyszłych działań oraz budowania
zaufania do systemu regulacyjnego w celu zainteresowania prywatnych inwestorów.

Realizowanie PPP bez sektorowego reŜimu
regulacyjnego
Wiele rządów wdraŜa PPP bez tworzenia całościowego sektorowego reŜimu regulacyjnego.
Powszechnym podejściem do regulowania sektorowego jest zajęcie się kwestiami standardów
taryfowych i usługowych bezpośrednio w kontrakcie z prywatnym dostawcą usługi. Podejście to
nie wymaga Ŝadnych specjalnych narzędzi ani organów regulacyjnych. Sam kontrakt wyznacza
standardy usługowe, które muszą być zapewnione.
W przypadku kontraktu koncesyjnego, w kontrakcie będzie ponadto zdefiniowane, czym jest
taryfa, i będą takŜe określone zasady i procesy mające na celu korygowanie taryfy, jeŜeli zajdzie
taka potrzeba. W przypadku kontraktu dzierŜawy typu lease lub affermage, uprawnienia w
zakresie ustalania taryfy mogą pozostać przy rządzie, choć płatność na rzecz operatora – która
jest równieŜ powiązana z ilością dostarczanej usługi – zostanie ustalona w kontrakcie. Podejście
to z powodzeniem stosuje się we Francji i wielu krajach francuskojęzycznych. Oto przykłady:
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•

Miejska koncesja wodna, Senegal – w 1995 roku, rząd wdroŜył reformy mające na celu
objęcie prywatnego operatora kontraktem dzierŜawy typu affermage z przewidzianym
poziomem jakości świadczonych usług w celu poprawy wydajności sektora wodnego.
Postanowienia kontraktowe definiowały standardy i wskaźniki jakości, umoŜliwiając
monitorowanie przez komisję, i przewidywały skuteczny mechanizm rozstrzygania sporów.
Prywatny operator był prawnie zobowiązany do spełnienia standardów – dotyczących np.
jakości wody, dostępu do wody, ilości wody nieprzynoszącej przychodu – przewidzianych w
kontrakcie [#12]

•

Koncesje wodne w Manili na Filipinach – kiedy rząd filipiński postanowił zakończyć
kryzys wodny w Manili, wyraŜając zgodę na dwa kontrakty koncesyjne na dostarczanie wody
do miasta, rozwaŜał powołanie niezaleŜnego, ustawowego organu regulacyjnego. Niemniej
uznano, Ŝe wystąpienie do Kongresu o uchwalenie niezbędnych przepisów prawa będzie
zbyt czasochłonne i ryzykowne. Utworzono zatem urząd regulacyjny dotyczący dwóch
wspomnianych umów koncesyjnych w ramach spółki uŜyteczności publicznej (która
pozostaje właściciele aktywów i jest stroną kontraktu PPP). Określona klauzula w umowie
koncesyjnej nakładała na prywatnych operatorów obowiązek „współpracy” z urzędem
regulacyjnym, który z kolei był odpowiedzialny za interpretowanie regulacji przewidzianych w
umowach [#12]

•

2.5.2.2

Koncesja wodna w Bukareszcie w Rumunii równieŜ stanowi interesujący przykład struktury
regulacyjnej utworzonej na mocy kontraktu. Koncesja przewiduje dwa róŜne urzędy regulacyjne
– urząd ds. technicznych i urząd ds. ekonomicznych. Urząd ds. technicznych został stworzony
w celu monitorowania efektywności technicznej prywatnego operatora w zestawieniu ze
wskaźnikami zdefiniowanymi w kontrakcie koncesyjnym. Urząd ds. gospodarczych, będący
krajową agencją rządową, akceptował korekty taryf zgodnie z formułą przewidzianą w tym
kontrakcie.
Dalsze omówienie kwestii związanych z „regulowaniem kontraktowym” i studia
przypadków znaleźć moŜna w pracy Regulowanie kontraktowe: nowy sposób na
prywatyzację dostaw energii? [#11] oraz Notach wyjaśniających dotyczących kluczowych
tematów w dziedzinie regulowania usług wodnych i sanitarnych [#7].

Realizowanie PPP z sektorowym reŜimem regulacyjnym
W niektórych krajach podjęto decyzję o wprowadzeniu sektorowych reŜimów regulacyjnych
ze względu na wdraŜanie PPP dotyczących dostarczania usług w danym sektorze. W innych
przypadkach regulacje sektorowe były juŜ obecne. Tak czy owak, umowa PPP oraz regulacje
sektorowe powinny być starannie zharmonizowane – co moŜe wymagać zmian w
dotychczasowych regulacjach sektorowych. Na przykład:

•

63.

Vanuatu posiada kontrakty koncesyjne regulujące prywatne dostawy elektryczności w
obszarach miejskich wysp od 1940 roku. Przez dziesięciolecia kontrakty te były
egzekwowane bezpośrednio przez właściwy departament rządowy. Niemniej rząd zaczął
Erhardt, Rekas i Tonizzo (Castalia) (2010): Evaluation of the Bucharest Water and Wastewater Concession-Final Report to the IFC.
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•

się obawiać, Ŝe nie posiada wystarczających moŜliwości monitorowania i egzekwowania
kontraktów. Ponadto chciał poprawić przejrzystość i legitymizację w oczach społeczeństwa
swojego nadzoru, sprawowanego nad dostawcami energii elektrycznej. W związku z tym rząd
uchwalił w 2008 roku Ustawę o Urzędzie Regulacyjnym ds. Mediów Miejskich Nr 11 (z roku
64
2007), która powoływała nowy Urząd, regulujący zarówno sektor elektryczny, jak i wodny
W Kolumbii, w mieście Monteria zawarto nowy kontrakt koncesyjny z firmą prywatną w
1999 roku. Kolumbijski urząd regulacyjny ds. sektora wodnego, CRA, jest odpowiedzialny za
zasady regulujące ustalanie standardów taryfowych i usługowych w sektorze. Jak dotąd nie
wystąpił Ŝaden konflikt pomiędzy zasadami przewidzianymi w kontrakcie koncesyjnym a
zasadami wprowadzonymi w regulacjach krajowych, niemniej istnieje ryzyko, Ŝe moŜe dojść
do takiego konfliktu w przyszłości [#12].
Ryzyka związane z ustaleniem w kontraktach PPP zasad, które będą sprzeczne z decyzjami
podejmowanymi na mocy regulacji sektorowych są oczywiste. Nie tylko pojawi się dyskusja –
często zjadliwa – dotycząca tego, które z nich mają charakter przewaŜający, ale przede
wszystkim ryzyko prawne, które najpewniej odwiedzie prywatne firmy od składania ofert
udziału w PPP. Aby rozwiązać ten problem, rządy mogą podjąć decyzję o wyłączeniu
kontraktu PPP z zakresu obowiązywania części lub wszystkich postanowień regulacji
sektorowych albo pozostawieniu standardów taryfowych i usługowych dotyczących PPP w
gestii regulatora sektorowego. Opcją rezerwową w przypadku kontraktu PPP jest
przewidzenie rekompensaty ze strony rządu na rzecz firmy prywatnej, jeŜeli decyzje
regulacyjne są niezgodne z warunkami umowy.
Wreszcie, jeŜeli sektorowe reŜimy regulacyjne zostały juŜ wdroŜone, ich wymogi mogą mieć
równieŜ wpływ na PPP, które nie wiąŜą się z bezpośrednim dostarczaniem usług klientom. Rząd
będzie musiał sprawdzić, czy proponowany projekt PPP moŜe uzyskać zatwierdzenia licencyjne
i inwestycyjne w ramach istniejącego reŜimu – i jeŜeli decyzje w tym zakresie są podejmowane
przez niezaleŜnego regulatora, moŜe pojawić się problem koordynacji. W sektorze
energetycznym na Jamajce na przykład problem ten rozwiązano w ten sposób, Ŝe kaŜdy
proces przetargowy dotyczący wszelkich nowych IPP prowadzi Urząd ds. Regulacji Usług
UŜyteczności Publicznej. Zatwierdzenie licencyjne i inwestycyjne moŜna zatem łatwo połączyć z
selekcją zwycięskiej oferty i przyznaniem kontraktu.65
Kluczowe materiały: otoczenia prawne i regulacyjne PPP
Materiał

64.

Opis

1

Europejskie Centrum Wiedzy o PPP (2011) The
Guide to Guidance: How to Prepare, Procure,
and Deliver PPP Projects Europejski Bank
Inwestycyjny

Przewodnik i zbiór materiałów dotyczących polityk PPP i wdraŜania
projektów PPP. Aneks 2: Nota na temat ram prawnych PPP opisuje
typowe wymogi prawne i regulacyjne dotyczących PPP w krajach o
róŜnych tradycjach prawnych

2

Centrum Zasobów PPP (2011)PPP in
Infrastructure Resource Center for Contracts,
Law and Regulation Bank Światowy

W sekcji “Ustawodawstwo” znaleźć moŜna informacje i pytania
przydatne do oceny ram prawnych PPP, informacje na temat rodzajów
ustawodawstwa oraz przykłady ustawodawstwa dotyczącego PPP z
ponad 30 krajów

Rząd Vanuatu (2007) Utilities Regulatory Authority Act Nr. 11 z 2007 r.

65.
Regulatory Policy for Electricity Sector: Guidelines for the Addition of Generating Capacity to the Public Electricity Supply
System, Rozdziały 1-4, Urząd ds. Regulacji Usług UŜyteczności Publicznej, 2006. NiezaleŜne projekty energetyczne na Jamajce nie są
partnerstwami publiczno-prywatnymi w ścisłym sensie, poniewaŜ umowa zakupu energii elektrycznej zawarta jest z firmą usługową
Jamaica Public, która w większej części znajduje się w rękach prywatnych. Niemniej ten sam reŜim mógłby dobrze działać w przypadku
regulowanych mediów publicznych.
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Kluczowe materiały: Otoczenia prawne i regulacyjne PPP
Materiał

Opis

Farquharson, Torres de Mästle i Yescombe, z
Encinasem(2011) How to Engage with the
Private Sector in Public- Private Partnerships in
Emerging Markets PPIAF, Bank Światowy

Jest to podręcznik dla adeptów sektora publicznego, w którym opisano,
w jaki sposób skutecznie budować i wdraŜać PPP poprzez
przygotowanie moŜliwego do wprowadzenia na rynek projektu i
przyciągnięcie odpowiednich inwestorów prywatnych. W rozdziale 3
znaleźć moŜna przegląd ram prawnych i regulacyjnych PPP

4

PPIAF (2009) Online Toolkit for Public Private
Partnerships in Roads and Highways Bank
Światowy

W module 4 tego internetowego zestawu narzędzi, dotyczącym ustaw i
kontraktów, znajduje się sekcja „Otoczenie legislacyjne”, gdzie opisano
róŜne rodzaje ustaw, składających się na otoczenie PPP w sektorze
drogowym

5

UNCITRAL (2004) Model Legislative Provisions
on Privately Financed Infrastructure Projects
Komisja ONZ do spraw międzynarodowego
prawa handlowego

3

6

7

8

9

Yong (red.) (2010) Public-Private Partnerships
Policy and Practice: A Reference Guide
Sekretariat Wspólnoty Narodów
[ISBN Nr: 978-1-84929-020-3]

Groom, Halpern i Ehrhardt (2006) Explanatory
Notes on Key Topics in the Regulation of Water
and Sanitation Services Artykuł nr 6, czerwiec
2006 r., Bank Światowy

Eberhard (2007) Infrastructure Regulation in
Developing Countries: An Exploration of Hybrid
and Transitional Models Dokument roboczy nr 4,
Jednostka Doradcza na rzecz Infrastruktury
Publiczno-Prywatnej (PPIAF)
Alexander (2008) Regulatory Certainty Through
Committing to Explicit Rules – What, Why and
How?
Artykuł oparty na prezentacji z 5.
Rocznego
Forum
Regulatorów
Usług
UŜyteczności Publicznej (AFUR)

W tym raporcie ONZ znaleźć moŜna rekomendacje i modelowe
postanowienia ustawodawstwa dotyczącego PPP, korzystne w
przypadku finansowanych prywatnie projektów infrastrukturalnych
W raporcie tym znaleźć moŜna wyczerpujący przegląd polityk PPP na
całym świecie, a ponadto wskazówki dla osób zajmujących się PPP w
zakresie kluczowych aspektów budowania i wdraŜania polityki i
projektów PPP. W rozdziale 4.1 omówiono kluczowe zagadnienia
dotyczące otoczenia prawnego PPP oraz zasady ustawodawstwa
dotyczącego PPP
Seria not dotyczących tematów związanych z zarządzaniem
infrastrukturą, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wodnego i
sanitarnego. Tematy w nich poruszane obejmują strukturę
konceptualną regulacji, budowę regulacji, ustalenia instytucjonalne,
regulowanie kontraktowe, regulowanie usług uŜyteczności publicznej
będących własnością państwa, oraz regulowanie wody odpadowej w
krajach rozwijających się
Jest to przegląd róŜnych modeli regulacyjnych oraz zalet i
potencjalnych pułapek kaŜdego z nich. Artykuł zawiera równieŜ
zalecenia, jak poprawić efektywność modeli regulacyjnych

Dotyczy on wprowadzania ustalonych wcześniej zasad,
zobowiązujących regulatorów do przyszłych działań

10

Alexander (2007) Improving the Balance
Between
Regulatory
Independence,
Accountability, Decision-making and
Performance Artykuł przygotowany na Czwarte
Doroczne Spotkanie i Konferencję, Afrykańskie
Forum
Regulatorów
Usług
UŜyteczności
Publicznej (AFUR) (2007).

Omawia się w nim znaczenie zaufania inwestorów do reŜimu
regulacyjnego

11

Bakovic, Tenenbaumand i Woolf Regulation by
Contract: A New Way to Privatize Electricity
Distribution?
Dokument
Roboczy
Banku
Światowego nr 14, Bank Światowy

Opisano w nim kluczowe cechy „regulowania kontraktowego”; w jaki
sposób róŜne kraje poradziły sobie z pewnymi kluczowymi problemami
regulacyjnymi dzięki temu mechanizmowi; opisano tu teŜ mocne i słabe
strony
róŜnych
podejść
na
podstawie
międzynarodowego
doświadczenia

Castalia (2005) Case Studies on Water and
Sanitation Sector Economic Regulation Raport
na zlecenie Banku Światowego

Zawiera cztery szczegółowe studia przypadków z sektora wodnego na
Filipinach, w Kolumbii, Vanuatu i Senegalu – wszystkie dotyczące PPP
wdroŜonych w ramach róŜnych ogólnych podejść regulacyjnych. W
nocie dotyczącej „wątków związanych z czterema studiami
przypadków” formułuje się na podstawie tych przypadków wskazówki
na uŜytek innych rządów

12
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Moduł 3: WdraŜanie projektów PPP
Moduł ten zawiera wskazówki dotyczące kaŜdego z etapów opracowywania i wdraŜania
projektu PPP – od wstępnego określenia zapotrzebowania na potencjalne projekty, po
zarządzanie kontraktami PPP przez cały cykl Ŝycia projektu. Moduł 2, Punkt 2.2.1:
Ustanowienie procesu PPP wprowadza całościowy proces opracowywania i wdraŜania
PPP, pokazany równieŜ na Rysunku 3.1. W module opisano szczegółowo kaŜdy z etapów
procesu PPP, podając łącza do zasobów, narzędzi oraz dalszych wskazówek dla praktyków
PPP.
Rysunek 3.1: Proces opracowywania i wdraŜania PPP

Postęp w stronę
kontraktu PPP

Etap
Określenie
zapotrzebowania
na projekt PPP

Ocena PPP

Strukturyzacja PPP

Postępowanie z niewywołanymi ofertami

Opracowanie
kontraktu
PPP

Zarządzanie
transakcją
PPP

Zarządzanie
kontraktem
PPP

Pozyskanie pomysłów na projekt
Przesianie potencjalnych projektów PPP
Priorytetyzacja potencjalnych PPP do opracowania

Koncepcja
PPP

Struktura:
Identyfikacja ryzyk
Alokacja ryzyk i obowiązków
Ocena:
Kluczowe warunki
Wykonalności projektu
handlowe
Opłacalności komercyjnej PPP
Czy PPP zapewni odpowiedni stosunek wartości do ceny
Czy PPP jest odpowiedzialny fiskalnie (a jak PPP może być
nieodpowiedzialny fiskalnie?)

Zdefiniowanie wymogów jakości
Zdefiniowanie mechanizmów płatności
Stworzenie mechanizmów korygujących
Postanowienia dotyczące rozwiązania
Wprowadzenie mechanizmu rozstrzygania sporów
Wybranie strategii udzielania zamówienia
Marketing PPP
Kwalifikacja oferentów
Zarządzanie procesem przetargowym
Zamknięcie finansowe

Postęp w stronę
decyzji inwestycyjnej
"Strategiczne" lub
"wstępne"
uzasadnienie
biznesowe

Uzasadnienie
biznesowe

Zatwierdzenie
Aby przejść do
uzasadnienia
biznesowego

Zatwierdzenie

Aby przejść do
transakcji

Projekt
kontraktu PPP

Ostateczna wersja
kontraktu PPP

Ostateczna decyzja

Zatwierdzenie
Aby podpisać kontrakt

Utworzenie struktur zarządzania kontraktem
Monitorowanie i zarządzanie realizacją projektu PPP i
ryzykiem

Rządy chcą pracować wyłącznie nad „dobrymi” projektami PPP – a mianowicie takimi, które
są uzasadnione w perspektywie stosunku kosztów do korzyści, gdzie PPP oferuje lepszą
proporcję wartości do ceny niŜ tradycyjne zamówienie publiczne i jest zrównowaŜone w
perspektywie budŜetowej (patrz Ramka 3.2.1: Kryteria wyceny projektów PPP) Niemniej
to, czy projekt spełnia wszystkie te kryteria, nie moŜe być w pełni ocenione, dopóki projekt
nie został w pełni przygotowany i nie zostanie potwierdzone do czasu otrzymania ofert.
Stwarza to sytuację jak z Paragrafu 22 – rząd nie chce ponieść znaczących kosztów
przygotowywania przedsięwzięcia PPP, dopóki nie wie, czy projekt spełnia kryteria, jednakŜe
nie wie, czy projekt spełni kryteria, dopóki projekt nie jest jeszcze opracowany.
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Udane programy PPP radzą sobie z tym problemem, stosując podejście rekurencyjne polegające
na coraz bardziej rygorystycznej selekcji na kolejnych etapach przygotowywania projektu. Pomysł
jest w tym przypadku taki, Ŝe projekty muszą wydawać się odpowiednie do rozwijania ich w
formule PPP przed wydaniem na nie jakichkolwiek publicznych pieniędzy. Stąd, procesy
przygotowawcze są podzielone na etapy o rosnącej intensywności i kosztowności. Przed
przejściem do kaŜdego kolejnego etapu sprawdza się, czy jest prawdopodobne, Ŝe projekt nadal
będzie spełniać kryteria wymagane w odniesieniu do wszystkich udanych przedsięwzięć PPP.
W niniejszym module opisano ten rekurencyjny proces opracowywania PPP w
sposób następujący

•

•

Powstanie koncepcji projektu i selekcja – proces zaczyna się od powstania koncepcji
projektu, zazwyczaj w ten sam lub podobny sposób co w przypadku projektów inwestycyjnych
sektora publicznego, natomiast selekcja projektów ma na celu wyłonienie tych, które moŜna
będzie potencjalnie zrealizować w ramach PPP. Selekcja na tym etapie ma zazwyczaj charakter
orientacyjny, ograniczony do informacji dostępnych za stosunkowo niewielki koszt
Potencjalne projekty, które przetrwają selekcję, są następnie opracowywane i oceniane.
Ponownie, jest to proces rekurencyjny lub wieloetapowy – stąd wycenę i strukturyzację
pokazano na Rysunku 3.1 powyŜej równolegle. PoniewaŜ konceptualnie rzecz ujmując ocena
i strukturyzacja to dwie róŜne rzeczy, w niniejszym podręczniku najpierw omawiamy tę
pierwszą (Punkt 3.2), a następnie tę drugą (Punkt 3.3). W rzeczywistości jednak projekt
będzie zazwyczaj poddany częściowej strukturyzacji, następnie częściowej wycenie, potem
dalszej strukturyzacji, potem dalszej wycenie itd. W róŜnych krajach na róŜne sposoby dzieli
się te róŜne kroki. Wynik końcowy, często nazywany „uzasadnieniem biznesowym” stanowi
zazwyczaj podstawę do kontynuowania transakcji PPP

•

Przed wdroŜeniem transakcji PPP niezbędne jest przygotowanie projektu kontraktu PPP
– dopracowanie struktury PPP poprzez zdefiniowanie szczegółów w odpowiednim języku
prawniczym. W Punkcie 3.4 znaleźć moŜna pewne kluczowe elementy budowy kontraktu PPP

•

Zarządzanie transakcją PPP to złoŜony proces. Dobrze zaprojektowane i dobrze wdroŜone
zamówienie jest kluczową sprawą, aby uzyskać odpowiednią proporcję wartości do ceny w PPP.
Jak opisano w Punkcie 3.5, moŜe to obejmować marketing na potrzeby PPP, sprawdzenie
kwalifikacji oferentów, zaproszenie do składania ofert i ich ocenę, kontakty z oferentami podczas
procesu oraz ustalenie i finalizację kontraktu z wybranym oferentem. Pod koniec transakcji, gdy
oferty przetargowe zostały zebrane, a kontrakt jest uzgodniony, rząd będzie w końcu znał koszt i
ryzyka projektu PPP. W tym miejscu moŜna sprawdzić go raz jeszcze, aby przekonać się, czy
projekt wciąŜ spełnia kryteria PPP

•

W ramach alternatywy względem formułowania i rozwijania koncepcji projektu PPP, niektóre
rządy akceptują niezamówione oferty dotyczące projektów PPP od spółek prywatnych, co
zostało opisane w Punkcie 6.3

•

Wreszcie, po podpisaniu kontraktu, PPP wchodzi w ostatni i najdłuŜszy „etap” –
zarządzanie kontraktem przez cały jego cykl Ŝycia, które zostało opisane w
Punkcie 3.7.
Niniejszy moduł ze wskazówkami z całą pewnością nie jest materiałem wyczerpującym –
opracowywanie PPP to złoŜony proces, a kaŜdy projekt ma swoje dziwactwa. Urzędnicy
państwowi
powinni
zatrudnić
doświadczonych
doradców,
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jeŜeli wdraŜają projekt PPP. Zestaw narzędzi Banku Światowego, wspomagający
zatrudnianie doradców na potrzeby PPP w sektorze infrastruktury66 dostarcza
obszernych wskazówek na temat zatrudniania doradców i zarządzania nimi.
Ogólne wskazówki dotyczące wdraŜania projektów PPP
Jak zostało to opisane w Module 2, niektóre rządy opracowały szczegółowe materiały
informacyjne lub instrukcje dla praktyków PPP. Bank Światowy oraz inne wielostronne
instytucje równieŜ opublikowały materiały ze wskazówkami i zestawy narzędzi dotyczące
opracowywania i wdraŜania projektów PPP, w tym materiały dotyczące poszczególnych
sektorów.
W tabeli poniŜej wymieniono pewną liczbę najlepszych dokumentów informacyjnych
dotyczących PPP, opublikowanych przez rządy posiadające skuteczne programy PPP oraz
przez organizacje wielostronne. W odpowiednich rozdziałach wspomnianych instrukcji
znaleźć moŜna odwołania do „dalszych materiałów źródłowych” dotyczących kaŜdego z
etapów PPP przedstawionych w rozdziałach poniŜej.
Kluczowe materiały: otoczenia prawne i regulacyjne PPP
Materiał

Opis
Materiały dotyczące programu PPP

1

2

3

4

5

Infrastructure Australia (2011) National PPP
Guidelines tom 2: Practitioners’ Guide,
Wspólnota Australijska

Szczegółowy materiał informacyjny dla agencji wdraŜających opisujący,
w jaki sposób wdraŜać projekty PPP w marach krajowych polityk PPP,
a w tym jak ukreślać zapotrzebowanie na projekty PPP, wyceniać je i
strukturyzować, przeprowadzać proces przetargowy i zarządzać
kontraktem. Obejmuje aneksy zawierające szczegółowe wskazówki na
tematy techniczne

Rząd Kolumbii (2010) Manual de Procesos y
Procedimientos
para
la
ejecución
de
Asociaciones Público – Privadas (Instrukcja
procesu i procedur dotyczących projektów PPP)
Ministerio de Hacienda y Credito Publico –
Subdireccion de Banca de Inversion

Przewodnik dla urzędników słuŜby cywilnej na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym. Przedstawiono tutaj szczegółowo procesy i
wymogi dotyczące ustalania zapotrzebowania, oceny, przygotowania,
przeprowadzania procesu przetargowego i wdraŜania kontraktów PPP

Ministerstwo Finansów, Rząd Indii (2011) PPP
Toolkit for Improving PPP Decision-Making
Processes, Departament Spraw Gospodarczych,
Ministerstwo Finansów, Rząd Indii

Zestaw narzędzi online, opisujących proces PPP i dostarczających
wskazówek na potrzeby poszczególnych sektorów i narzędzi dla
praktyków na kaŜdym etapie zarządzania PPP

Rząd Rio de Janeiro (2008)
Manual de Parcerias

Departament Skarbu, Jednostka ds. PPP (2004 r.)
Public Private Partnership Manual, Rząd Republiki
Południowej Afryki

Podręcznik dla urzędników słuŜby cywilnej Stanu Rio de Janeiro
dotyczący opracowywania i wdraŜania PPP. Zdefiniowano w nim PPP i
sformułowano wskazówki na temat przygotowywania wstępnej oferty,
realizacji
szczegółowych
studiów
technicznych,
zarządzania
przetargiem i zarządzania kontraktem
Instrukcja dla agencji wdraŜających, w której szczegółowo opisano
proces i wymogi dotyczące opracowywania i wdraŜania PPP zgodnie z
krajowymi regulacjami PPP. Zawiera moduły dotyczące inicjowania
PPP, studium wykonalności PPP, udzielania zamówień PPP i
zarządzania umową PPP. Aneksy zawierają narzędzia i szablony do
wykorzystania na kaŜdym z etapów procesu

66. Dostępne w sieci pod adresem: http://rru.worldbank.org/Documents/Toolkits/hiringadvisors_fulltoolkit.pdf.
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Kluczowe materiały: otoczenia prawne i regulacyjne PPP
Materiał

Opis
Inne materiały informacyjne i zestawy narzędzi

6

7

Kerf, Gray, Irwin, Levesque i Taylor, pod
kierownictwem
Michaela
Kleina
(1998)
Concessions for Infrastructure: A guide to their
design and award, Dokument Techniczny Banku
Światowego nr 399, Bank Światowy i
Międzyamerykański Bank Rozwoju
Farquharson, Torres de Mästle i Yescombe z
Encinasem (2011) How to Engage with the
Private Sector in Public- Private Partnerships in
Emerging Markets, PPIAF, Bank Światowy

W dokumencie tym opisano i podano przykłady pewnej liczby waŜnych
kroków w ramach opracowania i wdraŜania PPP – ze szczególnym
uwzględnieniem PPP typu „płaci uŜytkownik” oraz koncesji. Zawiera on
rozdziały
dotyczące
szczegółowego
projektowania,
procesu
przetargowego
oraz
struktury
instytucjonalnej
(regulacyjnej)
zarządzania kontraktem
Opisano tutaj cały proces PPP i podano związane z nim wskazówki, ze
szczególnym naciskiem na doświadczenia krajów rozwijających się.
Pokrótce omówiono tutaj takŜe proces selekcji projektów; nacisk
połoŜono na przygotowanie i wprowadzenie projektu na rynek oraz
relacje z sektorem prywatnym

PPIAF (2009) Online Toolkit for Public Private
Partnerships in Roads and Highways, Bank
Światowy

Moduł 5: WdraŜanie i monitorowanie dostarcza wskazówek oraz
zawiera łącza do dalszych materiałów dotyczących ustalania
zapotrzebowania na projekty, studiów i analiz wykonalności, procesu
zamówieniowego, przyznawania kontraktu i zarządzania kontraktem

9

Bank Światowy i PPIAF (2006) Approaches to
Private Participation in Water Services: A Toolkit

Zawiera wskazówki dotyczące procesu PPP, od planowania i polityki
wyŜszego poziomu do szczegółów strukturowania PPP i wdraŜania
transakcji. Największy nacisk połoŜono tutaj na PPP typu „płaci
uŜytkownik” realizowane w sektorze wodnym

10

Bank Światowy i PPIAF (2007) Port Reform
Toolkit Second Edition

Zawiera wskazówki dotyczące pewnej liczby aspektów PPP w sektorze
portowym – w tym wskazówki dotyczące identyfikacji ryzyka, analizy
finansowej, strukturyzacji kontraktów i podejściami do zarządzania
kontraktami.

8

3.1. Określanie
zapotrzebowania
projekty PPP

na

W niniejszym punkcie opisano, w jaki sposób władze mogą ustalać, czy jest zapotrzebowanie
na potencjalne projekty PPP. Celem na tym etapie jest wybranie tych projektów, które z
największym prawdopodobieństwem mogą zostać z powodzeniem wdroŜone jako PPP, z
uwzględnieniem ograniczonych dostępnych informacji na tym wczesnym etapie procesu
PPP.
Punktem początkowym przy formułowaniu wstępnych koncepcji szerszy proces
infrastrukturalny lub planowania sektorowego, lub strategiczna ocena obszarów, w które PPP
mogą wnieść największą wartość. Istnieje zatem pewna liczba czynników do wzięcia pod
uwagę przy selekcji projektów z uwagi na ich potencjalnie wyŜszy stosunek wartości do ceny
w przypadku wdraŜania ich w postaci PPP. Ograniczone zasoby oznaczają, Ŝe nie wszystkie
potencjalne PPP moŜna opracować od razu – rząd musi ustalić, które projekty są waŜniejsze
i zostaną uwzględnione w następnym etapie opracowywania. W zestawie narzędzi online
na potrzeby PPP w Indiach [#1] znaleźć moŜna dobry przegląd metod określania
zapotrzebowania na projekty PPP.
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Rysunek 3.1.1: Określanie zapotrzebowania na projekty PPP

Jak pokazano na Rysunku 3.1.1: Określanie zapotrzebowania na projekty PPP, wynikiem
etapu określania zapotrzebowania jest zazwyczaj koncepcja PPP oraz wstępna ocena
(niekiedy nazywana strategiczną lub ogólnym uzasadnieniem biznesowym) racji
przemawiających za realizacją projektu jako PPP. W wielu krajach musi on uzyskać oficjalne
zatwierdzenie zanim będzie moŜna przystąpić do dalszego opracowywania PPP.

3.1.1

Źródła projektów
Pomysły na projekty PPP muszą skądś się brać. PowyŜsze moŜne oznaczać wbudowanie
formułowania koncepcji projektów PPP w procesy planowania i selekcji projektów w ramach
sektora publicznego – co moŜe na początku wymagać stworzenia zdolności podmiotów
odpowiedzialnych za identyfikację potrzeb sektora do rozumienia, w jaki sposób moŜna
uŜywać PPP. Centralne agencje mogą równieŜ proponować programy PPP w ramach
ogólnej zmiany w sposobie dostarczania usług publicznych lub w postaci instrumentów
mających na celu zreformowanie niedostatecznie wydajnego sektora. Przykłady tych róŜnych
podejść podano poniŜej.

Opracowywanie koncepcji PPP w ramach procesów
planowania i selekcji projektów w sektorze publicznym
Wiele pomysłów na PPP pojawia się w ramach ogólnego planowania sektora publicznego,
opracowywania polityk i procesu selekcji projektów. Proces formułowania koncepcji projektów
infrastrukturalnych – a zatem i sposoby integrowania PPP z tym procesem – jest róŜny w
zaleŜności od kraju.
MoŜe on obejmować następujące elementy:
•

Proces planowania w sektorze publicznym. Punktem startowym na potrzeby
określania zapotrzebowania na PPP moŜe być krajowy, regionalny, infrastrukturalny lub
sektorowy proces planowania. W Kolumbii na przykład
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kaŜda nowa administracja rządowa przygotowuje Plan Rozwoju Narodowego. Jednym ze
wstępnych dokumentów, które agencja wdraŜająca musi dostarczyć Jednostce ds. PPP
w celu zainicjowania procesu PPP jest raport demonstrujący, Ŝe projekt jest zgodny z
planem [#2, strona 34]
•

Analiza luki infrastrukturalnej. Niektóre kraje nierealizujące wszechstronnych
procesów planowania przeprowadzają zamiast tego analizy luki infrastrukturalnej,
identyfikując deficyty usług i potrzeby inwestycyjne w sektorze. Jest to sposób na
identyfikację procesów inwestycyjnych. Raporty te równieŜ często pokazują, Ŝe finanse
publiczne i metody udzielania zamówień nie zawsze pozwalają na wypełnienie niedoborów
infrastrukturalnych – co pozwala uzasadnić potrzebę alternatywnych metod finansowania i
udzielania zamówień. Ramka 3.1.1 zawiera opis sposobu wykorzystywania analizy luki
infrastrukturalnej w Peru

•

Selekcja projektów w oparciu o politykę. W wielu krajach nie występuje ogólny,
skoordynowany proces planowania i kolejne koncepcje projektów formułowane są na
zasadzie doraźnej na podstawie priorytetów określonych w polityce. Projekty te mogą być
następnie rozwaŜone w kontekście moŜliwości ich realizacji jako PPP. W Stanie Wiktoria w
Australia, projekty PPP muszą na przykład początkowo przejść przez zwykły proces selekcji
obowiązujący w przypadku projektów inwestycji publicznych, aby moŜna je było uwzględnić w
budŜecie jako tego rodzaju projekty. Te z nich, które charakteryzują się potencjałem PPP
wybiera się następnie, aby je objąć procesem PPP67. W Instrukcji PPP Republiki
Południowej Afryki [#4 Moduł 4, strony 1-13] określony jest ponadto proces „analizy potrzeb
i oceny moŜliwości”, stanowiący pierwsze etapy ustalania wykonalności kaŜdego projektu –
zdatność do realizacji w ramach PPP jest jednym z czynników, które powinny być następnie
wzięte pod uwagę przez odpowiedzialne agencje, w ramach analizy „moŜliwych rozwiązań”.
W krajach o względnie nowych programach PPP oznacza to często wybieranie róŜnych
koncepcji projektów juŜ przygotowanych przez agencje sektorowe i badanie tych projektów
pod kątem potencjału PPP z wykorzystaniem podejścia opisanego w Punkcie 3.1.2. W
ramach nowego programu PPP agencje sektorowe często potrzebują wsparcia – i mogą
potrzebować zachęty – do przełamania początkowej nieznajomości PPP lub niechęci do ich
realizacji.68 MoŜe to naleŜeć do obowiązków centralnej jednostki ds. PPP, jak opisano to w
Module 2 niniejszego Przewodnika, w Punkcie 2.2.3: Powołanie Jednostki ds. PPP.
Przygotowanie PPP i przeprowadzenie transakcji PPP jest często droŜsze niŜ równowaŜny
proces w ramach tradycyjnego projektu inwestycji publicznej, co równieŜ moŜe odstraszać
agencje od typowania projektów zdatnych do realizacji jako PPP. Zapewnienie dodatkowych
środków na opracowywanie projektów PPP moŜe pomóc dostrzec im w takich projektach
dodatkowe
korzyści.
Na
przykład
Indyjski
Fundusz
Rozwoju
Projektów
Infrastrukturalnych [#5], utworzony jako fundusz odnawialny, moŜe sfinansować do 75%
nakładów poniesionych na opracowywanie projektu PPP.

67.
Jak opisują Irwin i Mokdad w: (2010) Managing Contingent Liabilities in Public-Private Partnerships: Practice in Australia, Chile,
and South Africa, Bank Światowy / PPIAF.
68.
Doświadczenia Indonezji w tym względzie są opisane w opracowaniu autrostwa Castalii (2010): Indonesia’s PPP Program:
Recommendations for Success in 2010-14 and Beyond Raport na zlecenie Instytutu Banku Światowego
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Ramka 3.1.1: Analiza luki infrastrukturalnej w Peru
W Peru, Dekret Prezydencki nr 104 (2007) stanowi, Ŝe zapotrzebowanie na
przedsięwzięcie inwestycyjne powinna określać agencja zamawiająca – ministerstwo, lub
rząd regionalny bądź lokalny – w oparciu o analizę usług publicznych wskazującą na lukę
pomiędzy podaŜą a popytem, jeŜeli idzie o jakość i zasięg. Po precyzyjnym zdefiniowaniu
luki, agencja zamawiająca musi się upewnić, czy projekt mieści się w krajowych,
sektorowych, regionalnych i lokalnych priorytetach.
Ministerstwo Finansów opracowało wytyczne dotyczące wspomnianego podejścia
polegającego na identyfikacji „luki infrastrukturalnej”. Wytyczne dotyczące określania
zapotrzebowania na inwestycje publiczne i oceny projektów inwestycji publicznych
[#6, strony 15-46] definiują kroki, które naleŜy zrealizować. Kroki te obejmują: analizę
sytuacji, identyfikację problemu przyczynowo-skutkowego; określenie bezpośrednich i
ostatecznych celów projektu i identyfikację alternatywnych rozwiązań problemu.
Dekret Legislacyjny Nr 1012 (2008) przewiduje w artykule 7, Ŝe agencja zamawiająca
ustala poziomy usług / poziomy efektywności, których oczekuje na podstawie oceny
bieŜącej sytuacji oraz priorytetów krajowych, sektorowych, regionalnych lub lokalnych.

Podejście strategiczne do udziału sektora prywatnego w
usługach publicznych
W niektórych przypadkach rządy mogą obrać bardziej odgórne podejście strategiczne do
formułowania koncepcji PPP – rozwaŜając, w które obszary PPP mogą wnieść największą
wartość, a następnie pracując z odpowiednimi sektorami w celu wybrania określonych
projektów. MoŜe to obejmować wykorzystanie formuły PPP w odniesieniu do istniejących
aktywów w ramach całościowej strategii prywatyzacyjnej, jak ma to miejsce w przypadku
Polityki PPP i prywatyzacji na rok 2011 na Jamajce.69 MoŜe to równieŜ oznaczać
wprowadzenie PPP w kontekście uwzględniającym ogólną reformę sektorową w przypadku
sektora osiągającego niedostateczne wyniki, jak opisano to w Podręczniku PPP
przygotowanym przez ADB, w rozdziale na temat analizy diagnostycznej sektora [#7,
Rozdział 3].

Formułowanie koncepcji projektów przez firmy
Spółki prywatne często dostrzegają moŜliwości PPP tam, gdzie agencje rządowe ich nie
widzą. Dlatego teŜ wiele skutecznych programów PPP zapewnia moŜliwość formułowania
koncepcji projektów przez spółki prywatne i podmioty pozarządowe, aby tego rodzaju
projekty zostały rozwaŜone przez rząd. Zarazem zachęcanie spółek do sugerowania
pomysłów powinno być zrównowaŜone potrzebami konkurencyjności i przejrzystości. Jak
moŜna tego dokonać, omówiono w Punkcie 6: Postępowanie z niewywołanymi ofertami.

69.
Patrz na przykład Arana (2011) The Government of Jamaica’s Privatization Programme, prezentacja z Trzeciego
Dorocznego Forum Inwestycyjnego Zjednoczonego Królestwa i Jamajki z marca 2011 r., dostępna pod następującym adresem:
http://www.developingmarkets.com/dma/wp-content/ uploads/2011/03/denise-arana.pdf.
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3.1.2

Selekcja potencjalnych projektów
RóŜne koncepcje projektowe, sformułowane zgodnie z treścią Punktu 3.1.1, mogą się nadawać do
opracowania jako PPP, chociaŜ nie muszą. Wiele rządów definiuje kryteria co do tego, na czym
polega „dobry” projekt PPP. Zagadnienie to zostało opisane w Ramce 3.2.1: Kryteria wyceny
projektów PPP. Kryteria te zazwyczaj obejmują upewnienie się, czy projekt jest wykonalny
technicznie i opłacalny ekonomicznie, czy moŜe zostać zrealizowany w ramach opłacalnego
komercyjnie PPP, czy zapewni lepszy stosunek wartości do ceny w porównaniu z innymi opcjami
oraz czy będzie nie zwiększy długu publicznego.
Potencjalne projekty moŜna wybierać, oceniając czy – w oparciu o ograniczone dostępne
informacje – projekt wydaje się mieć duŜe szanse spełnić wspomniane kryteria i przejść do etapu
opracowywania oraz zostać z powodzeniem wdroŜony jako PPP.
Selekcja projektów wymaga zazwyczaj „przedwstępnej” analizy technicznej wykonalności
projektu, akurat na tyle głębokiej, by umoŜliwić podjęcie decyzji, czy pójść dalej. Zamiast
przeprowadzania złoŜonych ocen prawnych i ocen ryzyka moŜe ona obejmować na przykład
identyfikację głównych barier prawnych lub ryzyk technicznych, które mogą oznaczać, Ŝe projekt
nie będzie raczej moŜliwy do zrealizowania. Indyjski zestaw narzędzi online na potrzeby
PPP[#1] przedstawia typową zawartość analiz „przedwstępnych”. MoŜna się z nią zapoznać za
pomocą
tego
łącza:
http://toolkit.pppinindia.com/solid-waste-management/module2pfcaa.php?links=pfcaa1. I podobnie, podczas gdy selekcja zazwyczaj nie wiąŜe się z pełną
analizą kosztów i korzyści, moŜliwe jest sprawdzenie, czy na pewno jest powód przypuszczać, Ŝe
projekt będzie opłacalny ekonomicznie.
Upewniwszy się tak dalece jak to tylko moŜliwe, Ŝe projekt ma w ogóle sens, naleŜy sobie zadać
kolejne pytanie: czy projekt ma potencjał wdroŜenia i uzyskania odpowiedniego stosunku
wartości do ceny jako PPP. Wiele rządów wprowadza kryteria potencjału PPP lub odnośne listy
kontrolne, z którymi zestawia się projekty. Ramka 3.1.1 zawiera przykład takiej listy kontrolnej,
pochodzącej z Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki [#4]. Podobne kryteria moŜna równieŜ
wykorzystać w celu dokonania bardziej szczegółowej oceny na następnym etapie – na etapie
selekcji bowiem rzecz polega na sprawdzeniu, czy projekt z wystarczającym
prawdopodobieństwem spełni te kryteria i zostanie zakwalifikowany do następnego etapu
opracowywania.
Ramka 3.1.2: Potencjalne czynniki wyboru PPP w Republice Południowej Afryki
W wytycznych PPP Republiki Południowej Afryki wymienia następujące czynniki, które naleŜy
uwzględnić w celu ustalenia, czy projekt moŜe osiągnąć zakładany stosunek wartości do ceny
jako PPP:
Skala projektu – czy koszty transakcji są raczej uzasadnione? W Module 2 niniejszego
Podręcznika, w Punkcie 2.2.1: Polityka PPP opisano, w jaki sposób niektóre rządy ustalają
minimalne rozmiary swoich projektów
Wyniki, które moŜna jednoznacznie sprecyzować – czy są podstawy do uznania, Ŝe moŜemy
napisać kontrakt, na mocy którego odpowiedzialność zostanie przypisana do dostawcy
MoŜliwości w zakresie transferu ryzyka (oraz inne determinanty efektywności PPP) – czy jest
dobry powód, aby przypuszczać, Ŝe PPP zapewni dobrą proporcję wartości do ceny w
porównaniu z alternatywą tradycyjnego zamówienia publicznego? A mianowicie: czy da się
uzyskać odpowiednią alokację ryzyka – dzięki czemu ryzyka będą w większej części
przydzielone stronie będącej w stanie najlepiej je kontrolować lub ponosić – i skapitalizować
determinanty efektywności projektów PPP przedstawione w Module 1, Ramka 1.1.1:
Determinanty efektywności, moŜliwości rynkowe i apetyt rynkowy w ramach PPP – czy
moŜna przygotować potencjalnie rentowny projekt komercyjny oraz czy istnieje odpowiedni
poziom zainteresowania tym projektem na rynku? Ocena apetytu rynkowego moŜe wymagać
wstępnego sondowania rynku z potencjalnymi inwestorami.

Źródło: Instrukcja PPP Republiki Południowej Afryki [#4, Moduł 4, strona 13].
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W tym punkcie sensownym rozwiązaniem jest równieŜ selekcja kosztowa. Pełna ocena
fiskalna została omówiona w Punkcie 3.2.4: Ocena następstw fiskalnych. Na tym etapie
waŜne jest sprawdzenie dwóch aspektów wpływu fiskalnego. Pierwszym z nich jest całkowita
„luka w rentowności” – czyli wartość bieŜąca deficytu pomiędzy oczekiwanymi dochodami a
kosztami projektu, a zatem całkowite wsparcie finansowe, które będzie niezbędne do tego,
by uczynić projekt finansowo opłacalnym. MoŜna ją oszacować na podstawie prostej analizy
finansowej, w oparciu o dostępne informacje i rozsądne załoŜenia. Zestawienie tej kwoty z
priorytetami budŜetowymi pomaga zadbać o to, by projekt był finansowo realistyczny. Po
drugie, aby umoŜliwić kontynuowanie projektu, agencja wdraŜająca moŜe równieŜ
uwzględnić wszelkie znaczące ryzyka, co do których jest mało prawdopodobne, Ŝe sektor
prywatny je zaakceptuje – na przykład mogą one obejmować ryzyko geotechniczne lub
ryzyko znaczącego popytu – i rozwaŜyć, czy rząd byłby przygotowany do poniesienia tych
ryzyk.
W poniŜszych materiałach zawarto dalsze sugestie i wskazówki na temat czynników, które
naleŜy wziąć pod uwagę, wybierając potencjalne projekty PPP:
•

Zestaw narzędzi online na potrzeby PPP w Indiach [#1] zawiera „filtr zdatności”, który
umoŜliwia uŜytkownikowi rozwaŜenie czynników opisanych w Ramce 3.1.1 oraz przyjazność
otoczenia sektora publicznego (w tym ocenę moŜliwości sektora publicznego, jeŜeli idzie o
wdroŜenie projektu jako PPP); istnienie potencjalnych barier na drodze do wdroŜenia projektu
(w oparciu o informacje ze wstępnego studium wykonalności), a takŜe innych czynników,
takich jak oczekiwany wysiłek i zasoby niezbędne do opracowania PPP (na przykład: czy
dostępne są juŜ standardowe kontrakty)

•

W Kolumbii agencja wdraŜająca musi przedstawić Raport wykonawczy Jednostce ds.
PPP i wystąpić o zgodę na wdroŜenia projektu jako PPP. Zawarta w tym raporcie analiza –
taka jak wstępne studium wykonalności projektu – opisana jest w Instrukcji PPP [#2, strony
34-38]. Jednostka ds. PPP poddaje następnie raport ocenie, stosując Indeks
kwalifikowalności projektu, opisane w Nocie technicznej Ministerstwa Finansów w
sprawie analizy kwalifikowalności [#3]. Indeks ten pozwala na zmierzenie „warunków
koniecznych” wdroŜenia projektu jako PPP, które obejmują: zdolność organizacyjną i
funkcjonalną agencji wdraŜającej do strukturyzacji projektu PPP, prawdopodobieństwo
zainteresowania kompetentnych partnerów, ryzyko, rozmiary i czas funkcjonowania projektu,
pilność i opinie interesariuszy. W dokumencie przedstawiono ponadto pytania, na które musi
odpowiedzieć agencja wdraŜająca, aby wygenerować informacje, których będzie
potrzebować jednostka ds. PPP, aby zastosować indeks kwalifikowalności

•

Projekt instrukcji na temat procedur PPP na Jamajce [#8, strony 11-16] zawiera opis
„kryteriów PPP”, z którymi muszą być zgodne wszystkie projekty, a takŜe opis moŜliwych
sposobów oceny projektu w zestawieniu z tymi kryteriami na etapie wstępnej selekcji

•

Rząd Hong Kongu, w Przewodniku po PPP [#9, strony 31-32] opisuje szereg kryteriów,
które PPP powinny spełniać na etapie wstępnej selekcji (lub “uzasadnienia biznesowego
etapu pierwszego”), aby uznano je za przypadek, który prima facie nadaje się do wdroŜenia
jako PPP.
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3.1.3

Priorytetyzacja projektów PPP na potrzeby dalszego
opracowywania
Po określeniu zapotrzebowania na projekty, które odznaczają się potencjałem realizacji jako
PPP, praktycy muszą dokonać ich priorytetyzacji w celu dalszego opracowywania i
wdroŜenia – pamiętając, Ŝe zasoby ludzkie i finansowe dostępne na potrzeby opracowywania
projektu są raczej ograniczone.
Na wspomnianą priorytetyzację moŜe mieć wpływ pewna liczba czynników. Filipińskie
Centrum ds. PPP70 zauwaŜa na przykład, Ŝe realizowane i planowane projekty PPP tego
kraju (występujące na „Liście PPP” Centrum) zostały wybrane w oparciu o następujące
kryteria:

•

Gotowość projektu i status przygotowań – niektóre projekty zostały lepiej
przygotowane od innych, przed zaproponowaniem ich realizacji w ramach PPP, co zmniejsza
pozostałe koszty przygotowywania projektu
•

WraŜliwość na potrzeby sektora – porządek wdraŜania projektów PPP powinien być
dostosowany do ogólnych priorytetów sektorowych w ramach planu strategicznego – innymi
słowy, PPP powinny odgrywać centralną rolę w kontekście rozwoju sektora i nie być
projektami peryferyjnymi, mogącymi przynieść marginalne korzyści lub przyczynić się do
stracenia z oczu strategicznych priorytetów

•

Wysoka „zdatność wdroŜeniowa” – priorytetyzacja projektów PPP o znacznym
prawdopodobieństwie sukcesu, takich, które z największym prawdopodobieństwem
zainteresują sektor prywatnych oraz takich, które mają precedens na rynku lokalnym lub
regionalnym.
71

W wywiadzie dla Reasson Foundation, Dyrektor Urzędu ds. PPP Portoryko opisał ponadto,
w jaki sposób Urząd dokonuje wstępnej priorytetyzacji tych projektów PPP, które są najlepiej
przygotowane do wprowadzenia na rynek, i które są zgodne z ogólnymi priorytetami
przewidzianymi w polityce (takimi jak PPP dotyczące projektów szkolnych realizowanych na
bazie istniejącej infrastruktury). Projekt Instrukcji procedur PPP Jamajki [#8, strony 36-38],
zawiera przykładową macierz będącą narzędziem do priorytetyzacji potencjalnych projektów,
które uwzględnia podobne czynniki: koszty projektu, gotowość, złoŜoność, wpływ na dług
publiczny, zainteresowanie inwestorów i priorytetowość w kontekście realizacji celów polityki
rządu.
Wynikiem tego procesu będzie strumień projektów PPP umiejscowiony w kontekście całości
infrastruktury sektora i jego planu strategicznego. Upublicznienie tego strumienia moŜe być
dobrym sposobem na wzbudzenie zainteresowania sektora prywatnego inwestowaniem w
PPP w danym kraju. Farquharson i in. opisują zalety określenia „środowiska
inwestycyjnego” w związku z danym programem PPP – w tym strumienia PPP oraz innych,
planowanych, uzupełniających inwestycji infrastrukturalnych [#10, strony 21-22].

70.

71.

Zgodnie z opisem opublikowanym na stronie internetowej Centrum PPP pod następującym adresem: http://ppp.gov.ph/pppcenter/about-the-ppp-center/.
Odpis dostępny jest pod następującym adresem: http://reason.org/news/show/puerto-rico-ppp-infrastructure.
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Kluczowe materiały: Ustalanie zapotrzebowania na potencjalne projekty
Materiał

1

2

3

4

5

6

Ministerstwo Finansów, Rząd Indii (2011) PPP
Toolkit for Improving PPP Decision-Making
Processes, Departament Spraw Gospodarczych,
Ministerstwo Finansów, Rząd Indii

Opis

Moduł 2: Realizacja procesu PPP, Etap 1: Określanie
zapotrzebowania, zapewnia wyczerpujące wskazówki na temat
określania zapotrzebowania na projekty PPP

Rząd Kolumbii (2010) Manual de Procesos y
Procedimientos para la ejecución de Asociación
Público Asociaciones Público – Privadas
(Instrukcja procesu i procedur PPP) Ministerio de
Hacienda y Credito Publico – Subdireccion de
Banca de Inversion

Pozycja ta zawiera (na stronach 34-38) informacje, które agencja
wdraŜająca musi zawrzeć w swoim wstępnym raporcie przedkładanym
Jednostce ds. PPP, występując z wnioskiem o wdroŜenie projektu jako
PPP

Ministerstwo Finansów i Kredytó Publicznych,
Rząd Kolumbii (2010) Análisis de Elegibilidad
para la Preselección de Proyectos de APP
(Analiza kwalifikowalności na potrzeby wstępnej
selekcji projektów PPP)

Znaleźć moŜna tutaj indeks kwalifikowalności PPP, opis ogólnych
kryteriów kwalifikowalności, a takŜe 23 pytania, na które musi
odpowiedzieć agencja wdraŜająca, aby ocenić kwalifikowalność
projektu do wdroŜenia jako PPP

Departament Skarbu, Jednostka ds. PPP, Rząd
Republiki Południwej Afryki (2004) Public Private
Partnership Manual, Module 4: PPP Feasibility
Study, Rząd Republiki Południowej Afryki

Rząd Indii, Ministerstwo Finansów, Departament
Spraw Gospodarczych (2008) Scheme and
Guidelines for India Infrastructure Project
Development Fund, Indyjski Fundusz Rozwoju
Projektow Infrastrukturalnych (IIPDF)

Government of Perú, Ministerio de Economía y
Finanzas (undated) Pautas para la Identificación,
formulación y evaluación social de proyectos de
inversión pública, a nivel de perfil (Wytyczne w
zakresie identyfikacji, formułowania i społecznej
oceny projektów inwestycji publicznych)

Moduł 4: Studium wykonalności PPP zawiera opis „analizy potrzeb” i
„analizy opcji” jako dwóch pierwszych etapów realizacji studium
wykonalności, mających na celu „podjęcie decyzji, czy realizacja PPP
w drodze konwencjonalnego zamówienia publicznego jest najlepszym
wyborem w przypadku zaproponowanego projektu”

Znaleźć moŜna tutaj uzasadnienie utworzenia IIPDF w celu
przełamania barier stojących na drodze do ustalenia zapotrzebowania
na projekty PPP, a takŜe opis struktury i rozwiązań operacyjnych na
potrzeby funduszy.

Moduł 2: Określanie zapotrzebowania, określa podejście oparte na
„analizie luki rentowności”, mające na celu zidentyfikowanie potrzeb
inwestycyjnych oraz określenie zapotrzebowania na projekty

7

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) (2008)
Public-Private Partnership (PPP) Handbook

Rozdział 3: Strukturyzacja PPP: Diagnostyka sektora i mapa drogowa
sektora przedstawia, w jaki sposób określanie zapotrzebowania na
moŜliwe projekty PPP moŜna uczynić częścią całościowego
strategicznego przeglądu sektora

8

Rząd Jamajki (w przygotowaniu)
Draft PPP Procedures Manual

“Wykres kryteriów PPP” na stronach 11-16 prezentuje, w jaki sposób
oceniać kryteria kwalifikowalności PPP, w tym na etapie selekcji.
Rozdział 5: Określanie zapotrzebowania na projekty zawiera bardziej
szczegółowy opis oraz narzędzia na potrzeby identyfikacji moŜliwych
projektów PPP, ich selekcji i priorytetyzacji.

9

Rząd Hong Kongu, Jednostka. ds Efektywności
(2008) An Introductory Guide to
Public Private Partnerships (PPPs) Wydanie
drugie

Pierwsza część Rozdziału 4 „przygotowywanie uzasadnienia
biznesowego” zawiera kryteria, które powinien spełniać projekt, aby
posiadać uzasadnienie biznesowe „prima facie” do wdroŜenia jako PPP

10

Farquharson, Torres de Mästle i Yescombe z
Encinasem (2011) How to Engage with the
Private Sector in Public- Private Partnerships in
Emerging Markets, PPIAF, Bank Światowy

Część dotycząca rozwijania „środowiska inwestycyjnego” PPP na
stronach 21-23 zawiera opis znaczenia utworzenia strumienia
projektów PPP, wraz z jasnymi planami inwestycji w sektorze
prywatnym
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3.2. Ocena projektów PPP
Ocena projektów PPP oznacza sprawdzenie, czy jest sens dany projekt przygotowywać i
wdraŜać jako PPP. Wiele udanych programów PPP funkcjonuje w oparciu o „kryteria wyceny”
PPP – są to kryteria, na podstawie których podejmuje się decyzję, czy projekt „ma sens”. Jak
wskazano w Ramce 3.2.1 , typowe kryteria wyceny wymagają udzielenia odpowiedzi na co
najmniej następujące pytania: Czy projekt ma w ogóle sens – a mianowicie, czy spełnia
standardowe kryteria wyceny projektu takie jak wykonalność techniczna i odpowiedni
stosunek kosztów do korzyści? Czy moŜliwości związane z PPP są atrakcyjne dla rynku pod
względem komercyjnym? Czy projekt pozwoli na wygenerowanie wyŜszego stosunku
wartości do ceny, jeŜeli będzie realizowany jako PPP, a nie w ramach konwencjonalnego
procesu zamówień? Czy projekt jest zwiększa dług publiczny?
Ramka 3.2.1: Kryteria wyceny projektów PPP
Podejmując decyzję, czy realizować dany projekt w ramach PPP, rząd musi ocenić, czy
PPP zapewni dobre wykorzystanie zasobów. WiąŜe się to zazwyczaj z oceną projektu i
proponowanego PPP w zestawieniu z następującymi czterema kryteriami:
•
Wykonalność i ekonomiczna opłacalność projektu – czy proces bazowy ma sens,
niezaleŜnie od wdroŜenia jako PPP bądź jako tradycyjnego zamówienia publicznego.
Oznacza to przede wszystkim potwierdzenie, czy projekt ma centralne znaczenie w
kontekście priorytetów przewidzianych w polityce oraz sektora i planów
infrastrukturalnych. Wymaga to następnie przeprowadzenia studiów wykonalności w celu
sprawdzenia, czy projekt jest moŜliwy, oraz wyceny ekonomicznej, mającej na celu
sprawdzenie, czy projekt jest uzasadniony w perspektywie rachunku kosztów i korzyści
oraz podejścia zakładającego uzyskanie oczekiwanych korzyści przy najmniejszych
moŜliwych poniesionych kosztach
•
Opłacalność komercyjna – a mianowicie, czy projekt jest w stanie przyciągnąć
dobrej jakości sponsorów i kredytodawców, gwarantując solidny i rozsądny zwrot
finansowy. Jest to następnie potwierdzane w toku procesu przetargowego.
•
Proporcja wartości do ceny PPP – czy realizacja projektu w ramach
zaproponowanego PPP zapewni najlepszą proporcję wartości do ceny w porównaniu z
innymi moŜliwościami. MoŜe obejmować porównanie z alternatywą w postaci zamówienia
publicznego (jeŜeli istnieje moŜliwość realizowania projektu w ten sposób). MoŜe równieŜ
obejmować porównanie z innym moŜliwymi strukturami PPP, co ma na celu sprawdzenie,
czy zaproponowana struktura zapewni najlepszą wartość (na przykład, czy ryzyka zostały
optymalnie alokowane)
•
Odpowiedzialność fiskalna – czy całościowe wymogi w zakresie przychodu dotyczące
projektu pozostają w granicach moŜliwości finansowych uŜytkowników, władz publicznych,
lub jednych i drugich, aby moŜliwe było zapłacenie za usługę infrastrukturalną. WiąŜe się to
ze sprawdzeniem kosztów fiskalnych projektu – zarówno pod kątem regularnych płatności
jak i ryzyka finansowego – i ustaleniem, czy mieszczą się one w ostroŜnie skrojonym
budŜecie i innych ograniczeniach fiskalnych. Kryteria te (z pewnymi modyfikacjami) zostały
opisane bardziej szczegółowo w rozdziale dotyczącym decyzji inwestycyjnych w sektorze
publicznym” w pracy Yescombe’a o PPP [#1, Rozdział 5], “Wybieranie projektów PPP” w
pracy Farquharsona i in. [#2, Rozdział 4] oraz w rozdziale “Określanie zapotrzebowania na
projekty” w Wytycznych EPEC [#3, Rozdział 1].
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Rozdział ten opisuje, w jaki sposób praktycy PPP mogą dokonać oceny zaproponowanego
PPP w zestawieniu z kryteriami opisanymi w Ramce 3.2.1: Kryteria oceny projektu PPP:
wykonalność (Punkt 3.2.1); opłacalność ekonomiczna PPP (Punkt 3.2.2); proporcja wartości
do ceny PPP (Punkt 3.2.3); i racjonalność cenowa PPP (Punkt 3.2.4).
Na rysunku 3.2.1 pokazano, jakie miejsce zajmuje ocena projektu w ogólnym procesie PPP.
Wstępna ocena w zestawieniu z kaŜdym z kryteriów jest zazwyczaj przeprowadzona na
etapie określania zapotrzebowania na projekty i wstępnej selekcji, jak opisano to w Punkcie
1: Określanie zapotrzebowania na projekty PPP. Szczegółową ocenę po raz pierwszy
przeprowadza się najczęściej w ramach przygotowywania szczegółowego „uzasadnienia
biznesowego”, razem z opracowywaniem struktury projektu PPP, jak opisano to w Punkcie
3: Strukturyzacja projektów PPP. Ocena proporcji wartości do ceny w przypadku PPP
zaleŜy na przykład od alokacji ryzyka, która jest waŜną częścią strukturyzacji PPP. Wstępna
alokacja ryzyka moŜe zostać poddana ocenie pod kątem moŜliwości dostarczenia
odpowiedniej proporcji wartości do ceny, która to ocena moŜe prowadzić do zmian w alokacji
ryzyka.
Ocena PPP jest zazwyczaj rewidowana na dalszych etapach. W szczególności, koszty
finansowe (a zatem i racjonalność cenowa oraz proporcja wartości do ceny) nie są znane,
dopóki proces zamówieniowy nie dobiegnie końca, kiedy to rząd musi podjąć ostateczną
decyzję o podpisaniu kontraktu. Wiele rządów wymaga na tym etapie przeprowadzenia
dalszej wyceny oraz uzyskania zatwierdzenia.

Rysunek 3.2.1: Ocena projektów PPP

3.2.1

Ocena wykonalności i opłacalności ekonomicznej
projektu
Realizacja projektu w ramach PPP ma sens jedynie wówczas, gdy sam projekt jest solidny.
Większość rządów poddaje zatem zaproponowane projekty PPP tej samej ocenie technicznej i
ekonomicznej, co w przypadku wszelkich innych znaczących projektów inwestycyjnych. Ocena
tego rodzaju obejmuje zazwyczaj dwa obszerne elementy. Pierwszym z nich jest opracowanie
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koncepcji projektu i ocena jego wykonalności. Drugi polega na ocenie, czy projekt jest dobrą
decyzją inwestycyjną dla sektora publicznego – jest to najczęściej pewien rodzaj analizy
opłacalności ekonomicznej.
Wiele rządów posiada własne procesy oceny znaczących projektów inwestycji publicznych.
Dlatego teŜ w niniejszym punkcie opisuje się ten proces bardzo zwięźle w postaci, w jakiej moŜe
mieć on zastosowanie w odniesieniu do potencjalnych projektów PPP, z naciskiem na kluczowe
zagadnienia, które zazwyczaj powinny być uwzględnione oraz podaniem wyboru materiałów
źródłowych, które mogą poŜytecznie uzupełnić inne istniejące rządowe materiały informacyjne.

Zdefiniowanie projektu i sprawdzenie wykonalności
Przed dokonaniem oceny naleŜy najpierw zdefiniować projekt. Oznacza to, Ŝe projekt powinien
zostać jasno określony pod względem jego fizycznego zarysu, wykorzystywanych technologii,
wyników, których dostarczy, oraz ludzi, którym będzie słuŜyć. NaleŜy oszacować koszty
kapitałowe, operacyjne oraz utrzymania, a takŜe wszelki oczekiwany dochód. Projekt powinien
być określony w sposób wystarczająco szeroki, aby nadawał się do realizacji zarówno jako PPP,
jak teŜ i w ramach finansowanego w sposób konwencjonalny projektu publicznego.
Koncepcja projektu jest zazwyczaj następnie testowana pod kątem wykonalności w kilku
wymiarach:

•

Wykonalności technicznej – czy projekt moŜe rzeczywiście zostać wdroŜony zgodnie z
planem, z wykorzystaniem sprawdzonych technologii, bez nieuzasadnionych ryzyk technicznych?

•

Wykonalności prawnej – czy istnieją jakieś bariery prawne, przeszkadzające realizacji
projektu? W przypadku PPP oznacza to rozwaŜenie, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia prawne
co do zdolności rządu do zawarcia kontraktu PPP

•

ZrównowaŜenie środowiskowe i społeczne – warunek minimum, czy projekt musi być
zgodny krajowymi normami dotyczącymi środowiska i planowania? W niektórych przypadkach
poprzeczka moŜe zostać ustawiona wyŜej – moŜe na przykład obowiązywać wymóg zgodności z
zasadami równikowymi – jest to zestaw standardów dotyczących zarządzania ryzykami
środowiskowymi i społecznymi związanymi z transakcjami finansowania projektów, opartych na
standardach Grupy Banku Światowego. Ich szczegółowe omówienie moŜna znaleźć na
następującej stronie internetowej: http://www.equator- principles.com/ [#6].
Udzielenie odpowiedzi na pytania zazwyczaj wiąŜe się z zaangaŜowaniem ekspertów do
przeprowadzenia pewnej liczby szczegółowych badań – na przykład, studiów wykonalności
technicznej, analizy prawnej, środowiskowej i ocen wpływu społecznego. Aby uzyskać dalsze
wskazówki, naleŜy zapoznać się na przykład ze szczegółowymi instrukcjami opublikowanymi
przez rządy Kolumbii[#7] Chile [#8], Peru [#9] i Filipin[#10], dotyczące przeprowadzania studiów
wykonalności na potrzeby projektów inwestycyjnych sektora publicznego.

Ocena opłacalności ekonomicznej projektu
Aby podjąć decyzję, czy zaproponowany projekt stanowi dobre wykorzystanie zasobów
publicznych, wiele rządów przeprowadza jakiś rodzaj analizy opłacalności ekonomicznej. Projekt
jest opłacalny ekonomicznie, jeŜeli korzyści ekonomiczne z niego wynikające przekraczają jego
koszt ekonomiczny.
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Mówiąc ogólnie, koszty ekonomiczne projektu są takie same, jak jego koszty finansowe – niemniej
w niektórych przypadkach moŜliwe jest uwzględnienie innych kosztów nierynkowych, takich jak
szkody spowodowanej w środowisku naturalnym. Korzyści ekonomiczne są miernikiem wartości,
którą projekt dostarczy ludziom. Przychód, który wygeneruje dany projekt, jest zazwyczaj dolnym
obowiązującym oszacowaniem jego korzyści ekonomicznych – niemniej korzyści mogą być
znacznie wyŜsze, niŜ sam przychód. Korzyści wynikające z lepszego transportu mogą
przekraczać opłaty pobierane za korzystanie z autostrady. Wartość edukacji w szkole średniej
mierzy się poprawą warunków Ŝycia i perspektyw dzieci, które do niej uczęszczają, nawet jeśli
sama szkoła nie pobiera Ŝadnych opłat. Analiza opłacalności ekonomicznej moŜe ponadto
obejmować analizę „efektywności kosztowej”, mającą na celu ustalenie, czy projekt jest
najbardziej wydajnym kosztowo sposobem na uzyskanie zidentyfikowanych korzyści.
Istnieje bogata literatura i materiały informacyjne dotyczące oceny projektów i analizy kosztów i
korzyści ekonomicznych. W Tabeli 3.2.1 przedstawiono pewien ich wybór, z przykładowymi
rządowymi materiałami informacyjnymi, a takŜe materiały instytucji międzynarodowych i
podręczniki.

Stosowalność w odniesieniu do PPP
Wiele krajów wymaga, aby projekty PPP spełniały kryteria wykonalności i ekonomicznej
opłacalności. Jest to często wynikiem tego, Ŝe wspomniane kryteria stanowią wymóg
obowiązujący w odniesieniu do wszystkich duŜych projektów rządowych, jak opisano to powyŜej.
W innych przypadkach wymogi, które naleŜy spełnić, dotyczą wyłącznie PPP. Na przykład:

•

W odniesieniu do wszystkich znaczących projektów infrastrukturalnych na Filipinach
niezbędne jest przeprowadzenie dobrze ustrukturowanego procesu oceny wykonalności i
opłacalności, opisanego w szczegółowej instrukcji [#10]. Ten sam proces jest zasadniczo
wymagany w przypadku projektów PPP

•

Ustawa koncesyjna z 2010 roku w Chile72 stanowi, Ŝe ocenę społeczną potencjalnego
projektu PPP musi zatwierdzić Ministerstwo Planowania. Jest to jeden z dokumentów, z którymi
musi się zapoznać Rada Koncesyjna przed wydaniem zezwolenia na wdroŜenie projektu jako
PPP

•

Wytyczne opublikowane przez rządowy Fundusz Gwarancji Infrastrukturalnych Indonezji73
określają kryteria, zgodnie z którymi wnioski o udzielenie gwarancji na rzecz projektów PPP są
poddawane ocenie. Kryteria te obejmują wykonalność techniczną, opłacalność ekonomiczną i
adekwatność z perspektywy środowiskowej i społecznej

•

Pierwszym kryterium, które musi spełnić proponowany projekt PPP na Jamajce jest
„adekwatność projektu”. Opłacalność projektu obejmuje efektywność w realizacji celów
rządowych, wykonalność techniczną, wykonalność prawną, zgodność środowiskową,
zrównowaŜenie społeczne i opłacalność ekonomiczną [#4, strony 49-51].
Ogólnie rzecz ujmując, ocena potencjalnego projektu PPP jest taka sama jak w przypadku
wszelkich innych projektów inwestycji publicznych. Wspólne wyzwania w ocenie projektów – takie

72.

Chilijski Kongres Narodowy (2010) Ustawa 20410 („Ustawa koncesyjna”)

73.
IIGF (2011) Public Private Partnership in Indonesia: Infrastructure Guarantee Provision Guideline – materiał dostępny na stronie
internetowej IIGF pod adresem: www.iigf.co.id.
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jak nieobiektywny optymizm – mają zastosowanie równieŜ w przypadku oceny PPP (patrz Moduł
1, Punkt 1.2: Niedostateczne planowanie i selekcja projektów). Agencje wdraŜające powinny
równieŜ pamiętać, Ŝe praca wykonana przy ocenie adekwatności projektu dostarcza równieŜ
podstawy pozostałym działaniom składającym się na ocenę PPP. Zdefiniowanie projektu stanowi
podstawę do rozwijania modelu finansowego PPP oraz przeprowadzenia analizy opłacalności
komercyjnej i fiskalnej, a takŜe opracowania modelu porównawczego sektora publicznego. Ocena
wykonalności technicznej, zrównowaŜenia społecznego i środowiskowego, dostarczy podstawy do
analizy ryzyka. Oszacowania kosztów i zapotrzebowania przygotowane na potrzeby oceny
opłacalności ekonomicznej dostarczą ponadto dodatkowych impulsów do modelowania
finansowego oraz analizy stosunku wartości do ceny.

Tabela 3.2.1: Przykładowe materiały źródłowe na temat oceny projektów
Rodzaj

Materiał źródłowy

Opis
W tej publikacji znaleźć moŜna wytyczne dotyczące oceniania
projektów, programów i polityk za pomocą łączenia ocen
ekonomicznych, finansowych, społecznych i środowiskowych i
tworzenia w ten sposób podstawy na potrzeby analizy dostępnych
opcji, a takŜe aneksy zawierające szczegółowe informacje
techniczne. PołoŜono w niej nacisk na to, by przy
przeprowadzaniu oceny projektu unikać nieobiektywnego
optymizmu. Z Zielonej Księgi korzysta w charakterze przewodnika
wiele innych rządów

Departament Skarbu Zjednoczonego
Królestwa (wszystkie wydania) Green
Book [#11]

Krajowe
wytyczne

Ministerstwo Planowania Chile (2006)
Metodología General de Preparación y
Evaluación de Proyectos [#8]

Ministerstwo Finansów Peru, Pautas
para la Identificación, Formulación y
Evaluación Social de Proyectos de
Inversión Pública, a Nivel de Perfil [#9,
strony 88-136]

Ogólny
materiał
informacyjny

Publikacja ta zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące
oceniania projektów – w tym analizy kosztów i korzyści, analizę
efektywności kosztowej
Ten materiał źródłowy zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące
oceniania projektów – oceny społecznej, analizy wraŜliwości,
analizy zrównowaŜenia, oceny wpływu środowiskowego, oceny
organizacji i zarządzania, opracowywania planu wdroŜenia i
realizacji logicznej metodologii ramowej

Krajowy Urząd Filipin ds. Rozwoju
Gospodarczego, Reference Manual on
Project Development and Evaluation
[#10]

Znaleźć tam moŜna szczegółowe wskazówki na temat oceniania
projektów – dotyczące obliczania finansowej, ekonomicznej i
rządowej stopy zwrotu z projektu

Evalsed: Resource for the Evaluation of
Socio-Economic
Development
–
Section on “Evaluating Alternatives”9
Komisja Europejska [#12]

Materiał źródłowy online dotyczący wszystkich aspektów oceny
socjoekonomicznej. Zawiera informacje na temat analizy kosztów
i korzyści i analizy efektywności kosztowej – w kaŜdym z tych
przypadków z podaniem opisu podejścia, wskazaniem, kiedy się
je stosuje, opisem jego mocnych i słabych stron, oraz bibliografią

Belli, Anderson, Barnum, Dixon, Tan
(1997) Handbook on Economic Analysis
of Investment Operations, World Bank
[#13]

Szczegółowy podręcznik rozpoczynający się wprowadzeniem do
analizy ekonomicznej, po którym następuje szczegółowy opis
moŜliwych sposobów oceny kosztów i korzyści. Podręcznik
zawiera
rozdziały
dotyczące
korzyści
ekonomicznych
charakterystycznych w przypadku sektora opieki zdrowotnej,
edukacji i transportu

Boardman, Greenberg, Vining i Weimer
(2011) Cost Benefit Analysis: Concepts
and Practice (4th edition) Prentice Hall
[#14]

Wszechstronny podręcznik źródłowy dotyczący zagadnień
związanych z analizą kosztów i korzyści
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Rodzaj

Materiał źródłowy

Opis

ADB (1998) Handbook for Economic
Analysis of Water Supply Projects [#15]

Materiały
informacyjne
dotyczące
poszczególnych
sektorów

John Hine (2008) Economics of Road
Investment [#16]

W prezentacji tej znalazł się przegląd określonych zagadnień z
zakresu analizy kosztów i korzyści przeprowadzanej w
odniesieniu do projektów z sektora drogowego

Khatib (2003) Economic Evaluation of
Projects in the Electricity Supply
Industry [#17]

3.2.2

W tym materiale źródłowym znaleźć moŜna szczegółowe
wskazówki na temat oceniania projektów związanych z
wodociągami – w tym analizy zapotrzebowania i prognozowania,
analizy najniŜszych kosztów, analizy kosztów i korzyści
finansowych i ekonomicznych oraz analizy wraŜliwości i ryzyka

Rozdział 7, „ocena ekonomiczna projektów”, dotyczy analizy
ekonomicznych kosztów i korzyści. W pozostałych rozdziałach
omówiono analizę finansową, pokazano, jak wbudować względy
środowiskowe w ocenę projektu, oraz opisano analizę ryzyka.

Ocena opłacalności komercyjnej
Po ustaleniu, Ŝe projekt jest opłacalny ekonomicznie, następnym krokiem moŜe być rozwaŜenie,
czy projekt będzie atrakcyjny dla rynku jako PPP. Czy strony prywatne będą postrzegać związane
z nim moŜliwości jako atrakcyjne? Ogólnie rzecz biorąc strony prywatne będą uwaŜać projekt za
atrakcyjny komercyjnie, jeŜeli umoŜliwiał on będzie dobre zwroty finansowe i wymagał będzie od
strony prywatnej poniesienia rozsądnej ilości ryzyka.
Ocena zwrotów zazwyczaj wiąŜe się z analizą finansową – to jest stworzeniem modelu
finansowego projektu i sprawdzeniem przepływów pienięŜnych z projektu, zwrotów z nim
związanych i solidności finansowej. W Podręczniku PPP przygotowanym przez ADB [#18,
strony 17-18] znaleźć moŜna krótki przegląd typowych analiz finansowych PPP. W rozdziale na
temat strukturyzacji finansowania Yescombe [#19, Rozdział 10] podaje bardziej
wszechstronny opis.
JeŜeli przychód z opłat uŜytkowników przekracza koszty oraz wymagany z perspektywy
komercyjnej zwrot z kapitału, projekt będzie zasadniczo atrakcyjny komercyjne (pod warunkiem,
Ŝe ryzyka będą postrzegane jako rozsądne). JeŜeli opłaty uŜytkownika nie są na takim poziomie,
rząd moŜe skorzystać z analizy finansowej aby ocenić niezbędny wkład rządowy – który z kolei
naleŜy ocenić w ramach analizy finansowej omawianej w Punkcie 3.2.4.
Rządy oceniają równieŜ często apetyt potencjalnych partnerów w odniesieniu do
zaproponowanego PPP przed wprowadzeniem go na rynek. PowyŜsze moŜe obejmować wzięcie
po prostu pod uwagę, czy w kraju lub regionie wdraŜane były wcześniej podobne projekty przy
udziale partnerów prywatnych. MoŜe to równieŜ obejmować testowanie zainteresowania
rynkowego na drodze sondowania rynku – czyli przedstawienia głównych parametrów

74.
Materiał dostępny pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_
techniques/evaluating_alternatives/index_en.htm.
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75

projektu potencjalnym inwestorom, aby mogli zadać pytania i wygłosić swoje uwagi. W
materiałach poniŜej znaleźć moŜna dalsze wskazówki na temat sondowania rynku.
•

W rozdziale dotyczącymi zarządzania interfejsem z sektorem prywatnym [#20,
Rozdział 8] Farquahrson opisuje „10 najlepszych wskazówek” dotyczących sondowania rynku

•

Artykuł 4Ps na temat “miękkiego testowania rynku” [#21] zawiera wskazówki,
praktyczne wytyczne oraz studium przypadku sondowania rynku w przypadku PPP w
Zjednoczonym Królestwie

•

W rozdziale na temat analizy opcji zamówieniowych Grimsey i Lewis [#22, strony
409-411] opisują sondowanie rynku na potrzeby hipotetycznego, przykładowego projektu PPP
dotyczącego szpitala
•

Signapurski Podręcznik PPP [#23, strony 56-57] przewiduje obowiązek agencji
wdraŜających, polegający na przeprowadzeniu sondowania rynku przed wstępną kwalifikacją
projektu i zawiera opis informacji, które naleŜy na tym etapie przekazać.
Sondowanie rynku mogą przeprowadzać bezpośrednio agencje rynkowe lub moŜe ono
zostać oddelegowane do doświadczonych doradców transakcyjnych. Doradcy transakcyjni
tacy jak IFC i inne spółki często znają prawdopodobnych oferentów do projektów PPP wielu
róŜnych rodzajów. Korzystanie z ich usług do oceny zainteresowania rynku umoŜliwia
rządowi odniesienie z tych relacji korzyści, co moŜe się przełoŜyć na informacje zwrotne z
rynku, które będą bardziej rzetelne i dokładne niŜe te, które niedoświadczona agencja
rządowa będzie w stanie uzyskać samodzielnie.

3.2.3

Ocena proporcji wartości do ceny
Kluczowym celem większości rządów przy wdraŜaniu PPP jest uzyskanie w procesie
zapewniania niezbędnej infrastruktury odpowiedniej proporcji wartości do ceny.
„Odpowiednia proporcja wartość do ceny” oznacza uzyskanie optymalnego połączenia
korzyści i kosztów w ramach dostarczania usług poŜądanych przez uŜytkowników. Wiele
udanych programów PPP obejmuje wymóg dokonania oceny, czy PPP dostarczy raczej
większą wartość społeczeństwu niŜ konwencjonalny proces zamówień.
Istnieje kilka podejść do oceny stosunku wartości do ceny. Jednym prostym rozwiązaniem
jest przeprowadzenie oceny jakościowej, która została opisana w Punkcie 3.2.3.1.
PowyŜsze obejmuje sprawdzenie, czy istnieją odpowiednie warunki, aby PPP pozwoliło
osiągnąć odpowiednią proporcję jakości do ceny – na przykład: czy PPP odpowiednio
ustrukturyzowano oraz czy oczekuje się napięcia konkurencyjnego.
Wiele programów PPP obejmuje wymóg przeprowadzenia ilościowej oceny proporcji
wartości do ceny. Obejmuje ona zazwyczaj porównania wybranej opcji PPP z „modelem
porównawczym sektora publicznego (Public Sector Comparator, PSC) – który

75.
W typowej sytuacji koncepcja projektu i wstępna struktura, opracowana podczas etapu strukturyzacji opisanego w Punkcie 1:
Strukturyzacja projektów PPP.
76.
Patrz na przykład strona internetowa programu Value for Money Narodowej Izby Kontroli Zjednoczonego Królestwa, gdzie
zdefiniowaną „dobrą proporcję wartości do ceny” jako „optymalne wykorzystanie zasobów w celu osiągnięcia zamierzonych
rezultatów”.http://www.nao.org.uk/about_us/what_we_do/ value_for_money_audit.aspx.
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stanowi obraz tego, jak wyglądałby projekt, gdyby został on wdroŜony standardową drogą
zamówieniową77. Porównanie to moŜna przeprowadzić na kilka sposobów. Najbardziej
powszechnym sposobem jest porównanie kosztów w ramach dwóch opcji – porównanie
skorygowanych o ryzyko kosztów, które musiałby ponieść rząd, zamawiając realizację tego
samego procesu tradycyjną drogą, z oczekiwanymi kosztami, które musiałby ponieść w przypadku
PPP (przed zamówieniem) lub rzeczywistymi ofertami (po zamówieniu). Alternatywą jest
porównanie wspomnianych dwóch opcji w oparciu o koszty i korzyści ekonomiczne . A
mianowicie, zwaŜyć ilościowo oczekiwane korzyści PPP w porównaniu z konwencjonalnym
procesem zamówieniowym oraz dodatkowymi kosztami związanymi z PPP. W punktach 3.2.3.2 i
3.2.3.3 opisano wspomniane dwa podejścia oraz podano łącza do materiałów źródłowych i
narzędzi.
Porównanie proporcji wartości do ceny moŜna równieŜ przeprowadzić w przypadku określonego,
zaproponowanego projektu PPP. MoŜna równieŜ to zrobić na poziomie programu, w odniesieniu
do projektów o wspólnej charakterystyce. W instrukcji przeprowadzania oceny proporcji
wartości do ceny opracowanej przez Departament Skarbu Zjednoczonego Królestwa [#28]
opisano na przykład, w jaki sposób naleŜy oceniać proporcję wartości do ceny zarówno na
poziomie programu jak i projektu.
Analiza stosunku wartości do ceny – a zwłaszcza metodologie oparte na „modelu porównawczym
sektora publicznego” – była szeroko dyskutowana. Niektórzy kwestionują wartość i adekwatność
podejścia opartego na takim modelu, zwłaszcza w kontekście krajów rozwijających się. Aby
zapoznać się z dalszymi omówieniami podejść do oceniania proporcji wartości do ceny oraz ich
względnymi zaletami i wadami, patrz:

•

•

W swoim artykule na temat PPP i proporcji wartości do ceny, Grimsey and Lewis [#24,
strony 347-351] zawarli część dotyczącą „podejść do proporcji wartości do ceny”, w którym opisali
przykłady podejść stosowany w róŜnych krajach

•

•

Farquharson i in., w rozdziale dotyczącym “selekcji projektów” [#2, strony 41-43], zawiera
krótki opis analizy proporcji wartości do ceny oraz analizy kosztów i korzyści, a takŜe rozwaŜania
na temat wartości podejść jakościowych w zestawieniu z ilościowymi

W publikacji OECD na temat projektów PPP [#25, strony 71-72], w której opisano równieŜ
szereg metod stosowanych w róŜnych krajach, dotyczy „spektrum” złoŜoności, od prostego
zdawania się na konkurencję do pełnej analizy kosztów i korzyści w ramach róŜnych opcji
zamówieniowych

Zestaw narzędzi na potrzeby PPP w sektorze dróg i autostrad, przygotowany przez
PPIAF, zawiera rozdział dotyczący proporcji wartości do ceny oraz PSC [#27], gdzie opisano logikę
leŜącą u podstaw analizy proporcji wartości do ceny oraz sposób korzystania z PSC.

3.2.3.1 Ocena jakościowa stosunku wartości
do ceny
Podczas gdy w przypadku licznych programów PPP w krajach rozwiniętych podejścia ilościowe do
analizy proporcji wartości do ceny są wymogiem, są one skomplikowane i nie zawsze mogą być
warte poniesienia kosztów. JeŜeli na przykład nie istnieje opcja związana z sektorem publicznym
dotycząca danego projektu (na przykład ze względu na brak odpowiedniej przestrzeni fiskalnej w
77. Aby wybrać spośród bogatego spektrum opcji realizacji projektu moŜna zasadniczo skorzystać z proporcji wartości do ceny.
Proporcja wartości do ceny w przypadku opcji Zaprojektuj, Zbuduj, PrzekaŜ moŜe być porównana z opcją Zaprojektuj, Zbuduj,
Eksploatuj, Konserwuj oraz opcją Zaprojektuj, Zbuduj, Eksploatuj, Konserwuj, Finansuj (aby zapoznać się z wymienionymi rodzajami
projektów, patrz Moduł 1, Rozdział 2: Jak korzysta się z PPP). W praktyce w ramach większości programów PPP uznano takie
podejście za zbyt skomplikowane i kosztowne. W związku z tym, przyjęto w ich ramach porównywanie parami. Na początku
opracowuje się najlepszą opcję PPP z wykorzystaniem podejść opisanych w Rozdziale 3: Strukturyzacja projektów PPP. Wynik
jest następnie porównywany z najlepszą opcją w ramach tradycyjnego procesu zamówieniowego w sektorze publicznym.
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kraju, aby go wdroŜyć), lub jeśli istnieją niepotwierdzone, choć liczne doniesienia Ŝe, dajmy na to,
finansowane prywatnie płatne drogi w danym kraju sprawują się lepiej niŜ publiczne, szczegółowe
porównanie moŜe nie być moŜliwe do przeprowadzenia. Co więcej, w przypadku ograniczonej
dostępności danych podejście PSC nie jest tak przydatne.
Zamiast tego, lub w charakterze uzupełnienia analizy ilościowej, rządy mogą zastosować
podejście ilościowe i sprawdzić z jego pomocą, czy PPP moŜe z odpowiednim
prawdopodobieństwem wygenerować oczekiwaną proporcję wartości do ceny, jak opisują to
Farquharson i in. [#2, strony 42-43]. Obejmuje to w typowej sytuacji sprawdzenie, czy spełnione
są warunki niezbędne do uzyskania określonej proporcji wartości do ceny, a w tym:

•

Sprawdzenie, czy PPP poddano odpowiedniej strukturyzacji, aby w najlepszy moŜliwy sposób
wykorzystać „determinanty efektywności” PPP (jak opisano w Module 1, Ramka 1.1.1) oraz
następujących zasad określonych w Punkcie 3: Strukturyzacja projektów PPP

•

Sprawdzenie, czy moŜna oczekiwać, Ŝe projekt PPP wygeneruje odpowiednie napięcie
konkurencyjne w procesie ofertowym.
W Instrukcji oceny proporcji jakości do ceny przygotowanej przez Departament Skarbu
Zjednoczonego Królestwa [#27] zawarto zarówno podejście ilościowe, jak i jakościowe (co
opisano bardziej szczegółowo w Ramce 3.2.2). W instrukcji tej sformułowano szczegółowe
pytania oraz listy kontrolne na potrzeby jakościowej oceny proporcji wartości do ceny
zaproponowanego projektu lub programu PPP.

3.2.3.2

Standardowy
fiskalnych

PSC

–

porównywanie

kosztów

Najbardziej powszechne ilościowe narzędziem oceny proporcji wartości do ceny danego projektu
PPP wyprowadza się z podejścia pierwotnie zastosowanego w ramach programu PFI w
Zjednoczonym Królestwie we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX w78. Obejmuje ono
porównanie kosztów fiskalnych moŜliwych opcji realizacji PPP z konwencjonalnym sposobem
dostarczania projektów publicznych.
Podejście do analizy proporcji wartości do ceny, oparte na kosztach fiskalnych, jest konstrukcją
modelu porównawczego sektora publicznego (PSC) – kosztu, który ponieść musi rząd, wdraŜając
projekt za pośrednictwem tradycyjnego procesu zamówieniowego. Obliczanie PSC moŜe być
skomplikowane i aby przeprowadzić rzetelne porównanie, niezbędne jest dokonanie pewnej liczby
korekt. Ramka 3.2.2 zawiera zwięzły opis typowego sposobu obliczania PSC. Zwrócono w niej
ponadto uwagę na pewne debaty metodologiczne.
Ten rodzaj PSC moŜna wykorzystać na dwóch etapach procesu zamówieniowego, jak opisano to
w rozdziale dotyczącym ekonomii PPP, zawartym w ksiąŜce OECD [#25, strony 71-72]. Są
one następujące:

•

Przed procesem ofertowania – PSC moŜna porównać z „bliźniaczym” lub „referencyjnym”
PPP, albo z „rynkowym modelem porównawczym” – modelem oczekiwanych kosztów projektu
realizowanego w ramach PPP. Takie podejście moŜe pomóc w określeniu, i to jeszcze przed
podjęciem decyzji co do tego, czy przejść do szczegółowych przygotowań i zamawiania, czy
naleŜy oczekiwać, Ŝe PPP zapewni oczekiwaną proporcję wartości do ceny. Model referencyjny
PPP będzie toŜsamy z modelem finansowym opisanym w Punkcie 2.2:
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78.

Jak opisują Leigland i Shugart w swoim artykule informacyjnym na temat PSC [#32].
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Ocena opłacalności komercyjnej. Jest to punkt podkreślany w podejściu stosowanym
w Zjednoczonym Królestwie, co zostało szczegółowo opisane w notach informacyjnych
Departamentu Skarbu na temat oceniania proporcji wartości do ceny [#26 i #28]
•

Podczas procesu przetargowego – PCS moŜna równieŜ porównać z otrzymanymi
ofertami PPP i ocenić, czy oferty te zapewnią odpowiednią proporcję wartości do ceny. Jest to
podejście stosowane w Australii. Zostało ono opisane w Nocie technicznej w sprawie PSC
[#29].
Pomimo zachęcającej logiki koncepcji, pod adresem PSC i podejścia polegającego na
porównaniu kosztów fiskalnych wygłoszonych zostało wiele słów krytyki w krajach, w których
stosowano je regularnie, takich jak Zjednoczone Królestwo i Australia. W przeglądzie
programu PPP przygotowany przez Izbę Lordów Zjednoczonego Królestwa pojawiają
się na przykład argumenty, Ŝe brak odpowiednich danych oraz problemy metodologiczne
ograniczają wartość PSC W odpowiedzi na przegląd rząd przyznał, Ŝe PSC zapewnia jedynie
fragmentaryczny obraz i podkreślił, Ŝe stosowanie tego modelu jest równowaŜone za pomocą
analizy jakościowej, co opisano w Punkcie 3.2.3.1: Ocena jakościowa proporcji wartości
do ceny.

W swoim artykule informacyjnym na temat PSC Leigland i Shugart [#32, strony 2-3]
podsumowali wspomniane krytyczne argumenty, które obejmują nieuniknioną niedokładność
szacunków w przypadku projektów długoterminowych, brak konsensusu co do metodologii
oraz moŜliwość manipulacji, mającej na celu osiągnięcie poŜądanego rozstrzygnięcia.
Grimsey i Lewis [#24, strony 362-371] opisują niektóre z tych krytycznych argumentów
bardziej szczegółowo. Z uwagi na te wyzwania, Leigland and Shugart w swoim artykule
informacyjnym [#32, strony 3-4] omawiają równieŜ, czy i jak podejście PSC moŜe mieć sens
w kontekście krajów rozwijających się.

Ramka 3.2.2: Jak oblicza się model porównawczy sektora publicznego
Obliczanie PSC moŜe być skomplikowane. Punktem wyjściowym jest zazwyczaj najlepsze
oszacowanie kosztów kapitałowych oraz kosztów eksploatacji i konserwacji przez cały cykl
Ŝycia w przypadku wdraŜania projektu w ramach zamówienia publicznego. Wynik jest
zazwyczaj korygowany, aby umoŜliwić rzetelne porównanie pomiędzy PSC a PPP. W Nocie
informacyjnej na temat PSC przygotowanej przez Infrastructure Australia [#29, Rozdział
2.3] znaleźć moŜna opis dwóch rodzajów korekt:
• Korekty ryzyka – jedną z podstawowych róŜnic pomiędzy zamówieniem publicznym a
podejściem PPP jest ta, Ŝe w ramach PPP niektóre ryzyka są przenoszone na stronę
prywatną. W zwrocie z inwestycji, którego oczekuje strona prywatna, te przeniesione
ryzyka będą uwzględnione. Oznacza to, Ŝe aby przeprowadzić rzetelne porównanie, w
PSC naleŜy uwzględnić równieŜ koszty tych ryzyk
• Korekty na rzecz “neutralności konkurencyjnej” – projekt lub przedsięwzięcie w
sektorze publicznym mogą posiadać wady i zalety w obszarze kosztów, jeŜeli porównać
je ze spółką prywatną, która tworzy koszty lub korzyści na rzecz rządu, których w
standardowej sytuacji nie brałoby się pod uwagę, rozwaŜając projekt realizowany w
ramach zamówienia publicznego. RóŜne mogą być w tych dwóch opcjach na przykład

79.

Komisja Specjalna ds. Gospodarczych Izby Lordów Zjednoczonego Królestwa (1. Raport z sesji 2009-2010) Private
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Finance Projects and Off-Balance Sheet Debt, Tom 1: Raport (marzec 2010 r.) Dokument HL 63-I, strony 14-15.
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zobowiązania podatkowe. RóŜnice te naleŜy przy obliczaniu PSC skorygować.
RóŜnice występują równieŜ w harmonogramach płatności, jako Ŝe w przypadku opcji PPP
płatności często są rozłoŜone w czasie, natomiast w przypadku zamówień publicznych rząd
musi pokryć koszty budowy z góry. Strumień płatności jest zazwyczaj przekształcany w
wartości bieŜące netto, co pozwala uzyskać pojedynczą wartość do porównania. Wymaga
to zdefiniowania odpowiedniej stopy dyskontowej, którą będzie moŜna zastosować do
przyszłych przepływów pienięŜnych zarówno w modelu PPP jak i PSC.
W poniŜszych materiałach znaleźć moŜna bardziej szczegółowe opisy i przykłady moŜliwych
zastosowań i sposobów obliczania PSC w róŜnych krajach:
• Do Szczegółowych wytycznych Departamentu Skarbu Zjednoczonego Królestwa
[#28] dołączono arkusz kalkulacyjny modelu do przeprowadzenia ilościowej analizy
proporcji wartości do ceny. Są one dostępne pod następującym adresem: http://www.hmtreasury.gov.uk/ppp_vfm_ index.htm
• Instrukcja PPP Republiki Południowej Afryki zawiera moduł dotyczący studium
wykonalności PPP, w którym moŜna znaleźć opis sposobu obliczania i korzystania z PSC
[#5, Moduł 4, strony 17-49]
• Kolumbijska Nota techniczna na temat analizy PSC [#31] określa koncepcje PSC i
proporcji wartości do ceny i zawiera zarówno szczegółowe wskazówki jak i przykłady
obliczania PSC.
RóŜnice i wyzwania metodologiczne
ChociaŜ PSC jest powszechnie stosowany, poszczególne metodologie róŜnią się pomiędzy
krajami i trwa nieustająca debata nad pewną liczbą kwestii metodologicznych. W swoim
artykule na temat PSC Shugart [#33] podkreśla dwie powiązane ze sobą kwestie: która
stopa dyskontowa będzie odpowiednia przy obliczaniu wartości bieŜących oraz w jaki sposób
uwzględnić koszty ryzyka. Grimsey i Lewis [#34] oraz Gray, Hall i Pollard [#35] równieŜ
skupiają się na wyborze stopy dyskontowej oraz jej związku z alokacją ryzyka w ramach PPP
i zamówienia publicznego. Przygotowane przez Partnerships Victoria Często zadawane
pytania (FAQ) i powszechne problemy przy opracowywaniu PSC [#30] równieŜ dotyka
tych kwestii, a ponadto zawiera opis kilku nowych.
Wiele krajów w Ameryce Łacińskiej, takich jak Kolumbia i Peru, opracowało wyczerpujące
wytyczne metodologiczne na potrzeby wdraŜania metodologii modelu porównawczego
sektora publicznego. Niemniej ze względu na brak moŜliwości i/lub wiarygodnych informacji,
aby wdroŜyć tego rodzaju złoŜoną metodologię, Ŝaden z tych krajów nie wdroŜył w pełni od
2011 roku tej metodologii w praktyce.

3.2.3.3 Zestawienie ekonomicznych kosztów i korzyści PPP i
zamówienia publicznego
Jeden z krytycznych argumentów często polegał na wskazywaniu, Ŝe PSC skupia się
wyłącznie na kosztach finansowych, które rząd musi ponieść w ramach PPP lub zamówienia
publicznego. Bardziej całościowe podejście natomiast uwzględniałoby równieŜ róŜnice w
oczekiwanych
korzyściach
i
porównywało
je
z
korzyścią
ekonomiczną
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netto w ramach PPP lub zamówienia publicznego. Z drugiej jednak strony, jak zauwaŜają
Grimsey i Lewis [#34, strona 353], czyni to analizę proporcji wartości do ceny bardziej
skomplikowaną w porównaniu z podejściem PSC, a ryzyko moŜe sprawić, Ŝe wyniki będą jeszcze
bardziej subiektywne.
W Nocie na temat niefinansowych korzyści PPP przygotowanej przez EPEC [#36] znaleźć
moŜna na przykład sugestię, w jaki sposób moŜna pewne korzyści płynące z PPP – jak opisano w
Module 1, Punkt 1: Wyzwania infrastrukturalne i w jaki sposób PPP mogą pomóc im
sprostać – da się skwantyfikować i dodać do bardziej typowej analizy PSC.
Nieliczne kraje wprowadziły tego rodzaju analizę w praktyce. Nowy Program PPP Nowej Zelandii
jest tutaj wyjątkiem i korzysta się w jego ramach z analizy kosztów i korzyści jako głównego
narzędzia słuŜącego do oceny opcji zamówieniowych. Nowozelandzki materiał informacyjny
dotyczący PPP [#37, strony 6-12] poleca praktykom zidentyfikowanie potencjalnych korzyści PPP,
których nie posiada tradycyjne zamówienie publiczne – wśród determinantów efektywności
opisanych w Module 1, Ramka 1.1.1: Determinanty efektywności projektów PPP – i tam, gdzie
to moŜliwe, przypisanie wartości dolarowych do kaŜdej korzyści. W przygotowanej przez rząd
Nowej Zelandii dla 2010 roku ocenie proporcji wartości do ceny w ramach zamówień
dotyczących nowych szkół realizowanych jako PPP [#38] znaleźć moŜna przykład tego
podejścia zastosowanego w praktyce. Podobne podejście stosuje się równieŜ na Jamajce, co
opisano w projekcie instrukcji procedur PPP [#4].
W wielu krajach rozwijających się celem programów PPP nie jest tylko redukcja kosztów, ale
przekształcenie sposobu dostarczania usług. Rządy liczą na przykład na to, Ŝe drogi będą lepiej
utrzymane, co przyniesie o wiele większe korzyści, jeśli idzie o rozwój handlowy i gospodarczy.
Wspomnianych zmian w poziomach usług i jakości nie sposób uchwycić porównując koszty
fiskalne PPP i zamówienia publicznego. JeŜeli te oczekiwane korzyści są znaczące i poŜądane
jest przeprowadzenie ilościowej analizy proporcji wartości do ceny, analiza ekonomiczna kosztów i
korzyści będzie najpewniej lepszym rozwiązaniem.

3.2.4

Ocena następstw fiskalnych
Proponowany projekt PPP moŜe być wykonalny i opłacalny ekonomicznie, a proporcja wartości do
ceny moŜe pokazać, Ŝe najlepszą drogą realizacji projektu jest PPP. Niemniej rząd zlecający
zamówienie musi równieŜ podjąć decyzję, czy PPP jest racjonalne cenowo i odpowiedzialne
fiskalnie, uwzględniając ograniczenia fiskalne.
Wiele rządów przystępowało do PPP nie rozumiejąc w pełni ich moŜliwych kosztów. MoŜe to
stworzyć znaczące ryzyko fiskalne dla rządu (patrz Moduł 1, Punkt 1.1.1.2: Ograniczenia i
pułapki związane z PPP – brak jasności fiskalnej). Aby uniknąć tej pułapki, rząd musi ocenić
racjonalność fiskalną juŜ przy dokonywaniu oceny projektu PPP – aby nie wchodzić na rynek z
projektami, na które rządu nie stać.
Zobowiązania fiskalne mogą być „bezpośrednie” albo „warunkowe”. Zobowiązania bezpośrednie
to te, o których rząd wie, Ŝe będzie je musiał ponieść, jeŜeli projekt PPP zostanie uruchomiony –
na przykład mogą to być opłaty z tytułu dostępności w ramach PPP dotyczącego szkoły. Płatności
warunkowe to takie, które będą konieczne jedynie w przypadku zajścia określonych okoliczności –
na przykład mogą to być płatności, które trzeba zrealizować na mocy gwarancji minimalnych
poziomów ruchu drogowego na autostradzie realizowanej w ramach PPP, jeŜeli poziom ruchu
okaŜe
się
poniŜej
prognoz
(aby
dowiedzieć
się
więcej
na
temat
tych
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koncepcji patrz Moduł 2, Ramka 2.4.1: Rodzaje zobowiązań fiskalnych w ramach PPP).
Rządy muszą ponadto ocenić prawdopodobne koszty obu rodzajów zobowiązań, jak
pokazano poniŜej. Po zidentyfikowaniu prawdopodobnych kosztów fiskalnych rząd musi
ocenić, czy koszty te są moŜliwe do pokrycia. Moduł 2, Punkt 2.4.1: Kontrolowanie
zaangaŜowania fiskalnego w PPP zawiera opis, w jaki sposób rządy mogą uzyskać dostęp
do racjonalności cenowej takich zobowiązań. Na przykład moŜe to obejmować porównanie
rocznych szacunków kosztowych z planowanym budŜetem zamawiającego, uwzględnienie
wpływu na zrównowaŜenie zadłuŜenia lub wprowadzenie określonych limitów dotyczących
róŜnych rodzajów zobowiązań PPP.

3.2.4.1

Ocena kosztu bezpośrednich zobowiązań fiskalnych
Bezpośrednie zobowiązania fiskalne mogą obejmować wkłady kapitałowe z góry lub
regularne płatności realizowane przez rząd takie jak płatności z tytułu dostępności lub opłaty
ukryte. Ramka 3.2.3 zawiera krótki opis powszechnych rodzajów bezpośrednich zobowiązań
fiskalnych w ramach PPP.
Ramka 3.2.3: Bezpośrednie zobowiązania fiskalne w projektach PPP
Zobowiązania bezpośrednie to zobowiązania płatnościowe, które nie zaleŜą od
wystąpienia niepewnego przyszłego zdarzenia (choć moŜe występować pewna niejasność
związana z ich wartością). Zobowiązania bezpośrednie wynikające z kontraktów PPP
mogą obejmować:
• Płatności z góry mające na celu pokrycie luki w rentowności – dotacja kapitałowa z
góry (która moŜe być rozłoŜona na etapy budowy lub powiązana z inwestycjami
kapitałowymi)
• Płatności z tytułu dostępności – regularne płatności lub dotacje realizowane przez
okres Ŝycia projektu, zazwyczaj warunkowane dostępnością usługi lub składnika
aktywów o jakości dostępnej w kontrakcie. Płatność moŜe być skorygowana o premie
lub kary związane z uzyskaną jakością
• Ukryty system opłat drogowych, płatności oparte na wynikach – płatność bądź
dotacja za jednostkę lub uŜytkownika usługi – na przykład za przejechany płatną drogą
kilometr trasy.
• Aby dowiedzieć się więcej na temat róŜnych rodzajów zobowiązań płatnościowych,
patrz Moduł 2 niniejszego Przewodnika, Punkt 4: Zarządzanie finansami publicznymi w
PPP.

Natura bezpośrednich zobowiązań rządowych zostanie określona w ramach procesu
strukturyzacji opisanego w Punkcie 3. Właśnie dlatego proces rekurencyjny pomiędzy oceną
a strukturyzacją jest tak istotny. Rząd musi mieć pojęcie o poziomie i rodzaju potrzebnego
wsparcia, aby ocenić racjonalność fiskalną przed zainwestowaniem znacznych sum w
przygotowanie projektu. Limity fiskalne wyznaczone w ramach oceny mogą stanowić
podstawę dalszych działań związanych ze strukturyzacją projektu, dopóki jego struktura nie
będzie zarówno odpowiedzialna fiskalnie, jak i atrakcyjna dla rynku. Wartość bezpośrednich
zobowiązań fiskalnych często jest kluczową zmienną przetargową, jak opisano to w Punkcie
5: Zarządzanie transakcjami PPP. Oznacza to, Ŝe koszt fiskalny nie moŜe być ostatecznie
znany do chwili ukończenia procesu przetargowego.
Na etapie oceny moŜna oszacować wartość bezpośrednich zobowiązań fiskalnych, które
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trzeba będzie ponieść, na podstawie modelu finansowego projektu, opisanego w Punkcie
2.2: Ocena opłacalności komercyjnej. Wartość tych bezpośrednich zobowiązań
płatnościowych zaleŜy od kosztów projektu i wszelkich przychodów pozarządowych. Wartość
niezbędnego bezpośredniego wkładu fiskalnego to róŜnica pomiędzy kosztami projektu (w
tym komercyjnym zwrotem z zainwestowanego kapitału) a przychodem, który zgodnie z
oczekiwaniami ma przynieść projekt ze źródeł pozarządowych, takich jak opłaty uŜytkownika.
Koszt fiskalny moŜna wycenić na róŜne sposoby:
•

Szacunkowe płatności kaŜdego roku – a mianowicie kwota, co do której rząd
oczekuje, Ŝe będzie ją musiał zapłacić kaŜdego roku obowiązywania kontraktu ze względu na
najbardziej prawdopodobne wyniki projektu. Jest to najbardziej przydatny sposób wyceny,
gdy rozwaŜamy wpływ budŜetowy projektu

•

BieŜąca wartość netto płatności – jeŜeli rząd zobowiązał się do obsłuŜenia strumienia
płatności przez okres obowiązywania kontraktu – takich jak na przykład płatności z tytułu
dostępności – często dobrze jest równieŜ obliczyć wartość bieŜącą netto strumienia
płatności. Jest to wskaźnik, który pozwala uchwycić całkowite zobowiązania finansowe rządu
w ramach projektu i często stosuje się go w przypadku włączenia PPP do sprawozdawczości
i analiz finansowych (takich jak analizy zrównowaŜenia zadłuŜenia). Obliczanie wartości
bieŜącej netto wymaga wybrania odpowiedniej stopy dyskontowej – wybór stopy
dyskontowej, która zostanie zastosowana w przypadku, kiedy oceny projektów PPP zostają
poddane intensywnym dyskusjom, jak opisano poniŜej.
W obu przypadkach pomocne jest równieŜ oszacowanie, w jaki sposób płatności mogą się
róŜnić – na przykład mogą być one powiązane z zapotrzebowaniem lub denominowane w
walucie obcej, a wtedy będą wraŜliwe na zmiany w kursach wymiany. W artykule Irwina na
temat wsparcia fiskalnego na rzecz PPP[#39, strony 16-17 oraz Aneks] znaleźć moŜna
więcej szczegółów na temat wyceny kosztów róŜnego rodzaju wsparcia fiskalnego.
Oceniwszy koszt bezpośrednich zobowiązań płatnościowych, rząd musi podjąć decyzję, czy
są one racjonalne cenowo. W Module 2 niniejszego Podręcznika, w Punkcie 2.4.1:
Kontrolowanie zaangaŜowania w PPP opisano, w jaki sposób niektóre rządy rozwaŜają
racjonalność cenową bezpośrednich zobowiązań płatniczych dotyczących PPP – moŜe to na
przykład obejmować planowanie bieŜących poziomów wydatków z wyprzedzeniem lub
wprowadzenie określonych limitów, ograniczających zobowiązania płatnościowe rządu w
ramach PPP. W publikacji OECD na temat PPP [#40, strony 36-46] znaleźć moŜna
przydatny przegląd.

3.2.4.2

Ocena kosztu zobowiązań warunkowych
Zobowiązania warunkowe powstają w dobrze skonstruowanych projektach PPP ze względu
na występowanie określonych ryzyk, z którymi rząd będzie sobie mógł poradzić najlepiej.
Jakie ryzyka tego rodzaju powinny być zdefiniowane za pośrednictwem strukturyzacji
projektu (patrz Punkt 3: Strukturyzacja projektów PPP).Ramka 3.2.4 zawiera opis
niektórych rodzajów zobowiązań warunkowych, które mogą akceptować rządy w ramach
kontraktów PPP.
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Ramka 3.2.4: Zobowiązania warunkowe w kontraktach PPP
Zobowiązania warunkowe to zobowiązania płatnościowe, których wystąpienie, czas
realizacji i kwoty zaleŜą od określonych, niepewnych przyszłych zdarzeń, poza kontrolą
rządu. Zobowiązania warunkowe wynikające z kontraktów PPP mogą obejmować:
Gwarancje dotyczące określonych zmiennych ryzyka – porozumienie o rekompensacie
przysługującej stronie prywatnej z tytułu straty w przychodach w sytuacji, w której
określona zmienna ryzyka odbiega od poziomu określonego w kontrakcie. Powiązane
ryzyko jest zatem dzielone przez rząd i stronę prywatną. MoŜe to na przykład obejmować
gwarancje płatne na Ŝądanie pozostające powyŜej określonego poziomu; lub kursy
wymiany walut pozostające w pewnym zakresie
• Klauzule kompensacyjne – na przykład moŜe to być zobowiązanie do
zrekompensowania stronie prywatnej strat lub szkód poniesionych wskutek pewnych
wyszczególnionych niekorzystnych przypadków wystąpienia siły wyŜszej
• Zobowiązania płatnościowe z tytułu rozwiązania kontraktu – zobowiązanie do
zapłacenia uzgodnionej kwoty w przypadku rozwiązania kontraktu wskutek
niedotrzymania jego warunków przez stronę publiczną lub prywatną – kwota ta moŜe
zaleŜeć od okoliczności naruszenia warunków
• Gwarancje dłuŜne i pozostałe rozszerzenia kredytu – zobowiązanie do spłaty części
lub całości zadłuŜenia wykorzystanego do sfinansowania projektu. Gwarancja powinna
pokrywać określone ryzyko lub zdarzenie. Gwarancje stosuje się w celu zapewnienia
większego bezpieczeństwa kredytodawcy, Ŝe kredyt zostanie spłacony.
Aby dowiedzieć się więcej na temat róŜnych rodzajów zobowiązań płatnościowych, patrz
Moduł 2 niniejszego Przewodnika, Punkt 2.4: Zarządzanie finansami publicznymi w PPP.
W przygotowanej przez EPEC nocie na temat gwarancji rządowych w PPP [#41, Rozdział
2] znaleźć moŜna dalsze szczegóły na temat róŜnych rodzajów gwarancji, które mogą
oferować rządy na potrzeby projektów PPP.

Ocena kosztu zobowiązań finansowych jest trudniejsza niŜ w przypadku zobowiązań
bezpośrednich, poniewaŜ potrzeba realizacji płatności, harmonogram ich realizacji oraz
wysokość są niepewne. Ogólnie rzecz biorąc są dwa moŜliwe podejścia, jak zostało to
opisane w nocie informacyjnej na temat obliczania PSC przygotowanej przez
Infrastructure Australia [#42, strony 84-109]:
•

Analiza scenariuszy – analiza scenariuszy wiąŜe się z formułowaniem załoŜeń co do
wyniku wszelkich zdarzeń lub zmiennych, mających wpływ na wartość zobowiązania
warunkowego oraz obliczaniem kosztu na ich podstawie. MoŜe to na przykład obejmować
obliczenie kosztów rządu w „najgorszym przypadku”, którym moŜe być niewywiązanie się
strony prywatnej z róŜnych postanowień kontraktu. MoŜe to ponadto obejmować obliczenie
kosztów gwarancji na podstawie określonej zmiennej – dajmy na to, zapotrzebowania – w
odniesieniu do róŜnych poziomów zapotrzebowania

•

Analiza probabilistyczna – to alternatywne podejście ma na celu wykorzystanie wzoru
do wyznaczenia, w jaki sposób zmienne, które mają wpływ na wysokość zobowiązania
warunkowego, będą się zachowywać, oraz skorzystanie z połączenia matematyki i
modelowania komputerowego do obliczenia wynikających stąd kosztów. UmoŜliwia to
analitykom oszacowanie rozkładu moŜliwych kosztów oraz obliczenie wskaźników takich
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jak mediana kosztów (koszty najbardziej prawdopodobne), koszty średnie (przeciętne) oraz
róŜnych percentyli (na przykład przedziału wartości, w którym z duŜym
prawdopodobieństwem będą się mieścić koszty przez 90 procent czasu). Niemniej aby
uzyskać przydatne rezultaty, metoda ta wymaga wielu informacji na temat zmiennych
leŜących u podstaw ryzyka.
Analiza scenariuszy jest prostsza od analizy ryzyka i daje pojęcie o zakresie moŜliwych wyników,
choć nie o ich prawdopodobieństwie. W praktyce, aby ocenić moŜliwy koszt zobowiązań
warunkowych, większość rządów korzysta jednak z analizy scenariuszy, jeŜeli w ogóle stosuje
jakiekolwiek narzędzia. Podejście probabilistyczne wymaga większej liczby dany wejściowych
oraz złoŜonej analizy statystycznej. W praktyce tylko niewielka liczba rządów stosowała analizę
probabilistyczną do ceny kilku rodzajów zobowiązań warunkowych.
W pracy Irwina na temat gwarancji rządowych [#43] znaleźć moŜna ponadto wyczerpujące
omówienie, dlaczego i w jaki sposób rządy akceptują zobowiązania warunkowe w ramach
projektów PPP dostarczając gwarancje, oraz w jaki sposób moŜna obliczyć wartość tych
gwarancji. W materiałach poniŜej znaleźć moŜna dalsze wskazówki oraz przykłady, jak
poszczególne kraje podchodzą do tego problemu:

•

Ministerstwo Finansów Kolumbii zdefiniowało swoje podejście do (i) oceny implikacji
finansowych i ekonomicznych zobowiązań warunkowych, (ii) rachunkowości, budŜetowania i
oceny implikacji fiskalnych zobowiązań warunkowych, oraz (iii) identyfikowania, klasyfikowania,
kwantyfikowania zobowiązań warunkowych oraz zarządzania nimi. Podejście to zostało określone
w prezentacji na temat „zarządzania zobowiązaniami warunkowymi” [#44]

•

Ministerstwo Finansów w Chile opracowało na potrzeby PPP skomplikowany model wyceny
minimalnych przychodów oraz gwarancji kursów wymiany. Wycena ta jest aktualizowana na
bieŜąco w odniesieniu do wszystkich projektów PPP, a jej wyniki zgłaszane w raporcie rocznym
na temat zobowiązań warunkowych [#45]. Wspomniany raport obejmuje zwięzły opis technik
wykorzystanych w Chile do przeanalizowania i wyceny gwarancji udzielanych na rzecz projektów
PPP.W artykule Irwina i Mokdada na temat zarządzania zobowiązaniami warunkowymi w
ramach projektów PPP [#46, Załącznik 1] opisano równieŜ bardziej szczegółowo chilijską
metodologię

•

Ministerstwo Finansów Peru opublikowało teŜ metodologię wyceniania zobowiązań
warunkowych związanych z PPP. Raport konsultacyjny, definiujący metodologię, równieŜ został
opublikowany. Zawiera on opis alternatyw metodologicznych oraz zobowiązań warunkowych
związanych z PPP w Peru. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa, w
sekcji poświęconej zarządzaniu zobowiązaniami warunkowymi [#47].
Oszacowawszy koszty zobowiązań warunkowych, rządy mogą ocenić, czy są one racjonalne
cenowo w świetle ograniczeń fiskalnych. Na przykład, jak opisano w Module 2, Punkt 2.4.1:
Kontrolowanie zaangaŜowania PPP, moŜe to obejmować rozwaŜenie implikacji zobowiązań
warunkowych PPP w kontekście całościowej analizy zrównowaŜenia zadłuŜenia lub określonych
limitów nałoŜonych na zobowiązania PPP. W niektórych krajach wprowadzono fundusze
zobowiązań warunkowych, aby wyodrębnić i uwzględnić w budŜecie te zobowiązania. Publikacja
EPEC dotycząca gwarancji państwowych w ramach PPP [#41] dostarcza ponadto przydatnego
przeglądu róŜnych podejść do zarządzania implikacjami fiskalnymi zobowiązań warunkowych w
PPP.
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Kluczowe materiały: Ocena projektów PPP
Materiał

Opis
Przeglądy ocen projektów PPP

1

Yescombe (2007) Public-Private Partnerships: Principles of
Policy and Finance, Butterworth- Hienemann [ISBN: 978-07506-8054-7]

Rozdział 5: Decyzje inwestycyjne dotyczące sektora
publicznego opisuje czynniki, które władze państwowe
powinny wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o
inwestowaniu w nową infrastrukturę publiczną za
pośrednictwem PPP oraz w jaki sposób poddawać te
czynniki ocenie

2

Farquharson, Torres de Mästle i Yescombe z Encinasem
(2011) How to Engage with the Private Sector in PublicPrivate Partnerships in Emerging Markets, PPIAF, Bank
Światowy

Rozdział 4: Selekcja projektów PPP opisuje, w jaki sposób
rządy mogą ocenić, czy projekt moŜe i powinien być
rozwijany jako PPP, z uwzględnieniem racjonalności
cenowej, alokacji ryzyka, proporcji wartości do ceny i ocen
rynkowych

3

Europejskie Centrum Konsultacyjne w zakresie PPP
(EPEC) (2011) A Guide to Guidance: Sourcebook for
PPPs, Wersja 2, luty 2011 r.

Rozdział 1: Identyfikacja projektów, Punkt 1.2: Ocena opcji
PPP omawia oraz zawiera łącza do dalszych materiałów
źródłowych na temat tego, jak rządy oceniają, czy
proponowane PPP jest racjonalne cenowo, czy ryzyka
zostały odpowiednio przydzielone, czy jest ono zbywalne
bankowo i czy dostarczy odpowiedniej proporcji wartości do
ceny

Rząd Jamajki: PPP Procedures Manual (w przygotowaniu)

Zawiera szczegółowy opis kryteriów, które muszą spełnić
wszystkie projekty PPP – obejmują one opłacalność
projektu, proporcję wartości do ceny, wzięcie na rynku i
odpowiedzialność fiskalną PPP – oraz analiz wymaganych
do zademonstrowania zgodności z tymi kryteriami na etapie
uzasadnienia biznesowego

Departament Skarbu, Jednostka ds. PPP, Rząd Republiki
Południwej Afryki (2004) Public Private Partnership Manual,
Module 4: PPP Feasibility Study, Rząd Republiki
Południowej Afryki

Moduł 4: Studium wykonalności PPP opisuje w szczegółach
analizę
niezbędną
do
ugruntowania
uzasadnienia
biznesowego na uŜytek projektu PPP. PowyŜsze obejmuje
analizę potrzeb i opcji, proces due diligence dotyczący
projektu, analizę proporcji wartości do ceny i wycenę
ekonomiczną

4

5

Analiza wykonalności i opłacalności ekonomicznej projektu

6

7

8

9

10

Znaleźć tam moŜna opis otoczenia zasad równikowych na
potrzeby
zarządzania
wpływem
społecznym
i
środowiskowym inwestycji finansowych w projekt oraz
udostępniono materiały informacyjne dotyczące najlepszych
praktyk

Strona internetowa z zasadami równikomi
http://www.equator- principles.com/

Departament Planowania Krajowego Kolumbii (2006)
General ajustada metodología para la identificación,
preparación y evaluación de proyectos (Ogólna
skorygowana metodologia identyfikacji, przygotowywania i
oceny projektów) Strony 79-84

W tej pozycji znaleźć moŜna wskazówki na temat studiów
wykonalności technicznej, które naleŜy przeprowadzić na
tym etapie w celu oszacowania kapitału, maszynerii, pracy,
materiałów i innych czynników wejściowych niezbędnych do
wdroŜenia projektu PPP

Ministerstwo Planowania Chile (2006) Metodología de
General de Preparación y Evaluación de Proyectos
(Ogólna metodologia przygotowywania i oceny projektów
inwestycji publicznych) Ministerstwo Planowania, Pion
Planowania, Badań i Inwestycji

W tym materiale źródłowym znaleźć moŜna wskazówki
dotyczące przygotowywania projektów – identyfikacji
problemu, sformułowania diagnozy bieŜącej sytuacji,
określenia moŜliwych alternatyw – oraz oceny projektów – w
tym analizy kosztów i korzyści oraz efektywności kosztowej

Government of Perú, Ministerio de Economía y Finanzas
(undated) Pautas para la Identificación, formulación y
evaluación social de proyectos de inversión pública, a
nivel de perfil (Wytyczne w zakresie identyfikacji,
formułowania i społecznej oceny projektów inwestycji
publicznych)

Zawiera wskazówki na potrzeby identyfikacji projektów
inwestycji publicznych oraz przeprowadzania szczegółowych
studiów wykonalności i analizy opłacalności ekonomicznej

Krajowy Urząd Filipin ds. Rozwoju Gospodarczego,
(NEDA) Reference Manual on Project Development and
Evaluation Tom 1, NEDA publications
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Zawiera szczegółowe wytyczne na temat analizy
wykonalności i oceny ekonomicznej, niezbędnych w
przypadku wszystkich projektów inwestycji publicznych

11

Departament Skarbu Zjednoczonego Królestwa (wydanie
2003, aktualizacja 2011) The Green Book. Appraisal and
Evaluation in Central Government, Rząd Zjednoczonego
Królestwa

W tej publikacji znaleźć moŜna wytyczne dotyczące
oceniania projektów, programów i polityk za pomocą
łączenia ocen ekonomicznych, finansowych, społecznych i
środowiskowych i tworzenia w ten sposób podstawy na
potrzeby analizy dostępnych opcji, a takŜe aneksy
zawierające szczegółowe informacje techniczne. Z Zielonej
Księgi korzysta w charakterze przewodnika wiele innych
rządów

12

Zasób na potrzeby oceny rozwoju socjoekonomicznego
(Evalsed) Sourcebook 2 – Techniques
& Tools – Section on “Evaluative Alternatives”15
Komisja Europejska

Materiał źródłowy online dotyczący wszystkich aspektów
oceny socjoekonomicznej. Zawiera informacje na temat
analizy kosztów i korzyści i analizy efektywności kosztowej –
w kaŜdym z tych przypadków z podaniem opisu podejścia,
wskazaniem, kiedy się je stosuje, opisem jego mocnych i
słabych stron, oraz bibliografią

13

Belli, Anderson, Barnum, Dixon i Tan (1997) Handbook on
Economic Analysis of Investment Operations, Sieć
Podstawowych Usług Operacyjnych, Centrum Edukacji i
Przywództwa, Bank Światowy

Szczegółowy
podręcznik
rozpoczynający
się
wprowadzeniem do analizy ekonomicznej, po którym
następuje szczegółowy opis moŜliwych sposobów oceny
kosztów i korzyści. Podręcznik zawiera rozdziały dotyczące
korzyści ekonomicznych charakterystycznych w przypadku
sektora opieki zdrowotnej, edukacji i transportu

14

Boardman, Greenberg, Vining i Weimer (2011) Cost
Benefit Analysis: Concepts and Practice (4th edition)
Prentice
Hall
[ISBN-10:
0137002696
ISBN-13:
9780137002696]

Wszechstronny podręcznik źródłowy dotyczący zagadnień
związanych z analizą kosztów i korzyści

15

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) (1998) Handbook for
Economic Analysis of Water Supply Projects

W tym materiale źródłowym znaleźć moŜna szczegółowe
wskazówki na temat oceniania projektów związanych z
wodociągami – w tym analizy zapotrzebowania i
prognozowania, analizy najniŜszych kosztów, analizy
kosztów i korzyści finansowych i ekonomicznych oraz
analizy wraŜliwości i ryzyka

16

John Hine (2008) Economics of Road Investment,
prezentacja Powerpoint, Siteresources, Bank Światowy

17

Khatib (2003) Economic Evaluation of Projects in the
Electricity Supply Industry,
Urząd InŜynierii i Technologii, Londyn [ISBN: 0-8634130408/978-0-86341-304-9]

W prezentacji tej znalazł się przegląd określonych
zagadnień z zakresu analizy kosztów i korzyści
przeprowadzanej w odniesieniu do projektów z sektora
drogowego
Rozdział 7, „ocena ekonomiczna projektów”, dotyczy analizy
ekonomicznych kosztów i korzyści. W pozostałych
rozdziałach omówiono analizę finansową, pokazano, jak
wbudować względy środowiskowe w ocenę projektu, oraz
opisano analizę ryzyka.

Ocena opłacalności komercyjnej

18

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) (2008) Public- Private
Partnership (PPP) Handbook

Rozdział 3.5 na temat oceny zagadnień „komercyjnych,
finansowych i ekonomicznych” zawiera przegląd typowego
modelu finansowego projektu PPP oraz sposobu jego
wykorzystania do oceny opłacalności ekonomicznej

19

Yescombe (2007) Public-Private Partnerships: Principles
of Policy and Finance, Butterworth- Heinemann [ISBN:
978-0-7506-8054-7]

Rozdział 10: Strukturyzacja finansowa opisuje szczegółowo
rodzaje składników modelu finansowego PPP oraz
kluczowych mierników stosowanych do oceny solidności
finansowej

20

Farquharson, Torres de Mästle i Yescombe z Encinasem
(2011) How to Engage with the Private Sector in PublicPrivate Partnerships in Emerging Markets, PPIAF, Bank
Światowy

Rozdział 8: Zarządzanie wstępnym interfejsem z sektorem
prywatnym zawiera opis, jak przygotować i przeprowadzić
sondowanie rynku

21

22

Program partnerstw publiczno prywatnych 4Ps (2002) 4ps
Guidance and Case Study. Guidance: Soft Market Testing
Exercises and How to Undertake Them, Knowhow 4Ps

Grimsey i Lewis (2009) Developing a Framework for
Procurement Options Analysis w: Akintoye i Beck (red.)
(2009) Policy, Finance and Management for PublicPrivate Partnerships, Wiley-Blackwell [ISBN: 978-1-40517791-7]
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Zawiera wskazówki i wytyczne na temat realizacji
sondowania rynku oraz studium przypadku dotyczące
doświadczeń z sondowaniem rynku dotyczące szpitala w
Zjednoczonym Królestwie

Opisano tutaj zalety sondowania rynku oraz przedstawiono
ćwiczenie sondowania na potrzeby hipotetycznego,
przykładowego projektu PPP dotyczącego szpitala

23

W podręczniku tym przewidziano obowiązek agencji
wdraŜających, polegający na przeprowadzeniu sondowania
rynku przed wstępną kwalifikacją projektu i zawiera opis
informacji, które naleŜy na tym etapie przekazać

Rząd Singapuru (2004) Public-Private Partnership
Handbook, Ministerstwo Finansów

Analiza proporcji wartości do ceny

24

Grimsey i Lewis (2005) Are Public Private Partnerships
value for money?: Evaluating alternative approaches and
comparing academic and practitioner views, Forum
Rachunkowości 29, Wydanie 4, grudzień 2005, strony
345-378

W pracy tej opisano podejścia stosowane do oceniania
proporcji wartości do ceny w PPP oraz szczegółowo
przedstawiono podejście PSC oraz jego zalety i wady

25

OECD (2008) Public-Private Partnerships: In Pursuit of
Risk Sharing and Value for Money [dostępne od
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ISBN9789264042797]

Rozdział 3, zatytułowany: “Ekonomia partnerstwa publicznoprywatnego: czy PPP to najlepsza alternatywa?” opisuje
determinanty proporcji wartości do ceny w PPP oraz
najczęstsze sposoby jej oceniania

26

Departament Skarbu Zjednoczonego Królestwa, HM
(2006) Value for Money Assessment Guidance

W tej pozycji opisano, w jaki sposób naleŜy oceniać
proporcję wartości do ceny na trzech etapach: oceny całości
programu, poszczególnych projektów oraz podczas procesu
zamówieniowego. W wytycznych tych obrano podejście
ilościowe i jakościowe, i uwzględniono szczegółowe listy
kontrolne dla tego ostatniego.

27

PPIAF (2009) Online Toolkit for Public Private
Partnerships in Roads and Highways, Bank Światowy

Rozdział dotyczący proporcji wartości do ceny oraz PSC
opisuje logikę leŜącą u podstaw analizy proporcji wartości do
ceny oraz sposób korzystania z PSC, a takŜe pewne
niedostatki tego modelu.

28

Departament Skarbu Zjednoczonego Królestwa, HM
(2011) Value for Money Quantitative Assessment User
Guide oraz Value for Money Quantitative Evaluation
Spreadsheet, oba dostępne pod adresem http://www.hmtreasury.gov.uk/ppp_vfm_index.htm

W dokumentach tych znaleźć moŜna szczegółowe
wskazówki oraz opracowany przykład podejścia ilościowego
do oceny proporcji jakości do ceny – obliczanie modelu
porównawczego sektora publicznego oraz porównywanie go
modelem referencyjnym PPP, a takŜe arkusz kalkulacyjny
excel do przeprowadzenia analizy

29

Infrastructure Australia (2008) National Public- Private
Partnership Guidelines Volume 4: Public Sector
Comparator Guidance

Opracowanie zawiera szczegółowe wskazówki na temat
obliczania modelu porównawczego sektora publicznego oraz
opracowany przykład, w tym wypisy z zastosowanego
modelu excel

Wymogi Partnerships Victoria (2009) Annexure 6:
Frequently asked questions and common problems in
Public Sector Comparator (PSC) development

Listy częstych pytań i odpowiedzi na nie – kiedy i jak naleŜy
stosować PSC. Materiał zawiera ponadto pewne kwestie
metodologiczne, a takŜe opisano w nim pewne powszechne
problemy występujące przy opracowywaniu PSC

30

31

Rząd Kolumbii, Ministerstwo Finansów i Kredytów
Publicznych (2010) Comparador Público - Privado para la
selección de proyectos APP (Nota techniczna: model
porównawczy sektora publicznego na potrzeby selekcji
projektów PPP)

Wprowadzono tutaj metodologię PSC, wyjaśniono wszystkie
kroki analityczne i podano opracowany przykład

32

Leigland (2006) Is the public sector comparator right for
developing countries? Appraising public- private projects
in infrastructure, Nota informacyjna PPIAF Nr 4 –kwiecień
2006 r.

Podsumowano tutaj częste argumenty krytyczne pod
adresem analizy PSC oraz opisano, czy i jaki stosowanie
analizy PSC ma sens w kontekście krajów rozwijających się

33

Shugart (2006) Quantitative Methods for the Preparation,
Appraisal, and Management of PPI Projects in SubSaharan Africa. Final Report Sekretariat NEPAD / PPIAF

Opisano
tutaj
pewne
niespójności
i
wyzwania
metodologiczne związane z PSC – skupiając się na dwóch
powiązanych ze sobą kwestii: która stopa dyskontowa będzie
odpowiednia przy obliczaniu wartości bieŜących oraz w jaki
sposób uwzględnić koszty ryzyka

34

Grimsey & Lewis (2004) Discount debates: Rates, risk,
uncertainty and value for money in PPPs, Biuletyn
Infrastruktury Publicznej, tom I, wydanie 3, artykuł 2

Opisano tutaj implikacje wyboru stopy dyskontowej do
porównywania PPP i zamówień publicznych oraz relację
pomiędzy stopami dyskontowymi i alokacją ryzyka
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35

Gray, Hall i Pollard (2010) The Public Private Partnership
Paradox, UQ Business School

W tej pozycji przedstawiono bardziej teoretyczną dyskusję na
temat wyboru stopy dyskontowej na potrzeby oceny PPP w
porównaniu z projektami realizowanymi w ramach zamówień
publicznych – podkreślając róŜnicę pomiędzy dyskontowanie
przyszłych odpływów i wpływów środków pienięŜnych

36

Europejskie Centrum Konsultacyjne w zakresie PPP
(EPEC) (2011) The Non-Financial Benefits of PPPs: A
Review of Concepts and Methodology, Europejskie
Centrum Konsultacyjne w zakresie PPP

Opisano tutaj niedostatki standardowej analizy PSC, w
ramach której ocenia się koszty fiskalne, lecz nie bierze pod
uwagę kosztów i korzyści innych niŜ finansowe.
Zasugerowano tu podejście alternatywne, uwzględniające
korzyści inne niŜ finansowe w PSC

37

Krajowa Jednostka ds. Infrastruktury, Rząd Nowej
Zelandii (2009) Guidance for Public Private Partnerships
(PPPs) in New Zealand, Rząd Nowej Zelandii

38

Castalia (2010) School PPPs in New Zealand: Will PPPs
Provide Value for Money as a Method of Procuring
Schools in New Zealand? Stage One Business Case16

Rozdział 5: moŜliwe tryby udzielania zamówień przedstawia
logikę i analizę na potrzeby oceny, czy realizacja danego
projektu w ramach PPP moŜe dostarczyć odpowiednią
proporcję wartości do ceny. Obejmuje to proste, ilościowe
zestawienie ekonomicznych kosztów i korzyści PPP i
zamówienia publicznego
Opracowanie to zawiera ocenę wartości przeprowadzą na
podstawie analizy kosztów i korzyści PPP związanego z
nowymi budynkami szkolnymi w zestawieniu z alternatywą
zamówienia publicznego jako standardowego sposobu
realizacji tego typu projektów w sektorze edukacji w Nowej
Zelandii

Analiza fiskalna

39

Irwin (2003) Public Money for Private Infrastructure:
Deciding When to Offer Guarantees, Output-Based
Subsidies, and Other Fiscal Support, Dokument Roboczy
Banku Światowego Nr 10

Rozdział 6: Porównanie kosztu róŜnych instrumentów
opisuje, w jaki sposób rządy mogą ocenić koszt róŜnych
rodzajów wsparcia fiskalnego na rzecz PPP – w tym dotacje
oparte na wynikach, dotacje w naturze, zwolnienia
podatkowe, wkłady kapitałowe i gwarancje

40

OECD (2008) Public-Private Partnerships: In Pursuit of
Risk Sharing and Value for Money [dostępne od
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ISBN9789264042797]

Rozdział 3, zatytułowany: “Ekonomia partnerstwa publicznoprywatnego: czy PPP to najlepsza alternatywa?” opisuje, w
jaki sposób moŜna ocenić racjonalność cenową PPP

41

Europejskie Centrum Konsultacyjne w zakresie PPP
(EPEC) (2011) A Guide to Guidance: A Guide to Better
Evaluation, Design, Implementation, and Management,
Europejskie Centrum Konsultacyjne w zakresie PPP
(EPEC)

W pozycji tej określono zakres gwarancji państwowych
uŜywanych w PPP – obejmujących gwarancje finansowe i
postanowienia kontraktowe takie jak te dotyczące gwarancji
uzyskania przychodu lub płatności z tytułu rozwiązania
kontraktu. Opisano tutaj dlaczego i w jaki sposób się je
stosuje, jak moŜna ocenić ich wartość oraz jak najlepiej nimi
zarządzać

42

Infrastructure Australia (2008) National Public- Private
Partnership Guidelines Volume 4: Public Sector
Comparator Guidance

Rozdział 16: Identyfikowanie, alokowanie i ocenianie ryzyka
szczegółowo opisuje róŜne metodologie stosowane do
wartościowania ryzyka (i zobowiązań warunkowych) w PPP

43

Irwin
(2007)
Government
Guarantees:
Allocating and Valuing Risk in Privately Financed
Infrastructure Projects, Bank Światowy

Wyczerpująco opisuje, dlaczego i w jaki sposób rządy
akceptują zobowiązania warunkowe w ramach projektów
PPP dostarczając gwarancje. Szczegółowo opisuje, jak
obliczyć wartość tych gwarancji i zawiera odpowiednie
przykłady

44

Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(2005) Pasivos Contingentes - Colombia (Contingent
Liabilities) Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional

Prezentacja przygotowana przez Ministerstwo Finansów
Kolumbii, dotycząca otoczenia konceptualnego i prawnego
oraz metodologii stosowanych w Kolumbii na potrzeby
zarządzania zobowiązaniami warunkowymi

45

Dipres (2010) Informe de Pasivos Contingentes
2010
(Raport
o zobowiązaniach
warunkowych
za rok 2010) Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Gobierno de
Chile

Opisano tutaj konceptualne ramy oceny zobowiązań
warunkowych
oraz
zaangaŜowania
rządowego
w
zobowiązania warunkowe. Obejmują one informacje
ilościowe (maksymalna wartość i oczekiwany koszt)
gwarancji rządowych udzielanych na rzecz projektów PPP
(koncesji)
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46

47

Irwin i Mokdad (2010) Managing Contingent Liabilities in
Public-Private Partnerships: Practice in Australia, Chile,
and South Africa, Bank Światowy / PPIAF

Strona internetowa Perú Ministerio de Economía y
Finanzas, rozdział dotyczący zobowiązań warunkowych w
kontraktach PPP4

W tej pozycji opisano podejście stosowane w Stanie Wiktoria
w Australii, w Chile i Republice Południowej Afryki do
analizowania zatwierdzeń oraz sprawozdawczości w
zakresie zobowiązań warunkowych w ramach projektów
PPP. W Załączniku 1 opisano w szczegółach metodologię
stosowaną w Chile do ustalania wartości przychodów i
gwarancji kursów wymiany
Przedstawiono tam metodologię, rezultaty i raporty
historyczne dotyczące wartości zobowiązań warunkowych w
ramach projektów PPP w Peru

3.3. Strukturyzacja projektów PPP
„Strukturyzacja projektu PPP” oznacza alokację obowiązków, praw oraz ryzyk do kaŜdej
strony kontraktu PPP. Alokacja ta jest szczegółowo zdefiniowana w kontrakcie PPP. Niemniej
jest ona zazwyczaj opracowywana w sposób rekurencyjny. Nie przygotowuje się od razu
szczegółowych kontraktów. Pierwszym krokiem jest przekształcenie wstępnej koncepcji
projektu w kluczowe warunki handlowe – a zatem wskazanie wymaganych wyników,
obowiązków i ryzyk ponoszonych przez strony oraz sposobu wynagrodzenie strony
prywatnej. Kluczowe warunki handlowe są zazwyczaj wystarczająco szczegółowe, aby
umoŜliwić praktykom dokonanie oceny zaproponowanego PPP, jak opisano to w Punkcie
3.1, przed zaangaŜowaniem zasobów niezbędnych do opracowania projektu kontraktu PPP
bardziej szczegółowo.
Rysunek 3.3.1: Strukturyzacja projektów PPP

80.
Materiał dostępny pod następującym adresem
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/
method_techniques/evaluating_alternatives/index_en.htm
81.
Dostępne w sieci pod adresem http://www.educationaotearoa.org.nz/storage/oia1.pdf, wraz z pewną liczbą krytycznych ocen
dotyczących tego podejścia (opublikowanych zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie do informacji)
82.

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=100908&lang=es.
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Na Rysunku 3.3.1 pokazano, jakie miejsce zajmuje strukturyzacja projektu – do poziomu
kluczowych warunków handlowych – w całościowym procesie opracowywania projektu. Jak
opisano to we wprowadzeniu do niniejszego Modułu, strukturyzacja PPP i ocena PPP są w
praktyce równoległymi i rekurencyjnymi procesami. Informacje pochodzące ze studium
wykonalności oraz analizy opłacalności ekonomicznej to podstawowe informacje, na
podstawie których przeprowadza się strukturyzację PPP – na przykład identyfikując kluczowe
ryzyka techniczne i dostarczając oszacowań zapotrzebowania i gotowości uŜytkowników do
płacenia za usługi. Na postawie struktury PPP analizuje się następnie opłacalność
ekonomiczną, racjonalność cenową i proporcję wartości do ceny. W ramach tej analizy moŜe
się okazać, Ŝe niezbędne są zmiany w zaproponowanej alokacji ryzyka. Celem jest
zazwyczaj strukturyzacja PPP w taki sposób, aby spełniało ono odpowiednie kryteria oceny,
wyszczególnione w Ramce 3.2.1: Kryteria oceny projektów PPP – to znaczy było
wykonalne technicznie i opłacalne ekonomiczne, opłacalne komercyjnie, odpowiedzialne
fiskalnie i dostarczało odpowiednią proporcję wartości do ceny.
Punktem wyjścia do strukturyzacji PPP jest koncepcja projektu, a mianowicie jego fizyczny
zarys, wykorzystywane technologii, wyniki, których dostarczy, oraz ludzie, którym będzie
słuŜyć. Są one często opracowywane przed podjęciem decyzji, czy wdroŜyć projekt jako
PPP, co zostało opisane w Punkcie 3.1: Identyfikacja projektów PPP. Szczegółowe
specyfikacje wymogów w zakresie wyników, do włączenia do kontraktu PPP, opisano
bardziej szczegółowo w Punkcie 3.4: Projektowanie kontraktów PPP.
Większość materiałów źródłowych dotyczących strukturyzacji projektów PPP dotyczy przede
wszystkim identyfikacji i alokacji ryzyk związanych z projektem. Jest to rozsądne podejście,
poniewaŜ odpowiednia alokacja ryzyka stoi za wieloma determinantami efektywności PPP,
opisanymi w Module 1 niniejszego Przewodnika, w Ramce 1.1.1: Determinanty
efektywności projektów PPP. Zgodnie z tym podejściem inne elementy struktury PPP –
takie jak alokacja obowiązków i mechanizm płatności – wynikają z alokacji ryzyka.
Przykładowo, ryzyko budowy moŜe zostać alokowane do strony prywatnej na tej podstawie,
Ŝe strona prywatna posiada najlepsze kwalifikacje, aby zarządzać budową. Oznacza to, Ŝe
do strony prywatnej powinny równieŜ zostać alokowane odpowiedzialność za i prawo do
podejmowania wszystkich decyzji związanych z budową. Mechanizm alokacji ryzyka
handlowego do strony prywatnej moŜe polegać na określeniu mechanizmu płatności typu
„płaci uŜytkownik”.
W niniejszej części korzystano z literatury, począwszy od identyfikacji i priorytetyzacji ryzyk
związanych z projektem (Punkt 3.3.1). W następnym punkcie (3.3.2) opisujemy, w jaki
sposób alokuje się ryzyka. Punkt 3.3.3 zawiera natomiast opis związku alokacji ryzyka z
innymi aspektami struktury projektu.

3.3.1

Identyfikowanie ryzyk
Pierwszym krokiem w stronę strukturyzacji PPP jest często wyczerpująca lista wszystkich
ryzyk związanych z projektem. Taką listę nazywa się często „rejestrem ryzyka”. W tym
kontekście „ryzyko” oznacza nieprzewidzianą zmianę wartości projektu – z perspektywy
niektórych lub wszystkich interesariuszy – wynikającą z danego „czynnika ryzyka”. Na
przykład: „ryzyko popytu” to ryzyko, Ŝe wartość projektu i przychody z projektu będą niŜsze
(lub wyŜsze) niŜ się oczekuje, ze względu na to, Ŝe popyt jest niŜszy (lub wyŜszy) niŜ
oczekiwano. W pracy Irwina na temat gwarancji i ryzyka w ramach PPP zdefiniowano
ryzyko bardziej szczegółowo [#1, strony 47-56].

-156-

Ryzyka PPP mogą się róŜnić w zaleŜności od natury projektu oraz związanych z nim
aktywów i usług. Niemniej pewne ryzyka dotyczą wielu róŜnych rodzajów projektów PPP. Są
one zazwyczaj grupowane w kategorie ryzyka, które często oznaczają ryzyka związane z
określoną funkcją (taką jak budowa, eksploatacja lub finansowanie) lub z określonym etapem
projektu (takim jak rozwiązanie kontraktu). Ramka 3.3.1 zawiera opis niektórych popularnych
kategorii ryzyka PPP.
Ramka 3.3.1: Kategorie ryzyka PPP
Opisane poniŜej kategorie ryzyka występują często w przypadku wielu PPP:

•

Lokalizacja – ryzyka związane z dostępnością i jakością miejsca realizacji projektu, na
przykład dotyczące kosztu i terminu nabycia miejsca, niezbędnych pozwoleń lub
zabezpieczenia prawa dostępu do drogi, skutków warunków geologicznych lub innego
rodzaju warunków występujących w miejscu realizacji projektu oraz kosztu spełnienia
standardów środowiskowych
• Projekt, budowa i oddanie do uŜytkowania – ryzyko, Ŝe budowa potrwa dłuŜej lub
będzie kosztować więcej niŜ oczekiwano, lub Ŝe jakość projektu lub budowy sprawi, Ŝe
składnik aktywów nie będzie spełniać wymogów projektu
• Eksploatacja – ryzyka zagraŜające efektywnej eksploatacji, w tym ryzyko przestoju w
dostarczaniu usługi lub dostępności składnika aktywów, ryzyko, Ŝe jakikolwiek interfejs
sieciowy nie będzie funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami lub teŜ Ŝe koszt eksploatacji
i konserwacji aktywó będzie inny, niŜ oczekiwano
• Ryzyko popytu i pozostałe ryzyko handlowe – ryzyko, Ŝe poziom wykorzystania
usługi będzie inny niŜ zakładano lub Ŝe przychody nie będą ściągane zgodnie z
oczekiwaniami
• Ryzyko regulacyjne lub polityczne – ryzyko związane z decyzjami regulacyjnymi lub
politycznymi, lub zmianami w otoczeniu regulacyjnym sektora, które niekorzystnie
wpłyną na projekt. Mogą one obejmować na przykład nieodnowienie pozwoleń na czas,
niesprawiedliwie surowe decyzjre regulacyjne, lub w skrajnym przypadku, naruszenie
kontraktu lub wywłaszczenie
• Zmiana w otoczeniu prawnym – ryzyko, Ŝe zmiana w ogólnych przepisach prawa lub
regulacjach niekorzystnie oddziała na projekt (na przykład zmiany w ogólnych
przepisach dotyczących opodatkowania osób prawnych lub w zasadach regulujących
wymienialność walut, lub repatriacji zysków)
• Ryzyko sponsora lub niewywiązania się z warunków kontraktu – ryzyko, Ŝe strona
prywatna kontraktu PPP okaŜe się niezdolna finansowo lub technicznie do wdroŜenia
projektu
• Ryzyko ekonomiczne lub finansowe – ryzyko, Ŝe zmiany w stopach procentowych,
kursach wymiany walut lub inflacji wpłyną niekorzystnie na wyniki projektu
• Siła wyŜsza – ryzyko, Ŝe na projekt oddziałają zdarzenia zewnętrzne pozostające poza
kontrolą stron kontraktu, takie jak katastrofy naturalne, wojna lub niepokoje społeczne
• Ryzyko tytułu własności do aktywów – ryzyka związane z tytułem własności do
aktywów, w tym ryzyko, Ŝe technologia stanie się przestarzała lub wartość aktywów pod
koniec kontraktu będzie inna niŜ oczekiwano.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz rozdział w pracy Yescombe'a dotyczący oceny i
transferu ryzyka [#2, Rozdział 14], oraz rozdział w pracy Delmona na temat alokacji ryzyka
[#3, Rozdział 5]. Oba zaczynają się opisem typowych rodzajów ryzyka PPP.

-157-

Wiele źródeł podaje „standardową” listę ryzyka oraz preferowanych alokacji ryzyka, w niektórych
przypadkach dotyczące projektów określonego rodzaju. Pewna liczba przykładów przedstawiona
jest w Punkcie 3.3.2.3: Macierze alokacji ryzyka. Te standardowe listy mogą być przydatnymi
zasobami przy identyfikacji ryzyk związanych z projektem dotyczącym danego PPP. Niemniej
projekty PPP często posiadają unikalne właściwości lub wiąŜą się z nimi niepowtarzalne
okoliczności – na przykład określone warunki geologiczne na trasie wyznaczonej pod drogę.
Oznacza to, Ŝe większość agencji wdraŜających korzysta z usług doświadczonych doradców,
których zadaniem jest pomóc stworzyć wyczerpującą listę ryzyk związanych z projektem.

Ocena i priorytetyzacja ryzyka
Aby odpowiednio skupić wysiłki przy alokacji ryzyka, często moŜe być pomocne rozwaŜenie
znaczenia róŜnych ryzyk. Niektóre ryzyka mogą być bardziej znaczące niŜ inne: jeŜeli idzie o
prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, szkodliwość jego wpływu na wyniki projektu, lub oba te
czynniki. Ryzyko moŜna oceniać ilościowo lub jakościowo.
Nota informacyjna dotycząca obliczania PSC opublikowana przez Infrastructure Australia
[#4, strony 84-109] zawiera szczegółowe wskazówki zarówno na temat identyfikacji ryzyka jak i
stosowania róŜnych technik ilościowych do jego oceny. W podręczniku analizy ryzyka w
ramach oceny projektów opracowanym przez ADB [#5, strony 9-28] znaleźć moŜna równieŜ
rozdział opisujący ilościowe techniki oceny ryzyka.
W praktyce wiele agencji wdraŜających obiera na tym etapie bardziej ilościowe podejście.
Wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem opracowane przez Urząd Ubezpieczeń w
Zarządzie Stanu Wiktoria [#6, strony 79-83], zawiera przydatne wskazówki na temat „mapy
temperatury” ryzyka – jakościowego podejścia do oceny ryzka, w ramach którego kategoryzuje się
ryzyka zgodnie z prawdopodobieństwem ich materializacji oraz wpływem. Farquharson i in. [#7,
Załącznik B] prezentują przykład „rejestru ryzyka” związanego z projektem PPP, w którym równieŜ
obrano podejście jakościowe. KaŜde ryzyko kategoryzuje się jako niskie, średnie lub wysokie
zarówno w wymiarze „statusu ryzyka” (prawdopodobieństwa) jak i „wpływu”. Większość wysiłków
powinna być ukierunkowana na zarządzanie ryzykami, które zidentyfikowano jako zarówno
wysoce prawdopodobne jak i odznaczające się silnym wpływem.

3.3.2

Alokowanie ryzyk
Alokowanie ryzyk w kontekście PPP oznacza decydowanie, która ze stron kontraktu PPP poniesie
koszty (lub uzyska korzyść) w związku ze zmianą w wynikach projektu, wynikającą z kaŜdego z
czynników ryzyka. Prawidłowa alokacja ryzyka związanego z projektem jest jednym z
podstawowych sposobów na zagwarantowanie, by PPP osiągnęło lepszą proporcję wartości do
ceny. Iossa i in. [#8, strona 20] opisuje dwa główne cele alokacji ryzyka. Pierwszym z nich jest
stworzenie motywacji dla stron, aby dobrze zarządzały one ryzykiem – i w związku z tym
zwiększały korzyści związane z projektem lub redukowały jego koszty. Drugi polega na redukcji
ogólnych kosztów ryzyka projektu za sprawą „ubezpieczenia” stron od ryzyk, których nie chcą
ponosić.

3.3.2.1

Zasady alokacji ryzyka
Kluczowa zasada alokacji ryzyka brzmi, Ŝe kaŜde ryzyko powinno być przydzielone do strony,
która najlepiej potrafi nim zarządzać. W pracy Irwina na temat gwarancji i ryzyka PPP [#1,
strony 56-62] zdefiniowano tę zasadę bardziej ściśle. MoŜna tam przeczytać, Ŝe kaŜde ryzyko
powinno być alokowane do strony, która:
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•

Ma najlepsze moŜliwości, by kontrolować prawdopodobieństwo materializacji ryzyka –
na przykład: strona prywatna jest zazwyczaj odpowiedzialna za budowę projektu ze względu na to,
Ŝe ma najbogatszą wiedzę w tej dziedzinie. Oznacza to równieŜ, Ŝe ponosi ona koszty budowy oraz
koszty nadmiarowe lub związane z opóźnieniami

•

Ma najlepsze moŜliwości, by kontrolować wpływ ryzyka na wyniki projektu, na drodze
prawidłowej oceny i przewidywania ryzyka i reagowania na nie. Przykładowo, choć Ŝadna ze stron
nie ma kontroli nad ryzykiem wystąpienia trzęsienia ziemi, jeŜeli to firma prywatna odpowiedzialna
jest za projekt budowlany, moŜe ona zastosować techniki mające na celu redukcję szkód
spowodowanych potencjalnym trzęsieniem ziemi

•

Jest w stanie zamortyzować ryzyko za koszt najniŜszy z moŜliwych, jeŜeli
prawdopodobieństwa i wypływu ryzyk nie sposób kontrolować. Koszt, jaki ponosi strona,
amortyzując ryzyko, zaleŜy od kilku czynników, a w tym: stopnia korelacji ryzyka z innymi
aktywami i zobowiązaniami tej strony; jej zdolności do przekazania ryzyka dalej (na przykład
przeniesienia go na uŜytkowników usługi za sprawą zmiany cen lub na strony trzecie na drodze
ubezpieczenia); oraz charakteru podmiotów, które ostatecznie poniosą ryzyko (np. zdolność rządu
do dystrybucji ryzyka pomiędzy podatnikami oznacza, Ŝe ponosi on niŜsze koszty związane z
ryzykiem niŜ firmy prywatne, w przypadku których podmiotami, które ostatecznie ponoszą ryzyko,
są udziałowcy).83
Jak zostało to opisane w publikacji OECD dotyczącej podziału ryzyka oraz proporcji wartości
do ceny w PPP [#9, strony 49-50], stosowanie tych zasad nie oznacza przekazania
maksymalnego moŜliwego ryzyka do sektora prywatnego. Przeniesienie na stronę trzecią ryzyk,
które jest ona w stanie lepiej kontrolować i redukować, moŜe pomóc obniŜyć ogólne koszty
projektu i poprawić proporcję wartości do ceny. Niemniej im więcej ryzyka przeniesiemy na stronę
prywatną, tym wyŜszy zwrot – lub premia z tytułu ryzyka – przypadnie inwestorom kapitałowym i
tym trudniej będzie pozyskać finansowanie kredytowe.
Zasady i praktyka alokacji ryzyka w PPP są teŜ w coraz większym stopniu przedmiotem literatury i
badań naukowych. Na przykład artykuł Nga i Loosemore’a dotyczący alokacji ryzyka w
PPP[#10] opisuje kategorie ryzyka PPP oraz podejście do alokacji ryzyka, a ponadto zawiera
studium przypadku dotyczące alokacji ryzyka w ramach projektu Nowych Południowych Kolei
(podziemna linia kolejowa łącząca lotnisko z miastem) w Nowej Południowej Walii w Australii.
Bing i in., w swoim artykule na temat alokacji ryzyka w projektach PPP/PFI w Zjednoczonym
Królestwie [#11] oceniają, w jaki sposób alokowano ryzyka w projektach PPP w praktyce i starają
się w ten sposób ustalić preferencje w zakresie alokacji ryzyka.

3.3.2.2

Ograniczenia dotyczące alokacji ryzyka
Istnieją pewne ograniczenia, które trzeba wziąć pod uwagę alokując ryzyko w ramach projektu
PPP. Są one następujące:

•

Poziom szczegółowości alokacji ryzyka – w teorii da się zidentyfikować kaŜde ryzyko
związane z projektem i alokować je do strony, która najlepiej sobie z nim poradzi, poprawiając tym
samym poprawiając proporcję wartości do ceny. W praktyce, jak pisze Irwin [#1, strony 63-65],
mogą
być
tak
wysokie,
Ŝe
łatwo
koszty
takiego
rozwiązania
83 . Koszt ponoszenia ryzyka przez stronę prywatną znajduje odzwierciedlenie w wyŜszym zwrocie – lub premii z tytułu ryzyka –
której Ŝąda się za podjęcie się bardziej ryzykownego projektu. Wspomniane premie z tytułu ryzyk ustala się na rynkach
inwestycyjnych, robią to inwestorzy (udziałowcy lub kredytodawcy), porównując daną moŜliwość z innymi potencjalnymi inwestycjami.
Koszty ryzyka ponoszone przez rząd trudniej jest bezpośrednio skwantyfikować, co moŜe prowadzić do tego, Ŝe agencje
zamawiające zaakceptują zbyt duŜą ilość ryzyka związanego z projektem.
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przewaŜą nad korzyściami w przypadku mniej znaczących ryzyk. W większości przypadku
ryzyka alokuje się w grupach, niekiedy z wyjątkami dotyczącymi określonych, znaczących
ryzyk. Prywatna strona moŜe na przykład ponosić wszelkie ryzyka budowy za wyjątkiem
kluczowych ryzyk geologicznych, z tytułu których rząd moŜe oferować specjalną
rekompensatę

•

Ryzyka, które nie podlegają przeniesieniu – pewnych rodzajów ryzyka nie moŜna przenieść
w ramach kontraktu PPP. Strona prywatna na przykład będzie zawsze ponosić określone ryzyka
polityczne – a w szczególności i to, Ŝe rząd odstąpi od kontraktu lub wywłaszczy aktywa.
Międzynarodowe instytucje takie jak Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (MIGA)
zapewnia ubezpieczenie od ryzyka politycznego, aby przyczynić się do redukcji tego ryzyka84
Zakres ryzyka przenoszonego na stronę prywatna – udziałowcy strony prywatnej
kontraktu PPP – spółka PPP – są wystawieni na ryzyko jedynie do wartości swoich pakietów
udziałowych. Co więcej, kredytodawcy będą zazwyczaj skłonni zaakceptować jedynie niski
poziom ryzyka, odpowiadający oczekiwanym przez nich zwrotom. W praktyce oznacza to, Ŝe
zakres transferu ryzyka jest ograniczony poziomem kapitału własnego spółki projektowej, jak
piszą Ehrhardt i Irwin85. JeŜeli straty z tytułu ryzyka okaŜą się wyŜsze niŜ udział kapitałowy,
udziałowcy mogą odejść z projektu. PoniewaŜ to rząd jest ostatecznie odpowiedzialny za
zapewnienie dostarczania usług – jak piszą Iossa i in, [#8, strona 25] – pozostała część
ryzyka projektu pozostaje przy rządzie.
Połączenie tych ograniczeń moŜe oznaczać, Ŝe charakterystyka kraju ma wpływ na
moŜliwości w zakresie transferu ryzyka. Pokazano to w pracy Keego i in. na temat alokacji
ryzyka [#12], na podstawie porównania alokacji ryzyka w przypadku projektów w Chinach,
Hong Kongu, Grecji i Zjednoczonym Królestwie.

3.3.2.3

Macierze alokacji ryzyka
Wynikiem procesu alokacji ryzyka na tym etapie jest często macierz alokacji ryzyka. Macierz
alokacji ryzyka przedstawia ryzyka – często posortowane kategoriami – oraz określa, kto
które ryzyko ponosi. Następnie wspomniana alokacja ryzyka jest wprowadzana w Ŝycie
poprzez włączenie odpowiednich klauzul do kontraktu PPP, jak opisano w Punkcie 3.4:
Projektowanie kontraktów PPP. Farquharson i in.[#7, Załącznik B] prezentują przykład
„rejestru ryzyka” (lub matrycy) związanego z projektem PPP.
Wiele rządów odzwierciedla zasady alokacji ryzyka opisane powyŜej w „preferowanych
alokacjach ryzyka” często przedstawianych w postaci macierzy preferowanej alokacji ryzyka.
Te preferowane alokacje mogą mieć ogólną naturę lub dotyczyć poszczególnych sektorów
lub rodzajów projektów. Są one zazwyczaj punktem wyjściowym do alokacji ryzyka w
związku z określonym projektem, poniewaŜ projekty często odznaczają się określoną
charakterystyką, która oznacza, Ŝe róŜne alokacje ryzyka doprowadzą do lepszej wartości do
ceny.

84.
Opis produktów gwarancyjnych MIGA znaleźć moŜna pod następującym adresem
http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm.
85.
Ehrhardt i Irwin (2004) Avoiding Customer and Taxpayer Bailouts in Private Infrastructure Projects: Dokument roboczy badań
politycznych Banku Światowego 3274, kwiecień 2004 r. Patrz równieŜ Moduł 1 niniejszego Przewodnika, Punkt 1.3: Jak finansuje się z
PPP, Punkt 1.3.2.2: Ograniczenie kwoty dozwolonego zadłuŜenia, aby uzyskać więcej szczegółów.
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PoniŜej znaleźć moŜna przykłady preferowanych alokacji ryzyka i macierzy alokacji ryzyka:
•

Infrastructure Australia opracowała „standardowe zasady handlowe” na potrzeby
zarówno ekonomicznych jak i społecznych projektów infrastrukturalnych [#13], w których
szczegółowo opisano, w jaki sposób przydzielone zostaną ryzyka ryzyka i obowiązki

•

W Przewodniku wprowadzającym do PPP w Hong Kongu [#14, Aneks E] znaleźć
moŜna szczegółowy przykład macierzy ryzyka dotyczącej PPP związanego ze stacją
uzdatniania wody

•

W Instrukcji PPP Rządu Rio de Janeiro [#15, Aneks 2] znaleźć moŜna przykład
macierzy ryzyka dotyczącej infrastrukturalnego projektu PPP

•

Instrukcja PPP Republiki Południowej Afryki, Moduł 4: Studium
wykonalności PPP [#16, Aneks 4] zawiera standardową macierz ryzyka PPP obejmującą ryzyka i opisującą w odniesieniu do kaŜdego z nich typowy mechanizm
redukcji i alokacji.

3.3.3 Przekształcanie alokacji ryzyka w
kontraktu

strukturę

Większość literatury PPP dotyczy alokacji ryzyka. Część tej literatury moŜe sprawiać
wraŜenie, Ŝe po uzgodnieniu preferowanej alokacji ryzyka, w jakiś sposób moŜe się to
płynnie przełoŜyć na szczegółowy kontrakt. WraŜenie to moŜe być zwodnicze, poniewaŜ
wielu doświadczonych praktyków PPP przejdzie w tym miejscu do kroku pośredniego i
zdefiniuje inne elementy struktury kontraktu, takie jak „kto co robi?” oraz „jak będą wyglądać
przepływy płatności?” Niestety stosunkowo mała liczba źródeł opisuje, w jaki sposób alokacja
ryzyka przekłada się na ogólną strukturę kontraktu.
Wyjątkiem jest tutaj zestaw narzędzi Banku Światowego na potrzeby PPP w sektorze
usług wodnych [#17, strony 97-124], jako Ŝe określono w nim wyraźnie proces przydzielania
i ryzyk, i obowiązków – jako Ŝe kaŜdy obowiązek jest zazwyczaj związany z pewnym
pakietem ryzyk. Strona prywatna moŜe być odpowiedzialna na przykład za pobór
przychodów, co niesie ze sobą ryzyko polegające na tym, Ŝe niektórzy klienci nie zapłacą.
Strona prywatna moŜe być odpowiedzialna za budowę, z czym wiąŜe się szereg ryzyk.
Koszty pracy, harmonogram dostarczenia sprzętu oraz koszt i termin uzyskania pozwoleń
mogą mieć wpływ na całkowite koszty i czas budowy, zarówno pozytywny jak i negatywny.
Dlatego teŜ we wspomnianym zestawie narzędzi określono podejście do strukturyzacji
kontraktu, począwszy od identyfikacji głównych obszarów odpowiedzialności, czyli funkcji:
projektowania i budowy nowych aktywów, finansów, eksploatacji i konserwacji (aby
dowiedzieć się więcej na temat tych funkcji, patrz Moduł 1, Punkt 1.2: Jak korzysta się z
PPP). W przypadku kaŜdej funkcji zdefiniować moŜna określone obszary odpowiedzialności
oraz zidentyfikować ryzyka, które są z kaŜdym z tych obszarów powiązane.
W zestawie narzędzi opisano ponadto bliski związek pomiędzy określaniem szczegółów
mechanizmu płatności – w tym przypadku mechanizmów rewidowania taryf, jako Ŝe zestaw
ten powstał przede wszystkim z myślą o projektach typu „płaci uŜytkownik” – oraz alokacji
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ryzyka. Punkt 3.4.2: Mechanizm płatności zawiera więcej szczegółów na ten temat.
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Generalizacja tego podejścia sugeruje, Ŝe moŜe przydatne będzie określenie „typu PPP”
(patrz Moduł 1, Punkt 1.2: Jak korzysta się z PPP), wychodząc od rozwaŜenia, która ze
stron – publiczna czy prywatna – dysponuje lepszymi moŜliwościami, by zrealizować kaŜdą z
kluczowych „funkcji” (Zaprojektuj, Zbuduj, Eksploatuj, Konserwuj i Finansuj). Ta alokacja
funkcji moŜe być oparta na analizie, która strona dysponuje najlepszymi moŜliwościami, by
ponosić ryzyka w sposób naturalny związane z kaŜdą z tych funkcji. Uwzględnienie powiązań
instytucjonalnych i ograniczeń politycznych jest równieŜ czynnikiem, który będzie mieć wpływ
na decyzję, która ze stron ma realizować jaką funkcję.
Po wybraniu podstawowego rodzaju PPP, pozostała część alokacji ryzyka moŜe być
postrzegana jako to, co nadaje alokacji podstawowych funkcji ich finalny charakter. Na
przykład: jeŜeli strona prywatna ma odpowiadać za funkcję „Zbuduj”, lecz ryzyko
geotechniczne ma pozostać przy stronie publicznej, zostanie to uwzględnione w projekcie
kontraktu jako wyjątek od podstawowej reguły funkcjonalnej, Ŝe wszystkie ryzyka związane z
budową ponosi strona prywatna, zarządza nimi i amortyzuje je.
Poza alokacją funkcji, innym kluczowym elementem struktury kontraktu jest sposób
przepływu płatności. Mechanizmy płatności mogą wynikać z alokacji funkcji i ryzyk. JeŜeli na
przykład strona prywatna dysponuje lepszymi moŜliwościami, aby zarządzać ryzykami
związanymi z poborem opłat oraz ryzykami związanymi z popytem, wówczas strona
prywatna będzie prawdopodobnie wynagradzana bezpośrednio z opłat uŜytkowników.
Niemniej jeŜeli strona prywatna jest w stanie zarządzać ryzykiem poboru opłat, lecz nie
wymaga się od niej podjęcia ryzyka popytu, wówczas struktura płatności moŜe przewidywać,
Ŝe strona prywatna pobiera opłaty od uŜytkowników i przekazuje je stronie publicznej,
natomiast strona publiczna płaci stronie prywatnej za dostępność aktywów oraz wypłaca
premię w przypadku uzyskania wysokiego poziomu egzekwowalności opłat.
Wreszcie, niezbędnym uzupełnieniem określenia mechanizmu płatności jest ustalenie, w jaki
sposób będzie się mierzyć, monitorować i egzekwować efektywność funkcji. Płatności rządu
mogą być na przykład uwarunkowane dostępnością składnika aktywów, aby większość
ryzyka operacyjnego została przeniesiona do sektora prywatnego. Transfer ryzyka da się
osiągnąć w praktyce jedynie wówczas, gdy standardy wymagane w przypadku „dostępności”
aktywów są jasne i moŜliwe do zrealizowania. Punkt 3.4.1: Wymogi efektywności zawiera
dalsze szczegóły.
W poniŜszych materiałach źródłowych znaleźć moŜna dalsze wskazówki na temat powiązań
pomiędzy obowiązkami (obszarami odpowiedzialności), ryzykami, prawami i mechanizmami
płatności, które mogą wnieść przydatne informacje w kontekście budowania struktury
kontraktu:
•

Irwin [#1, strona 61] opisuje pokrótce, w jaki sposób obowiązki, prawa i ryzyka powinny
być razem alokowane. Z zasady alokacji ryzyka wynika, Ŝe dane ryzyko przydziela się
stronie, która jest w stanie najlepiej nim zarządzać: uzasadnienie to jest skuteczne jedynie
wówczas, gdy strona ta ma równieŜ prawo do i obowiązek podejmowania decyzji związanych
z tym ryzykiem

•

Iossa i in. [#8, strony 26-31] opisują ponadto, w jaki sposób róŜne rodzaje kontraktów
PPP – z róŜnymi funkcjami przypisanymi do strony prywatnej i róŜnymi mechanizmami
płatności – odpowiadają przewaŜnie róŜnym alokacjom ryzyka. Autorzy opisują równieŜ
[strony 33-34], jak dokładnie naleŜy dostosować do siebie specyfikacje wyników,
mechanizmy płatności i alokacje ryzyka.
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•

W Zestawie narzędzi online dotyczących PPP w Indiach [#18] Moduł 1: Podstawowe
informacje o PPP zawiera fragment dotyczący „wariantów modalnych PPP”, w którym
opisano typowe alokacje ryzyka dotyczące róŜnych rodzajów kontraktów PPP, dostarczając
w ten sposób przeglądu, w jaki sposób alokacja ryzyka moŜe się przekładać na wybór
podstawowej struktury kontraktowej.

Kluczowe materiały: Strukturyzacja projektów PPP
Materiał

Opis

1

Irwin (2007) Government Guarantees: Allocating and
Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure
Projects, Bank Światowy

W rozdziale 4 zdefiniowano ryzyko i wyjaśniono zasady alokacji
ryzyka w projektach PPP. Rozdział 5 zawiera przykłady
wprowadzenia tych zasad w praktyce w odniesieniu do trzech
ryzyk: ryzyka kursów wymiany, ryzyka niewypłacalności i ryzyka
polityki

2

Yescombe (2007) Public-Private Partnerships:
Principles of Policy and Finance, ButterworthHeinemann [ISBN: 978-0-7506-8054-7]

W rozdziale 14, dotyczącym oceny i transferu ryzyka, opisano
rodzaje ryzyka często występujące w projektach PPP

Delmon (2009) Private Sector Investment in
Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and
Risks, Wydanie drugie, Bank Światowy, PPIAF i
Kluwer Law International [ISBN: 978-90- 411-2714-3]

W rozdziale 5, dotyczącym alokacji ryzyka, omówiono bardziej
szczegółowo kategorie ryzyka PPP

Infrastructure Australia (2008) National
Private Partnership Guidelines Volume 4:
Sector Comparator Guidance

Rozdział 16: Identyfikowanie, alokowanie i ocenianie ryzyka
szczegółowo opisuje róŜne metodologie stosowane do
ilościowego wartościowania ryzyka w PPP

3

4

PublicPublic

Departament Ekonomii i Badań, Azjatycki Bank
Rozwoju (ADB) (2002) Handbook for Integrating Risk
Analysis in the Economic Analysis of Projects
Azjatycki Bank Rozwoju (ADB)

W rozdziale 2 opisano ilościowe techniki oceny ryzyka

6

Urząd Ubezpieczeń w Zarządzie Stanu Wiktoria
(2010)
Risk
Management:
Developing
and
Implementing a Risk Management Framework

Ogólny przewodnik po środowiskach zarządzania ryzykiem
opracowany dla menedŜerów sektora publicznego Stanu Wiktoria
w Australii. Zawiera przykłady oceny ryzyka i szablony
zarządzania ryzykiem

7

Farquharson, Torres de Mästle i Yescombe z
Encinasem (2011) How to Engage with the Private
Sector in Public-Private Partnerships in Emerging
Markets, PPIAF, Bank Światowy

Załącznik B to „rejestr ryzyka” pewnego projektu PPP, w którym
znaleźć moŜna przykład macierzy alokacji ryzyka oraz ilościowego
podejścia do oceny i priorytetyzacji ryzyk

Iossa, Spagnolo i Vellez (2007) Contract Design in
Public-Private Partnerships, Bank Światowy

W rozdziale 3, dotyczącym „motywacji do alokacji ryzyka oraz
rodzajów PPP” opisano typowe rodzaje ryzyka spotykane w
przypadku kontraktów PPP oraz zasady efektywnej alokacji
ryzyka, a ponadto ograniczenia i typowe alokacje ryzyka w
przypadku róŜnych rodzajów kontraktów PPP

5

8

9

10

11

OECD (2008) Public-Private Partnerships: In Pursuit
of Risk Sharing and Value for Money [dostępne od
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
ISBN- 9789264042797]

Ng i Loosemore (2006) Risk allocation in the private
provision of public infrastructure, International Journal
of Project Management, (2006), strony 66-76

Bing, Akintoye, Edwards i Hardcastle (2005) The
allocation of risk in PPP / PFI construction projects in
the UK, International Journal of Project Management,
23, s. 25-35

W rozdziale 3, dotyczącym „ekonomii partnerstwa publicznoprywatnego”, znaleźć moŜna część dotyczącą roli i natury ryzyka,
w której opisano koncepcję optymalnego transferu ryzyka

W artykule opisano klasyfikację i alokację ryzyka w projektach
PPP i przedstawiono studium przypadku alokacji ryzyka związanej
z kolejowym projektem PPP w Australii

Znaleźć tutaj moŜna omówienie sposobów alokacji ryzyka w
projektach PPP w praktyce w Zjednoczonym Królestwie

-164-

Kluczowe materiały: Strukturyzacja projektów PPP
Materiał

12

13

14

15

Ke, Wang i Chan (2010) Risk Allocation in PPP
Infrastructure Projects: Comparative Study, Journal of
Infrastructure Systems, tom 16, numer 4

Infrastructure Australia (2008) National PublicPrivate
Partnership
Guidelines
Volume
3:
Commercial Principles for Social Infrastructure
Infrastructure Australia (2010) National Public Private
Partnership Guidelines Volume 7: Commercial
Principles for Economic Infrastructure oraz Roadmap
for applying the Commercial Principles

Opis
Znaleźć tutaj moŜna porównanie alokacji ryzyka w przypadku
projektów PPP w Chinach, Hong Kongu, Grecji i Zjednoczonym
Królestwie oraz omówienie wpływu charakterystyki danego kraju
na alokację ryzyka, którą da się przeprowadzić w praktyce

Szczegółowy opis sposobów alokacji ryzyka i obowiązków w
państwowych projektach infrastrukturalnych (w oparciu o model
„płaci rząd”) oraz komercyjnych projektach infrastrukturalnych (w
oparciu o model „płaci uŜytkownik”). W Mapie drogowej opisano,
w jaki sposób naleŜy korzystać z tych zasad – jako punktu wyjścia
przy opracowywaniu kontraktów dotyczących poszczególnych
projektów

Rząd Hong Kongu, Jednostka. ds Efektywności
(2008) (2008) An Introductory Guide to Public Private
Partnerships (PPPs), Wydanie drugie

W rozdziale 6 znaleźć moŜna wskazówki na temat zarządzania
ryzykiem. Aneks E zawiera przykładową macierz alokacji ryzyka
dotyczącą stacji uzdatniania wody

Rząd Rio de Janeiro (2008) Manual de Parcerias
Público-privadas - PPPs (Instrukcja PPP)

W Aneksie 2 znaleźć moŜna przykład typowej macierzy ryzyka

16

Departament Skarbu, Jednostka ds. PPP, Rząd
Republiki Południwej Afryki (2004) Public Private
Partnership Manual, Module 4: PPP Feasibility Study,
Rząd Republiki Południowej Afryki

17

Bank Światowy i PPIAF (2006) Approaches to Private
Sector Participation in Water Services: A Toolkit,
Bank Światowy

W Aneksie 3 znaleźć moŜna wskazówki na temat obliczania
wartości ryzyka. W aneksie 4 znaleźć moŜna standardową
macierz ryzyka PPP – zawierającą ryzyka oraz opisującą w
odniesieniu do kaŜdego z nich typowy mechanizm redukcji ryzyka
oraz alokację.
Rozdział 6: Alokacja ryzyk i obowiązków opisuje proces i zasady
alokowania zarówno ryzyk jak i obowiązków, a takŜe w jaki
sposób moŜna alokację zdefiniować w kontrakcie, w tym przy
uŜyciu zasad taryfowych

18

Ministerstwo Finansów, Rząd Indii (2011) PPP Toolkit
for Improving PPP Decision-Making Processes,
Departament Spraw Gospodarczych, Ministerstwo
Finansów, Rząd Indii

Moduł 1: Podstawowe informacje o PPP zawiera fragment
dotyczący „wariantów modalnych PPP”, w którym opisano typowe
alokacje ryzyka dotyczące róŜnych rodzajów kontraktów PPP.

3.4. Projektowanie kontraktów PPP
Kontrakt PPP znajduje się w centrum partnerstwa i definiuje relację pomiędzy stronami, ich
prawa i obowiązki, alokuje ryzyko i zapewnia mechanizmy zarządzania zmianą. W praktyce
„Kontrakt PPP” moŜe składać się z pewnej liczby dokumentów i umów, jak opisano to w
Ramce 3.4.1.
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Ramka 3.4.1: Co to jest „Kontrakt PPP”
W tym punkcie stosujemy termin „kontrakt PPP” do opisania dokumentów kontraktowych,
które regulują relację pomiędzy publiczną a prywatną stroną PPP. W praktyce „kontrakt
PPP” moŜe składać się z więcej niŜ jednego dokumentu. Na przykład: PPP typu
zaprojektuj, zbuduj, sfinansuj, eksploatuj i konserwuj, dotyczący nowej elektrowni, która
hurtowo dostarcza energię elektryczną do spółki przesyłowej będącej własnością rządu,
moŜe być regulowany Umową na zakup energii (Power Purchase Agreement, PPA)
zawartą pomiędzy spółką przesyłową a spółką PPP, a takŜe Umową wdroŜenia pomiędzy
odpowiedzialnym ministerstwem rządowym a spółką PPP. KaŜda z tych umów moŜe z
kolei odsyłać do załączników lub aneksów, gdzie zdefiniowane są określone szczegóły –
na przykład szczegółowe wymogi i wskaźniki efektywności.
Oprócz kontraktu PPP występować będą równieŜ liczne kontrakty zawarte pomiędzy
prywatnymi stronami PPP. NajwaŜniejszymi kontraktami wśród nich będą te zawarte
pomiędzy spółką projektową a wykonawcą EPC, umowy finansowania pomiędzy spółką
kontraktową a jej kredytodawcami oraz umowy udziałowców zawarte pomiędzy
inwestorami kapitałowymi. (Patrz Moduł 1, Punkt 3: Jak finansuje się z PPP, gdzie
moŜna znaleźć więcej informacji na temat struktury kontraktu PPP). Kontrakt PPP nie
moŜe wejść w Ŝycie, dopóki nie nabiorą mocy inne porozumienia kontraktowe (patrz
Rozdział 5.5: Zapewnianie efektywności kontraktu i zamknięcie finansowe)
W Wytycznych EPEC [#1, strona 23] znaleźć moŜna listę tematów, którymi trzeba się
zająć w przypadku typowego kontraktu PPP – standardowe kontrakty opisane poniŜej
dostarczają dalszych przykładów. W Zestawie narzędzi PPIAF na potrzeby PPP w
sektorze autostrad [#2], w części na temat kontraktów opisano zakres porozumień
kontraktowych, wiąŜących się zazwyczaj z róŜnymi rodzajami kontraktów.

Jak pokazano na Rysunku 3.4.1, projekt kontraktu PPP jest zasadniczo potrzebny przed
opublikowaniem Zapytania ofertowego (RFP). Przygotowanie szczegółowego projektu
kontraktu pochłania znaczną ilość czasu i zasobów – w tym takŜe profesjonalnych doradców.
Często przed przystąpieniem do szczegółowego projektowania i inwestowaniem tych
zasobów w oparciu o wstępną strukturę i ocenę projektu, niezbędne jest zatwierdzenie, co
zostało opisane w Punkcie 3.1 i 3.4.
Projekt kontraktu PPP jest zazwyczaj dołączany do Zapytania ofertowego (RFP) rozsyłanego
do potencjalnych oferentów. W niektórych krajach kontraktu PPP przekazywanego wraz z
RFP nie moŜna juŜ zmienić. W innych natomiast moŜe on ulec zmianie w wyniku interakcji z
oferentami podczas procesu transakcyjnego. Na przykład: Mapa drogowa zawierająca
krajowe wytyczne dotyczące PPP w Australii [#1A] zawiera przegląd procesu rozwijania
kontraktu PPP oraz jak ten proces postępuje na kaŜdym etapie wdroŜenia PPP .
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Rysunek 3.4.1: Etap projektowania kontraktu PPP

Cel projektowania kontraktu PPP
Dobrze skonstruowany kontrakt jest jasny, wyczerpujący i gwarantuje pewność stronom
kontraktowym. PoniewaŜ PPP są długoterminowe, ryzykowne i złoŜone, kontrakty PPP z
konieczności pozostają niekompletne – nie moŜna mianowicie w ich ramach w określić do
końca, co naleŜy zrobić na dowolnym etapie w przyszłości. Oznacza to, Ŝe w kontrakt PPP
musi być wbudowana elastyczność umoŜliwiająca poradzenie sobie ze zmieniającymi się
okolicznościami tak dalece, jak to tylko moŜliwe w jego ramach, to jest bez ponownego
negocjowania lub rozwiązania kontraktu.
Kontrakt PPP powinien mieć zatem taką budowę, aby tam, gdzie to moŜliwe, dostarczał
pewności, i tam, gdzie to konieczne, zapewniał elastyczność – pozostając przy tym jasnym i
ograniczając niepewność obu stron. Cel ten jest najczęściej osiągany za sprawą
wyznaczenia jasnego procesu oraz granic dla zmian. Aby wdroŜyć ten styl kontraktu w
praktyce niezbędne są silne instytucje zarządzające kontraktem, co opisano w Punkcie 3.7:
Zarządzanie kontraktami PPP.

Zawartość niniejszego punktu
Projektowanie kontraktu PPP to skomplikowane zadanie. W punkcie tym omawiamy pokrótce
pewne istotne zagadnienia – i zamieszczamy łącza do narzędzi, przykładów i dalszych
zasobów – w sześciu obszarach związanych z projektowaniem kontraktu PPP:
•

Wymogi efektywności – określające wymaganą jakość i ilość aktywów i usług wraz z
mechanizmami monitorowania i egzekwowania, w tym karami umownymi

•

Mechanizmy płatności – określające, w jaki sposób strona prywatna będzie opłacana, z
wykorzystaniem opłat uŜytkowników, płatności rządowych czy w oparciu o wykorzystanie lub
dostępność, lub ich połączenie oraz w jaki sposób uwzględni się premie i kary
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•

Mechanizmy korygujące – wbudowane w mechanizmy kontraktowe i mające na celu
zarządzanie zmianami, takie jak nadzwyczajne przeglądy taryf lub zmiana wymogów
usługowych

•

Procedury rozstrzygania sporów – definiujące instytucjonalne mechanizmy
rozstrzygania sporów kontraktowych, takie jak rola regulatora i sądów lub korzystanie z
paneli eksperckich lub międzynarodowego arbitraŜu

•

Postanowienia dotyczące rozwiązania kontraktu – określające okres obowiązywania
kontraktu oraz okoliczności i implikacje wcześniejszego rozwiązania go.
PowyŜsze zestawy postanowień określają łącznie alokację ryzyka w kontrakcie. Jest zatem
oczywiste, Ŝe naleŜy te postanowienia sformułować w ten sposób, aby wybrana alokacja
ryzyka (jak opisano w Punkcie 3.3: Strukturyzacja projektów PPP) została osiągnięta.
Postanowienia dotyczące mechanizmów korygujących i rozstrzygania sporów mają na celu
uniknięcie potrzeby ponownego negocjowania kontraktu, pozwalając na wprowadzenie zmian
i rozwiązanie sporów w ramach wyznaczonych kontraktem.
W wielu krajach elementy kontraktu PPP mają charakter standardowy. Pomaga to zredukować
koszt opracowywania kaŜdego kontraktu PPP. W niektórych opracowuje się kontrakty
modelowe lub modelowe klauzule kontraktowe – w Tabeli 3.4.1 poniŜej znaleźć moŜna pewną
liczbę przykładów. Inne włączają niektóre elementy do ogólnego ustawodawstwa, odnoszącego
się do wszystkich kontraktów PPP. W Chile na przykład mechanizm rozstrzygania sporów jest
wprowadzony w Ustawie koncesyjnej86
Przydatnym uzupełnieniem do wskazówek przedstawionych w niniejszym punkcie jest
Centrum zasobów infrastrukturalnych PPP online Banku Światowego , które znaleźć
moŜna
pod
następującym
adresem:
http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/content/agreements [#3]. Na stronie internetowej udostępniony jest wybór
kontraktów PPP oraz przykładowe umowy dotyczące róŜnych rodzajów kontraktów i
sektorów.

Tabela 3.4.1: Przykład standardowych kontraktów PPP i klauzul kontraktowych
Jurysdykcja

Standard

Australia

Standardowe zasady handlowe państwowych i
komercyjnych PPP w sektorze infrastruktury, w
których określono dlaczego i w jaki sposób
naleŜy w kontrakcie alokować ryzyka i
Zasady
obowiązki

Indie

86.

Modele umów PPP w pewnej liczbie sektorów
transportowych

Łącz
e
Zasady handlowe dotyczące infrastruktury państwowej:
http://www.infrastructureaustralia.gov.au/public_ p r i v a t
e / f i l e s / N a t i o n a l _ P P P _ G u i d e l i n e s _ Vo l
_ 3 _ Commercial_Principles_Social_Infrastructure_
Dec_08.pdf
handlowe
dotyczące
infrastruktury
komercyjnej:
http://www.infrastructureaustralia.gov.au/
public_private/files/Vol_7_Commercial_Principles_
Economic_Infrastructure_Feb_2011.pdf
Opis modeli umów dostępny jest pod następującym
adresem: http://infrastructure.gov.in/mca.htm

Patrz Rząd Chile (2010), Ustawa 20410 (“Ustawa koncesyjna) Titulo XII “de la Comisión Conciliadora”.
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Jurysdykcja

Standardowy kontrakt PPP dotyczący projektu
DBFM w sektorze budowlanym i DBFMO w
sektorze infrastruktury

Holandia

Łącz
e
http://www.ppsbijhetrijk.nl/Publicaties?publica
tiesoort=Modeldocument (wersja holenderska i angielska)

http://www.infrastructure.govt.nz/publications/
draftpppstandardcontract

Nowa Zelandia

Projekt standardowego kontraktu PPP

Pakistan

Standardowe postanowienia PPP

Filipiny

Przykładowe
kontrakty
PPP
dotyczące
hurtowych
dostaw
wody,
usług
teleinformatycznych, zarządzania odpadami
stałymi i miejskiego transportu masowego

http://ppp.gov.ph/?page_id=671. Standardowe warunki do
szerszego stosowania są obecnie w przygotowaniu

Republika
Południowej Afryki

Standardowe postanowienia PPP
opublikowane razem z Instrukcją PPP w
Republice Południowej Afryki

http://intellect-ht.com/images/downloads/docs/12. pdf

Zjednoczone
Królestwo

3.4.1

Standard

h t t p : / / w w w. i p d f. g o v. p k / t m p n e w / P D F / P
P P % 2 0 Contractual%20Standardized%20Provisions.pdf

Standardowe kontrakty do projektów PFI,
zawierają wyczerpujące wskazówki na temat
kaŜdego z elementów kontraktu
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Wymogi efektywności/jakości
W kontrakcie naleŜy jasno określić, czego oczekuje się od strony prywatnej, jeŜeli idzie o jakość i
ilość aktywów i usług, które mają zostać dostarczone. MoŜe to obejmować na przykład określenie
wymaganych standardów utrzymania drogi lub określenie wymaganej jakości usług, albo wartości
docelowych w zakresie ekspansji połączeń w przypadku mediów miejskich dostarczanych
bezpośrednio do uŜytkowników. Wskaźniki i wartości docelowe wydajności są najczęściej
określane w aneksie do głównej umowy PPP.
Jedna z kluczowych własności PPP polega na tym, Ŝe efektywność określa się, jeŜeli tylko jest to
moŜliwe, w formie wymaganych rezultatów (na przykład jakości nawierzchni drogowej), a nie w
postaci specyfikacji wejściowych (takich jak materiały nawierzchniowe i budowa drogi). Zapewnia
to prywatnej spółce PPP przestrzeń na innowacyjność w odpowiedzi na wymogi, jak piszą
Farquahrson i in. [#4, strona 34]. Aby zapoznać się z dalszymi wskazówkami i przykładami
róŜnic pomiędzy specyfikacjami wyjściowymi a wejściowymi patrz opracowane na potrzeby Hong
Kongu wytyczne w zakresie zarządzania kontraktami outsourcingu [#5, strony 32-33], a takŜe
Wytyczne dotyczące specyfikacji wyjściowych opracowane przez Ministerstwo Obrony
Zjednoczonego Królestwa [#6], w których ponadto przedstawiony jest proces opracowywania
specyfikacji dotyczących projektu PPP
Specyfikacje wyjściowe zamiast wejściowych pomagają ponadto utrzymać moŜliwie najbardziej
otwartą konkurencję. W podręczniku źródłowym dotyczącym zarządzania w sektorze energii
elektrycznej, przygotowanym przez Bank Światowy, opisuje się na przykład proces zamówieniowy
w sektorze energetycznym, w ramach którego dana technologia została określona w zapytani
ofertowym z zamiarem ograniczenia konkurencji i ułatwienia korupcji.87
W kontrakcie PPP określone być powinny następujące elementy:

•

Jasno sprecyzowane docelowe poziomy jakości oraz wymogi wyjściowe. Farquharson i
in. [#4, strony 34-36] zauwaŜają, Ŝe docelowe poziomy jakości powinny być inteligentne „SMART” –
czyli konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i przewidziane do osiągnięcia w określonym
terminie –
i podają
przykład
docelowych
poziomów jakości typu SMART
w
87.
Bank Światowy/Departament Energetyczny, Transportowy i Wodny oraz Finansowy, Gospodarczy i Urbanistyczny 2009)
Deterring Corruption and Improving Governance in the Electricity Sector Bank Światowy
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przypadku PPP dotyczącego zakwaterowania rządu

•

Jak monitorowana będzie jakość – czyli w jakie naleŜy gromadzić informacje, kto ma to
robić i komu je zgłaszać. PowyŜsze moŜe obejmować role przypisane do zespołu ds. zarządzania
kontraktami z ramienia rządu, strony prywatnej, zewnętrznych podmiotów monitorujących, władz
regulacyjnych i uŜytkowników (patrz Punkt 3.7: Zarządzanie kontraktami PPP)

•

Konsekwencje nieosiągnięcia docelowych poziomów jakości powinny być jasno
sprecyzowane i egzekwowalne. PowyŜsze moŜna osiągnąć w następujący sposób:

•

Przewidując płatności karne, odszkodowania oznaczone lub gwarancje jakości. Iossa i in.
[#7, strony 47-49] opisują wady i zalety wymienionych mechanizmów egzekwowania.
Standardowe kontrakty PPP w Zjednoczonym Królestwie zawierają ponadto rozdział na temat
ochrony przed spóźnionym uruchomieniem usługi [#17, rozdział 4], w którym opisano kiedy i jak
korzystać z odszkodowań oznaczonych lub gwarancji jakości
1.
Określając potrącenia z płatności z tytułu niedostatecznej jakości (lub premie), co
powinno być wbudowane w mechanizm płatności (patrz Punkt 3.4.2: Mechanizm płatności)
2.
Stosując formalny system ostrzegania o poziomie jakości oraz metody eskalacji
utrzymującej się niedostatecznej jakości do ostatecznego rozwiązania kontraktu ze względu na
naruszenie jego warunków, jak opisano to w Punkcie 3.4.5: Postanowienia dotyczące
rozwiązania kontraktu

•

Prawo do ingerencji strony publicznej, w celu objęcia kontroli nad koncesją (zazwyczaj na
jakiś czas), w pewnych dobrze określonych okolicznościach.88 Jak piszą Iossa i in. [#7, strony 8183], intencją, która stoi za takim prawem, jest zazwyczaj umoŜliwienie zaingerowania w przypadku
problemów, które mogą zagrozić dostarczaniu usługi – problemów, z którymi lepiej poradzi sobie
strona publiczna, takich jak nagłe kwestie środowiskowe, zdrowotne lub związane z
bezpieczeństwem.
W materiałach poniŜej znaleźć moŜna dalsze wskazówki oraz przykłady dotyczące tych trzech
elementów ustalania wymogów jakości:

•

Przewodnik koncesji Kerfa i in. [#8, strony 70-74] zawiera opis zagadnień związanych z
docelowymi poziomami jakości oraz odnośne przykłady, w kontekście kontraktów koncesji
związanych z mediami miejskimi

•

W artykule 4Ps na temat doświadczeń Zjednoczonego Królestwa z PFI [#9, strony 7-10]
przedstawiono lekcje wyniesione z zastosowania określonych specyfikacji wyjściowych. Obejmują
one potrzebę jasności, aby uniknąć róŜnic interpretacyjnych prowadzących do sporu oraz
zapewnienie adekwatność wymogów sprawozdawczych

•

Kluczowe postanowienia kontraktowe zespołu Castalia [#10, strony 11-15 i 36-45]
zawierają opis pewnych powszechnych problemów występujących przy ustalaniu standardów
jakości usług, a ponadto wskazówki i przykłady dobrych praktyk. Opisano w nich równieŜ moŜliwe
podejścia do ustalania wymogów w zakresie jakości usług w ramach koncesji w istniejących
obszarach usługowych, w których dostępne dane na temat bieŜącej jakości są niewystarczające,
a
ponadto
określono
moŜliwe
mechanizmy
egzekwowania

88.
W kontrakcie określa się teŜ najczęściej prawa do ingerencji przysługujące kredytodawcom w przypadku niewywiązania się z
warunków kredytowych przez stronę prywatną. Prawa do ingerencji kredytodawców to waŜny sposób, działający na rzecz ciągłości
kontraktu nawet w przypadku niewywiązania się z niego sponsorów projektu. Patrz Punkt 4.4: Mechanizmy rozstrzygania sporów,
aby uzyskać więcej informacji na temat praw do ingerencji przysługujących kredytodawcom.
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•

W Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki, w Module 6 dotyczącym “zarządzania
umową PPP [#11, Moduł 6, strony 25-26] przedstawiono zwięźle, w jaki sposób naleŜy
wprowadzać wymogi jakości, mechanizmy monitorowania i egzekwowania; więcej
szczegółów znaleźć moŜna w Standardowych postanowieniach PPP Republiki
Południowej Afryki dotyczących “monitorowania jakości” [#11, Standardowe postanowienia
PPP, strony 121-133]

•

Rząd Szkocji przygotował standardowe, oparte na wynikach wymogi jakości na
potrzeby PFI dotyczących szkół [#12], w których opisano ponadto pewne kluczowe
zagadnienia, które trzeba uwzględnić przy określaniu wymogów jakości.

3.4.2

Mechanizm płatności
Mechanizm płatności określa, w jaki sposób strona prywatna PPP jest wynagradzana.
Korekty płatności mające na celu odzwierciedlenie jakości lub czynników ryzyka są równieŜ
waŜnym sposobem budowania motywacji i alokacji ryzyka w kontrakcie PPP, co opisano w
Wytycznych EPEC [#1, strona 24].
Iossa i in. [#7, strony 41-49] prezentują przydatny przegląd mechanizmów płatności
stosowanych w PPP. Podstawowe elementy mechanizmów płatności stosowanych w PPP
mogą obejmować:

•

Opłaty uŜytkowników – czyli płatności pobierane przez stronę prywatną bezpośrednio
od uŜytkowników usługi

•

Płatności rządowe – czyli płatności realizowane przez rząd na rzecz strony prywatnej z
tytułu dostarczony usług lub aktywów. Płatności te mogą być następujące:
1.
Oparte na stopniu wykorzystania – na przykład opłaty ukryte lub dotacje oparte na
wynikach
2.
Oparte na dostępności – to jest uwarunkowane dostępnością składnika aktywów
lub usługi o określonej jakości
3.
Dotacje z góry w oparciu o osiągnięcie pewnych kamieni milowych.

•

Premie i kary – potrącenia z płatności na rzecz strony prywatnej lub kary płatne przez
stronę prywatną, naleŜne w przypadku nieosiągnięcia określonych wyników lub standardów;
albo przeciwnie, płatności premiowe z tytułu osiągnięcia przez stronę prywatną określonych
wyników.
Mechanizm płatności stosowany w PPP moŜe obejmować niektóre lub wszystkie te
elementy. Kluczowe kwestie, które naleŜy w kaŜdym przypadku uwzględnić, są krótko
opisane poniŜej z podaniem materiałów źródłowych, zawierających dalsze informacje.

3.4.2.1

Określanie opłat uŜytkowników
JeŜeli koncesja opłacana jest za pomocą opłat uŜytkowników, podejście taryfowe (do
ustalania i korygowania taryfy) staje się istotnym mechanizmem alokacji ryzyka. W przypadku
niektórych PPP strona prywatna moŜe mieć prawo do ustalania taryf i ich struktury zgodnie z
własnym uznaniem. Niemniej w wielu przypadkach PPP typu „płaci uŜytkownik” realizowane
są w sektorach o charakterystyce monopolistycznej, w którym to przypadku taryfy są
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najczęściej regulowane przez władze (podobnie jak standardy jakości usług), co ma na celu
ochronę uŜytkowników (patrz Moduł 1, Punkt 5.2: Regulacje dotyczące PPP i regulacje
sektorowe). Kluczowe pytanie w przypadku alokacji ryzyka brzmi: w jaki sposób taryfy będzie
moŜna zmienić – na przykład w przypadku zmian w inflacji bądź innych zmiennych
ekonomicznych lub zmian w róŜnego rodzaju kosztach.
Taryfy moŜna kontrolować, wprowadzając wzory taryfowe do kontraktu PPP lub regulacyjnie, lub i
tak, i tak. MoŜna na przykład wyznaczyć wzór taryfowy przewidujący wstępne poziomy taryfowe
oraz wzór, zgodnie z którym taryfa jest regularnie, automatycznie korygowana zgodnie z inflacją.
Kontrakt moŜe przewidywać regularne przeglądy wzorów taryfowych, podczas których moŜliwe
będzie uwzględnienie innych czynników – jak szerzej opisano w Punkcie 3.4.3: Mechanizmy
korygujące.
We Wprowadzeniu do koncesji, Kerf i in. [#8, Punkt 3.3 i 3.4] prezentują przydatny przegląd
procesu ustalania cen oraz ich korygowania w przypadku kontraktów koncesyjnych typu „płaci
uŜytkownik”. W zestawie narzędzi na temat PPP w sektorze wodnym, przygotowanym przez
Bank Światowy [#13, strony 108-118] omawia się ponadto indeksację taryf oraz prezentuje
mechanizm alokacji ryzyka dla projektów PPP typu „płaci uŜytkownik”. Nota towarzysząca do
kluczowych postanowień kontraktowych zespołu Castalia [#10, strony 16-23] zawiera
przykładowe mechanizmy indeksacji taryf.
Więcej informacji na temat ustalania i korygowania taryf znaleźć moŜna w dostępnej, bogatej
literaturze na temat róŜnych podejść do ustalania taryf w celu regulowania sektora infrastruktury.
W korpusie wiedzy na temat regulacji infrastrukturalnych Banku Światowego, dostępnym
pod adresem http://www.regulationbodyofknowledge.org/, znaleźć moŜna moduł na temat
ustalania cen (a mianowicie ustalania ogólnego poziomu cen), a takŜe moduł na temat budowy
taryf (w którym omówiono, w jaki sposób taryfy mogą się róŜnić w przypadku róŜnych klientów lub
w róŜnych okolicznościach). W obu modułach opisano kluczowe zagadnienia i podano wiele
odnośników do dalszych materiałów źródłowych.

3.4.2.2

Określanie płatności rządowych
Kluczowe kwestie, które naleŜy uwzględnić, określając płatności rządowe, obejmują
kwestie następujące:

•

Implikacje dla alokacji ryzyka, wynikające z róŜnych mechanizmów płatności
rządowych. W przypadku mechanizmu opartego na poziomie wykorzystania na przykład ryzyko
zapotrzebowania jest dzielone; natomiast w przypadku mechanizmu płatności opartego na
dostępności ryzyko spadku popytu ponosi rząd. Wypłacanie z góry dotacji kapitałowych oznacza,
Ŝe strona prywatna ponosi o wiele mniejsze ryzyko, niŜ gdyby ta sama dotacja przyznawana była
na podstawie dostępności przez okres obowiązywania kontraktu. W swoim artykule na temat
decyzji o przyznaniu wsparcia fiskalnego Irwin [#14] opisuje niektóre kompromisy pomiędzy
róŜnymi rodzajami dotacji wypłacanych na rzecz projektów strukturalnych (z płatnościami
uŜytkowników włącznie) oraz omawia, w jaki sposób rządy mogą podjąć decyzję, jaki rodzaj
finansowania jest odpowiedni

•

Związek z jasnymi specyfikacjami wyjściowymi i standardami jakości – powiązanie płatności
z dobrze określonymi wymogami jakości ma kluczowe znaczenie w kontekście realizacji alokacji
ryzyka w praktyce. Patrz Punkt 3.4.1: Wymogi jakości, gdzie znaleźć moŜna odnośniki do
dalszych materiałów źródłowych dotyczących specyfikacji wyjściowych i poziomów jakości w
kontrakcie. W punkcie poniŜej, dotyczącym określania premii i kar umownych, znaleźć moŜna
więcej szczegółów na temat ustalania mechanizmów korygowania płatności
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•

Indeksacja wzorów do obliczania płatności – jeŜeli idzie o specyfikacje taryfowe,
płatności mogą podlegać częściowej lub całkowitej indeksacji w oparciu o pewne czynniki
ryzyka, więc ryzyko to ponosi (lub częściowo ponosi) rząd.
W Wytycznych EPEC [#1, strona 24] znaleźć moŜna przydatny przegląd, jak zdefiniować
mechanizm płatności w przypadku PPP typu „płaci rząd”. Yescombe [#15, Rozdział 13]
opisuje w sposób bardziej szczegółowy róŜne dostępne opcje oraz ich wpływ na alokację
ryzyka i zbywalność bankową. W nocie opracowanej przez Rząd Szkocji[#16] opisano
doświadczenia w zakresie definiowania i wdraŜania mechanizmów płatności w PPP.

3.4.2.3

Określanie premii i kar
W obu przypadkach premie i kary mogą być powiązane z określonymi wynikami. W przypadku
kontraktów typu „płaci rząd”, premie i kary są zazwyczaj korektami wprowadzonymi w regularnych
płatnościach. Premie i kary mogą równieŜ mieć zastosowanie w przypadku kontraktów typu „płaci
uŜytkownik”.
Iossa i in. [#7, strony 46-47] prezentują przydatny przegląd płatności opartych na jakości. W
przygotowanej przez Rząd Szkocji nocie na temat projektowania mechanizmów płatności w
PPP [#16, strony 9-13] podkreślono konieczność „kalibracji” mechanizmu płatności – czyli
sprawdzenia oddziaływania finansowego kar w przypadku róŜnego rodzaju sytuacji niewywiązania
się z warunków jakości. Modele kontraktów przedstawione w Tabeli 3.4.1 zawierają dalsze
przykłady zastosowań premii lub kar. Na przykład: Standardowe kontrakty PPP Zjednoczonego
Królestwa zawierają rozdział dotyczący mechanizmów płatności [#17, rozdział 7], w którym
opisano równieŜ kalibrację premii i kar w oparciu o analizę finansową.

3.4.3

Mechanizmy korygujące
Projekty PPP to projekty długoterminowe, często ryzykowne i złoŜone. Oznacza to, Ŝe kontrakty
PPP z konieczności pozostają niekompletne – nie moŜna mianowicie z ich pomocą w pełni
określić wszystkich przyszłych moŜliwości. Dlatego teŜ w kontrakt PPP musi być wbudowana
elastyczność umoŜliwiająca poradzenie sobie ze zmieniającymi się okolicznościami tak dalece, jak
to tylko moŜliwe w jego ramach, to jest bez ponownego negocjowania lub rozwiązania kontraktu.89
Mechanizmy korygujące mają najczęściej na celu utworzenie jasnego procesu oraz wytyczenie
granic zmian. Mogą one obejmować mechanizmy zarządzania następującymi kwestiami:

•

Zmianami w taryfach, zasadach płatności lub wzorach od ustalania płatności. Jak
opisano w Punkcie 3.4.2, taryfy lub płatności są często określane za pomocą wzorów, co ma
umoŜliwić regularne ich korygowanie o czynniki takiej jak inflacja. W kontrakt PPP moŜna teŜ
wbudować mechanizmy rewidowania tych wzorów – wprowadzania okresowych lub
jednorazowych zmian w nadzwyczajnych okolicznościach (z określonymi okolicznościami
progowymi). W nocie dotyczącej Kluczowych postanowień kontraktowych, przygotowanej
przez zespół Castalia [#10, tom 1, strony 24-30] znaleźć moŜna wskazówki dotyczące
okresowych, nadzwyczajnych i alarmowych przeglądów taryf.

89.
W Module 1 niniejszego Podręcznika, w Punkcie 1.1.3.3: Ograniczenia i pułapki związane z PPP – niezdolność do wywołania
napięcia konkurencyjnego opisano, w jaki sposób ponowne negocjowanie kontraktu moŜe obniŜyć proporcję wartości do ceny.
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•

Refinansowanie. JeŜeli przy wdraŜaniu projektu PPP wystąpią zmiany w profilu ryzyka
projektu lub na rynkach kapitałowych, moŜe to oznaczać, Ŝe spółka PPP będzie mieć moŜliwość
zastąpienia lub renegocjowania pierwotnego zadłuŜenia i uzyskania bardziej korzystnych jego
warunków. Jak opisano w Module 1, Punkt 1.3: Jak finansuje się z PPP, wiele kontraktów PPP
przewiduje zasady wyznaczania i dzielenia zysków pochodzących z refinansowania. Przykładowo
od 2007 roku począwszy, standardowy kontrakt PFI w Zjednoczonym Królestwie [#17, Rozdział
34] przewiduje podział 50:50 wszelkich zysków z refinansowania pomiędzy inwestorami i
rządem.90 W Wytycznych dotyczących PPP, przygotowanych przez EPEC [#1, strona 35]
równieŜ podsumowano w treściwy sposób, w jaki sposób moŜna podchodzić do finansowania w
kontraktach PPP

•

Zmiany w wymogach w zakresie jakości usług. Zamawiającemu moŜe być trudno
dokładnie przewidzieć wymogi w zakresie jakości usług na cały okres obowiązywania kontraktu.
W kontrakty przewaŜnie wbudowuje się podejścia umoŜliwiające zarządzanie zmianami w
wymogach w zakresie jakości usług w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności (które mogą
równieŜ obejmować zmieniające się technologie). Na przykład: Przewodnik po PPP w Hong
Kongu [#18, strony 68-71] zawiera opis moŜliwego postępowania w przypadku zmian w
okolicznościach. W Standardowych postanowieniach kontraktowych Republiki Południowej
Afryki [#11, Część K:50] przewidziano cztery kategorie zmian: zmiany nie pociągające za sobą
dodatkowych kosztów; niewielkie modyfikacje w pracach; zmiany „instytucjonalne” (zmiany w
wymogach w zakresie jakości usług); i wreszcie zmiany, których zaŜądała strona prywatna.
Jak opisano w Wytycznych EPEC [#1, strony 37-38], ustalenia administracyjne i procesy mające
na celu zarządzaniem zmianą są często ściślej definiowane w ramach środowiska zarządzania
kontraktem oraz materiałach (patrz Punkt 3.7.1: Tworzenie struktur zarządzania kontraktami).
JeŜeli wprowadzimy zasady i procesy na potrzeby wprowadzania zmian, pojawi się teŜ zapewne
miejsce na uznaniowość. Dlatego teŜ w kontrakcie musi być zdefiniowany proces, który da
pewność zarówno stronie publicznej jak i prywatnej, Ŝe ich interesy będą szanowane. W nocie
towarzyszącej do Kluczowych postanowień kontraktowych zespołu Castalia [#10, tom 1,
strony 24-30] znajduje się na przykład opis przydatnej roli, jaką moŜe odegrać panel ekspertów w
przypadku nadzwyczajnych przeglądów taryf.

3.4.4

Mechanizmy rozstrzygania sporów
PoniewaŜ ustalenia PPP są długoterminowe i złoŜone, kontrakty pozostają zazwyczaj
niekompletne, co opisano w Punkcie 3.4.3. JeŜeli powstaje z tego powodu miejsce na róŜnice w
interpretacji, mogą pojawić się spory. Zdefiniowanie procesu rozstrzygania sporów pomaga
zapewnić szybkie i efektywne ich rozwiązywanie bez przerw w dostarczaniu usługi – zredukować
ryzyko zakłócenia działalności ze względu na spory, tak w przypadku strony publicznej jak i stron
prywatnych. Mechanizmy rozstrzygania sporów moŜna wbudować w kontrakty PPP. Niektóre
rządy mogą zdefiniować mechanizmy rozstrzygania sporów w ustawodawstwie dotyczącym PPP,
aby obowiązywały one w przypadku wszystkich kontraktów PPP.
Jak opisują to Kerf i in.[#8, Punkt 3.10], mechanizmy rozstrzygania sporów w ramach PPP mogą
obejmować następujące rozwiązania:

90.
Od tamtego czasu proporcja ta została zrewidowana i ustanowiona w wysokości 70:30 na rzecz Rządu. Informację tę moŜna
znaleźć w (2. Raporcie z sesji 2009-2010) Komisji Specjalnej ds. Gospodarczych Izby Lordów Zjednoczonego Królestwa
zatytułowanym Government Response to Private Finance Projects and Off- Balance Sheet Debt (kwiecień 2010 r.) Dokument HL 114,
Artykuł 174.
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•

Regres do władz regulacyjnych w sektorze, w zaleŜności od sytuacji. Jak opisano w
Module 2, Punkt 2.5: otoczenie prawne i regulacyjne, PPP są często wykorzystywane w
sektorach, które podlegają równieŜ sektorowemu reŜimowi regulacyjnemu zgodnie z
zarządzeniami niezaleŜnych władz regulacyjnych. W takim przypadku na władzach regulacyjnych
spoczywać moŜe odpowiedzialność za rozstrzyganie określonych sporów. Jest to opcja
stosunkowo prosta i niekosztowna, niemniej moŜe być ryzykowna dla strony prywatnej, zwłaszcza
jeśli istnieją obawy co do niezaleŜności i zdolności władz regulacyjnych

•

System prawny – co do zasady spory kontraktowe podlegają jurysdykcji sądów i to samo jest
najczęściej prawdą równieŜ w przypadku kontraktów PPP. Niemniej strony często uwaŜają system
sądowy za nieadekwatny do rozstrzygania sporów, gdyŜ moŜe on działać bardzo powolnie i nie
posiadać wystarczających kompetencji technicznych – zwłaszcza w krajach rozwijających się.
Mechanizmy rozstrzygania sporów w ramach PPP często są skonstruowane w taki sposób, aby
uniknąć zdawania się na system sądownictwa tak długo jak to tylko moŜliwe, a w szczególności

•

Panel ekspertów w charakterze arbitrów – kontrakt lub ustawa moŜe przewidywać
powołanie panelu niezaleŜnych ekspertów, aby działali oni w charakterze arbitrów w przypadku
zaistnienia sporu. Decyzje moŜna określić jako niewiąŜące (w którym to przypadku niezbędny jest
mechanizm dalszej eskalacji) lub wiąŜące

•

ArbitraŜ międzynarodowy – ostatnią instancją w przypadku wielu projektów PPP jest
arbitraŜ międzynarodowy, który moŜe pozostawać w gestii stałej instytucji arbitraŜowej w rodzaju
Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID)91 lub obejmować
ustalenia ad hoc, takie jak międzynarodowy panel ekspertów.
MoŜna stosować więcej niŜ jedno podejście, aby umoŜliwić eskalację sporu, jeŜeli prostsze
metody zawiodą. Na przykład:

•

•

Koncesje w Chile. System rozstrzygania sporów w ramach kontraktów PPP w Chile został
wprowadzony Ustawą koncesyjną i skupiony jest wokół roli niezaleŜnego panelu ekspertów, o
czym pisze Jadresic w swoim przeglądzie doświadczeń Chile z panelami ekspertów [#19,
strony 25-26]. Koncyliacyjny panel ekspertów jest powoływany w przypadku kaŜdego kontraktu i w
jego skład wchodzi trzech ekspertów – jeden wybrany przez rząd, jeden przez stronę prywatną, a
trzeci zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami. Panel koncyliacyjny moŜe zostać wezwany do
zaproponowania warunków ugodowych mających na celu rozstrzygnięcie sporu za zgodą stron.
JeŜeli strony nie mogą dojść do porozumienia, strona prywatna moŜe zwrócić się do panelu
koncyliacyjnego, aby wystąpił w roli panelu arbitraŜowego (i wydał wiąŜącą decyzję) albo
skierować spór na drogę sądową

•

Koncesja na usługi wodne w Bukareszcie. Mechanizm rozstrzygania sporów określony jest
w kontrakcie PPP.92 AngaŜuje on regulatora gospodarczego oraz regulatora technicznego w
ramach władz miejskich, z regresem do międzynarodowego panelu ekspertów w przypadku
odwołania

W Meksyku, w Ustawie Federalnej o Nabyciach, Leasingu i Usługach (2000)93
sformułowano procedury rozstrzygania sporów wynikłych podczas wdraŜania kontraktu PPP.
91.

Patrz strona internetowa ICSID, http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp, aby uzyskać więcej informacji i przykładów

dotyczących międzynarodowego rozstrzygania sporów.
92.

Castalia (2010) Evaluation of the Bucharest Water and Wastewater Concession-Final Report to the IFC, strony 21-22, 33 i 33-42.

93.

Rząd Meksyku (2000) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, opublikowana 4 stycznia 2000 r.

-175-

Secretaría de la Función Pública jest organizacją odpowiedzialną za zarządzanie tymi
procesami. Prawo stanowi, Ŝe zainteresowana strona musi wystąpić o wsparcie w
rozstrzygnięciu sporu do Sekretarza. Sekretarz moderuje spotkanie zorganizowane na
potrzeby rozstrzygnięcia sporu. Wszelkie porozumienia osiągnięte dzięki tej procedurze
będą wiąŜące, a zaangaŜowane w nią strony muszą przygotować raport demonstrujący
postępy we wdraŜaniu ustalonych uzgodnień.
Standardowe kontrakty wymienione w Tabeli 3.4.1: Przykład standardowych kontraktów
PPP i klauzul kontraktowych zawierają dalsze przykłady klauzul dotyczących rozstrzygania
sporów i moŜliwości w tym zakresie.

3.4.5

Postanowienia dotyczące rozwiązania kontraktu
W większości przypadków kontrakty PPP posiadają określony okres obowiązywania W
kontrakcie zazwyczaj podana jest data jego rozwiązania, a takŜe ustalenia dotyczące
zamknięcia kontraktu i przekazania aktywów. W kontrakcie PPP powinny być ponadto
zdefiniowane okoliczności, w których kontrakt moŜe być rozwiązany wcześniej oraz
kaŜdorazowe konsekwencje rozwiązania kontraktu.

3.4.5.1

Okres
aktywów

obowiązywania

kontraktu

i

przekazanie

Okres obowiązywania jest najczęściej w kontrakcie PPP zdefiniowany, podobnie jak ustalenia
co do wszelkiego przekazywania aktywów projektu rządowi. Najbardziej powszechnym
podejściem, które moŜe obrać rząd, jest wskazanie terminu kontraktu w jego projekcie, w
oparciu o najlepsze przybliŜenie czasu, który będzie potrzebny stronie prywatnej, aby uzyskać
niezbędny zwrot przy załoŜeniu rozsądnych poziomów cen taryfowych i płatności. Druga
moŜliwość, o podobnych rezultatach, polega na zdefiniowaniu taryf lub płatności rocznych i
umoŜliwienie wskazania długości obowiązywania kontraktów oferentom, czyniąc z niej jedną z
kluczowych zmiennych przetargu. Podejście to zastosowano na przykład w programie opłat
drogowych w Meksyku, w ramach którego przyznawano koncesje oferentom proponującym
najkrótszy okres obowiązywania kontraktu.
Trzecia moŜliwość polega na tym, by pozwolić na ustalenie długości koncesji endogennie, jak
opisują Kerf i in.[#8, strona 83], wywołując oferty sformułowane na podstawie minimalnej
bieŜącej wartości przychodów (least present value of revenue, LPVR). W tym przypadku
kontrakt ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia tej wartości – im większe natęŜenie ruchu,
tym szybciej kontrakt ulega rozwiązaniu. Podejście to zostało przedstawione przez Engela,
Fischera i Gelatovica jako metoda zarządzania ryzykiem w koncesjach o ustalonym terminie
obowiązywania i zostało wykorzystane w przypadku opłat drogowych w Chile i Peru.
Kerf i in.[#8, strony 81-82] oraz Iossa i in.[#7, strony 73-78] opisali kompromisy pomiędzy
krótszym okresem obowiązywania koncesji – umoŜliwiającym rządowi powrót na rynek i
ponowne rozpisanie przetargu koncesyjnego – a demotywacją, którą takie podejście moŜe
wywołać wśród koncesjonariuszy, zniechęcając ich do inwestowania zwłaszcza w miarę
94.
Kontrakty zmiennoterminowe stanowią tutaj wyjątek – okres obowiązywania w ich przypadku jest zmienny, co umoŜliwia stronie
prywatnej uzyskanie określonego poziomu przychodów (zdefiniowanego jako przychód bieŜący netto na początku obowiązywania
kontraktu).
95.

Patrz na przykład Fisher i Babbar, Private Financing of Toll Roads, Bank Światowy, Artykuł RMC, seria 117, strony 7-8.

96.
Engel, Fischer i Galetovic (1997) Privatizing Roads – A New Method for Auctioning Highways, Bank Światowy, Nota w sprawie
polityki publicznej dla sektora prywatnego, nr 112.
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zbliŜania się do upływu waŜności koncesji.
Ze względu na tę demotywację, kontrakty PPP powinny jasno definiować podejście stosowane
przy przekazywaniu aktywów i eksploatacji pod koniec obowiązywania kontraktu. Zazwyczaj wiąŜe
się to z określeniem sposobu definiowania i oceniania jakości aktywów oraz tego, czy płatność
zostanie zrealizowana z chwilą przekazania aktywów oraz w jaki sposób zostanie ustalona kwota
kaŜdej z płatności. Szczególnie ambitnym zadaniem moŜe się okazać określenie standardów
przekazania aktywów na początku kontraktu długoterminowego. W wymienionych poniŜej
materiałach znaleźć moŜna niektóre moŜliwe podejścia:

•

Zestaw narzędzi na potrzeby PPP z sektorze dróg i autostrad, przygotowany przez
Bank Światowy [#2, Moduł 5, Etap 5], w części poświęconej przekazaniu obiektów pod koniec
obowiązywania kontraktu zawiera opis, w jaki sposób moŜna zdefiniować standardy, które będą
obowiązywać przy przekazaniu aktywów, jeŜeli idzie o pozostały okres uŜytkowania róŜnych ich
składników

•

W standardowych warunkach handlowych Australii [#20B, strony 120-124] określono
zasady korzystania z usług niezaleŜnego rzeczoznawcy, powoływanego niedługo przed upływem
okresu obowiązywania kontraktu, które zadaniem jest dokonanie oceny jakości aktywów oraz
określenie wymaganego „stanu przy przekazaniu”

•

Wytyczne EPEC [#1, strona 42] zawierają opis moŜliwego wykorzystania wadiów lub
gwarancji w celu zapewnienia jakości aktywów przy ich przekazaniu.

3.4.5.2

Postanowienia dotyczące wcześniejszego rozwiązania
kontraktu
Kontrakt PPP powinien przewidywać warunki, na mocy
przedterminowo rozwiązany, w którym to przypadku tytuł
zazwyczaj powraca do strony prywatnej. Warunki te powinny
kontrakt i z jakiej przyczyny oraz jaka (jeŜeli w ogóle jakaś)
tytułu.

których kontrakt moŜe zostać
własności do aktywów projektu
uwzględniać, kto moŜe rozwiązać
rekompensata przysługuje z tego

Istnieją trzy ogólne powody wcześniejszego rozwiązania kontraktu: naruszenie jego postanowień
przez stronę prywatną, rozwiązanie przez stronę publiczną, ze względu na naruszenie warunków
lub w publicznym interesie, oraz przedterminowe rozwiązanie ze względu na przyczynę
zewnętrzną (siłę wyŜszą). W kaŜdym przypadku, rząd zasadniczo realizuje płatność na rzecz
strony prywatnej i przejmuje kontrolę nad aktywami projektu (które moŜna objąć kolejnym
zamówieniem w ramach ponownego przetargu, w nowym kontrakcie PPP). Zdefiniowane
kontraktowo płatności z tytułu rozwiązania kontraktu najczęściej zaleŜą od przyczyny rozwiązania,
co zostało przedstawione w Tabeli 3.4.2.
Niektóre z tych podejść do wyznaczania płatności z tytułu rozwiązania – zwłaszcza jeśli są one
powiązane z wartością aktywów projektu – wymagają starannego określenia.
W materiałach poniŜej znaleźć moŜna dalsze wskazówki na temat klauzul, ustaleń i płatności
związanych z rozwiązaniem kontraktu:

•

Wytyczne EPEC[#1, strony 40-42] zawierają opis tych klauzul oraz róŜnych sposobów
określania płatności z tytułu rozwiązania w kaŜdym z przypadków rozwiązania kontraktu

•

Yescombe [#15, strony 279-288] równieŜ opisuje klauzule dotyczące rozwiązania kontraktu
oraz opcje płatności z tytułu rozwiązania, przy czym czyni to bardziej szczegółowo
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•

Ehrhardt i Irwin [#21, strony 46-49] zauwaŜają, Ŝe wiele klauzul dotyczących rozwiązania
PPP chroni kredytodawców przed wszelkimi stratami (nie pozwalają one mianowicie spółce PPP
na bankructwo) – i wyjaśniają, dlaczego taki stan rzeczy moŜe stwarzać problem oraz w jaki
sposób bankructwo moŜe być realistyczną opcją

•

W pracy Clementa-Daviesa na temat PPP w Europie Środkowej i Wschodniej [#22,
strona 46] znaleźć moŜna więcej informacji na temat praw kredytodawców do ingerencji.
Standardowe kontrakty wymienione w Tabeli 3.4.1: Przykład standardowych kontraktów PPP i
klauzul kontraktowych równieŜ zawierają dalsze, praktyczne przykłady klauzul dotyczących
rozwiązania kontraktu.
Bez względu na to, jak starannie przygotowano postanowienia kontraktowe, przedterminowe
rozwiązanie kontraktu jest zazwyczaj kosztowne dla obu stron i jest ostatecznością, kiedy zostaną
wyczerpane wszystkie inne moŜliwości. Jak opisano w Wytycznych EPEC [#1, strona 40],
oznacza to, Ŝe zdefiniowane w kontrakcie płatności z tytułu rozwiązania są istotne nawet jeśli
rozwiązanie nie nastąpi, jako Ŝe moŜna w ten sposób określić pozycję „awaryjną” kaŜdej ze stron
w przypadku rozstrzygania wszelkich sposób lub w przypadku renegocjacji.
Płatności z tytułu wcześniejszego rozwiązania są zazwyczaj dostosowane w taki sposób, Ŝe
dostarczyciele zadłuŜenia mają zawsze większy interes w tym, by kontrakt nadal trwał, a usługi
były dostarczane, co skłania ich do ingerencji wystarczająco wcześnie, by problemy związane ze
słabymi wynikami nie zdąŜyły doprowadzić do naruszenia kontraktu przez stronę prywatną.

Tabela 3.4.2: Sytuacje przedterminowego rozwiązania oraz płatności z tytułu takiego
rozwiązania
Rozwiązanie

Naruszenie
kontraktu
przez
stronę
trzecią

Naruszenie kontraktu
przez stronę publiczną

Rozwiązanie w
interesie
pulblicznym

PrzedłuŜające się
szkody wynikające
z siły wyŜszej

Typowe okoliczności

Określenie płatności z tytułu rozwiązania

Nieukończenie budowy
Powtarzające się niespełnianie
standardów jakości Niewypłacalność
spółki projektowej Kredytodawcom
przyznaje się najczęściej prawa do
ingerencji, aby umoŜliwić im
rozwiązanie problemów związanych
z wykonawcą osiągającym
niezadowalające wyniki –
rozwiązanie kontraktu następuje
dopiero wówczas, gdy jest to
nieefektywne, lub jeśli kredytodawcy
tak postanowią

Płatności z tytułu rozwiązania zazwyczaj definiuje się w sposób,
który pozwala zagwarantować, Ŝe obciąŜenie związane z
naruszeniem kontraktu poniosą udziałowcy. Kredytodawcy mogą
być równieŜ naraŜeni na pewną potencjalną stratę – co moŜe
wzmocnić ich motywację do rozwiązywania problemów- –
niemniej moŜe to negatywnie oddziałać na zbywalność bankową
projektu. MoŜliwości są tutaj następujące:
Pełna wartość lub określona proporcja zaległego zadłuŜenia
Zamortyzowana wartość księgowa aktywów
Wartość bieŜąca netto przyszłych przepływów pienięŜnych (po
odjęciu kosztów rozwiązania kontraktu)
Wpływy związane z ponownym rozpisaniem przetargu na
otwartym rynku – a zatem równieŜ przełamanie trudności
związanej
ze
znalezienie
przestrzeni
budŜetowej
na
zobowiązania związane z rozwiązaniem z tytułu zatrudnienia,
które zrealizowały się w sposób niespodziewany

Strona publiczna nie wywiązuje się
ze swoich obowiązków
przewidzianych w kontrakcie

Uczciwy kontrakt powinien gwarantować, by strona prywatna nie
poniosła strat, jeśli strona publiczna zdecyduje nie wywiązać się
z kontraktu. Płatności z tytułu rozwiązania kontraktu w tym
przypadku ustala się zazwyczaj w wysokości zadłuŜenia
powiększonego o pewną proporcję kapitału własnego. MoŜe
ona równieŜ obejmować utracone przyszłe zyski (w zaleŜności od
sytuacji)

Wiele
ustaw
o
PPP
oraz
zamówieniach
publicznych
umoŜliwia
podmiotowi
zamawiającemu
rozwiązanie
kontraktu w interesie publicznym
Powinny
zostać
starannie
zdefiniowane
w
kontrakcie
i
ograniczone do niepodlegających
ubezpieczeniu, przedłuŜających się
wystąpień
siły
wyŜszej,
które
uniemoŜliwiają naleŜyte spełnienie
obowiązków

W standardowej sytuacji powinno się to odbywać tak samo, jak w
przypadku naruszenia kontraktu przez stronę publiczną, gdyŜ w
przeciwnym przypadku powstaje opaczna motywacja do
dobrowolnego rozwiązania kontraktu zamiast naruszenia (lub na
odwrót)

Zazwyczaj jakieś rozwiązanie pośrednie pomiędzy dwoma
wskazanymi powyŜej moŜliwościami, jako Ŝe Ŝadna ze stron nie
narusza w tym przypadku kontraktu
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Kluczowe materiały: Projektowanie kontraktów PPP
Materiał

1

Opis

Europejskie Centrum Wiedzy o PPP (2011) The Guide
to Guidance: How to Prepare, Procure, and Deliver PPP
Projects, Europejski Bank Inwestycyjny

W punkcie 2.2.5 na temat „przygotowywania projektów
kontraktów” pokrótce opisano typową zawartość kontraktu; w
Ramce 3 znaleźć moŜna więcej szczegółów na temat
definiowania mechanizmów płatności
W rozdziale 4, dotyczącym wdraŜania projektów, opisano, jak
postępować w przypadku zmian w ramach kontraktu,
rozstrzygania sporów i rozwiązania kontraktu
Moduł 4: Ustawy i kontrakty, w rozdziale dotyczącym
kontraktów opisano rodzaje kontraktów PPP oraz typową
zawartość kontraktów i postanowienia kontraktowe, w tym
przykładowe schematy klauzul. W rozdziale o umowach,
wadiach i gwarancjach opisano inne wspólne elementy
struktury kontraktowej, w tym umowy z kredytodawcami

2

PPIAF (2009) Online Toolkit for Public Private
Partnerships in Roads and Highways, Bank Światowy

3

Internetowe Centrum Zasobów Infrastrukturalnych PPP
Banku
Światowego
http://ppp.worldbank.org/publicprivate- partnership/content/agreements

4

Farquharson, Torres de Mästle i Yescombe z
Encinasem (2011) How to Engage with the Private
Sector in Public-Private Partnerships in Emerging
Markets, PPIAF, Bank Światowy

5

Rząd Hong Kongu, Jednostka. ds Efektywności (2007)
A User Guide to Contract Management

6

MOD, Jednostka ds. Finansów Sektora Prywatnego
(2010) Output-Based Specifications for PFI / PPP
Projects Version 0.2. Consultation Draft, Zjednoczone
Królestwo

7

Iossa, Spagnolo i Vellez (2007) Contract Design in
Public-Private Partnerships, Bank Światowy

Pozycja ta zawiera wskazówki na temat pewnej liczby
elementów budowy kontraktów, w tym alokacji ryzyka,
projektowania
mechanizmu
płatności,
wbudowywania
elastyczności i unikania renegocjacji, okresu obowiązywania
kontraktu oraz innych zagadnień kontraktowych związanych z
zarządzaniem zmianą

8

Kerf, Gray, Irwin, Levesque i Taylor, pod kierownictwem
Michaela Kleina (1998) Concessions for Infrastructure: A
guide to their design and award, Dokument techniczny
Banku Światowego nr 399, Bank Światowy oraz
Międzyamerykański Bank Rozwoju

Rozdział 3, „Struktura koncesji” dostarcza szczegółowych
wskazówek na temat projektowania kontraktów PPP,
dotyczących głównie kontraktów, w przypadku których strona
prywatna dostarcza usługi bezpośrednio uŜytkownikom.
Omówione tutaj tematy obejmują alokację obowiązków,
ustalanie i korektę cen, wartości docelowe w zakresie
efektywności i jakości, kary i premie, rozwiązanie kontraktu,
postępowanie w przypadku nieprzewidzianych zmian i
rozstrzyganie sporów

9

4ps i Chris Wright (2005) Review of Operational
PFI and PPP Projects, 4ps

W tym opracowaniu podsumowano wyniki rozmów
przeprowadzonych z interesariuszami operacyjnych projektów
PPP w Zjednoczonym Królestwie. Zawiera ono rozdział
dotyczący
wniosków
sformułowanych
na
podstawie
doświadczeń ze specyfikacjami wyjściowymi, mechanizmami
płatności i elastycznością kontraktu

10

Castalia (2004) Key Contract Provisions in Long- Term
PPP in the Water and sanitation Sector: Tom I: Main
Report
Tom II: Sample Provisions
Tom III: Summaries of Contracts Reviewed

W opracowaniu tym udokumentowano dziesięć przypadków
kontraktów koncesyjnych dotyczących usług wodnych i wody
odpadowej, pochodzących z całego świata – w tym Bukaresztu
(Rumunia), Guayaquil (Ekwador), Manili (Filipiny), New Jersey
(USA), Thames Valley (Zjednoczone Królestwo) i Vanatu – w
celu dostarczenia wytycznych w zakresie dobrych praktyk w
projektowaniu kontraktów

Na stronie internetowej udostępniony jest wybór kontraktów
PPP oraz przykładowe umowy dotyczące róŜnych rodzajów
kontraktów i sektorów.
W rozdziale 4 dotyczącym selekcji projektów znajduje się
fragment dotyczący określania specyfikacji wyjściowych oraz
definicja specyfikacji wyjściowych typu „SMART” warz z
przykładami
Wprowadzenie do zarządzania kontraktami w kontekście
outsourcingu usług. Zawiera pewną liczbę części dotyczących
projektowania kontraktów PPP, w tym opracowywania
specyfikacji usług oraz postępowania w przypadku rozwiązania
kontraktu i rozstrzygania sporów
Zawiera szczegółowe wskazówki na temat specyfikacji
opartych na wynikach oraz przedstawia proces opracowywania
specyfikacji w przypadku projektu PPP
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Skarb Państwa, Jednostka ds. PPP, Rząd Republiki
Południowej Afryki (2004) Public Private Partnership
Manual. Module 6 and Standardized Contract Provisions
Rząd Republiki Południowej Afryki

Rząd Szkocji (2004) Output Specifications – Building
our Future: Scotland’s School Estate, Rząd Szkocji

13

Bank Światowy i PPIAF (2006) Approaches to Private
Sector Participation in Water Services: A Toolkit, Bank
Światowy

14

Irwin
(2003)
Public
Money
for
Private
Infrastructure: Deciding When to Offer Guarantees,
Output-Based Subsidies, and Other Fiscal Support,
Dokument Roboczy Banku Światowego Nr 10

15

Yescombe (2007) Public-Private Partnerships: Principles
of Policy and Finance, Butterworth- Heinemann [ISBN:
978-0-7506-8054-7]

16

Rząd Szkocji, Jednostka ds. Partnerstw Finansowych
(2007) Briefing Note 1: Payment Mechanisms in
Operational PPP Projects

17

Departament Skarbu HM (2007) Standardization of PFI
Contracts Version 4, Departament Skarbu HM,
Zjednoczone Królestwo

18

Rząd Hong Kongu, Jednostka. ds Efektywności (2008)
An Introductory Guide to Public Private Partnerships
(PPPs), Wydanie drugie

19

Jadresic (2007) Expert Panels in Regulation of
Infrastructure in Chile, Dokument Roboczy PPIAF Nr 2

21

Dokument ten zawiera modelowe specyfikacje wyjściowe
dotyczące projektów PPP w sektorze szkolnictwa, a takŜe
pewne wytyczne dotyczące kluczowych zagadnień związanych
z definiowaniem specyfikacji opartych na wynikach
Punkt 6.3: konstruowanie zasad alokacji ryzyka opisuje pewną
liczbę aspektów budowy kontraktów PPP w przypadku
kontraktów PPP typu „płaci uŜytkownik” – w tym mechanizmy
płatności i klauzule dotyczące rozwiązania kontraktu. W
rozdziale 7, dotyczącym tworzenia instytucji, których zadaniem
będzie zarządzanie relacją, znaleźć moŜna omówienie kwestii
rozstrzygania sporów
W tej pozycji opisano róŜne mechanizmy płatności w przypadku
dotacji na rzecz projektów infrastrukturalnych – w tym płatności
oparte na wynikach oraz dotacje kapitałowe wypłacane z góry –
oraz wskazano, w jaki sposób rząd moŜe podjąć decyzję, które
rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie
Rozdział 13: Mechanizm opłat za usługi, opisuje róŜne moŜliwe
mechanizmy płatności (szczególną uwagę poświęca się w nim
PPP typu „płaci rząd”) oraz ich implikacje w obszarze alokacji
ryzyka i zbywalności bankowej.
Rozdział 15: Zmiany w okolicznościach i rozwiązanie kontraktu,
opisuje mechanizmy postępowania ze zmieniającymi się
kosztami i ryzykami (zdarzenia, z tytułu których przysługuje
rekompensata lub zwolnienie z uiszczania płatności), ingerencji
i zastępowania oraz postanowienia dotyczące płatności z tytułu
rozwiązania kontraktu w przypadku róŜnych klauzul
dotyczących rozwiązania
W nocie opracowanej tej opisano doświadczenia w zakresie
definiowania i wdraŜania mechanizmów płatności w PPP typu
„płaci rząd”
Pozycja ta zawiera szczegółowe wytyczne i standardowe
sformułowania (jeŜeli wymaga tego sytuacja) dotyczące
kaŜdego z aspektów kontraktów PPP stosowanych w
przypadku PPP PFI realizowanych w Zjednoczonym Królestwie
(przewaŜnie rodzaju „płaci uŜytkownik”). Na stronie
http://www.hm-treasury.gov.uk/
ppp_standardised_contracts.htm znaleźć moŜna dodatkowe
materiały w tym oznaczone wersje ukazujące zmiany dokonane
w wersjach poprzednich
Rozdział 9: Zmiany w okolicznościach, zawiera wskazówki na
temat rodzajów zmian, w przypadku których kontrakt PPP
powinien przewidywać odpowiedni sposób postępowania
Opisano tutaj podejście oparte na wykorzystaniu panelu
ekspertów w Chile na potrzeby rozstrzygania konfliktów
regulacyjnych. W rozdziale 6 skupiono się na korzystaniu z
panelu ekspertów w odniesieniu do kontraktów koncesyjnych w
pracach publicznych

Rząd Australii, National PPP Guidelines:
Roadmap for applying the Commercial
Principles
(B) Tom 3: Commercial Principles for Social
Infrastructure
(C) Tom 7: Commercial Principles for Economic
Infrastructure

Przedstawiono tutaj, dlaczego i jak kluczowe ryzyka i obowiązki
powinny być alokowane w kontrakcie w przypadku
infrastruktury finansowanej państwowo (płaci rząd) oraz
infrastruktury komercyjnej (płaci uŜytkownik). Dokument
zawierający mapę drogową opisuje proces przygotowywania
kontraktu i dostarcza wskazówek na potrzeby wyboru
odpowiedniego zestawu zasad handlowych

(A)
20

W module 6 instrukcji, dotyczącym „zarządzania Umową PPP”
opisano pokrótce, jak wprowadzać wymogi w zakresie
jakości/efektywności,
mechanizmy
monitorowania
i
egzekwowania kontraktu.
W standardowych postanowieniach PPP sformułowano i
przewidziano kluczowe postanowienia dotyczące wszystkich
elementów kontraktu PPP

Ehrhardt i Irwin (2004) Avoiding Customer and Taxpayer
Bailouts in Private Infrastructure Projects: Policy towards
Leverage, Risk Allocation, and Bankruptcy, Dokument
roboczy badań politycznych Banku Światowego 3274,
kwiecień 2004 r.

W dokumencie tym opisano problemy związane z ochroną
kredytodawców przed stratami w przypadku rozwiązania
kontraktu ze względu na naruszenie jego postanowień przez
stronę prywatną oraz przedstawiono pewne sugestie co do
polityki dotyczącej potencjalnych alternatyw
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Clement-Davies
(2007)
Public-Private
Partnerships in Central and Eastern Europe: Structuring
Concessions Agreements
w: Law in Transition,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), 2007,
strony 38-50

W pozycji tej omawia się główne zagadnienia związane z
przygotowywaniem
umów
koncesyjnych
w
krajach
przechodzących do modelu gospodarki wolnorynkowej – w tym
alokację ryzyka, standardy jakości/efektywności, postępowanie
w przypadku zmian, rozwiązanie kontraktu i prawa ingerencji
kredytodawców
Znaleźć tutaj moŜna szczegółowe opracowanie na temat
kontraktów publicznych oraz ram ich tworzenia – wskazówki,
które moŜna równieŜ zastosować przy przygotowywania
kontraktów PPP. Nacisk połoŜono tutaj na rolę kontraktu
publicznego, procedury kontraktowania publicznego, skutki
podpisania
kontraktu,
udziału
opinii
publicznej
w
kontraktowaniu publicznym oraz procedury rozwiązywania
kontraktu

Cassagne (1999) El Contrato Administrativo
(Administrative Contracts) Lexis-Nexis AbeldoPerrot, Buenos Aires
[ISBN: 9502012062/978-9502012063]

Ortiz i Cassagne (2004) Servicios Públicos, Regulación
y Renegociación (Public Services, Regulation and
Renegotiation) Lexis-Nexis Abeldo- Perrot, Buenos Aires
[ISBN: 9502016130/978- 9502016139]

Souto (2004) Direito Administrativo das concessões
(Koncesje w prawie administracyjnym) Lumen Juris, Rio
de Janeiro [ISBN: 978-8573874570]

W tej pozycji opisano reformę regulacyjną w usługach
publicznych, a w tym wypracowanie odpowiedniego
regulowania za pośrednictwem efektywnych kontraktów PPP.
Znaleźć tutaj moŜna wskazówki dotyczące mechanizmów
zmian taryfowych oraz rozstrzygania sporów
Opisano tutaj ramy prawne koncesji w Brazylii oraz ich
implikacje w kontekście budowy kontraktów PPP

3.5. Zarządzanie transakcjami PPP
Na etapie transakcji rząd wybiera stronę prywatną, która wdroŜy PPP. Etap ten następuje po
strukturyzacji, ocenie i szczegółowym przygotowaniu PPP, opisanych w poprzednich
rozdziałach niniejszego Modułu97 Dobiega on końca z chwilą nastąpienia finansowego
zamknięcia PPP – a zatem w momencie, w którym rząd wybrał i podpisał kontrakt ze stroną
prywatną, a strona prywatna zabezpieczyła niezbędne finansowanie i moŜe przystąpić do
realizacji projektu.
Rysunek 3.5.1: Etap transakcyjny w procesie PPP

97 W praktyce przygotowywanie projektu kontraktu PPP oraz wdroŜenie transakcji PPP są procesami, które się na siebie zazwyczaj nakładają. Niektóre z
działań moŜliwych w ramach transakcji PPP – a w szczególności konsultacje z potencjalnymi oferentami przed oficjalnym zapytaniem ofertowym – mogą
wygenerować informacje, które będzie moŜna wykorzystać w projekcie kontraktu PPP.

-181-

Celem etapu transakcyjnego PPP jest wybór kompetentnej firmy lub konsorcjum,
dysponujących solidnym rozwiązaniem technicznym na potrzeby zaproponowanego projektu,
oferującym odpowiednią proporcję wartości do ceny dla rządu i uŜytkowników. Wymaga to co
do zasady konkurencyjnego, wydajnego i przejrzystego procesu zamówieniowego, jak
pokazano to na przykład w Zestawie narzędzi na potrzeby PPP w sektorze dróg i
autostrad, przygotowanym przez PPIAF Sekcja Zamówienia [#1], “przetargi
konkurencyjne” oraz u Farquharsona i in.[#2, page 112], w opisie wyniku procesu
zamówieniowego.
Większość rządów stosuje konkurencyjny proces selekcji przyznawania zamówień PPP jako
najlepszy sposób na osiągnięcie przejrzystości i odpowiedniej proporcji wartości do ceny. W
niniejszej części przyjmujemy, Ŝe proces konkurencyjny jest realizowany. W praktyce moŜe
istnieć pewna liczba sytuacji, w których dobrą opcją będą negocjacje bezpośrednie; z drugiej
jednak strony wiele argumentów przemawia za tym, Ŝe bezpośrednie negocjacje są
nieautentyczne, co opisano w Ramce 3.5.1. Bezpośrednie negocjacje są równieŜ
powszechnie rozwaŜane w kontekście otrzymywania niewywołanych ofert w odniesieniu do
danego projektu PPP (patrz Punkt 3.5: Zarządzanie transakcjami PPP).
Ramka 3.5.1: Konkurencyjny proces udzielania zamówień a
negocjacje bezpośrednie
Przy udzielaniu zamówień związanych z kontraktami PPP, zalecane jest korzystanie z
konkurencyjnego procesu selekcji. Do jego kluczowych zalet naleŜy przejrzystość oraz
wybór najlepszej oferty w oparciu o konkurencję – jest to mechanizm, który z największym
prawdopodobieństwem zapewni odpowiednią proporcję wartości do ceny. Alternatywą
względem procesu konkurencyjnego są negocjacje bezpośrednie z firmą prywatną. Są one
najczęściej – choć nie wyłącznie – rozwaŜane w kontekście otrzymywania niewywołanych
ofert od sponsora prywatnego w odniesieniu do danego projektu PPP.
Choć istnieją dobre powody, by negocjować bezpośrednio, jest ich jednak stosunkowo
niewiele – patrz na przykład przewodnik po koncesjach Kerfa i in. [#3, strony 109-110]
lub zestaw narzędzi na potrzeby PPP w sektorze wodnym, przygotowany przez Bank
Światowy [#4, strona 170], w części dotyczącej negocjacji bezpośrednich. Wspomniane
dobre powody mogą obejmować:
• Małe projekty, w przypadku których koszty procesu konkurencyjnego byłyby zaporowo
wysokie w porównaniu z oczekiwanymi zwrotami
• Przypadki, w których moŜna w uzasadniony sposób zakładać brak zainteresowania
konkurencyjnego – na przykład rozbudowa składnika aktywów, w przypadku którego
podpisano juŜ kontrakt
• Potrzeba szybkiego zlecenia w sytuacji alarmowej oraz po katastrofie naturalnej, kiedy
to pilność moŜe przewaŜyć nad względami związanymi z proporcją jakości do ceny
Z drugiej jednak strony regularnie podnosi się pewne argumenty wskazujące, Ŝe
bezpośrednie negocjacje w prywatnym oferentem w przypadku PPP mogą być zwodnicze
– patrz na przykład zestaw narzędzi na potrzeby PPP w sektorze dróg i autostrad,
przygotowany przez PPIAF [#1Moduł 5, sekcja dotycząca procesu zamówieniowego,
część na temat „ogólnych zasad udzielania zamówień”. Niektórzy na przykład twierdzą, Ŝe
negocjacje są szybsze – niemniej przedwcześnie, jako Ŝe wyzwania w procesie mogą
często oznaczać, Ŝe zajmą one więcej czasu. Bezpośrednie negocjacje są równieŜ
czasami brane pod uwagę, jeŜeli to spółka prywatna występuje z pomysłem PPP –
niemniej istnieją sposoby aby w tym przypadku wprowadzić konkurencję, co opisano w
Punkcie 3.5: Zarządzanie transakcjami PPP. W oparciu o te względy niektóre kraje nie
dopuszczają procesów innych niŜ konkurencyjne w ogóle (na przykład Brazylia na mocy
Federalnej Ustawy o PPP z 2004 r. [#21]). W innych przypadkach bezpośrednie
negocjacje mogą się odbyć w szczególnych okolicznościach. Na przykład, Ustawa o PPP
w Portoryko równieŜ zezwala na negocjacje bezpośrednie, jeŜeli wartość inwestycji nie
przekracza 5 milionów USD, brak jest zainteresowania po publikacji RFP, standardowy
proces zamówieniowy jest zbyt obciąŜający, nierozsądny lub niepraktyczny, bądź
niezbędną technologią dysponuje tylko jedna firma [#32, Artykuł 9.(b).ii]
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Rysunek 3.5.2: Kroki transakcji

Wybór strategii
udzielania
zamówień

Ogłoszenie
PPP na rynku

Kwalifikacja
oferentów

Zarządzanie
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ofertowym

Zamknięcie
finansowe
projektu

Jak pokazano na Rysunku 3.5.2, etap transakcji najczęściej składa się z pięciu poniŜszych
kroków:
•

Wybranie strategii zamówieniowej, w tym procesu i kryteriów selekcji wykonawcy PPP.
Wiele rządów decyduje się na zdefiniowanie niektórych elementów strategii
zamówieniowej w ustawie o zamówieniach publicznych lub dotyczącej PPP – inne zaś
mogą być charakterystyczne dla poszczególnych projektów

•

Działania marketingowe na rzecz planowanego projektu PPP, w celu zainteresowania
potencjalnych oferentów (a takŜe potencjalnych kredytodawców i podwykonawców)

•

Identyfikacja kwalifikowanych oferentów za pośrednictwem procesu kwalifikacji. MoŜna
tego dokonać w ramach odrębnego kroku, przed wywołaniem ofert, lub moŜe to stanowić
część procesu ofertowania

•

Zarządzanie procesem przetargowym, wraz z przygotowaniem i ogłoszeniem Zapytania
ofertowego, interakcje z oferentami w miarę przygotowywania przez nich ofert oraz
ocena otrzymanych ofert przetargowych w celu wybrania preferowanego oferenta

•

Podpisanie kontraktu PPP i zagwarantowanie, by wszystkie warunki niezbędne do
zapewnienia efektywności kontraktu i zamknięcia finansowego zostały spełnione. MoŜe
to wymagać uzyskania ostateczne zatwierdzenia kontraktu ze strony nadzorujących
agencji rządowych.

W punktach od 3.5.1 do 3.5.5 opisano kaŜdy z tych kroków oraz podano dalsze materiały
źródłowe i narzędzia dla praktyków zainteresowanych zarządzaniem transakcjami PPP.

3.5.1 Wybór strategii przyznawania zamówień

Wybór strategii
udzielania
zamówień

Ogłoszenie
PPP na rynku

Kwalifikacja
oferentów

Zarządzanie
procesem
ofertowym

Zamknięcie
finansowe
projektu

Pierwszym krokiem w zarządzani transakcją PPP jest określenie strategii zamówieniowej.
Obejmuje to następujące aspekty procesu zamówieniowego:
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•

Kwalifikacja wstępna – czy skorzystać z procesu kwalifikacji wstępnej w celu wybrania
firm lub konsorcjów, które wezmą udział w procesie przetargowym

•

Proces przetargowy – czy aby wybrać preferowanego oferenta zastosować proces
jednoetapowy czy wieloetapowy, w ramach którego oferty i dokumenty przetargowe
mogą być poddawane przeglądowi i zmieniane

•

Negocjacje z oferentami – w jakim stopniu dyskusje z oferentami mogą prowadzić do
zmian we wstępnym projekcie kontraktu: czy podczas procesu przetargowego (z
udziałem wielu oferentów) czy teŜ po przedłoŜeniu ostatecznych ofert przetargowych

•

Podstawy przyznania zamówienia – czy utworzyć ranking ofert i wybrać
preferowanego oferenta w oparciu o jedno kryterium finansowe lub powiązane z
wartością (po przesianiu na potrzeby zapewnienia adekwatności merytorycznej), czy teŜ
dokonać pewnej waŜonej oceny kryteriów finansowych i technicznych.

W punkcie tym opisano pokrótce kaŜdy z tych aspektów, z podaniem łącz do materiałów
informacyjnych, zasobów i przykładów dotyczących kaŜdego z omawianych przypadków.
Dodatkową kwestią, którą naleŜy wziąć pod uwagę, równieŜ opisaną w tym Punkcie, jest
postępowanie z kosztami przetargu – czy pobierać opłatę lub wymagać wadium z tytułu
uczestnictwa w procesie przetargowym; czy teŜ przeciwnie, zapewnić wsparcie w zakresie
kosztów przetargu.

Cele strategii przyznawania zamówień
Ogólnym celem transakcji PPP jest wybór kompetentnej firmy lub konsorcjum,
dysponujących solidnym rozwiązaniem technicznym na potrzeby zaproponowanego projektu,
oferującym odpowiednią proporcję wartości do ceny dla rządu i uŜytkowników. Inne cele
obejmują przeprowadzenie uczciwego, konkurencyjnego, przejrzystego i wydajnego procesu
zamówieniowego.
Niemniej pomiędzy tymi celami mogą występować kompromisy, a niektóre z nich mogą być w
pewnych kontekstach bardziej istotne od innych. Pozwolenie na rozszerzony dialog z
oferentami podczas procesu przetargowego moŜe prowadzić na przykład do lepszych ofert,
co zostało opisane w Punkcie 3.5.1.3. Niemniej moŜe to teŜ uczynić proces mniej
przejrzystym – więc moŜe nie być dobrym wyborem w kraju, w którym uzyskanie
przejrzystości i minimalizacja ryzyka korupcji są bardziej istotnymi względami.
Oznacza to, Ŝe najlepszy proces zamówieniowy moŜe zaleŜeć od kontekstu krajowego oraz
natury i moŜliwości zaangaŜowanych instytucji rządowych, a takŜe od charakterystyki danego
projektu. Wspomniane kompromisy omówiono w odpowiednich punktach poniŜej.

Zasady udzielania zamówień
Wiele rządów definiuje zasady i procesy, które obowiązują w odniesieniu do wszystkich
zamówień rządowych. Zasady te mogą być sformułowane w ustawie o zamówieniach
publicznych lub innych regulacjach. Jest rzeczą oczywistą, Ŝe strategia zamówieniowa w
przypadku projektów PPP moŜe być ograniczona ogólnymi zasadami zamówień publicznych.
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JeŜeli z projektem wiąŜe się finansowanie zapewniane przez wielostronny bank rozwoju lub
inną agencję, opcje zamówieniowe mogą równieŜ podlegać ograniczeniom przewidzianym w
zasadach udzielania zamówień agencji finansującej. Bank Światowy na przykład publikuje i
regularnie aktualizuje swoje Wytyczne: Zamawianie produktów, prac i usług innych niŜ
konsultingowe [#5], którym musi czynić zadość kaŜdy projekt z udziałem finansowania
dostarczanego przez Bank Światowy. Bank Światowy nie opublikował wytycznych
poświęconych wyłącznie udzielaniu zamówień w ramach PPP – Klauzula 3.14 powyŜszych
wytycznych stanowi, Ŝe w przypadku projektów PPP stosować naleŜy „otwarte,
konkurencyjne procedury przetargowe określone w postaci zaakceptowanej przez Bank”.

Zasady udzielania zamówień dotyczące PPP
Wiele rządów podejmuje równieŜ decyzję o ustanowieniu zasad udzielania zamówień
dotyczących wyłącznie PPP, zarówno w ustawach o PPP, innych regulacjach, jak i
wytycznych – definiując strategię zamówieniową na potrzeby programu PPP jako całości, a
nie dla poszczególnych projektów. W Tabeli 3.5.1 podano przykłady procedur
zamówieniowych PPP w postaci, w jakiej zostały one zdefiniowane w krajowych i
międzynarodowych ustawach i regulacjach.

Tabela 3.5.1: Przykłady procedur udzielania zamówień PPP

Przykład

Brazylia

Chile

Egipt

Materiał źródłowy

Kwalifikacja wstępna

Proces
przetargowy

Federalna Ustawa Koncesyjna
(Ustawa 8987, 1995 r.) [#20]
oraz Federalna Ustawa o PPP
(Ustawa 11079, 2004 r.) [#21]

Brak obowiązkowej kwalifikacji Jednoetapowy
wstępnej
proces przetargowy

Ustawa Koncesyjna (Ustawa
20410, 2010 r.) ) [#22]

Kwalifikacja
wstępna
w
oparciu o kaŜdy z pięciu
elementów przewidzianych w
ustawie:
zgodność
z
przepisami
prawa, Jednoetapowy
doświadczenie techniczne i proces przetargowy
finansowe, wyniki poprzednich
prac publicznych, zgodność z
prawem
pracy
i
opieki
społecznej

Rozporządzenie Wykonawcze
na mocy Ustawy o PPP [#25]

Kwalifikacja wstępna w
oparciu o ustalone kryteria
zgodności

Proces moŜe być
jednoetapowy; lub
dwuetapowy, z
przedkładaniem ofert
technicznych i
finansowych na obu
etapach. Oferty z
pierwszego etapu są
„niewiąŜące”
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Negocjacje z oferentami

Brak
postanowień
w
ustawie
dotyczących
negocjacji z oferentami w
trakcie przetargu

Podstawy przyznania
kontraktu
NiŜsza taryfa lub
wyŜsze płatności
na rzecz rządu lub
połączenie obu
kryteriów. W
przewidzianych
przypadkach
agencja wdraŜająca
musi zatrudnić spółkę
brazylijską.

Brak postanowień w
ustawie dotyczących
negocjacji z oferentami w
trakcie procesu
pozyskiwania ofert.
Obecność sformułowań
na potrzeby negocjacji
podczas wdraŜania

Finansowe, lub połączone
finansowe/techniczne

Dialog
konkurencyjny
moŜliwy
w
ramach
procedury
dwuetapowej,
przed
przedłoŜeniem
ostatecznych ofert

Finansowe, lub połączone
finansowe/techniczne

Przykład

Materiał źródłowy

„przetarg
nieograniczony”
UE
„przetarg
ograniczony”
UE

„dialog
konkurencyjny”
UE

Filipiny

Republika
Południowej
Afryki

Proces
przetargowy
Jednoetapowy proces
przetargowy

Brak kwalifikacji wstępnej

Opisana
w
Wytycznych
EPEC [#6, strona 22]. Artykuł
Ernst and Young na temat
doświadczenia
zamówieniowego UE w PPP
[#8] zawiera omówienie, jakie
kraje stosują najczęściej jaką
procedurę

Kwalifikacja wstępna – liczba
oferentów
moŜe
być Jednoetapowy proces
ograniczona do nie mniej niŜ przetargowy
pięciu

Kwalifikacja wstępna – liczba
oferentów
moŜe
być Wieloetapowy proces
ograniczona do nie mniej niŜ przetargowy
pięciu

Negocjacje z oferentami

Ustawa
o
zamówieniach,
leasingu i usługach w sektorze
publicznym (2000) [#30]

Brak obowiązkowej kwalifikacji Jednoetapowy proces
wstępnej
przetargowy

Zasady i regulacje wdraŜające
Ustawę BOT [#31]

Kwalifikacja
wstępna
przewidziana
standardowo;
agencja moŜe podjąć decyzję Jednoetapowy proces
przetargowy
o

Instrukcja PPP Republiki
Południowej Afryki, Moduł 5:
Udzielanie zamówień
[#34]

Kwalifikacja wstęp
n a – jeŜeli to moŜliwe, liczba
oferentów
„musi
być
ograniczona do nie mniej niŜ
trzech i nie więcej niŜ
czterech”

Proces jednoetapowy,
chyba Ŝe brak jest
wyraźnie preferowanego
oferenta, w którym to
przypadku dodać moŜna
etap „najlepszej i
ostatecznej oferty”
(BAFO), w celu
wywołania ostatecznych
ofert.

Podstawy przyznania
kontraktu

Brak negocjacji i dialogu z
oferentami; dopuszcza się
wyjaśnienia

Finansowe, lub połączone
finansowe/techniczne

Brak negocjacji i dialogu z
oferentami; dopuszcza się
wyjaśnienia

Finansowe, lub połączone
finansowe/techniczne

Dialog
dozwolony
w
odniesieniu do wszystkich
aspektów,
przed
przedłoŜeniem
ostatecznych ofert. Brak
dalszych
zmian
po
przedłoŜeniu ostatecznych
ofert
(dopuszczalne
są
wyjaśnienia)

Kwalifikacja wstępna – liczba
BieŜący
proces
oferentów
moŜe
być
Dopuszczalne w całym
negocjacji
–
brak
ograniczona do nie mniej niŜ
procesie
„ostatecznej oferty”
pięciu

„przetarg
negocjacyjny”
UE

Meksyk

Kwalifikacja wstępna

Brak
postanowień
w
ustawie
dotyczących
negocjacji z oferentami w
trakcie przetargu
Dopuszczalne
są
negocjacje bezpośrednie z
jednym oferentem, jeŜeli
tylko jedna firma kwalifikuje
się i przedkłada zgodną z
wymogami ofertę
Przed ogłoszeniem RFP
zdecydowanie zaleca się
uzyskanie
informacji
zwrotnych od wstępnie
zakwalifikowanych
oferentów.
Wyjaśnienia
tylko
podczas
przygotowywania
i
oceniania ofert
Dopuszczalny
dialog
z
oferentami przed wydaniem
zapytania o BAFO

Połączone
finansowe/techniczne

Finansowe, lub połączone
finansowe/techniczne

Połączenie
technicznych
finansowych33

Finansowe (w ślad za
kwalifikacją
spełnia
kryteria/nie
spełnia
kryteriów oraz kryteriami
technicznymi)
Połączone finansowe,
techniczne i
Black Economic
Empowerment (Program
emancypacji ekonomicznej
rdzennej afrykańskiej
ludności)

3.5.1.1 Wstępna kwalifikacja oferentów
Kwalifikacja Jednym z celów procesu udzielania zamówień jest wybranie kompetentnej
firmy, która dysponuje moŜliwością wdroŜenia projektu. Pomysł polega tutaj na tym, by
zagwarantować zaproszenie do przetargu jedynie dobrze wykwalifikowanych firm lub
zapewnić, by jedynie dobrze wykwalifikowane firmy faktycznie złoŜyły oferty.
Wiele rządów dokonuje „wstępnej kwalifikacji” oferentów – a mianowicie weryfikuje ich
kwalifikacje przed rozpoczęciem procesu przetargowego. JeŜeli nie przeprowadza się
selekcji kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do przetargu, kwalifikacje

98. Metoda przyznawania kontraktu w odniesieniu do oferty zgodnej z warunkami technicznymi, przewidującej najniŜszą cenę, ma
zastosowanie wyłącznie jeśli nie ma moŜliwości zastosowania kryteriów punktowych i procentowych, lun kryterium proporcji kosztów i
korzyści.
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kryteriów
i

firm oceniane są po otrzymaniu ofert – co niekiedy nazywa się „kwalifikacją ex post”99 Kwalifikacja
moŜe zachęcić dobrze wykwalifikowanych oferentów do udziału oraz do inwestowania w
przygotowanie ofert dobrej jakości i redukuje ryzyko, Ŝe proces przetargowy zostanie podwaŜony
ze względu na niskiej jakości firmy, przedkładające bardzo niskie oferty.
Kwalifikacja wstępna i kwalifikacja ex post Są to dwa szerokie podejścia do wstępnej
kwalifikacji oferentów. W przypadku pierwszej ustala się kryteria kwalifikacyjne, których spełnienie
jest warunkiem koniecznym przejścia dalej. Jej celem jest kwalifikacja i wywołanie ofert od
wszystkich firm, które kryteria te spełnią. Druga ma na celu skorzystanie z kwalifikacji wstępnej w
celu wybrania określonej liczby kwalifikowanych oferentów. W tym przypadku potencjalni oferenci
są zazwyczaj szeregowani zgodnie z określonymi kryteriami kwalifikacyjnymi i oferenci, którzy
uzyskali najlepszą pozycję – zazwyczaj jest ich od trzech do sześciu – są zapraszani do złoŜenia
ofert. JeŜeli waŜną zmienną jest czas (jak to często ma miejsce), wstępna kwalifikacja przy uŜyciu
kryteriów będących warunkiem wstępnym przejścia dalej raczej się nie pojawia, jako Ŝe nie
pozwala ona na ograniczenie liczby oferentów – w takich przypadkach czas moŜna zaoszczędzić,
sprawdzając wymogi kwalifikacyjne w czasie, kiedy oferenci przedstawiają swoje oferty. Taka
kwalifikacja ex post zakłada, Ŝe oferenci przesieją się sami: w przypadku projektów złoŜonych
tylko wysoko wykwalifikowane firmy przygotują kosztowną ofertę.
W niektórych przypadkach, związanych z duŜymi i bardzo złoŜonymi projektami (np. duŜymi
tunelami lub mostami), ta autoselekcja będzie na tyle adekwatna (poparta procesem due
diligence, który strony finansujące przeprowadzą w odniesieniu do potencjalnych oferentów), Ŝe
Ŝadna kwalifikacja nie będzie potrzebna100 W przypadku większości projektów kwalifikacja jest
wymagana i realizowana jest ona w ramach kwalifikacji wstępnej, której celem jest ograniczenie
liczby oferentem.
Główną zaletą kwalifikacji wstępnej jest to, Ŝe ogranicza ona liczbę oferentów. Redukcja liczby
oferentów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu danego przetargu, a zatem oferenci mogą być
zmotywowani do tego, by zainwestować więcej wysiłku w opracowanie efektywnego projektu i
przedstawienie konkurencyjnej oferty. (Ale, rzecz jasna, zbyt ograniczona liczba oferentów moŜne
zredukować konkurencje i zachęcać do zmowy handlowej.)
Zasadniczą wadą wstępnej kwalifikacji jest fakt, Ŝe przetargi w niektórych sektorach mogą
prowadzić do wstępnej kwalifikacji ciągle tych samych firm. To zaś moŜe prowadzić do zmów
handlowych. Wstępna kwalifikacja ustalonej liczby oferentów moŜe w szczególności oznaczać, Ŝe
do składania ofert na uŜytek podobnych projektów zapraszane będą te same, uzyskujące
najlepsze wyniki w rankingu, firmy. Inna wada polega na tym, Ŝe wstępna kwalifikacja sprawia, Ŝe
cały proces transakcyjny trwa dłuŜej. W niektórych krajach rozwijających się (szczególnie tych,
które mają nowe programy PPP) problemem moŜe być raczej zbyt mała, a nie zbyt duŜa liczba
oferentów – w takim przypadku wstępna kwalifikacja nie przynosi Ŝadnych korzyści i moŜe
niepotrzebnie przedłuŜyć proces udzielania zamówień.
W poniŜszych materiałach znaleźć moŜna dalsze omówienie i szczegóły dotyczące wad i zalet
kwalifikacji wstępnej:
99. Wytyczne w zakresie procesu zamówień publicznych w przypadku PPP, przygotowane przez Bank Światowy – podsumowane w
prezentacji z marca 2010 roku, zatytułowanej Procurement arrangements applicable to PPP contracts financed under World Bank
Projects – zachęcają do przeprowadzania procesu wstępnej kwalifikacji, ale nie pozwalają na ograniczenie liczby kwalifikowanych
oferentów. W niektórych jurysdykcjach nie zezwala się na ograniczenie liczby oferentów za pośrednictwem wstępnej kwalifikacji.
100. Jednym z takich przypadków jest zamówienie dotyczące infrastruktury szybkich kolei w Portugalii – wieloetapowy proces
przetargowy nie wymagał kwalifikacji, zmuszając oferentów do zaprezentowania złoŜonych projektów (przekraczających jeden lub
dwa miliardy euro) i negocjowania ich z agencją zamawiającą.
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•

Przewodnik PPIAF dotyczący projektów PPP w sektorze dróg i autostrad
[#1], który zawiera rozdział zatytułowany „Koncesje: podstawowe kroki w przetargu
konkurencyjnym”

•

Nota techniczna Banku Światowego w sprawie udzielania zamówień na kontrakty
zarządcze [#9, strony 9-21] zawiera opis zalet i wad takiego podejścia i opisuje, jak
moŜna przełamać niektóre problemy związane ze wstępną kwalifikacją

•

Farquharson i in. [#2, strony 118-120.] opisują proces wstępnej kwalifikacji, niektóre
jego zalety i wady oraz moŜliwe pułapki. Autorzy opisują równieŜ opcję etapu
„przedrewizyjnego” w krajach, w których wstępnej kwalifikacji zabrania prawo zamówień
publicznych.

W praktyce podejścia krajowe się róŜnią. Na przykład, Przewodnik dla praktyków
Infrastructure Australia [#18, strona 16], zaleca stosowanie etapu kwalifikacji wstępnej do
wybrania określonej liczby oferentów – co najmniej trzech, a czasami więcej. Z drugiej strony,
Singapurski Podręcznik PPP [#33, strona 60] nie przewiduje moŜliwości wstępnej
kwalifikacji prowadzącej do ustalenia liczby oferentów, gdyŜ groziłoby to ograniczeniem
konkurencji. W Tabeli 3.5.1 znalazło się więcej przykładów procesów zamówieniowych
dotyczących PPP wraz ze wskazaniem, czy i jaki rodzaj kwalifikacji wstępnej w takich
procesach występuje.

3.5.1.2 Proces przetargowy
Proces przetargowy to proces od ogłoszenia zapytania ofertowego (RFP) do wybrania
preferowanego oferenta. Najszybszy i najprostszy jest jednoetapowy proces przetargowy,
w których oferenci prezentują zarówno techniczne, jak i finansowe oferty, które ocenia się,
aby wyłonić preferowanego oferenta.
Alternatywą jest dwu- lub wieloetapowy proces przetargowy. Zgodnie z tym podejściem,
oferenci prezentują wstępną ofertę, która moŜe zawierać komentarze na temat RFP i projektu
kontraktu i moŜe, choć nie musi, zawierać ofertę finansową. W oparciu o te oferty rząd
dokonuje przeglądu i potencjalnie modyfikuje RFP i projekt kontraktu, a następnie wywołuje
odpowiednio zmodyfikowane oferty. Rząd moŜe angaŜować się w rozmowy z oferentami w
zmiennym stopniu, jak opisano to w Punkcie 3.5.1.3: Negocjacje z oferentami. Na tym
etapie rząd moŜe równieŜ wyeliminować niektórych oferentów, a proces rewidowania moŜe
być powtórzony kilkakrotnie. Następnie oferenci składają ostateczne oferty, zawierające
ofertę finansową.
Proces wieloetapowy moŜe oferować pewne korzyści niedostępne dla procesu
jednoetapowego w przypadku złoŜonych projektów, zwłaszcza jeŜeli pozostawia się
przestrzeń dla innowacyjności. MoŜe to pomóc zapewnić rozwiązania dostosowane do
potrzeb i poprawić ostateczną jakość ofert. Z drugiej jednak strony proces wieloetapowy jest
dłuŜszy i bardziej złoŜony w zarządzaniu. NaleŜy podjąć odpowiednie wysiłki, aby utrzymać
napięcie konkurencyjne, chronić własność intelektualną i zachować przejrzystość.
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W poniŜszych źródłach znaleźć moŜna więcej informacji na temat dostępnych opcji procesów
przetargowych:
•

Farquharson i in. [#2, strony 113-114] podsumowują korzyść związaną z sekwencyjną
selekcją na kolejnych etapach – poprawia to bowiem jakość ofert

•

Nota techniczna Banku Światowego w sprawie udzielania zamówień na kontrakty
zarządcze [#9, strony 22-33] zawiera opis róŜnych procesów przetargowych oraz ich
względnych zalet

•

Przewodnik PPIAF dotyczący projektów PPP w sektorze dróg i autostrad [#1],
zawiera rozdział zatytułowany „Koncesje: Podstawowe kroki w przetargu
konkurencyjnym”, w którym opisano jedno- i dwu-etapowy proces przetargowy.

W wielu krajach pozostawia się otwartą decyzję, czy zastosować jedno- czy wieloetapowy
proces przetargowy, w zaleŜności od natury projektu. Niekiedy pozostawia się nawet otwartą
moŜliwość wywołania ofert po raz drugi, na wypadek, gdyby w ramach jednoetapowego
procesu nie udało się jednoznacznie wyłonić preferowanego oferenta. W module
dotyczącym procesu zamówieniowego zawartym w Instrukcji PPP Republiki
Południowej Afryki [#34, Moduł 5, strony 51-52] znajduje się stwierdzenie, Ŝe preferowany
jest proces jednoetapowy z jednoznacznym zwycięzcą, niemniej moŜliwe jest wywołanie
„najlepszej i ostatecznej oferty” od dwóch lub większej liczby oferentów. W Tabeli 3.5.1
znaleźć moŜna dalsze przykłady.

3.5.1.3 Negocjacje z oferentami
Główną róŜnicą pomiędzy podejściami zamówieniowymi w róŜnych krajach jest stopień
zaangaŜowania rządu w negocjacje z oferentami. Negocjacje mogą być prowadzone z
wieloma oferentami w ramach wieloetapowego procesu przetargowego – nazywa się to
niekiedy negocjacjami konkurencyjnymi. W innych przypadkach rząd moŜe przystąpić do
negocjacji z pojedynczym oferentem, po wybraniu oferenta preferowanego.
Negocjacje mogą być trudne na kaŜdym etapie i wiąŜą się one z ryzykiem zmniejszenia
przejrzystości procesu przetargowego. Z tego teŜ powodu niektóre rządy nie zezwalają na
negocjowanie kontraktu na Ŝadnym etapie procesu (niemniej nie muszą zabraniać negocjacji
dotyczących ofert)

Negocjacje konkurencyjne
W jednoetapowym procesie przetargowym (patrz Punkt 3.5.1.2: proces przetargowy), rząd
moŜe wejść w dialog lub przystąpić do negocjacji z wieloma oferentami pomiędzy kolejnym
etapami przetargu. MoŜe to pomóc wyjaśnić określone aspekty RFP, projektu kontraktu oraz
wstępnych propozycji oferentów, i sprawić, Ŝe oferty będą w większym stopniu spełniać
wymogi rządu.
W 2004 roku na przykład Komisja Europejska wprowadziła procedurę „dialogu
konkurencyjnego” na potrzeby udzielania zamówień PPP w UE. W ramach tego procesu po
otrzymaniu wstępnych ofert rząd moŜe wejść w dialog z oferentami, dotyczący wszystkich
aspektów RFP, kontraktu lub ofert, przed ponownym ogłoszeniem ostatecznej wersji
dokumentów RFP i wywołaniem ostatecznych ofert. W wytycznych Departamentu Skarbu
w sprawie procedury dialogu konkurencyjnego przygotowanych przez Zjednoczone
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Królestwo [#10] znaleźć moŜna dalsze szczegóły. W Australii moŜliwe jest zastosowanie
podobnego procesu, zwanego „przetargiem interaktywnym”. Australijski Krajowy
Przewodnik dla Praktyków PPP[#18, strony 70-71] zawiera opis procesu przetargu
interaktywnego; w załączniku do Przewodnika znaleźć moŜna ponadto protokoły do tego
procesu.
W artykule Ernst and Young na temat procedur zamówieniowych dotyczących PPP w
Europie [#8] opisano podejście stosowane w praktyce i porównano sytuacje, w których kraje
europejskie stosują dialog konkurencyjny lub „otwarte” bądź „ograniczone” procedury
przetargowe, opisane w Tabeli 3.5.1. Kerf i in.[#3, strony110-112] podają dalsze przykłady
negocjacji konkurencyjnych oraz sytuacji, w których takie sytuacje mogą być przydatne. W
zestawie narzędzi na potrzeby sektora wodnego, przygotowanych przez Bank
Światowy [#4, strony 169-170] równieŜ opisano zalety i wady tego podejścia. Ogólnie rzecz
biorąc negocjacji konkurencyjnych w mniejszym stopniu uŜywa się w mniej rozwiniętych
krajach.

Negocjacje ex post
Po zidentyfikowaniu preferowanego oferenta, rządy mogą przystąpić do dalszego dialogu z
oferentem, aby sfinalizować kontrakt PPP. JeŜeli agencja wdraŜająca negocjuje z
preferowanym oferentem – nawet jeŜeli na wszelki wypadek jest teŜ oferent rezerwowy – nie
moŜe juŜ liczyć na napięcie konkurencyjne, które pozwoli zapewnić odpowiednią proporcję
wartości do ceny. Z tego teŜ powodu większość rządów ogranicza zakres interakcji
poprzetargowych do wyjaśnienia i dopracowania ofert; niektóre nie pozwalają na nie w ogóle,
zwłaszcza jeśli podstawową kwestią jest przejrzystość procesu. W Tabeli 3.5.1 znaleźć
moŜna pewne przykłady.
Potrzeba przeprowadzenia negocjacji poprzetargowych moŜe się zazwyczaj pojawić z dwóch
powodów: kiedy wymogi RFP lub przewidziane w projekcie kontraktu nie są jasne lub kiedy
nie są moŜliwe do zaakceptowania przez oferentów i ich kredytodawców (w szczególności
jeśli idzie o proponowaną alokację ryzyka). Z tego powodu oferenci mogą wprowadzić w
swoich ofertach zmiany, które sprawią, Ŝe oferty nie będą juŜ w pełni czynić zadość
wymogom rządowym. Niektóre otoczenia prawne łagodzą te problemy w ten sposób, Ŝe
przewidują wykluczenie ofert warunkowych.
W poniŜszych materiałach źródłowych znaleźć moŜna więcej wskazówek na temat
problemów związanych z negocjacjami poprzetargowymi. RozwaŜa się w nich takŜe, czy i w
jakim stopniu naleŜy dopuścić negocjacje lub dialog z preferowanym oferentem:
•

Wytyczne EPEC [#6, strona 31] zawierają zwięzły opis kwestii, które powinny oraz nie
powinny podlegać negocjacjom poprzetargowym, oraz typowe elementy środowiska
negocjacyjnego

•

Yescombe [#15, strona 83] opisuje ponadto ryzyka związane z negocjacjami
poprzetargowymi i wskazuje, dlaczego one zazwyczaj występują

•

We Wprowadzeniu do koncesji Kerf i in. [#3, strona 123] skupiają się na znaczeniu
ograniczenia zakresu negocjacji na etapie poprzetargowym oraz moŜliwych sposobach
implementacji takich ograniczeń.

Najlepszym sposobem, aby uniknąć potrzeby przeprowadzania negocjacji poprzetargowych
jest przygotowanie jasnego i wyczerpującego RFP oraz takiego teŜ projektu kontraktu.
Sondowanie
rynku
i
konsultacje
z
oferentami
przed
RFP,
a
takŜe
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zatrudnienie doświadczonych doradców, mogą pomóc zapewnić stworzenie takiej struktury
kontraktu, którą inwestorzy zaakceptują. W przypadku szczególnie złoŜonych kontraktów,
konkurencyjna procedura negocjacyjna opisana powyŜej moŜe być najlepszą alternatywą.

3.5.1.4 Podstawy przyznania kontraktu
Rząd musi ocenić otrzymane oferty, utworzyć ich ranking i wybrać preferowanego oferenta.
Kryteria stosowane do tego celu zazwyczaj obejmują rozwiązania techniczne przewidziane w
ofercie oraz jakieś oszacowanie ich kosztów – biorąc pod uwagę ogólny cel polegający na
osiągnięciu odpowiedniej proporcji wartości do ceny lub optymalne połączenie kosztów i
korzyści. Istnieją dwa ogólne moŜliwe sposoby oceny ofert i wyboru preferowanego oferenta:
•

Selekcja oparta na kryteriach finansowych – podejście to polega na przeprowadzeniu
oceny na dwóch etapach, przy czym ostateczny wybór oparty jest na zmiennych
finansowych. W ramach tego podejścia najpierw ocenia się wartość techniczną oferty,
która musi spełnić pewną liczbę kryteriów, aby zakwalifikować się do oceny finansowej.
Zwycięski oferent jest wybierany na podstawie najlepszej oferty finansowej spośród tych,
które spełniły kryteria techniczne

•

Selekcja oparta na kryteriach finansowych i technicznych – w niektórych
przypadkach oferty ocenia się w oparciu o waŜone połączenie kryteriów finansowych i
technicznych. Jest to podejście, które w bardziej dokładny sposób odzwierciedla ideę
maksymalizacji proporcji wartości do ceny. Z drugiej jednak strony zdefiniowanie
adekwatnych ilościowych kryteriów oraz sposobów ich waŜenia moŜe być trudne i
opierać się na subiektywnym osądzie zespołu oceniającego, co moŜe podwaŜyć
przejrzystość procesu przetargowego.

W poniŜszych materiałach znaleźć moŜna dalsze omówienie tych dwóch opcji wraz z
przykładami:
•

Przewodnik PPIAF dotyczący projektów PPP w sektorze dróg i autostrad, w
rozdziale zatytułowanym „Koncesje: podstawowe kroki w przetargu konkurencyjnym”,
zawiera opis zasad oceny, kryteriów oceny finansowej oraz podejścia
wieloparametrowego. Zaprezentowano w nim równieŜ kryteria oceny stosowane w
przypadku 13 koncesji drogowych w Ameryce Łacińskiej

•

We wprowadzeniu do koncesji autorstwa Kerfa i in.[#3, strony 118-123] znajdują się
rozdziały dotyczące oceniania ofert w aspekcie technicznym i finansowym. Opisano w
nich wybór kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowych, a takŜe wady i zalety
podejścia łączonego, z przykładami w kaŜdym z tych przypadków

•

Nota techniczna Banku Światowego w sprawie udzielania zamówień na kontrakty
zarządcze [#9, strony 22-28] zawiera opis moŜliwych metod oceny – od selekcji opartej
na najniŜszych kosztach do selekcji opartej na jakości – oraz wskazówki, w jaki sposób
ustanawiać i waŜyć kryteria w kaŜdym z tych przypadków.

Najlepsza opcja oraz określone kryteria finansowe i techniczne mogą zaleŜeć od okoliczności
projektu. Mogą one równieŜ zaleŜeć od zdolności sektora publicznego do przeprowadzania
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bardziej złoŜonych ocen lub od ryzyka korupcji, lub działań postrzeganych jako korupcyjne,
co moŜe sprawić, Ŝe najbardziej istotnym celem będzie przejrzystość procesu.
Wiele rządów pozwala na korzystanie z kaŜdego ze wspomnianych podejść. W Wytycznych
PPP dla Mauritiusu [#28, Rozdział 8.6, s. 67-68] zezwala się na przykład na to, by zespół
ds. zamówienia projektowego poddał ocenie zarówno względy techniczne, jak i finansowe,
lub podjął decyzję wyłącznie na podstawie ceny w przypadku spełnienia przez daną ofertę
kryteriów oceny technicznej. W Brazylii zarówno Federalna Ustawa Koncesyjna (dotycząca
PPP typu „płaci uŜytkownik”) [#20 Artykuł 15], jak i Federalna Ustawa o PPP (dotycząca PPP
typu „płaci rząd”) umoŜliwia zastosowanie tych podejść. W kaŜdym przypadku podejście i
kryteria naleŜy ustalić z wyprzedzeniem i jednoznacznie je zakomunikować potencjalnym
oferentom. Punkt 3.5.4: Zarządzanie procesem przetargowym zawiera więcej wskazówek
i materiałów źródłowych dotyczących określonych kryteriów oceny.

3.5.1.5 Podejście do kosztów i płatności przetargowych
Przygotowanie oferty na potrzeby projektu PPP jest zazwyczaj kosztowne. I podobnie,
przeprowadzenie wysokiej jakości procesu zamówieniowego dla PPP moŜe oznaczać dla
rządu wysokie koszty. W odniesieniu do kosztów i zobowiązań związanych z przetargiem
rządy stosują róŜne podejścia.
Wiele rządów wymaga od oferentów zapewnienia wadium, którego celem jest zapewnienie
zaangaŜowania w proces. Ma ono teŜ zapobiegać wycofaniu się zwycięskiego oferenta bez
uzasadnionej przyczyny. Przepisy wdraŜające Ustawę BOT na Filipinach przewidują na
przykład wniesienie wadium w wysokości od 1 do 2 procent szacowanych kosztów projektu
[#31, Rozdział 7.1 Klauzula b (vi)]. We wprowadzeniu do koncesji Kerf i in. [#3, strona
126] podają dalsze przykłady i krótko opisują wady i zalety wymogu wniesienia wadium.
Autorzy zauwaŜają na przykład, Ŝe rząd Zjednoczonego Królestwa zniechęca do korzystania
z wadiów w przypadku projektów PPP na tej podstawie, Ŝe są one kosztowne i naleŜy ich
wymagać tylko w wyjątkowych okolicznościach.
Rządy wypracowały róŜne metody postępowania z kosztami przygotowania przetargu. W
niektórych jurysdykcjach rząd moŜe częściowo pokrywać koszty przetargu, aby zachęcić do
udziału większą liczbę oferentów. W australijskim przewodniku dla praktyków PPP [#18,
strona 29] moŜna na przykład znaleźć stwierdzenie, Ŝe koszty przetargu mogą zostać
zwrócone, choć jedynie w bardzo ograniczonych i jasno określonych okolicznościach. W Chile
sytuacja przedstawia się odmiennie, gdyŜ istnieje tam mechanizm, w myśl którego wstępnie
kwalifikowani oferenci proszeni są o wspólne finansowanie badań inŜynieryjnych i innych na
rzecz rządu, by ten mógł się przygotować do transakcji [#22]. Był to element reformy prawa
PPP, która miała miejsce w 2010 roku.101
przegląd zamówień PPP w Australii przygotowany przez KPMG [#7] opisuje typowe
koszty strony prywatnej PPP w róŜnych krajach. Zawiera on teŜ zalecenia co do tego, jak
obniŜyć koszty przetargowe, oparte się na ankietach przeprowadzanych wśród praktyków
PPP. Zalecenia te koncentrują się na poprawie wydajności procesu udzielania zamówień
PPP, jak równieŜ odnoszą się do zalet i wad uczestnictwa rządu w kosztach ofert.
101. Reformy Chilijskiej Ustawy Koncesyjnej, które miały miejsce w 2010 roku, opisano w Historia de la Ley 20410 que modifica la
Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica.

-192-

3.5.2 Marketing na rzecz PPP
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Marketing na rzecz PPP pomaga pozyskać zainteresowanie oferentów i inwestorów. Jest to
szczególnie waŜne na wczesnym etapie programu PPP – rządy muszą podjąć pozytywny
wysiłek, aby wzbudzić zainteresowania oferentów i zwiększyć napięcie konkurencyjne.
Marketing pomaga teŜ zidentyfikować potencjalnych oferentów. To zaś moŜe pomóc dobrze
zaprojektować kryteria kwalifikacji i uniknąć sytuacji, w której do złoŜenia ofert nie zostaną
zakwalifikowane Ŝadne firmy – jak piszą Kerf i in.[#3, s. 114].
Marketing na rzecz PPP wymaga co najmniej zareklamowania rozpoczęcia procesu
przetargowego. Wiele rządów posiada wymogi dotyczące odpowiedniego promowania
przetargów PPP. W Wytycznych EPEC [#6, strona 27] zauwaŜa się, Ŝe rządy UE mają
obowiązek publikować powiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W
Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki [#34, strona 24] przewiduje się, Ŝe proces
udzielania zamówień musi być ogłoszony w Dzienniku Rządowym, na stronie internetowej
instytucji oraz poprzez ogłoszenie prasowe.
Niektóre rządy stosują bardziej proaktywne podejście do marketingu z myślą o wzbudzeniu
zainteresowania inwestorów przed oficjalnym uruchomieniem projektu. MoŜe ono
obejmować:
•

Przeprowadzanie prezentacji dla inwestorów lub spotkania mające na celu prezentację
projektu.
Skala i lokalizacja spotkań moŜe być dostosowana do oczekiwanego zainteresowania
inwestorów – na przykład czy będą to raczej inwestorzy lokalni czy międzynarodowi

•

Opublikowanie materiału prospektowego na temat projektu. Obejmuje to opublikowanie
materiału w publikacjach branŜowych takich jak Global Water Intelligence lub na
dedykowanych platformach rozwojowych dla projektów, takich jak Zanbato.102 W Ramce
3.5.2 opisano innowacyjne podejście do materiału prospektowego dotyczącego projektu
PPP.

Istnieje ograniczona liczba materiałów informacyjnych na temat marketingu związanego z
projektem PPP. Farquharson i in. [#2, strona 105] zwięźle opisują korzyści wynikające z
publikowania informacji o projekcie przed jego oficjalnym uruchomieniem, w celu wzbudzenia
zainteresowania oferentów. Opisują oni wartość działań marketingowych na rzecz strumienia
projektów, a nie w odniesieniu do pojedynczej moŜliwości. Szczególnie w przypadku nowych
programów PPP zapewnia to silniejszą motywację inwestorom do tego, by się angaŜować.

102. Patrz http://www.globalwaterintel.com/, lub http://www.zanbatogroup.com.
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Ramka 3.5.2: Innowacyjny marketing – prospekty wideo
Corredor Bioceánico Aconcagua (CBA) to planowana linia kolejowa łącząca Ocean
Atlantycki i Pacyfik przez Chile i Argentynę. W ramach projektu CBA wyprodukowano
prospekt wideo – co jest innowacyjnym podejściem do marketingu projektowego. Materiał
jest
dostępny
do
obejrzenia
pod
następującym
adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=aT2lER3lAyA. Więcej informacji na temat projektu CBA
moŜna uzyskać pod następującym adresem: http://www.bioceanicoaconcagua.cl/
corredorBioceanico/es/home.html

3.5.3 Kwalifikowanie oferentów
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Następnym krokiem moŜe być przeprowadzenie procesu wstępnej klasyfikacji oferentów, w
celu wybrania spółek i konsorcjów, które zostaną zaproszone do złoŜenia ofert. Nie wszystkie
państwa wybierają kwalifikowanych oferentów z wyprzedzeniem i zamiast tego oceniają
kwalifikacje w ramach nieograniczonej procedury przetargowej. Wady i zalety obu tych
podejść opisano w Punkcie 3.5.1.1: Kwalifikowanie oferentów.
Rozdział ten zawiera opis procesu wstępnej klasyfikacji. Proces ten składa się z
przygotowania i opublikowania zapytania kwalifikacyjnego (Request for Qualifications, RFQ)
– wraz z ogłoszeniem dotyczącym uruchomienia procesu przetargowego, jak opisano to w
Punkcie 3.5.2: Marketing na rzecz PPP – oraz oceną otrzymanych informacji mającą na
celu wybranie grupy kwalifikowanych oferentów.
Farquharson i in.[#2, strony 113-120] opisują cel wstępnej kwalifikacji, typowe rodzaje
kryteriów i procesów oraz podają krótkie wytyczne dotyczące uruchamiania projektu. W
Wytycznych EPEC [#6, strona 24] równieŜ zawierają przydatny przegląd procesu wstępnej
kwalifikacji.

3.5.3.1 Przygotowanie i ogłoszenie zapytania kwalifikacyjnego
W przypadku zamówień, które obejmują etap wstępnej kwalifikacji, proces udzielania
zamówienia oficjalnie rozpoczyna się opublikowaniu zapytania kwalifikacyjnego (RFQ). RFQ
typowo zawiera wystarczającą ilość informacji na temat projektu, aby potencjalni oferenci
mogli się zorientować, czy są zainteresowani projektem, oraz informację o trybie
przyznawania zamówienia. Powinien się w nim równieŜ znaleźć jasny opis procesu i
wymogów dotyczących procesu kwalifikacyjnego.
Informacje na temat projektu mogą na tym etapie obejmować przegląd wymogów
technicznych i usługowych, kluczowe warunki handlowe (chociaŜ zazwyczaj nie obejmują
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projektu kontraktu) oraz listę dalszych informacji, które zostaną udostępnione na etapie
udzielania zamówienia. Informacje na temat procesu kwalifikacyjnego najczęściej obejmują
kryteria kwalifikacji (patrz Ramka 3.5.3), informacje wymagane od firm oraz format, w jakim
naleŜy je przedstawiać, a takŜe harmonogram i proces oceny. W następujących materiałach
źródłowych opisano bardziej szczegółowo typową zawartość dokumentów RFQ:
•

W Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki w module dotyczącym udzielania
zamówień [#34, strony 23-24] znaleźć moŜna przegląd zawartości dokumentu RFQ.
Obejmuje to informacje na temat projektu, procesów zamówieniowych, instrukcji dla
respondentów, wymagane informacje o oferentach oraz proces oceny

•

W Podręczniku PPP Singapuru [#33, strony 56-60] znajduje się zestawienie zawartości
RFQ, w którym podkreśla się, Ŝe dołączanie projektu kontraktu nie jest na tym etapie
konieczne

•

W Krajowych Wytycznych dla Praktyków PPP w Australii [#18] RFQ nazywa się
wezwaniem do wyraŜenia zainteresowania (Expressions of Interest, EoI). Na stronach
11-14 znaleźć moŜna zestawienie niezbędnej zawartości wezwań do wyraŜenia
zainteresowania – obejmuje ona informacje podstawowe, zakres i harmonogram
projektu, informacje finansowe i handlowe, kryteria oceny, ogólne warunki i wymogi
dotyczące odpowiedzi na EoI

•

W zestawie narzędzi na potrzeby koncesji w sektorze autostrad, przygotowanym
przez Bank Światowy [#1], w rozdziale zatytułowanym “kwalifikacja wstępna” podano
informacje, które naleŜy włączyć do RFQ oraz informacje, które powinny podać spółki.

W poniŜszych materiałach znaleźć moŜna modelowe lub przykładowe dokumenty RFQ:
•

Wytyczne Komisji Planistycznej Indii dotyczące PPP: Wstępna kwalifikacja
oferentów [#26] zawierają
modelowe RFQ modelowe wskazówki dotyczące
poszczególnych kroków procesu kwalifikacyjnego

•

Przykładowe
dokumenty
ofertowe
dotyczące
kontraktów
przygotowane przez Bank Światowy [#9], obejmują przykładowe RFQ

•

W Centrum Zasobów Infrastrukturalnych PPP Banku Światowego [#16]
strona
internetowa dotycząca “Procesów zamówieniowych i standardowych dokumentów
kontraktowych”, http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/content/procurementprocesses-and-standardized-bidding-documents zawiera łącze do projektów RFQ
dotyczących Umów zakupu energii elektrycznej oraz łącza do rzeczywistych
dokumentów przetargowych, z RFQ włącznie.

zarządzania,

Niektóre rządy wymagają zatwierdzenia dokumentów RFQ przed publikacją powiadomienia o
przetargu, co opisano w Punkcie 3.5.2: Marketing na rzecz PPP. W powiadomieniu o
przetargu najczęściej informuje się firmy, w jaki sposób uzyskać pakiet RFQ. Rządy mogą teŜ
poinformować inwestorów bezpośrednio, Ŝe pakiet RFQ jest dostępny.
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3.5.3.2 Ocena otrzymanych informacji w celu identyfikacji
wykwalifikowanych oferentów
Po otrzymaniu deklaracji kwalifikacji od zainteresowanych firm, agencja wdraŜająca (lub
wyznaczony zespół oceniający) musi ocenić te kwalifikacje w zestawieniu ze zdefiniowanymi
wcześniej kryteriami kwalifikacji. W Ramce 3.5.3 opisano typowe kryteria kwalifikacji firm
oraz podano odnośniki do materiałów źródłowych i przykłady. Kryteria te moŜna zdefiniować i
stosować na zasadzie warunków koniecznych do spełnienia, aby brać udział w dalszej części
procesu, lub wykorzystać do utworzenia rankingu firm i zakwalifikowania pewnej ich liczby.
Patrz Punkt 3.5.1.1: Wstępna kwalifikacja oferentów, aby dowiedzieć się więcej na temat
tych dwóch podejść.
Po przeprowadzeniu oceny agencja wdraŜająca musi poinformować zarówno te firmy i
konsorcja, które się zakwalifikowały, jak i te, którym to się nie udało. Jak napisano w
Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki w module dotyczącym udzielania
zamówień [#34, strona 25], lista zakwalifikowanych firm jest najczęściej publikowana.
Agencja musi równieŜ zadbać o to, aby dostarczyć wystarczające informacje, pozwalające na
uzasadnienie decyzji o niezakwalifikowaniu części firm.
Ramka 3.5.3: Kryteria kwalifikacji firm
Jednym z celów procesu udzielania zamówień jest wybranie kompetentnej firmy, która
dysponuje moŜliwością wdroŜenia projektu. Oznacza to, Ŝe waŜną sprawą jest rozwaŜenie
kwalifikacji firm, które przygotowały kaŜdą z ofert. MoŜna to zrobić na drodze procesu
wstępnej kwalifikacji, aby zidentyfikować oferentów, lub w ramach pierwszego etapu
procesu przetargowego (niekiedy nazywa się to „kwalifikacją ex post”). W kaŜdym
przypadku naleŜy ustanowić jasne kryteria kwalifikacji przed przystąpieniem do procesu
udzielania zamówień.
Kryteria kwalifikacji firm mogą być ilościowe albo jakościowe. WiąŜą się one zazwyczaj ze
sprawdzeniem solidności finansowej firmy sponsorującej, dotychczasowego jej
doświadczenia z podobnymi projektami oraz doświadczenia kluczowych członków zespołu
zarządzającego. Staranny wybór tych kryteriów jest waŜny, gdyŜ pozwala uniknąć
wykluczenia firm (na przykład tych mniejszych), które mogłyby się okazać dobrymi
partnerami; lub uwzględniania firm, których kwalifikacje są niewystarczające. W
poniŜszych materiałach znaleźć moŜna omówienie i przykłady kryteriów kwalifikacji firm:
Nota techniczna Banku Światowego w sprawie udzielania zamówień na kontrakty
zarządcze [#9, strony 12-21] zawiera opis oraz przykłady kryteriów kwalifikacji wstępnej
zaprojektowanych w taki sposób, aby zminimalizować błędy związane z uwzględnianiem i
wykluczaniem firm

We wprowadzeniu do koncesji autorstwa Kerfa i in.[#3, strony 115-6] znaleźć
moŜna przykłady kryteriów wstępnej klasyfikacji i procedur stosowanych przy
selekcji projektów PPP
Krajowe wytyczne dla praktyków PPP w Australii, w rozdziale na temat „Oceniania
zainteresowania” [#18, strony 60-62], znaleźć moŜna szczegółowy opis kryteriów, które
naleŜy stosować na kaŜdym etapie EOI
W pakistańskich Wytycznych dotyczących procesu udzielania zamówień na projekty
PPP [#29, Rozdział 3, s. 8-9] znaleźć moŜna trzy przykłady kryteriów oceny zdolności i siły
oferenta, zdolności do dostarczenia odpowiednich wyników i świadomości dotyczącej
projektu
W filipińskich Zasadach i regulacjach wdraŜających do Ustawy BOT [#31, Rozdziały
5.4], znaleźć moŜna opis trzech kategorii – wymogów prawnych, doświadczenia lub historii
zamówień oraz moŜliwości finansowych.
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3.5.4 Zarządzanie procesem przetargowym

Wybór strategii
udzielania
zamówień

Ogłoszenie
PPP na
rynku

Kwalifikacja
oferentów

Zarządzanie
procesem
ofertowym

Zamknięcie
finansowe
projektu

Zasadniczo najwaŜniejszym krokiem udzielania zamówień dotyczących projektów PPP jest
zarządzanie procesem przetargowym. MoŜe on nastąpić po wstępnej kwalifikacji
przeprowadzonej w celu wybrania uczestniczących oferentów (choć nie zawsze, co opisano
w Punkcie 3.5.1: Wybór strategii przyznawania zamówień). Proces przetargowy kończy
się wraz z wybraniem preferowanego oferenta, z którym podejmuje się działania mające na
celu podpisanie kontraktu i finansowe zamknięcie projektu.
Poszczególne kroki zarządzania procesem przetargowym mogą się od siebie róŜnić, w
zaleŜności od wybranego procesu przetargowego, jak opisano to w Punkcie 3.5.1.2: Proces
przetargowy. W niniejszym punkcie opisano trzy kluczowe elementy (i dostarczono
wskazówek na ich temat):
•

Przygotowanie i wydanie dokumentów zapytania ofertowego
(RFP)

•

Kontakty z oferentami w okresie przetargowym

•

Otrzymanie i ocena ofert w celu wybrania preferowanego oferenta – w tym postępowanie
w przypadku problemów takich jak tylko jedna oferta lub nie w pełni zgodne oferty.

Farquharson i in. [#2, strony 121-124] dostarczają przeglądu procesu przetargowego i
podkreślają niektóre waŜne punkty, które na tym etapie agencje wdraŜające muszą wziąć
pod uwagę.

3.5.4.1 Przygotowanie i wydanie dokumentów zapytania
ofertowego Proces przetargowy rozpoczyna się oficjalnie z chwilą wydania przez rząd
dokumentów zapytania ofertowego (RFP) uczestniczącym oferentom. Dokumenty te
określają strukturę i wymogi projektu oraz szczegóły procesu przetargowego. Wysokiej
jakości, szczegółowe i jasne dokumenty RFP są waŜne, aby zapewnić proces konkurencyjny
oraz wygenerowanie odpowiedniej proporcji wartości do ceny przez PPP. Dokumenty RFP
zazwyczaj zawierają:
•

Informację o moŜliwości realizacji projektu PPP. MoŜe ono obejmować:
1. Memorandum informacyjne opisujące kluczowe właściwości projektu oraz warunki
handlowe PPP
2. Wstępne porozumienia projektowe – a mianowicie rezultat
szczegółowego budowania kontraktu PPP, opisanego w Punkcie 4
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procesu

3. Kopie wszelkich pozwoleń lub zatwierdzeń uzyskanych na potrzeby projektu
4. Opis szczegółowych informacji technicznych zgromadzonych na etapie
przygotowania projektu, które zostaną dostarczone oferentom w pokoju
udostępniania danych (patrz Punkt 3.1.1.1, aby dowiedzieć się więcej na temat
dostarczania informacji oferentom).
•

Informacje na temat procesu przetargowego Mogą one obejmować:
1. Szczegółowe zasady i instrukcje przetargowe dla oferentów, definiujące proces i
wymogi
2. Harmonogram, który powinien przewidywać wystarczającą ilość czasu, aby
umoŜliwić oferentom przygotowanie ofert o odpowiedniej jakości
3. Kryteria oceny, opisane w Ramce 3.5.4
4. Wymogi dotyczące wadium (jeŜeli dotyczy), jak opisano w Punkcie 3.5.1.5:
Podejście do kosztów i płatności przetargowych.

W Tabeli 3.5.2 znaleźć moŜna międzynarodowe przykłady oraz wskazówki dotyczące
przygotowywania RFP lub dokumentów przetargowych. Dalsze przeglądy znaleźć moŜna w
Centrum Zasobów Infrastrukturalnych PPP Banku Światowego [#16], na stronie
internetowej dotyczącej “Procesów zamówieniowych i standardowych dokumentów
kontraktowych”,http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/content/procurementprocesses-and-org/public-private-partnership/content/procurement-processes-andstandardized- bidding-documents, gdzie znaleźć moŜna łącze do projektów RFP dotyczących
Umów zakupu energii elektrycznej oraz łącza do rzeczywistych dokumentów przetargowych
dotyczących projektów PPP. Bank Światowy opublikował ponadto przykładowe dokumenty
przetargowe do kontraktów opartych na wynikach i jakości/efektywności w sektorze
drogowym [#17], wraz z pewnymi wytycznymi sformułowanymi w przedmowie do
wspomnianych dokumentów.

Tabela 3.5.2: Przykłady oraz wskazówki dotyczące przygotowywania dokumentów RFP
Jurysdykcja

Materiał źródłowy

Australia

Australijski Krajowy Przewodnik dla
Praktyków PPP [#18, strony 17-22]

Znaleźć tu moŜna szczegółowy opis zawartości RFP

Federalna Ustawa o PPP (Ustawa
11079, 2004 r.) [#21, artykuł 11]

Opisano w niej minimalne informacje, które musi zawierać dokumentacja
przetargowa. Są to: projekt kontraktu PPP, gwarancja ofertowa wymagana
od oferenta (do 1 procenta całkowitej kwoty kontraktu), procedury
rozstrzygania sporów oraz gwarancje, które udostępni rząd, aby
zagwarantować realizację swoich płatności

Ustawa 80 (1993)
–
Ustawa
Generalna o Udzielaniu Zamówień
przez Administrację Publiczną [#23,
Artykuły
14 i 30]

W Artykule 24 opisano informacje, które musi zawierać dokumentacja
przetargowa PPP. Obejmują one: wymogi, które trzeba spełnić, aby
zakwalifikować się do udziału w przetargu jako oferent, zasady
przygotowywania przetargów, koszt i jakość produktów, prac i usług
niezbędnych do realizacji projektu, okres obowiązywania kontraktu i
zasady wyboru oferentów. W Artykule 30 opisano proces przetargowy –
wraz z prawami i obowiązkami zaangaŜowanych uczestników oraz
terminami i harmonogramami realizacji wszystkich kroków

Ustawa 1150 (2007) Ustawa
WdraŜająca Środki Efektywności i
Przejrzystości do Ustawy 80 z 1993
r. [#24, artykuł 8]

Stanowi ona, Ŝe agencja zamawiająca musi opublikować wstępną wersję
dokumentów kontraktowych. Jest to działanie niewiąŜące – a mianowicie
agencja kontraktowa nie jest zobowiązana do przeprowadzenia przetargu
po opublikowaniu tych wstępnych dokumentów

Brazylia

Kolumbia

Opis
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Jurysdykcja

Materiał źródłowy

Opis

Indie

Ministerstwo Finansów, Modelowy
dokument RFP [#27]

Znaleźć tutaj moŜna pełen ogólny model RFP, przeznaczony do uŜywania
przez agencje zamawiające szczebla krajowego

Instrukcja PPP, moduł dotyczący
procesu udzielania zamówień [#34,
strony 27-41]

Opisano w nim najpierw, w jaki sposób oferenci mogą uczestniczyć w
finalizacji RFP; a następnie szczegółowo przestawiono kontekst RFP

Republika
Południowej
Afryki

3.5.4.2 Kontakty z oferentami podczas przygotowywania ofert
Po wydaniu RFP, oferenci przygotują szczegółowe oferty zgodnie z wymogami
przewidzianymi w RFP. Podczas tego procesu rząd musi określić, jak i w jakim zakresie
będzie prowadzić interakcje z oferentami podczas przygotowywania przez nich ofert. Zasady
dotyczące kanałów i dopuszczalnych tematów takich kontaktów z oferentami są zazwyczaj
wskazane w RFP – co jest waŜne w kontekście przejrzystości.
Interakcja powinna pozwalać co najmniej na przekazanie informacji oferentom oraz
udzielenie odpowiedzi na prośby o wyjaśnienie treści RFP. W niektórych przypadkach rząd
moŜe rozwaŜyć aktualizację dokumentów RFP po takich konsultacjach. Typowe kanały
słuŜące komunikacji tego rodzaju obejmują:
•

Pokój udostępniania danych, który moŜe być miejscem fizycznym lub wirtualnym, w
którym oferenci mogą znaleźć wszelkie dostępne informacje związane z projektem

•

Rekurencyjny proces pytań i odpowiedzi, w ramach którego oferenci przedkładają
pytania w formie pisemnej, a agencja wraŜająca odpowiada w formie pisemnej wszystkim
oferentom (gwarantując w ten sposób, Ŝe wszyscy oferenci otrzymają te same
informacje)

•

Konferencje z oferentami, na których agencja wdraŜająca prezentuje projekt oraz
odpowiada na pytania zadane przez oferentów.

Niektóre rządy przewidują ograniczenia co do tego, kiedy moŜna wystąpić o udzielenie
wyjaśnień, aby uniknąć ujawniania informacji w bezpośredniej bliskości terminu składania
ofert, co mogłoby sprawić, Ŝe niektórzy oferenci byliby w lepszej sytuacji, niŜ inni.
PoniŜej znaleźć moŜna więcej informacji i przykładów na temat tych podejść do interakcji z
oferentami:
•

Zestaw narzędzi PPIAF dotyczący PPP w sektorze dróg i autostrad [#1] , w rozdziale
zatytułowanym „Koncesje: podstawowe kroki w przetargu konkurencyjnym” zawiera opis
informacji technicznych, które powinny być dostępne w pokoju udostępniania danych

•

W podręczniku PPP przygotowanym przez ADB [#14, strona 71] przedstawiono
przykładowy spis treści pokoju udostępniania danych

•

Australijski krajowy przewodnik dla praktyków PPP [#18, strony 24-25] zawiera
zwięzły opis, jak korzystać z pokoju udostępniania danych, oraz procesu zapytywania
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•

W singapurskim Podręczniku PPP [#33, strony 61-62] zaprezentowano rodzaje
informacji, którymi strony będą się wymieniać w „okresie udzielania informacji
zwrotnych”, po opublikowaniu RFP

•

Ustawa 80 z 1993 r. w Kolumbii [#23] stanowi, Ŝe po przekazaniu dokumentów RFP do
wstępnie wybranych oferentów, jeŜeli którykolwiek z nich sobie tego zaŜyczy, agencja
zamawiająca powinna zwołać zebranie z oferentami w celu wyjaśnienia wszelkich
kwestii, które oni mogą podnieść i wysłuchania ich obaw i komentarzy. W oparciu o to
spotkanie, agencja zamawiająca moŜe wprowadzić zmiany do dokumentacji
przetargowej lub przedłuŜyć okres składania ofert o co najwyŜej sześć dni.

Jak opisano w Punkcie 3.5.1.2: proces przetargowy, niektóre rządy mogą zastosować
proces „przetargu interaktywnego” lub „dialogu konkurencyjnego, które wymagają bardziej
intensywnego zaangaŜowania się w kontakty z oferentami przy przygotowywaniu przez nich
ofert. W ramach procesu tego rodzaju oferenci zazwyczaj przedkładają wstępnie
dokumentacje techniczne, które następnie są objęte procesem udzielania informacji
zwrotnych oraz omawiane z agencją wdraŜającą, w celu dopracowania zaproponowanych
rozwiązań oraz spełnienia potrzeb władz przed przedłoŜeniem ostatecznej oferty. Niektórzy
oferenci mogą zostać odrzuceni na róŜnych etapach procesu.
Aby uzyskać więcej szczegółów i wskazówek na temat tej procedury, przewidzianej w
regulacjach unijnych, naleŜy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi stosowania dialogu
konkurencyjnego, przygotowanymi przez Rząd Zjednoczonego Królestwa [#10]. W
Australijskim Krajowy Przewodnik dla Praktyków PPP [#18, strony 70-71] opisano
podobny proces „przetargu interaktywnego”, stosowany przewaŜnie w Australii.

3.5.4.3 Otrzymanie i ocena
preferowanego oferenta

ofert

w

celu

wybrania

W Punkcie 3.5.1.4: Podstawy przyznania kontraktu opisano pokrótce, na jakiej podstawie
rząd moŜe wybrać preferowanego oferenta. Przedstawiono w nim procedurę otrzymywania
ofert i ich oceny. Zdefiniowanie, a następnie ścisłe przestrzeganie wiarygodnego i
przejrzystego procesu jest na tym etapie sprawą kluczową, pozwalającą zyskać zaufanie
oferentów i zminimalizować ryzyko korupcji. Ponadto w punkcie tym odniesiono się do
niektórych kwestii, które mogą wyniknąć na etapie oceny, na przykład jak naleŜy postąpić w
przypadku otrzymania wyłącznie jednej oferty lub gdy Ŝadna z ofert okazuje się nie być
preferowana lub w pełni zgodna.

Otrzymywanie ofert
Niezawodny i wiarygodny system zapewniający naleŜytą obsługę ofert z zachowaniem
poufności jest szczególnie istotny, gdyŜ pozwala zapobiegać pojawianiu się jakichkolwiek
okazji do manipulacji ofertami i pomaga chronić wraŜliwe handlowo informacje w nich
zawarte.
Często oferty dostarczane są w wersji papierowej w zapieczętowanych kopertach. Zazwyczaj
oferty finansowe i techniczne są pakowane do oddzielnych kopert – oferty finansowe
otwierane są wyłącznie wówczas, gdy oferenci przejdą pomyślnie oceną techniczną, jak
równieŜ często odbywa się to publicznie w celu uniknięcia jakiejkolwiek moŜliwości
manipulacji ofertą. Dla przykładu zasady i przepisy zawarte w Filipińskiej ustawie BOT
ustanawiają system przesyłania ofert w dwóch kopertach [#31, Zasada 7]. W przykładowych
dokumentach ofertowych dotyczących kontraktów drogowych opartych na
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parametrach wyjściowych i wynikach (output and performance based contracts) Banku
Światowego [#17, strony 19-21] równieŜ opisywany jest system składania ofert w zaklejonych
kopertach, lecz przewiduje się równieŜ korzystanie z systemu elektronicznie
zabezpieczonych ofert jako opcji alternatywnej. Jedną z zalet systemu elektronicznego jest
to, Ŝe uniemoŜliwia on oferentom śledzenie lub zakłócanie fizycznego dostarczenia oferty.
Przewodnik dot. koncesji Kerfa i in. [#3, strona 124] zawiera opis otwartego (ustnego)
procesu zgłaszania ofert podczas aukcji, co stanowi alternatywę w stosunku do
zapieczętowanych ofert, chociaŜ jest rzadko uŜywane w przypadku koncesji
infrastrukturalnych. Autorzy zauwaŜają, Ŝe przedstawianie ofert w ten sposób niesie ze sobą
większe ryzyko wystąpienia tak zwanej „klątwy zwycięzcy” – czyli sytuacji, w której zwycięski
oferent zbyt nisko wyceni koszty – lecz z drugiej strony moŜe doprowadzić do zmowy
poprzez ułatwienie kontroli nad tym procesem.
Dziennik Dumola, w którym przedstawiono historię prywatyzacji usług wodociągowych
w Manili w drodze koncesji [#11, strony 85-98], zawiera szczegółowe informacje na temat
tego, w jaki sposób wygląda w praktyce proces składania i otwierania ofert.
Ocena ofert
Jak opisano w Przewodniku dla Praktyków Partnerships Victoria (Partnerships Victoria
Practitioners’ Guide) [#19, strony 40-42], proces oceny obejmuje:
•

Ocenę kompletności oferty i jej zgodności z minimalnymi wymaganiami procesu
ofertowania

•

Ocenę zgodności z wymaganiami zawartymi w opisie projektu. Zgodnie z przewodnikiem
oferty spełniające wymagania oceniane są przed ofertami, które nie są z nimi zgodne –
niemniej jednak oferty niezgodne równieŜ mogą być brane pod uwagę, jeśli Ŝadna z
oferty spełniających wymagania nie będzie atrakcyjna (o czym mowa poniŜej)

•

Wyjaśnianie ofert, które moŜe obejmować prezentację oferenta oraz sesję pytań i
odpowiedzi. W przewodniku zaznaczono, Ŝe nie powinno stanowić to okazji do zmiany
ofert

•

Szczegółowy przegląd przez zespoły oceniające zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej
kryteriami oceny. W ramce 3.5.4 przedstawiono opcje i wskazówki dotyczące
wyznaczania kryteriów oceny

•

Przygotowanie sprawozdań z oceny, uszczegółowienie stosowanego procesu oraz
analiza zespołów oceniających. WaŜną sprawą z punktu widzenia przejrzystości procesu
jest kompleksowa sprawozdawczość. W niektórych przypadkach oferenci mogą zostać
poproszeni o formalne uwagi na temat szkicu sprawozdania, do których to uwag będą
musiały odnieść się zespoły oceniające w jego finalnej wersji.

W Przewodniku dla Praktyków Partnerships Victoria [#19, Rozdział 19.2] przedstawiono
wskazówki na temat oceny oraz wymieniono, co powinno znaleźć się w sporządzanym na jej
podstawie raporcie. Instrukcja PPP Republiki Południowej Afryki, a dokładniej Moduł 5:
Udzielanie zamówień [#34, strony 45-51], równieŜ zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące
oceny ofert oraz opisuje obowiązujące w Republice Południowej Afryki podejście w zakresie
definiowania zespołów oceniających.
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Ramka 3.5.4: Kryteria oceny
Wybór kryteriów oceny jest czynnikiem kluczowym, pozwalającym zapewnić odpowiedni stosunek
wartości projektów PPP do ich ceny. Kryteria oceny powinny być zatem ustalane z wyprzedzeniem
i określane w dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego (RFP). W niektórych krajach opcje w
zakresie kryteriów oceny określone są przez prawo. Kryteria obejmują zazwyczaj elementy
techniczne i finansowe. Elementy te mogą być oceniane osobno – najczęściej ocena ta polega
najpierw na pozytywnej/negatywnej ocenie elementów technicznych, a następnie dalszej ocenie
oferty pod kątem kryteriów finansowych – lub teŜ mogą być oceniane łącznie i waŜone w celu
przedstawienia rankingu ofert (zgodnie z opisem w Punkcie 3.5.1.4: Podstawy przyznania
kontraktu).
Wybór poszczególnych kryteriów zaleŜy od charakteru projektu, co zostało opisane (wraz z
przykładami) przez Kerfa i in. [#3, strony 118-122] – na przykład od tego, czy obejmuje on
istniejące juŜ aktywa i czy będzie to projekt typu „płaci uŜytkownik” czy „płaci rząd”.
W przypadku wielu projektów PPP ocena dokonywana jest w oparciu o kryterium finansowe pod
warunkiem spełnienia innych wymagań technicznych i finansowych. Najbardziej powszechną opcją
w zakresie finansowych kryteriów oceny jest wynagrodzenie sektora prywatnego. MoŜna je
rozumieć jako najniŜszą taryfę dla uŜytkowników lub teŜ najniŜszy koszt dla rządu (czy to w postaci
projektów PPP typu „płaci rząd”, czy teŜ w formie udzielanych dotacji poza opłatami uŜytkowników).
Kryterium najniŜszej wartości bieŜącej przychodów (Least Present Value of Revenue)
wprowadzone w Chile i Peru w przypadku płatnych dróg stanowi kolejną alternatywę, o które mówią
Engel, Fischer i Galetovic [#12]. Inne kryteria obejmują długość obowiązywania koncesji i kwotę
inwestycji.
W przypadku gdy w ofercie jasno opisano wymagania techniczne, ocena techniczna wymaga
zbadania zgodności z tymi wymaganiami. Jak opisują Kerf i in. [#3, strony 118-119], w ramach
niektórych procesów oferenci proszeni są o przedłoŜenie koncepcji projektu, planów biznesowych
lub inwestycyjnych, które oceniane są pod kątem wielu kryteriów. Autorzy zauwaŜają równieŜ wady
takiego podejścia – w tym moŜliwą subiektywność w ocenie planów oraz prawdopodobieństwo, Ŝe
plany te mogą ulec znaczącym zmianom w trakcie okresu obowiązywania koncesji.
Następujące źródła zawierają dalsze wskazówki i przykłady dotyczące wyboru kryteriów oceny:
•
Zbiór Wytycznych EPEC [#6, strona 23] zawiera krótkie omówienie kryteriów, które mogą
zostać uŜyte w wyborze oferenta
•
Guasch [#13, strony 97-105] opisuje wybór kryteriów przyznania kontraktu w oparciu o
obszerny przegląd czynników prowadzących do renegocjacji umów dotyczących koncesji w
Ameryce Łacińskiej
•
Przewodnik Banku Światowego po projektach PPP w sektorze wodnym [#4, strony
171-179] zawiera opisy i przykłady opcji w zakresie kryteriów oceny w procesie przyznawania
kontraktów dotyczących projektów PPP typu „płaci uŜytkownik” w sektorze wodnym, w tym
podejścia techniczne, finansowe i łączone.
W Australijskim Krajowym Przewodniku PPP dla Praktyków [#18, strony 62-65] opisano
bardziej holistyczne podejście do oceny ofert. Obejmuje ono ocenę ilościową i jakościową wartości
w stosunku do ceny, ocenę handlową i finansową, ocenę świadczenia usług oraz ocenę koncepcji
projektu.

- 202 -

Postępowanie w przypadku trudności – otrzymanie tylko jednej
oferty
W przypadku otrzymania tylko jednej oferty mogą pojawić się wątpliwości, czy oferta ta
będzie reprezentować odpowiedni stosunek wartości do ceny. Jak opisano w Zbiorze
Wytycznych EPEC [#6, strony 29-30] są wówczas do wyboru dwie ogólne opcje w
zaleŜności od przyczyny takiej sytuacji:
•

Ponowne przygotowanie i przeprowadzanie przetargu – moŜe być to najlepsze
rozwiązanie, jeśli niska frekwencja w przetargu wydaje się być wynikiem występujących
w nim niedociągnięć

•

Przeprowadzanie starannego badania due diligence i wybór jedynego oferenta – moŜe
być lepszą opcją, jeśli wydaje się, Ŝe oferent był przekonany o udziale innych
konkurentów w procesie i spełnia wszelkie wymogi.

Zgodnie z wytycznymi Banku Światowego w zakresie udzielania zamówień [#5, strona
25], odrzucenie wszystkich ofert w przypadku braku efektywnej konkurencji moŜe być
uzasadnione, lecz „nawet jeśli została złoŜona tylko jedna oferta, proces ofertowy moŜna
uznać za waŜny, jeśli przetarg ten został ogłoszony w zadowalający sposób, kryteria
kwalifikacji nie były nadmiernie restrykcyjne, a poziom cen jest rozsądny na tle cen
rynkowych”. Dalsze wskazówki w tym względzie moŜna znaleźć w brytyjskich wytycznych
Rządu w sprawie procedury konkurencyjnego dialogu [#10, Ramka 5.7].

Postępowanie w przypadku trudności – brak wyraźnie
preferowanego oferenta lub ofert spełniających wymagania
W niektórych przypadkach, pomimo otrzymania wielu ofert, moŜe brakować wyraźnie
preferowanego oferenta. MoŜe wynikać to na przykład w faktu, Ŝe Ŝadna z ofert nie spełnia
wymagań czy teŜ oferta niespełniająca wymagań wydaje się gwarantować lepszą wartość w
stosunku do ceny niŜ oferty je spełniające.
Jedną z częstych przyczyn takiej sytuacji jest niedostateczna jasność lub jakość dokumentów
dotyczących zapytania ofertowego (RFP). W związku z tym Punkcie 3.5.4.1 podano łącza do
wskazówek w zakresie przygotowania jasnego, kompleksowego i dobrze zbudowanego
zapytania ofertowego, które pozwolą uniknąć takich problemów. Pomocne w tym względzie
mogą być równieŜ procedury dotyczące wielostopniowego i konkurencyjnego dialogu opisane
w Punkcie 3.5.1: Wybór strategii udzielania zamówień, które umoŜliwiają wprowadzanie
zmian w zapytaniu ofertowym w trakcie procesu ofertowego, dzięki czemu wszystkie
ostateczne oferty są porównywalne i zgodne w wymaganiami.
Jedną z opcji w sytuacji, w której Ŝadna z ofert nie spełnia wymagań ani teŜ nie wydaje się
odznaczać wysoką jakością, jest ponowne przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na
dany projekt. Alternatywą w tym względzie jest przedłuŜenie procedury przetargowej w celu
znalezienia preferowanego oferenta. Zazwyczaj odbywa się to poprzez prowadzenie rozmów
z wysoko ocenionymi oferentami na temat tych kwestii, w których występowały niezgodności
w ofertach, po czym często wystosowana zostaje prośba o przedłoŜenie skorygowanej oferty.
Dalsze wytyczne na ten temat moŜna znaleźć w Australijskim Krajowym Przewodniku
PPP dla Praktyków [#18, strony 27-28], w którym opisano dwie moŜliwości postępowania na
wypadek sytuacji, w której nie moŜna wybrać preferowanego oferenta – przystąpienie do
realizacji procesu „Najlepsza i ostateczna oferta” („Best and Final Offer”, BAFO) z dwoma
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oferentami lub przeprowadzenie zorganizowanych negocjacji. O sytuacji tej mowa jest
równieŜ w Module 5 Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki [#34, strony 51-56],
gdzie opisano szczegółowo, kiedy i w jaki sposób naleŜy przeprowadzić proces BAFO.

3.5.4.4 Finalizacja kontraktu PPP z preferowanym oferentem
Po dokonaniu wyboru preferowanego oferenta rząd często prowadzi dalsze rozmowy,
których celem jest finalizacja kontraktu PPP. Rozległe negocjacje na tym etapie mogą
podwaŜać proces przetargowy, o czym mowa w Punkcie 3.5.1.3: Negocjacje z oferentami.
Niemniej jednak pewne negocjacje mogą okazać się konieczne, aby wyjaśnić niektóre
elementy oferty lub kontraktu, zwłaszcza gdy w ramach procesu ofertowego nie był
nawiązywany znaczący kontakt. Jeśli ustalenia dotyczące finansowania nie zostały jeszcze
sfinalizowane, kredytodawcy mogą na tym etapie wystosowywać równieŜ pewne Ŝądania,
aby stworzyć presję i negocjować poszczególne aspekty kontraktu i alokacji ryzyka.
Wiele rządów definiuje i ogranicza zakres negocjacji moŜliwych do przeprowadzenia na tym
etapie. Na przykład w Zbiorze Wytycznych EPEC [#6, strona 31] opisano zasadę
obowiązującą w Unii Europejskiej, zgodnie z którą Ŝadne materiały odnoszące się do kwestii
udzielania zamówień nie mogą być zmieniane. Oznacza to, Ŝe Ŝadne zmiany, które mogłyby
sprawić, Ŝe inny oferent wygrałby przetarg, nie powinny być przedmiotem negocjacji
poprzetargowych. Jeśli jednak na tym etapie dopuszczalne są zmiany, ostateczny kontrakt
często podlega dalszym zatwierdzeniom.
W poniŜszych źródłach moŜna znaleźć wskazówki dotyczące starannego zarządzania procesem
negocjacji poprzetargowych:
•

Australijski Krajowy Przewodnik PPP dla Praktyków [#18, strona 30] zawiera
wskazówki dotyczące ustalania „ram negocjacji”, obejmujące między innymi
zdefiniowanie kwestii poruszanych podczas negocjacji i ich harmonogramu, ustalenie
procesu rozstrzygania sporów oraz zapewnienie, aby wszyscy uczestnicy posiadali
niezbędne uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu ich organizacji

•

w Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki, Moduł 5 [#34, strony 59-61] opisano
zasady negocjacji i proces negocjacyjny

•

w Podręczniku PPP ADB [#14, strony 79-80] omówiono natomiast pokrótce te
elementy, które są szczególnie istotne podczas negocjacji – w tym posiadanie planu
awaryjnego (którym moŜe być oferent zajmujący drugie miejsce).

3.5.5 Zapewnianie
finansowe

Wybór strategii
udzielania
zamówień

efektywności

Ogłoszenie
PPP na
rynku

Kwalifikacja
oferentów

kontraktu

Zarządzanie
procesem
ofertowym

i

zamknięcie

Zamknięcie
finansowe
projektu

Po podpisaniu kontraktu PPP rząd i preferowany oferent są zobowiązani do realizacji
projektu na mocy umowy. Niemniej jednak zanim do tego dojdzie naleŜy zazwyczaj podjąć
kilka dodatkowych kroków. Preferowany oferent musi zazwyczaj sfinalizować umowy
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finansowe dotyczące projektu PPP oraz podpisać kontrakty z innym stronami
zaangaŜowanymi w jego realizację – na przykład podwykonawcami i ubezpieczycielami.
Agencja realizująca projekt równieŜ musi wykonać klika zadań, takich jak sfinalizowanie
pozwoleń. W tym czasie często opracowywane są równieŜ szczegółowe protokoły i instrukcje
dotyczące zarządzania kontraktem (więcej szczegółów na ten temat moŜna znaleźć w
Punkcie 3.7: Zarządzanie kontraktami PPP).
Kontrakt PPP wymaga zazwyczaj wykonania (niektórych) z tych działań jako Warunków
Zawieszających, które muszą zostać spełnione, zanim kontrakt stanie się wiąŜący. W
kontraktach PPP często określony zostaje ostateczny termin, w którym kontrakt zostaje
rozwiązany i/lub przepada gwarancja przetargowa w przypadku niewypełnienia Warunków
Zawieszających. Jak wspomniano w Przewodniku po Projektach PPP dot. Dróg i
Autostrad PPIAF [#1], w punkcie dotyczącym Przyznawania kontraktów, brak
zdefiniowanych wymagań i terminu przewidzianego na zamknięcie finansowe moŜe
wstrzymywać realizację projektu przez lata.

Finalizacja umów dotyczących finansowania
W większości przypadków zainteresowani kredytodawcy zostają wskazani juŜ na etapie
oferty. Niemniej jednak zanim kredytodawcy zobowiąŜą się zapewnić środki, często
przeprowadzają szczegółowe badanie due diligence projektu i umów PPP (co opisują
Farquharson i in. [#2, strony 124-125]). Z procesem tym wiąŜę się pewne ryzyko –
kredytodawcy mogą bowiem wymagać wprowadzenia zmian w umowach PPP przed
wydaniem zgody na finansowanie projektu, lub teŜ mogą ulec zmianie warunki finansowe,
jakie załoŜono w ofercie. Jednym ze sposobów na zmniejszenie tego ryzyka jest zwrócenie
się o „stanowcze” zobowiązania do udzielenia finansowania na etapie składania oferty, lecz
moŜe to okazać się trudne do uzyskania i kosztowne, jak równieŜ niesie ze sobą ryzyko
zmniejszenia konkurencji.
Zbiór Wytycznych EPEC [#6, strony 31-33] zawiera opis całego zakresu umów dotyczących
finansowania. W Module 1, Punkcie 1.3: Jak finansuje się PPP przedstawiono natomiast
dalsze informacje na temat ryzyka związanego z finansowaniem projektów PPP i osiągania
zamknięcia finansowego.

Spełnienie warunków efektywności kontraktu i zamknięcia
finansowego
Zamknięcie finansowe ma miejsce, kiedy wszystkie umowy dotyczące projektu i jego
finansowania zostały podpisane, wszystkie warunki tych umów zostały spełnione, a strona
prywatna biorąca udział w projekcie PPP zaczyna wykorzystywać środki finansowe w celu
rozpoczęcia prac nad projektem. Jak zauwaŜa Yescombe [#15, strony 87-88], warunki
zamknięcia finansowego często skutkują powstaniem tak zwanego „błędnego koła” – kontrakt
PPP nie jest wiąŜący, dopóki nie są dostępne środki finansowe do pobrania (tj. dostępność
środków finansowych stanowi Warunek Zawieszający wejścia kontraktu w Ŝycie) i na odwrót.
W Zbiorze Wytycznych EPEC [#6, Strona 34] przedstawiono pobieŜny opis Warunków
Zawieszających oraz listę kontrolną skierowaną do rządów, dotyczącą finalizacji kontraktów
PPP i zamknięcia finansowego. Przykładowe wymagania obejmują:
•

Finalizację wszystkich kontraktów i umów dotyczących projektu

•

Zabezpieczenie ostatecznego zatwierdzenia ze strony odnośnych podmiotów rządowych
– na przykład ocenę i zatwierdzenie procesu udzielania zamówień oraz ostatecznego
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kontraktu
•

Zabezpieczenie pozwoleń i zatwierdzeń projektu

•

Rozpoczęcie lub zakończenie procesu nabycia gruntu na potrzeby projektu.

Proces ten często wymaga szczegółowych prac i wysiłków zarówno ze strony podmiotów
publicznych jak i prywatnych, aby moŜna było zakończyć etap transakcji i przystąpić do
realizacji projektu.
Kluczowe materiały: Zarządzanie transakcjami PPP
Materiał

1

Opis

PPIAF (2009), Online Toolkit for Public Private
Partnerships in Roads and Highways, Bank Światowy

2

Farquharson, Torres de Mästle, oraz Yescombe z
Encinas (2011), How to Engage with the Private
Sector in Public-Private Partnerships in Emerging
Markets, PPIAF i Bank Światowy

3

Kerf, Gray, Irwin, Levesque, oraz Taylor, pod
kierownictwem Michaela Kleina (1998), Concessions
for Infrastructure: A guide to their design and award,
Dokument techniczny Banku Światowego nr 399,
Bank Światowy oraz Międzyamerykański Bank
Rozwoju

4

5

6

7

8

9

10

Bank Światowy oraz PPIAF (2006), Approaches to
Private Participation in Water Services: A Toolkit

Bank Światowy (2011), Guidelines: Procurement of
Goods, Works, and Non-Consulting Services under
IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank
Borrowers, Międzynarodowy Bank Odbudowy i
Rozwoju / Bank Światowy
Dostępne równieŜ w języku francuskim i hiszpańskim
Europejskie Centrum Ekspertyzy PPP (2011), The
Guide to Guidance: How to Prepare, Procure, and
Deliver PPP Projects, Europejski Bank Inwestycyjny

KPMG (2010), PPP Procurement: Review of Barriers
to Competition and Efficiency in the Procurement of
PPP Projects, Infrastructure Australia

Moduł 5: Realizacja i monitorowanie, Etapy 3: Udzielanie
zamówień oraz 4: Przyznanie kontraktu
Rozdział 9: Zarządzanie udzielaniem zamówień zawiera opis
kaŜdego etapu tego procesu. Rozdział ten obejmuje równieŜ
studium przypadku szpitala Inkosi Albert Luthuli w Republice
Południowej Afryki oraz opis procesu udzielania zamówień
zrealizowanego w przypadku tego szpitala, w ramach którego
zastosowano podejście od oceny ofert uwzględniające szereg
zmiennych.
Rozdział 4: Przyznawanie koncesji zawiera szczegółowe
wytyczne i przykłady dotyczące wyboru procesu udzielania
zamówień, wstępnej kwalifikacji i ustalania ostatecznej listy
kandydatów, struktury oferty i jej oceny oraz zasad i procedur
obowiązujących w procesie ofertowania.

Rozdział 9: Wybór operatora zawiera wytyczne dotyczące
wyboru metody udzielania zamówień, wyznaczania kryteriów
oceny, zarządzania procesem ofertowania oraz postępowaniem
w odniesieniu do innych kwestii
W dokumencie przedstawiono procedury w zakresie udzielania
zamówień, które naleŜy stosować w przypadku kaŜdego projektu
finansowanego przez Bank Światowy

Rozdział 2: Szczegółowe przygotowania zawiera informacje na
temat wyboru metody udzielania zamówień i kryteriów oceny
ofert. W Rozdziale 3: Udzielanie zamówień przedstawiono
natomiast procedury ofertowania i finalizacji kontraktu PPP, jak
równieŜ szczegółowe informacje na temat zamknięcia
finansowego.
W dokumencie tym, bazując na ankietach przeprowadzanych
wśród podmiotów realizujących projekty PPP, przedstawiono
zalecenia dotyczące poprawy procesu udzielania zamówień w
ramach PPP i ograniczania barier dla uczestników. Zalecenia
koncentrują się na poprawie wydajności procesu udzielania
zamówień, jak równieŜ odnoszą się do zalet i wad uczestnictwa
rządu w kosztach ofert.

Ernst and Young (2009), The use of Restricted
Procedure to procure PPP/PFIs in selected European
countries: An alternative to Competitive Dialogue?

W dokumencie opisano procedury udzielania zamówień
stosowane w Unii Europejskiej w zakresie projektów PPP oraz
doświadczenia związane ze stosowaniem tych procedur w
Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Irlandii Północnej oraz
Francji.

Bank Światowy (2007), Sample Bidding Document:
Procurement of Management Services
Zawiera Sample Biding Documents, Sample
Prequalification Document, oraz Technical Note

Rozdział 3 notatki technicznej zawiera opis procesu udzielania
zamówień wraz ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie
wyboru odpowiednich procesów i kryteriów oceny i
zaznaczeniem niektórych częstych problemów. Ponadto
przedstawiono w nim szereg przykładowych dokumentów
ofertowych.

Ministerstwo
Skarbu Jej
Królewskiej
Mości,
Competitive dialogue in 2008: OGC / HMT Joint
guidance on Using the Procedure, Office of
Government Commerce, Zjednoczone Królestwo

Dokument opis procedury przyznawania zamówień w drodze
konkurencyjnego dialogu oraz wytyczne dotyczące jej
przeprowadzania. Ponadto opisuje niektóre z potencjalnych
trudności, na przykład otrzymanie tylko jednej oferty.
Przedstawiono w nim równieŜ kolejne etapy następujące po
złoŜeniu ofert wraz z wytycznymi dotyczącymi kwestii, które
mogą zostać wówczas rozstrzygnięte.
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11

12

Dumol (2000), The Manila Water Concession: A Key
Government Official’s Diary of the World’s Largest
Water Privatization, Bank Światowy

Engel, Fischer, oraz Galetovic (2002), A New
Approach to Private Roads, Regulation, jesień 2002

Dokument zawiera szczegółowy opis całego procesu
dotyczącego udzielenia koncesji na usługi wodociągowe w
Manili, od wyboru najlepszej opcji w zakresie prywatyzacji,
poprzez
przeprowadzenie
procesu
przetargowego,
po
postępowanie z licznymi trudnościami.

W dokumencie opisano i wyjaśniono korzyści wynikającej z
kryteriów najmniejszej bieŜącej wartości dochodów (Least
Present Value of Revenue) wprowadzonych w programie
płatnych dróg w Chile.

13

Guasch (2004), Granting and Renegotiating
Infrastructure Concessions: Doing it Right, Instytut
Bank Światowego

Rozdział 7 zawiera wytyczne dotyczące optymalnego projektu
koncesji bazujące na wcześniejszej analizie częstotliwości
renegocjacji kontraktów w Ameryce Łacińskiej. Ponadto
przedstawiono w nim wytyczne w zakresie wyboru odpowiednich
kryteriów oceny.

14

Asian Development Bank (ADB) (2008), PublicPrivate Partnership Handbook

Rozdział 7: Realizacja PPP zawiera opis szeregu aspektów
procesu udzielania zamówień PPP, w tym wyboru procesu,
wstępnej kwalifikacji, oceny ofert oraz przygotowania
dokumentacji projektowej.

15

Yescombe (2007), Public-Private Partnerships:
Principles of Policy and Finance, ButterworthHienemann [ISBN: 978-0-7506-8054-7]

16

Centrum zasobów Banku Światowego na temat
projektów PPP w dziedzinie infrastruktury, dostępne
pod adresem: http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/

Zawiera bibliotekę dokumentów związanych z PPP, w tym wybór
wzorów i przykładów dokumentów związanych z procesem
udzielania zamówień.

Bank Światowy (2006), Sample Bidding Documents
for Procurement of Works and Services under
Output- and Performance-based Road Contracts, and
Sample Specifications, Bank Światowy

Zawiera szereg przykładowych dokumentów ofertowych jak
równieŜ przykładowe specyfikacje podane w aneksie. W
przedmowie podano równieŜ skrótowe wytyczne.

W rozdziale 6.5 „Analiza Due Diligence” opisano niektóre z
kwestii, jakie powinny zostać sprawdzone przez agencje
wdraŜające przed zakończenie procesu kontraktowania – w tym
opis
wymagań
koniecznych
do
spełnienia
w
celu
przeprowadzenia zamknięcia finansowego.

Przykłady: Zarządzanie transakcjami PPP

17

W przewodniku omówiono w kluczowe etapy projektu, w tym trzy
etapy
procesu
udzielania
zamówień:
„WyraŜenie
zainteresowania”, „Zapytanie ofertowe” oraz „Negocjacje i
zakończenie”. Ponadto dokument ten zawiera wytyczne i
protokoły dotyczące procesu Interaktywnego Przetargu.

18

Infrastructure Australia (2011), National PPP
Guidelines volume 2: Practitioners’ Guide, Związek
Australijski

19

Partnerships Victoria (2001), Partnerships Victoria
Guidance Material: Practitioner’s Guide, Departament
Skarbu i Finansów

W dokumencie tym omówiono wspomniane powyŜej etapy
projektu mające zastosowanie w australijskim programie PPP w
Stanie Wiktoria. Przypomina on Podejście Krajowe, lecz zawiera
więcej szczegółowych informacji na temat etapu Oceny Ofert.

20

Prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii (1995),
Ustawa 8987 („Federal Concessions Law”)

W ustawie tej określono procedury przetargowe dotyczące
koncesji (typu „płaci uŜytkownik”) obowiązujące w Brazylii (które
odnoszą się równieŜ do projektów PPP typu „płaci rząd”).

21

Narodowy Kongres Brazylii (2004), Ustawa 11079
(„Federal PPP Law”)

W ustawie wyjaśniono proces realizacji projektów PPP, w tym
opisano treść dokumentów związanych z zapytaniem ofertowym i
moŜliwe kryteria oceny.

22

Narodowy Kongres Brazylii (2010), Ustawa 20410
(„Concessions Law”)

W rozdziale III ustawy przedstawiono szczegółowe informacje na
temat procesu udzielania zamówień w ramach projektów PPP, w
tym wstępnej kwalifikacji, procesu ofertowania, moŜliwych
kryteriów oceny oraz procesów przyznawania kontraktów.

23

Parlament Kolumbii (1993), Ustawa 80 (1993) –
aktualizowana w październiku 2006 r. – Ustawa
Generalna
o
Udzielaniu
Zamówień
przez
Administrację Publiczną (Ley por la cual se expide el
Estatuto General de Contración de la Administración
Pública)

Jest to ogólna ustawa o udzielaniu zamówień, która ma
zastosowanie w przypadku projektów PPP oraz definiuje, kto
moŜe przeprowadzać proces przetargowy oraz jakie wymagania
dotyczące przejrzystości obowiązują w takiej sytuacji, jak równieŜ
określa treść dokumentów przetargowych i opisuje strukturę
procedur przyznawania kontraktów.
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24

25

26

27

28

29

30

Parlament Kolumbii (2007), Ustawa 1150
(2007)

W ustawie tej omówiono zasady mające zapewnić obiektywny
wybór zwycięskiej oferty oraz procedury weryfikacji prawdziwości
informacji przedstawionych przez oferentów.

Rząd Egiptu (2011), Executive Regulation of the law
regulating Partnerships with the Private Sector in
Infrastructure Projects, Services and Public Utilities,
Dekret Prezesa Rady Ministrów nr 238 z 2011 r.(238)
2011)

W Części Trzeciej określono szczegółowo procedury
„przetargowe, przyznawania zamówień i kontraktowania”
dotyczące projektów PPP, w tym wstępnej kwalifikacji, etapu
przetargu, konkurencyjnego dialogu, jak równieŜ procedury
kontraktowania i udzielania zamówień. Ponadto opisano w niej
podejście stosowane w przypadku odwołań.

Rząd Indii (2009), Model Request for Qualifications,
Komisja Planistyczna, Rząd Indii, Nowe Delhi

Rząd Indii (2007), Model Request for Proposals,
Komisja Planistyczna, Rząd Indii, Nowe Delhi

Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Republiki
Mauritiusu
(2006),
Public
Private
Partnership Guidance Manual

Minister Finansów,
Rząd Pakistanu (2007),
Procurement
Guidelines
for
PPP
Projects,
Infrastructure Project Development Facility

Meksykański Kongres Federalny (2000), Ley de
adquisiciones, arrendamientos y servicios (Ustaw o
nabyciu, dzierŜawie i usługach)
–
ostatnia
aktualizacja w 2011 r.

31

Philippines BOT Center (1993), The Philippine BOT
Law (Republic
Act
No.
7718) and its
Implementing Rules & Regulations, Rząd Filipin

32

Ustawodawstwo Portoryko (2009), PPP Act No. 29,
Wspólnota Portoryka

33

Rząd Singapuru (2004), Public-Private Partnership
Handbook, Wersja 1, Ministerstwo Finansów

34

Zawiera wzór zapytania o ofertę uproszczoną (RFQ) wraz z
objaśnieniami przedstawionymi we wstępie.

Zawiera wzór zapytania ofertowego (RFP) wraz z objaśnieniami
przedstawionymi we wstępie.
W Rozdziale 8 opisano proces udzielania zamówień, w tym etap
wstępnej kwalifikacji, etap ofertowania, negocjacje z
preferowanym oferentem oraz przyznanie kontraktu. Ponadto
przedstawiono w nim szczegółowy opis struktury zapytania
ofertowego (RFP).

Dokument zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące etapów
wstępnej kwalifikacji i zapytania ofertowego, zarządzania
procesem ofertowania, negocjacji, podpisania kontraktu i
zamknięcia finansowego.
W
dokumencie
tym
określono
zasady
dotyczące
przeprowadzania procesów przetargowych w Meksyku.
Przedstawiono w nim równieŜ moŜliwe opcje procedur udzielania
zamówień – przetargi publiczne, pozyskiwanie usług od jednego
wykonawcy oraz bezpośrednie zaproszenia do składania ofert
skierowane do przynajmniej trzech oferentów.
Przepisy Wykonawcze 3-11 określają szczegółowo proces
udzielania zamówień oraz wymagania dotyczące kaŜdego z jego
etapów: wstępnej kwalifikacji, procesu ofertowania i oceny, jak
równieŜ tego, kiedy i w jaki sposób moŜna skorzystać z
procedury negocjacyjnej, postępowania z niewywołanymi
ofertami oraz przyznania kontraktu i jego podpisania.
W rozdziale 9 przedstawiono procedurę wyboru Wnioskodawców
i Przyznania Kontraktu w ramach Partnerstwa. W szczególności
omówiono w nim wymagania i warunki obowiązujące
wnioskodawców, procedury wyboru i przyznawania kontraktów,
kryteria oceny oraz negocjacje dotyczące kontraktów PPP.

Skarb Państwa, Jednostka ds. PPP, Rząd Republiki
Południowej Afryki (2004), Public Private Partnership
Manual. Module 5: PPP Procurement

W rozdziale 3 opisano opcje i zasady dotyczące procesu
udzielania zamówień w ramach PPP.
Moduł 5: Udzielanie zamówień zawiera opis procesu udzielania
zamówień i wytyczne w tym zakresie, w tym dotyczące wstępnej
kwalifikacji, wydania zapytania ofertowego (RFP), przyjmowania i
oceny ofert, negocjacji z preferowanym oferentem oraz finalizacji
planu zarządzania umową PPP.
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3.6.

Postępowanie z niewywołanymi ofertami

„Niewywołana oferta” to oferta przedstawiona przez stronę prywatną dotycząca realizacji
projektu PPP, złoŜona z inicjatywy prywatnej firmy, a nie w odpowiedzi na zapytanie ze
strony rządu. Przyjmowanie niewywołanych ofert oraz zachęcanie do ich składania pozwala
rządom czerpać korzyści z wiedzy i pomysłów sektora prywatnego. Niemniej jednak
niewywołane oferty stwarzają równieŜ pewne problemy takie, jak ryzyko uzyskania niskiego
stosunku wartości do ceny w przypadku gdyby rząd postanowiłby prowadzić negocjacje w
zakresie danego projektu PPP bezpośrednio z jego wnioskodawcą.
W punkcie 3.6.1 opisano powyŜej wspomniane korzyści i pułapki związane z postępowaniem
z niewywołanymi ofertami. Pozostałą część tego punktu poświecono temu, w jaki sposób w
niektórych krajach wprowadzono określone polityki w zakresie postępowania z
niewywołanymi ofertami dotyczącymi projektów PPP. Najczęstszym celem tego rodzaju
polityk jest zapewnienie zachęt w stosunku do prywatnych wnioskodawców (w róŜnym
zakresie) do przedkładania oferty dotyczących projektów PPP odznaczających się wysoką
jakością, zniechęcanie ich do składania ofert o niskiej jakości, wprowadzenie
konkurencyjnego napięcia oraz promocja przejrzystości.
W punkcie 3.6.2 omówiono, w jaki sposób moŜna wzmóc konkurencję przy jednoczesnym
nagradzaniu wnioskodawcy poprzez zapewnienie mu określonej przewagi lub rekompensaty.
W punkcie 3.6.3 przedstawiono z kolei wytyczne i materiały źródłowe na temat postępowania
z informacjami stanowiącymi własność intelektualną, zawartymi w niewywołanych ofertach.
Punkt 3.6.4 zawiera natomiast opis i przykłady procesów otrzymywania niewywołanych ofert
dotyczących projektów PPP, ich oceny i realizacji.

3.6.1 Korzyści i pułapki związane z niewywołanymi ofertami
Przyjmowanie niewywołanych ofert oraz zachęcanie do ich składania pozwala rządom
czerpać korzyści z wiedzy i pomysłów sektora prywatnego. MoŜe stanowić to znaczącą
zaletę w przypadku, gdy w związku z ograniczonymi moŜliwościami rządu sektor prywatny
potrafi lepiej rozpoznać wąskie gardła w dziedzinie infrastruktury i wskazać na innowacyjne
rozwiązania. Jest to równieŜ źródłem informacji dla rządu na temat moŜliwości handlowych i
zainteresowań rynku. W Ramce 3.6.1 przedstawiono przykład projektu PPP
zaproponowanego przez firmę prywatną, dotyczącego innowacyjnego rozwiązania dla
problemu z zakresu infrastruktury transportowej, z rozwikłaniem którego nie mógł sobie
poradzić sektor publiczny.

Ramka 3.6.1: Korzyści wynikające z innowacji – pasy HOT w stanie Wirginia
Jeden z odcinków autostrad I-495 and I-95 – „obwodnica” wokół Waszyngtonu, obszaru
metropolitalnego DC oraz głównego korytarza północ-południe – wymagał remontu i rozbudowy,
aby zmniejszyć tłok narastający od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Departament Transportu
Stanu Wirginia (VDOT) opracował wstępnie plan uzdrowienia i rozszerzenia autostrady za koszt 3
miliardów USD, niemniej brak finansowania i sprzeciw opinii publicznej względem proponowanego
przemieszczenia 300 firm i domów unieruchomiły projekt.
W 2002 roku Fluor, spółka inŜynieryjna i budowlana, złoŜyła niewywołaną ofertę budowy na I-495
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tzw. pasów HOT (High Occupancy Toll, HOT) jako alternatywne rozwiązanie pozwalające
zmniejszyć zatłoczenie na drogach. Są to specjalne pasy zarezerwowane dla pojazdów z większą
liczbą pasaŜerów, które mogą być uŜytkowane równieŜ przez pojazdy z ich mniejszą liczbą pod
warunkiem zapłaty stosownej opłaty drogowej (High Occupancy Toll, HOT). Pasy HOT to
innowacyjna technologia, która pozwala kierowcom unikać korków w zamian za wniesienie opłaty.
Płatne pasy będą prowadzić wzdłuŜ pasów autostradowych i zaprojektowano je w sposób
eliminujący moŜliwość ich zatłoczenia. Aby regulować liczbę chętnych do uŜytkowania tych pasów,
wysokość opłat zmienia się w zaleŜności do występującego na nich natęŜenia ruchu. Gdy ruch się
wzmaga, opłaty rosną. Samochody z więcej niŜ 3 pasaŜerami i autobusy będą mogły korzystać z
pasów HOT za darmo. Propozycja firmy Fluor zredukowała liczbę domów i firm do przeniesienia z
300 do sześciu, co stanowiło podstawowy czynnik umoŜliwiający zdobycie wsparcia opinii
publicznej w odniesieniu do projektu. Oferta pozwoliła równieŜ ograniczyć koszty ze względu na
spełnienie jedynie minimalnych standardów specyfikacji drogowych.
W 2005 roku VDOT udzielił kontraktu PPP na budowę pasów HOT. Całkowity koszt projektu wynosi
2 miliardy dolarów, w zestawieniu z 3 miliardami USD w ramach wstępnych planów opracowanych
przez rząd. Stan Wirginia pokryje 400 milionów USD z tych kosztów. Projekt pasów HOT został
zamknięty finansowo w 2007 roku, a pasy mają zostać uruchomione w roku 2012. Zatwierdzono teŜ
kolejny projekt pasów HOT na drodze I-95. Ich budowa ma ruszyć na początku 2012 roku. Oba
projekty mają rozładować tłok i zapewnić gwarantowany czas przejazdu dla ich uŜytkowników.
Źródło: strona internetowa pasów HOT stanu Wirginia (http://www.virginiahotlanes.com); Gary
Groat (2004) Loosening the Belt Roads and Bridges, Tom 42 Nr 4 kwietnia 2004 r.; Departament
Transportu Stanu Wirginia (2008) Virginia HOT Lanes Fact Sheet, Stan Wirginia.

Niemniej jednak, niewywołane oferty mogą stwarzać równieŜ powaŜne problemy. Po
pierwsze większość projektów PPP wymaga wsparcia finansowego ze strony rządu: rząd
zazwyczaj przyjmuje ryzyka oraz związane z nimi zobowiązania warunkowe, nawet jeśli
103
bezpośrednie dotacje nie są potrzebne . Jak opisano w Przewodniku PPIAF dotyczącym
projektów PPP w zakresie dróg i autostrad [#1, Moduł 5, etap 3 „Udzielanie zamówień”],
doświadczenie wskazuje, Ŝe oferty składane przez prywatne firmy często nie zawierają
dokładnej oceny ryzyka związanego z projektem, które moŜe ponosić rząd.
Po drugie, niewywołane oferty nie są składane w ramach rządowych procesów planowania i
w niektórych przypadkach z zasady nie mieszczą się w planach sektorowych. Rodzi się w
związku z tym pytanie, czy oferowane usługi są w wystarczającym stopniu zintegrowane z
innymi planami sektorowymi pod względem popytu i korzyści, aby były „odporne” na
zamieniające się okoliczności i priorytety.

103. Patrz Punkt 3.2.4: Ocena następstw fiskalnych, zawierający dalsze informacje na temat najczęstszych zobowiązań finansowych
w przypadku projektów PPP

- 210 -

Po trzecie, prowadzenie negocjacji w wnioskodawcą projektu w oparciu o niewywołana ofertę
wobec braku przejrzystego lub konkurencyjnego procesu udzielania zamówień moŜe
nastręczyć pewnych problemów. Skutkiem takiej sytuacji moŜe być uzyskanie niekorzystnego
stosunku wartości do ceny w przypadku danego projektu PPP, będącego wynikiem braku
konkurencji. Ponadto moŜe to równieŜ stwarzać okazję do korupcji. Nawet w przypadku
braku korupcji, tego rodzaju sytuacja moŜe być przedmiotem skarg dotyczących uczciwości
procesu, jeśli uwaŜa się, Ŝe dana firma osiągnęła korzyści w związku z projektem PPP, a
takiej moŜliwości pozbawieni zostali jej konkurenci. Brak przejrzystości moŜe równieŜ
podwaŜać zasadność programu PPP i ograniczyć wsparcie dla niego ze strony opinii
publicznej.
W Ramce 3.6.2 przedstawiono przykład projektu z zakresu infrastruktury energetycznej
realizowanego w Tanzanii, w przypadku którego przeprowadzono bezpośrednie negocjacje w
odpowiedzi na niewywołaną ofertę ze strony prywatnego inwestora. W wyniku arbitraŜu
stwierdzono, Ŝe projekt ten odznaczał się niekorzystnym stosunkiem wartości do ceny i być
moŜe doszło teŜ do korupcji.
Ramka 3.6.2: Koszty bezpośrednich negocjacji – Independent Power Tanzania
Rząd Tanzanii oraz tanzański dostawca energii, Tanzania Electricity Supply Company, zawarli
umowy z Independent Power Tanzania Limited (IPTL) z Malezji dotyczące dostawy 100 megawat
energii przez okres 20 lat. Transakcja była przedmiotem bezpośrednich negocjacji, do których
przystąpiono po otrzymaniu oferty od prywatnych inwestorów w czasie kryzysu energetycznego.
Niemniej jednak transakcja ta została zakwestionowana przez niektórych urzędników rządowych,
międzynarodowe środowisko dostawców energii i inne zainteresowane strony, którzy podnieśli, Ŝe
zdecydowano się na zastosowanie złej technologii (cięŜki olej opałowy zamiast rodzimego gazu),
transakcja nie wpisywała się w plany wytwarzania energii po najniŜszych kosztach, udzielenie
zamówienia nie odbyło się w sposób przejrzysty i z zachowaniem zasad konkurencyjności, a sama
energia nie była potrzebna.
Rząd ostatecznie skierował sprawę do arbitraŜu. Zgodnie z ostateczną decyzją arbitraŜową, koszty
projektu ograniczono o około 18 procent, ale nawet przy takiej redukcji były znaczenie wyŜsze od
międzynarodowych wskaźników porównawczych. W trakcie rozpraw arbitraŜowych Rząd twierdził,
Ŝe podczas przyznawania kontraktu doszło do korupcji, lecz nie był w stanie przedstawić
wystarczających dowodów, które przekonałyby sąd. Później jednak rząd zrezygnował z
przeprowadzania dochodzenia. Niemniej jednak spory prawne pomiędzy IPTL a rządem wciąŜ się
toczą.
Źródło: Bank Światowy / Departament Energii, Transportu i Wody, Departament Finansów,
Gospodarki i Urbanizacji (2009) Deterring corruption and improving governance in the electricity
sector Bank Światowy; Eberhard i Gratwick IPPs in Sub-Saharan Africa: Determinants of Success
Bank Światowy

W rozdziale Przewodnika PPIAF dotyczącego projektów PPP w zakresie dróg i
autostrad poświęconemu kwestii niewywołanych ofert [#1, Moduł 5, Etap 3 “Udzielanie
zamówień”] opisano związane z nimi trudności. Przedstawiono w nim równieŜ „obecny
pogląd” Banku Światowego na tę kwestię:

...istnieje moŜliwość składania profesjonalnych i innowacyjnych [niewywołanych] ofert, lecz są
to wyjątkowe przypadki. Niewywołane oferty muszą być przedstawiane przez sektor prywatny
wraz z przekonującym uzasadnieniem poddanym niezaleŜnej analizie juŜ na wczesnym
etapie, zanim rządy zobowiąŜą się do udzielenia wsparcia dla projektów, którym brakuje
wystarczającego zabezpieczenia finansowego, które odznaczają się wysokim ryzykiem i będą
wymagać znacznego zaangaŜowania zasobów ludzkich ze strony rządu oraz w przypadku
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których istnieje duŜo prawdopodobieństwo, Ŝe w związku z tymi trudnościami ich realizacja
będzie trwać dłuŜej, nie standardowo.

Zgodnie z materiałami Banku Światowego poświęconymi projektom PPP w dziedzinie
infrastruktury, a konkretnie kwestii niewywołanych ofert [#2], Bank Światowy „jest zdania, Ŝe
do niewywołanych ofert naleŜy podchodzić ze szczególną ostroŜnością oraz Ŝe nie moŜna z
nich korzystać w ramach projektów finansowanych przez ten Bank”.

3.6.2 Budowanie napięcia konkurencyjnego
Wiele prywatnych firm, które chcą przystąpić do bezpośrednich negocjacji kontraktu
dotyczącego danego projektu, przedkłada niewywołane oferty, stwarzając przy tym opisane
powyŜej problemy. W Punkcie 3.5, Ramce 3.5.1: Konkurencyjna procedura udzielania
zamówień lub bezpośrednie negocjacje opisano sytuacje, w których przystępowanie do
bezpośrednich negocjacji stanowi sensowne rozwiązanie, jak równieŜ przedstawiono niektóre
z mniej uzasadnionych argumentów, jakie są często podawane w tym względzie.
Alternatywnym rozwiązaniem jest poddawanie niewywołanych ofert określonemu procesowi
konkurencyjnemu. W niektórych krajach oferty te są przyjmowane, a następnie przeprowadza
się normalną, konkurencyjną procedurę udzielenia zamówienia. Taka sytuacja ma miejsce na
przykład w Holandii, co opisują Reddy i Kalyanapu [#3, strona 11]. Niemniej jednak istnieje
niewielkie prawdopodobieństwo, Ŝe tego rodzaje postępowanie będzie skutkowało napływem
ofert, jako Ŝe wnioskodawca nie otrzymuje Ŝadnego zwrotu z inwestycji poczynionych w celu
opracowania koncepcji projektu.
W innych krajach przeprowadza się z kolei proces przetargu konkurencyjnego, w ramach
którego wnioskodawca projektu ma zapewnioną pewną przewagę lub otrzymuje
rekompensatę za opracowanie projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu napięcia
konkurencyjnego i zagwarantowaniu przejrzystości. Nie ma jednak Ŝadnego
międzynarodowego konsensusu co do najlepszego sposób poddawania niewywołanych ofert
konkurencyjnej procedurze. W swoim artykule poświęconym niewywołanym ofertom
Hodges i Dellacha [#4] opisują następujące podejścia:
•

Najlepsza i ostateczna oferta – zastosowany zostaje dwustopniowy proces
ofertowania, w ramach którego najwyŜej ocenieni oferenci z pierwszego etapu
zapraszani są do przedłoŜenia ostatecznych ofert na etapie drugim (patrz Punkt 5.1.2:
Proces ofertowy). Wnioskodawca zostaje automatycznie zakwalifikowany do drugiego
etapu. Tego rodzaju podejście stosuje się w sektorze drogowym w Republice
Południowej Afryki, co zostało opisane w informacji na temat polityki Agencji Dróg
Republiki Południowej Afryki [#13].

•

Opłata deweloperska – wnioskodawca projektu otrzymuje zapłatę od rządu lub
zwycięskiego oferenta. Zapłata ta moŜe zwyczajnie pokrywać niektóre z kosztów
związanych z przygotowaniem projektu lub jej wysokość moŜe zostać określona w taki
sposób, aby zapewniła zwrot z opracowania koncepcji projektu i oferty. Tego rodzaju
postępowanie z niewywołanymi ofertami jest dopuszczalne w Indonezji na mocy
przepisów prezydenckich regulujących PPP [#9].

•

Bonus ofertowy – wnioskodawca ma zapewnioną pewną przewagę w postaci
podwyŜszonej oceny przyznanej jego ofercie w ramach otwartej procedury składania
ofert. Zazwyczaj są to dodatkowe procenty dodawane do uzyskanej punktacji. Tego
rodzaju podejście stosuje się w Chile, gdzie bonus ofertowy waha się w przedziale od 3
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do 9 procent punktacji przyznanej w wyniku przeprowadzenia oceny finansowej (ponadto
wnioskodawca moŜe liczyć na zwrot kosztów szczegółowych badań) [#8].
•

Swiss Challenge – po otrzymaniu niewywołanej oferty przeprowadzona zostaje otwarta
procedura składania ofert. Jeśli procedura ta okaŜe się niepomyślna dla wnioskodawcy,
będzie miał on moŜliwość dopasowania swojej oferty do tej zwycięskiej i tym samym
zdobycia kontraktu. Takie podejście zastosowano w kilku stanach w Indiach, co opisują
Reddy i Kalyanapu w swoim artykule na temat zarządzania niewywołanymi
ofertami dotyczącymi projektów PPP w Indiach [#3].

Tabela 3.6.1: Przykłady strategii udzielania zamówień w przypadku otrzymania
niewywołanych ofert zawiera dalsze przykłady i materiały źródłowe w tym względzie. Nie
wszystkie z tych alternatywnych rozwiązań okazały się skuteczne we wzmaganiu
konkurencji. Doświadczeniom kilku krajów w zakresie niewywołanych ofert przyjrzeli się
Hodges i Dellacha [#4, Załącznik B]. Na przykład w Chile – wg stanu na marzec 2006 roku –
na 12 koncesji przyznanych w wyniku otrzymania niewywołanych ofert, w przypadku 10
pojawiły się konkurencyjne oferty i tylko 5 z tych koncesji otrzymali wnioskodawcy projektów.
Z drugiej strony na Filipinach, gdzie przyjęto podejście Swiss Challenge, wszystkie 11
kontraktów przyznanych do 2006 roku w wyniku zgłoszenia niewywołanych ofert otrzymali
wnioskodawcy projektów.
Tabela 3.6.1: Przykład strategii udzielania zamówień w przypadku otrzymania
niewywołanych ofert
Jurysdykcja

Kluczowe cechy

Źródło

•

Chile

Przepisy dotyczące
koncesji na roboty
publiczne
(aktualizowane w 2010
r.) [#8, Rozdział II:
Oferty składane przez
strony prywatne]

•

•

•

Indonezja

Rozporządzenie
Prezydenta 67 (2005)
[#9, Rozdział IV]

•

•

Włochy

Dekret Legislacyjny nr
163 (2006) [#10,
Art. 153-155]

•

Dwustopniowy proces przyjmowania niewywołanych ofert – wstępne
oferty są sprawdzane; jeśli zostaną przyjęte, strona prywatna musi
przeprowadzić szczegółowe badania i przygotować szczegółową ofertę.
W oparciu o szczegółową ofertę rząd przygotowuje dokumenty
przetargowe i przeprowadza konkurencyjną procedurę przetargową w
związku z projektem.
Koszty wykonania badań zostaje zwrócone (opłacone przez
zwycięskiego oferenta lub rząd, jeśli projekty nigdy nie osiągnie etapu
składania ofert). Koszty uzgadniane są na etapie wstępnego
zatwierdzenia projektu.
Wnioskodawca otrzymuje bonus ofertowy w wysokości określonego
procentu (od 3 do 8 procent w zaleŜności od projektu) dodawanego do
wyników oceny finansowej.
Niewywołane oferty są mile widziane w przypadku tych projektów, które
nie znalazły się jeszcze na liście priorytetów
Przyjęte oferty poddawane są normalnemu procesowi konkurencyjnemu.
Wnioskodawcom moŜe zostać przyznany bonus ofertowy w wysokości
maksymalnie 10% lub mogą otrzymać opłatę deweloperską za swoją
ofertę. Zastosowane w tym względzie podejście zostaje określone przez
zamawiającego w oparciu o niezaleŜną ocenę.

Zamawiający publikuje kaŜdego roku trzyletnie plany; firmy prywatne
zapraszane są do składania ofert dotyczących przedsięwzięć
infrastrukturalnych ujętych w tych planach (zgodnie z wyraźnymi
wymaganiami co do treści, w tym szczegółowymi badaniami oraz
harmonogramem). Następnie zamawiający dokonuje oceny ofert.
W celu udzielenia zamówienia na realizację projektu zastosowany
zostaje rodzaj procesu Swiss Challenge. Na pierwszym etapie
zidentyfikowani zostają dwa konkurencyjni oferenci, którzy razem z
wnioskodawcą przystępują do procedury udzielenia zamówienia w
drodze negocjacji (zob. Tabela 3.5.1: Przykłady procedur udzielania
zamówień w ramach PPP). Jeśli preferowaną ofertą jest ta złoŜona
przez konkurencyjnego oferenta, wnioskodawca ma prawo dopasowania
swojej oferty i - jeśli taki stanie się - zostaje mu przyznana koncesja.
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•
•

Republika Korei

Przegląd
doświadczeń z PPP w
Republice Korei,
przygotowany przez
ADB [#11, strony 6769]

•

•
•

Filipiny

Ustawa BOT z 1993
r.
(Ustawa Republiki
nr 7718) Zasady i
Przepisy (Rules and
Regulations) [#12,
Zasada 10]

•
•

•
•
•

Republika
Południowej Afryki
(sektor dróg)

Polityka SNARL w
zakresie niewywołanych
ofert (2001) [#13]

•

•
Stan Wirginia,
Stany
Zjednoczone
Ameryki
Północnej
(sektor autostrad)

Wytyczne stanu
Wirginia w
zakresie realizacji
PPP [#14]

•

Niewywołane oferty muszą zostać ocenione przez zamawiającego oraz
jednostkę ds. PPP (PIMAC).
Następnie zostaje opublikowane stosowne ogłoszenie i zaproszenie do
składania alternatywnych ofert w terminie 90 dni.
Wnioskodawca otrzymuje bonus ofertowy w wysokości maksymalnie
10%, który dodawany jest do wyniku uzyskanego przez ofertę w ramach
ogólnej oceny. Ponadto wnioskodawca moŜe zmodyfikować swoją
pierwotną ofertę na etapie składania ofert, ale w takim przypadku
przyznany bonus zostaje zredukowany do maksymalnie 5 procent.
Wysokość bonusów jest ujawniana w zaproszeniu do składania
alternatywnych ofert.
Niewybrani oferenci otrzymują rekompensatę części kosztów
związanych z przygotowaniem ofert, co ma wzmóc konkurencję.
Niewywołane oferty są mile widziane w przypadku tych projektów, które
nie znalazły się jeszcze na liście priorytetów
Zamawiający musi ogłaszać moŜliwość składania ofert przez
przynajmniej trzy tygodnie, zapraszając do składania ofert w terminie 60
dni.
W przypadku otrzymania konkurencyjnych ofert, zastosowana zostaje
procedura Swiss Challenge – jeśli w ramach tej procedury nie zostanie
wybrany wnioskodawca, będzie miał on wówczas moŜliwości
dopasowania swojej oferty i zdobycia kontraktu.
Jeśli natomiast nie napłyną Ŝadne konkurencyjne oferty, zamawiający
moŜe przystąpić do negocjacji z wnioskodawcą.
Niewywołane oferty muszą spełniać wyraźne wymogi co do treści oraz
są poddawane ocenie przez Agencję.
Jeśli Agencja zaakceptuje ofertę, deweloper zawiera „Umowę
Opracowania Programu” („Scheme Development Agreement”), w
ramach której strona prywatna będzie odpowiedzialna za szczegółowe
opracowanie PPP, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Umowa ta uwzględnia równieŜ opłatę deweloperską, którą
wnioskodawca otrzyma od zwycięskiego oferenta.
Projekt staje się przedmiotem konkurencyjnej procedury przetargowej,
obejmującej dwustopniowy proces wyboru najlepszej i ostatecznej
oferty. Dwóch najlepiej ocenionych oferentów z pierwszy rundy zostaje
zaproszonych do ponownego przedłoŜenia najlepszych i ostatecznych
ofert; zaproszenie zostaje skierowane równieŜ do wnioskodawcy, jeśli
nie znalazł się on w tej dwójce.
Oferty spełniające określone, szczegółowe wymagania są przyjmowane
oraz poddawane takiej samej ocenie, jak w przypadku projektu
proponowanych przez rząd.
Oferty dotyczące projektów PPP, które nie wymagają nadzoru lub
wsparcia ze strony rządu, ogłaszane są przez 90 dni, podczas gdy oferty
dotyczące projektów PPP wymagających wsparcia rządowego – przez
120 dni. Jeśli nie napłyną Ŝadne konkurencyjne oferty, rząd moŜe
przystąpić do bezpośrednich negocjacji z wnioskodawcą.

3.6.3 Postępowanie z własnością intelektualną
Prywatni inwestorzy mogą niechętnie składać niewywołane oferty, jeśli mają następnie konkurować z
innymi oraz gdy nie jest jasne, w jaki sposób informacje stanowiące własności intelektualną bądź
wraŜliwe handlowo będą chronione w trakcie procesu ofertowego.
Istnieją róŜne podejścia w zakresie postępowania w informacjami stanowiącymi własność intelektualną,
jakie znajdują się w niewywołanych ofertach, a wybór odpowiedniego zaleŜy od charakteru danej oferty.
Na przykład w przewodniku po ustawodawstwie w zakresie projektów infrastrukturalnych
finansowych ze środków prywatnych UNCITRAL, a konkretnie w rozdziale poświęconym
niewywołanym ofertom [#7, strony 91-97], opisano następujące dwie opcje:

•

W miarę moŜliwości rząd moŜe poddać projekt konkurencyjnej procedurze przetargowej, określając
przy tym wymagane rezultaty, lecz nie wskazując na technologię konieczną do ich osiągnięcia.
Podejście to jest zgodne z dobrymi praktykami w zakresie definiowania wymagań dotyczących
efektywności projektów PPP w oparciu o rezultaty (patrz Punkt 3.4.1: Wymagania w zakresie
efektywności)

•

W przypadku gdy informacje stanowiące własność intelektualną są kluczowe z punktu widzenia
danego projektu i konieczne do jego realizacji, UNCITRAL w swoich wytycznych sugeruje, Ŝe
przystąpienie do bezpośrednich negocjacji moŜe być uzasadnione oraz przedstawia procedury
dotyczące przeprowadzania analizy porównawczej kosztów projektu.
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Rząd Nowej Południowej Walii w Australii równieŜ zapewnia wytyczne dla praktyków w
zakresie postępowania w własnością intelektualną [#15], w których przyjęto podobne
podejście jak UNCITRAL, dopuszczając moŜliwość bezpośredniego negocjowania projektu
PPP w określonych okolicznościach. Wytyczne w tym względzie moŜna znaleźć równieŜ w
Podręczniku Partnerships Victoria [#16], gdzie przyjęto z kolei nieco inne stanowisko.
Mianowicie wnioskodawcy zgadzają się określić, które z informacji stanowiących własność
intelektualną mają być chronione (w ramach umowy z rządem). Następnie projekt zostaje
poddany procedurze przetargowej w oparciu o specyfikację rezultatów bez ujawniania
informacji na temat technologii, jeśli jest to w danym przypadku moŜliwe. Jeśli natomiast
informacje stanowiące własność intelektualną są „kluczowe z punktu widzenia
zapotrzebowania na daną usługę”, rząd przystępuje do negocjacji z wnioskodawcą w celu
uzyskania praw do niezbędnych informacji, zanim podda projekt konkurencyjnej procedurze
przetargowej.

3.6.4 Określenie jasnego procesu
Jasne procesy dotyczące postępowania z niewywołanymi ofertami są istotne z punktu
widzenia przejrzystości oraz dają interesariuszom pewność, Ŝe projekty realizowane na
podstawie takich ofert zapewniają odpowiedni stosunek wartość do ceny. Ponadto jasne
procesy mogą pomóc zachęcać prywatnych deweloperów do inwestowania w
przygotowywanie wysokiej jakości ofert dotyczących poszczególnych projektów oraz skłaniać
potencjalnych konkurentów do uczestnictwa w przetargu.
Hodges i Dellacha [#4] opisują dobrze zdefiniowany proces słuŜący ocenie niewywołanej
oferty, jej zatwierdzeniu i zebraniu konkurencyjnych ofert, który przedstawiono na Rysunku
6.1. W pierwszej kolejności firma prywatna przedkłada niewywołaną ofertę zgodnie z jasno
określonymi wymaganiami co do treści i sposobu jej przedstawienia. Oferta ta zostaje
sprawdzona, co często odbywa się przy zastosowaniu podejścia opisanego w Punkcie 3.1.2:
Selekcja potencjalnych projektów. Jeśli oferta przejdzie pozytywnie wstępną ocenę,
wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie niezbędnych badań, zanim jego oferta
zostaje oceniona pod kątem tych samych kryteriów, jakie obowiązują w przypadku wszelkich
innych projektów PPP (opisanych w Punkcie 3.2: Ocena projektów PPP). W przypadku
zatwierdzenia, często na tym etapie uzgadniane są wszelkie opłaty deweloperskie lub bonus,
jakie będą miały zastosowanie.
Właściwa agencja rządowa przygotowuje następnie dokumenty ofertowe w oparciu o
ostateczną ofertę oraz przeprowadza przetarg. Wnioskodawcy mogą mieć moŜliwość
odpowiedzi na dokumenty ofertowe i przedłoŜenia ostatecznej oferty, lecz nie jest to regułą.
Na przykład w Korei wnioskodawcy mogą zmodyfikować swój początkowy wniosek i ofertę,
lecz tracą wówczas część bonusu ofertowego (co zostało opisane w sprawozdaniu
ABD/KDI na temat doświadczeń z PPP w Korei [#11, strony 67-69]).
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Agencja rządowa

Wnioskodawca

Rysunek 3.6.1: Proces oceny niewywołanych ofert, ich zatwierdzenia i zbierania
ofert konkurencyjnych
Złożenie
niewywołanej
oferty

Złożenie
uzupełnionej
oferty

Złożenie
ofert

Przeprowadzenie
szczegółowych
badań
Wstępna
ocena

Przygotowanie
ostatecznej oceny
Ostateczna
ocena

Oferta wstępnie
zatwierdzona; prośba
o dodatkowe
informacje lub
badania

Przygotowanie
dokumentów
ofertowych

Zatwierdzenie
uzupełnionej
oferty

Ogłoszenie
publicznego
przetargu

Źródło: Na podstawie Hodges i Dellacha [#4, strona 7]

W wielu krajach określa się przedziały czasowe, w ramach których zrealizowany zostanie
kaŜdy z tych etapów. Korzyści i ryzyka związane z takim postępowaniem opisują Hodges i
Dellacha [#4, strony 12-13]. Z jednej strony określone terminy, zgodnie z którymi rząd musi
przetwarzać oferty, mogą stanowić zapewnienie dla sektora prywatnego, Ŝe oferty składane
przez jego przedstawicieli nie utkną w tym procesie.
JednakŜe z drugiej strony niektóre kraje wprowadzają wymagające terminy przedkładania
konkurencyjnych oferty, co moŜe zniechęcać konkurencję. Na przykład obowiązująca na
Filipinach Ustawa BOT z 1993 roku [#12] nakłada na władze obowiązek ogłaszania
przetargu przez trzy tygodnie oraz przewiduje 60-dniowy termin na przedstawienie
odpowiedzi przez konkurentów. W związku z tym istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, Ŝe
będą oni w stanie przeprowadzić badanie due diligence, które pozwoli im przygotować oferty
odznaczające się wysoką jakością.
Tabela 3.6.1: Przykłady strategii udzielania zamówień w przypadku otrzymania
niewywołanych ofert zawiera krótkie podsumowanie procesów stosowanych w kilku krajach
w takiej sytuacji. Szczegółowe informacje na temat przyjętego podejścia i wymogów moŜna
znaleźć zwłaszcza w obowiązującej w Chile ustawie o koncesji [#8]. Kolejne kroki procedury
postępowania z niewywołanym ofertami opisane zostały takŜe w sprawozdaniu ABD/KDI na
temat doświadczeń z PPP w Korei [#11, strony 67-69].
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Kluczowe materiały: Postępowanie z niewywołanymi ofertami
Opis

Źródło

1

2

3

4

5

6

7

PPIAF (2009), Online Toolkit for Public Private
Partnerships in Roads and Highways, Bank
Światowy

Centrum zasobów Banku Światowego na temat
projektów PPP w dziedzinie infrastruktury,
dostępne
pod
adresem:
http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/

Moduł 5: Realizacja i monitorowanie, Etap 3: Udzielanie zamówień
zawiera punkt poświęcony niewywołanym ofertom, w którym opisano
związane z nimi korzyści i trudności oraz podano przykłady projektów
PPP zrealizowanych w oparciu o niewywołane oferty, które
zakończyły się zarówno sukcesem jak i fiaskiem.
W punkcie dotyczącym „procesów udzielania zamówień i
standardowych dokumentów ofertowych” przedstawiono pokrótce
pogląd Banku Światowego na niewywołane oferty oraz przykłady
ustaw i polityk obowiązujących w niektórych krajach wraz z
odnośnymi łączami.

Reddy i Kalyanapu (brak daty), Unsolicited
Proposal
–
New Path to Public-Private
Partnership: Indian Perspective, Technische
Universiteit Eindhoven

Autorzy opisują podejście w zakresie postępowania w niewywołanymi
ofertami w kilku stanach w Indiach, w których przyjęto proces Swiss
Challenge, oraz przedstawiają wnioski sformułowane na podstawie
ich doświadczeń.

Hodges
i
Dellacha
(2007),
Unsolicited
Infrastructure Proposals: How Some Countries
Introduce Competition and Transparency, PPIAF
Working Paper no. 1, 2007

W dokumencie tym opisano powszechnie spotykane uzasadnienia
wyboru metody bezpośrednich negocjacji w przypadku otrzymania
niewywołanych ofert oraz systemy i polityki wprowadzone w innych
krajach, które zdecydowały się nie korzystać z tej metody i promować
konkurencję. W załącznikach przedstawiono natomiast podejścia do
niewywołanych ofert przejęte w niektórych krajach Azji, Afryki i obu
Ameryk oraz doświadczenia tych krajów w tym względzie, jak
równieŜ podano łącza do odnośnych ustaw i przepisów.

Hodges (2003), Unsolicited Proposals: The
Issues for Private Infrastructure Projects, World
Bank Public Policy for the Private Sector Note
Number 257

Dokument zawiera przegląd istotnych problemów, na jakie
napotykają rządy w przypadku otrzymania niewywołanych ofert oraz
omówienie, kiedy i w jaki sposób oferty te powinny być przyjmowane
oraz dlaczego i jak naleŜy zapewnić konkurencję w tym procesie.

Hodges
(2003),
Unsolicited
Proposals:
Competitive
Solutions
for
Private
Infrastructure Projects, World Bank Public Policy
for the Private Sector Note Number 258

Opisuje doświadczenia czterech krajów związanej z niewywołanymi
ofertami: Chile, Republiki Korei, Filipin oraz Republiki Południowej
Afryki.

UNCITRAL (2001), Legislative Guide on Privately
Financed
Infrastructure
Projects,
Narody
Zjednoczone

W części E przedstawiono wskazówki dotyczące polityk i procedur w
zakresie postępowania z niewywołanymi ofertami. RozróŜniono
równieŜ te oferty, które wymagają zastosowania zastrzeŜonych
technologii oraz te, w przypadku których nie istnieje taka
konieczność.

Przykłady: Postępowanie z niewywołanymi ofertami

8

9

10

Rząd Chile, Ministerstwo Robót Publicznych
(2010), Rozporządzenie nr 956 o koncesjach na
roboty publiczne (Reglamento de Concesiones
de Obras Públicas)

W rozdziale II opisano szczegółowo proces i sposób postępowania z
niewywołanymi ofertami, w tym wymagania dotyczące treści
wstępnych ofert oraz sposób zarządzania szczegółowymi badaniami,
oceny ofert i udzielania zamówień.

Rząd Indonezji (2005), Presidential Regulation
No. 67 concerning Government Cooperation with
Business Entities in the Supply of Infrastructure,
Gabinet Prezydenta Indonezji, po poprawkach
Rządu Indonezji (2011) Presidential Regulation
No. 56

Zgodnie z Rozdziałem IV niewywołane oferty będą przyjmowane w
przypadku tych projektów, które nie znalazły się jeszcze na liście
priorytetów. Ponadto opisano w nim proces i podejście stosowane w
zakresie udzielania zamówień.

Prezydent Republiki Włoskiej (2006), Legislative
Decree 163: Code for Public Contracts for
Works, Services
and Supplies
in the
Implementation of Directives 2004/17/CE e
2004/18/CE

W artykułach 153-155 opisano, kiedy przyjmowane są niewywołane
oferty, w jaki sposób są one oceniane oraz jaki proces udzielania
zamówień ma w ich przypadku zastosowanie.
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11

Kim, Kim, Shin i Lee (2011), Public- Private
Partnership Infrastructure Projects: Case Studies
from the Republic of Korea Volume 1:
Institutional Arrangements an Performance,
Azjatycki Bank Rozwoju

12

Philippines
BOT
Center
(1993),
The
Philippine BOT Law (Republic Act No. 7718) and
its Implementing Rules & Regulations, Rząd
Filipin

13

South Africa National Roads Authority (1999),
Policy of the South African National Roads
Agency in Respect of Unsolicited Proposals

14

Stan
Wirginia
(2005),
Transportation Act of 1995
Implementation Guidelines

Public-Private
(as Amended)

15

Departament Skarbu Nowej Południowej Walii
(brak daty), Intellectual Property Guideline for
Unsolicited Private Sector Proposals Submitted
Under
Working
With
Government dostępne pod adresem http://
www.wwg.nsw.gov.au/

16

Partnerships Victoria (2001), Practitioners’
Guide, Stan Wiktoria

Na stronach 61-69 moŜna znaleźć opis procedur wdraŜania
projektów PPP, w tym tych, które realizowane są na podstawie
niewywołanych ofert.

Zgodnie z zasadą 10 niewywołane oferty będą przyjmowane w
przypadku tych projektów, które nie znalazły się jeszcze na liście
priorytetów. Ponadto zasada ta określa, w jaki sposób oferty powinny
być oceniane, jak naleŜy zapraszać do składania konkurencyjnych
ofert (w ramach procesu Swiss Challenge), oraz w jaki sposób rząd
moŜe prowadzić negocjacje z wnioskodawcą, jeśli nie wpłynie Ŝadna
konkurencyjna oferta.
W dokumencie tym opisano obowiązującą politykę oraz
przedstawiono procedury postępowania z niewywołanymi ofertami
dotyczącymi projektów PPP w zakresie dróg krajowych. Ponadto
omówiono w nim wymagania co do treści oferty, proces
szczegółowego przygotowania projektu, dokumenty przetargowe
oraz proces przetargowy, jaki ma zastosowanie w takich
przypadkach.
Opisuje proces opracowywania projektów PPP i ich realizacji
zarówno w oparciu o wywołane jak i niewywołane oferty. Ponadto
zawiera szczegółowe wytyczne na temat wymaganej treści
niewywołanych ofert.

Zawiera listę kontrolną dotycząca kwestii związanych z własnością
intelektualną, które naleŜy wziąć pod uwagę w przypadku otrzymania
niewywołanych
ofert,
mającą
zapewnić
wskazówki
dla
wnioskodawców.
W Rozdziale 21: Niewywołane oferty opisano, w jaki sposób
postępuje się z informacjami stanowiącymi własność intelektualną,
zawartymi w niewywołanych ofertach.

3.7 Zarządzanie kontraktami PPP
Zarządzanie kontraktami PPP obejmuje monitorowanie kontraktów PPP oraz egzekwowanie
zawartych w nich wymagań, jak równieŜ zarządzanie relacjami pomiędzy partnerami
publicznymi a prywatnymi. Etap zarządzania kontraktem trwa przez cały okres umowy PPP,
od dnia wejścia kontraktu w Ŝycie do końca jego obowiązywania.

Rysunek 3.7.1: Etap zarządzania kontraktem w ramach procesu PPP

Zarządzanie
transakcją PPP

Zarządzanie
kontraktem
PPP







Wybór strategii udzielania zamówień
Ogłoszenie PPP na rynku
Kwalifikacja oferentów
Zarządzanie procesem ofertowym
Zamknięcie finansowe

Ostateczny
kontrakt PPP

Ostateczna
decyzja

Zatwierdzenie

Do podpisania
kontraktu

 Utworzenie struktur zarządzania kontraktem
 Monitorowanie realizacji projektu PPP i
ryzyk z nim związanych oraz zarządzanie
nimi
 Postępowania ze zmianami
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Zarządzania kontraktami PPP róŜni się od zarządzania tradycyjnymi kontraktami rządowymi.
Projekty PPP są długoterminowe i złoŜone, podczas gdy towarzyszące im kontrakty są z
załoŜenia niepełne, tj. nie moŜna w nich określić wymagań i zasad, które znalazłyby
zastosowanie we wszystkich scenariuszach. Celem zarządzania kontraktami w przypadku
projektów PPP jest zatem zapewnić, aby:
•

Usługi były świadczone nieprzerwanie i odznaczały się wysokim standardem zgodnie z
postanowieniami kontraktu, oraz aby wszelkie płatności i kary były odpowiednio
regulowane

•

Wynikające z kontraktu obowiązki i alokacja ryzyka były realizowane w praktyce, a
zobowiązania rządu i ponoszone przez niego ryzyko było efektywnie zarządzane

•

Zmiany w środowisku zewnętrznym – zarówno ryzyka jak i szanse – były dostrzegane i
spotykały się ze skuteczną reakcją.

PowyŜsze cele zarządzania kontraktem zebrano w Przewodniku 4Ps w zakresie
zarządzania kontraktami PFI i PPP w Zjednoczonym Królestwie [#2, strona 5]. W
rozdziale poświęconym Zarządzaniu Umowami PPP Instrukcji PPP Republiki Południowej
Afryki [#3, Moduł 6, strony 11-12] opisano natomiast, czego wymaga i co oznacza pomyślne
zarządzanie kontraktem PPP, jak równieŜ co moŜe nie powieść się podczas zarządzania nim
i dlaczego.
Podstawowe zasady efektywnego zarządzania kontraktami omówiono wcześniej w części
dotyczącej procesu realizacji PPP. Wiele aspektów zarządzania kontraktem, takich jak
procedury postępowania ze zmianami i mechanizmy rozstrzygania sporów, określanych jest
w umowach PPP, o czym mowa w Punkcie 3.4: Projektowanie kontraktów PPP.
W punkcie tym opisano trzy aspekty dotyczące zarządzania kontraktami PPP w praktyce:
• Powołanie instytucji zarządzających kontraktem – zdefiniowanie i ustalenie
obowiązków oraz mechanizmów komunikowania się, które umoŜliwią utrzymywanie
efektywnych relacji pomiędzy publiczną a prywatną stroną kontraktu
•

Monitorowanie realizacji projektu PPP i towarzyszącego mu ryzyka – monitorowanie
zgodności i świadczenia usług przez stronę prywatną oraz ich egzekwowanie,
zapewnienie, aby rząd skutecznie wypełniał swoje obowiązki wynikające z kontraktu,
oraz monitorowanie i ograniczanie ryzyka

•

Postępowanie ze zmianami – praktyczne zastosowanie mechanizmów opisanych w
Punkcie 3.4: Projektowanie kontraktów PPP w celu wprowadzania korekt do
kontraktu, rozstrzygania sporów oraz rozwiązania kontraktu, jak równieŜ podejmowania
decyzji, kiedy i w jaki sposób przystępować do renegocjacji
Zarządzanie wygaśnięciem kontraktu i przekazaniem aktywów – zarządzanie
przekazaniem aktywów i działalności na koniec okresu obowiązywania kontraktu.

Operacyjny Zespół Zadaniowy Ministerstwa Skarbu w Zjednoczonym Królestwie będący
częścią Jednostki ds. PPP opracował kompleksowe wytyczne dotyczące szeregu kwestii
związanych zarządzaniem kontraktami w przypadku projektów PPP [#1].
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Wytyczne te dostępne są na stronie internetowej Zespołu pod następującym adresem:
http://www.hm-treasury.gov.uk/ppp_operational_taskforce.htm. Odniesienia do nich moŜna
znaleźć równieŜ w odpowiednim punkcie w dalszej części niniejszego dokumentu.

3.7.1 Tworzenie struktur zarządzania kontraktami
Tworzenie struktur zarządzania kontraktami oznacza zdefiniowanie obowiązków w zakresie
zarządzania kontraktem w ramach rządu oraz sposobu zarządzania relacjami z partnerem
prywatnym. Obejmuje to równieŜ wyznaczenie menedŜera kontraktu PPP (lub zespołu
zarządczego) w agencji realizującej dany projekt, jak równieŜ określenie ról innych
podmiotów w ramach rządu w procesie zarządzania PPP. Rząd powinien jasno wskazać, w
jakim zakresie menedŜer kontraktu moŜe samodzielnie podejmować decyzje oraz działać
wedle własnego uznania oraz w których przypadkach powinien skonsultować się lub uzyskać
aprobatę ze strony innych osób – wyŜszego stopniem urzędnika lub innej jednostki, jak np.
Ministerstwa Finansów. Ponadto konieczne jest ustalenie protokołów komunikacji i
zarządzania kontraktem dotyczących prowadzenia relacji ze stroną prywatną.
Pomocny w tym względzie moŜe być przewodnik dot. zmian projektu opracowany przez
brytyjski Zespół Zadaniowy Ministerstwa Skarbu [#1B], który zawiera przegląd materiałów
źródłowych dotyczących powoływania instytucji zarządzających kontraktami. W przewodniku
tym odniesiono się do takich kwestii jak planowania zasobów na potrzeby zarządzania
kontraktem, ustalenia dotyczące monitorowania i zarządzania, oraz określenie podejścia w
zakresie komunikacji.

3.7.1.1 Wyznaczanie
zarządczych

menedŜera

kontraktu

PPP

i

ról

Agencja realizująca dany projekt ponosi zazwyczaj główną odpowiedzialność za zarządzanie
kontraktem. Odpowiedzialność ta jest często skoncentrowana na osobie wyznaczonego
„menedŜera kontraktu PPP” – będącego główną osobą kontaktową ze strony rządu w
zakresie wszelkich spraw związanych z projektem.
W kontrakcie PPP zostaje zwykle wskazany określony podmiot stanowiący jego umowny
odpowiednik – na przykład Rada ds. Zdrowia w przypadku nowego szpitala. Ponadto w
kontrakcie moŜe zostać określony punkt kontaktowy w sprawach dotyczących kontraktu (oraz
powinien on przewidywać moŜliwość prostej zmiany tych danych poprzez powiadomienie
strony prywatnej). W praktyce okazuje się, Ŝe z zarządzaniem kontraktem wiąŜe się o wiele
więcej kwestii niŜ tylko te, które uregulowane zostają przez postanowienia w nim zawarte.
MenedŜer kontraktu PPP czy teŜ zespół zarządzający będą bowiem potrzebować:
•

Wystarczających zasobów. W zaleŜności od złoŜoności kontraktu i dostępnych
zasobów menedŜer kontraktu moŜe mieć zapewnione wsparcie w postaci zespołu,
którego poszczególni członkowie będą odpowiedzialni za róŜne aspekty zarządzania
kontraktem. Ta sama osoba lub zespół moŜe równieŜ zarządzać więcej niŜ jednym
kontraktem PPP. Farquharson i in. w rozdziale poświęconym zarządzaniu
kontraktami [#4, strony 136-137] podkreślają konieczność zaplanowania budŜetu przez
agencję realizującą dany projekt, który to budŜet pozwoliłby na pokrycie kosztów
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zespołu, w tym jego przeszkolenia.
•

Odpowiednich umiejętności. Typowy profil stanowiska menedŜera kontraktu i
wymagane umiejętności przedstawiono w Przewodniku 4Ps w zakresie zarządzania
kontraktami PFI i PPP w Zjednoczonym Królestwie [#2, str. 15- 16] W przewodniku
brytyjskiego Operacyjnego Zespołu Zadaniowego [#1B, strona 2] zwrócono
natomiast szczególną uwagę na pięć kluczowych umiejętności: komunikowanie się,
negocjowanie, zarządzanie zmianą, kompetencje finansowe (aby rozumieć mechanizm
płatności) oraz umiejętności analityczne. Sam Zespół Zadaniowy został powołany w
reakcji na pojawiające się obawy dotyczące braku menedŜerów kontraktu wśród władz
104
publicznych, którzy dysponowaliby umiejętnościami handlowymi .

•

Odpowiedniej pozycji. Na przykład w module poświęconymi zarządzaniu
kontraktami Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki [#3, strona 15-16]
wskazano, Ŝe menedŜer kontraktu powinien mieć na tyle wysoką pozycję, by miał
moŜliwość kontaktowania się pracownikami wyŜszego szczebla w agencji realizującej
dany projekt oraz innych podmiotach rządowych w celu rozwiązywania pojawiających się
problemów.

Proces powoływania zespołu zarządzającego kontraktem opisano w przewodniku 4Ps w
zakresie zarządzania kontraktami PFI i PPP [#2, strony 8-10]. Bazując na doświadczeniu
menedŜerów kontraktu w Zjednoczonym Królestwie podkreślono w nim, jak wiele korzyści
przynosi zaangaŜowanie menedŜera kontraktu juŜ na początkowym etapie projektu, najlepiej
w chwili opracowywania postanowień umownych dotyczących zarządzania kontraktem.
Kolejną waŜną sprawą jest zachowanie ciągłości w trakcie całego okresu obowiązywania
kontraktu, jako Ŝe istnieje duŜo prawdopodobieństwo, Ŝe kontrakt będzie trwał dłuŜej niŜ
zarządzający nim zespół. W przewodniku tym odniesiono się zatem do kwestii starannego
zaplanowania sukcesji w tym względzie, które to uwagi – wraz z towarzyszącą im
szczegółową instrukcją zarządzania kontraktem – mogą okazać się niezwykle pomocne [#2,
strona 19].

Role innych podmiotów w zarządzaniu kontraktem
W zarządzaniu kontraktem PPP rolę moŜe odgrywać równieŜ szereg innych podmiotów w
ramach rządu, które będą zazwyczaj współpracować z zamawiającym. Mogą do nich
naleŜeć:

104. Jak opisano w Sprawozdaniu z posiedzeń Komitetu ds. Gospodarczych w latach 2009-2010 (kwiecień 2010 r.),
działającego przy Izbie Lordów w Zjednoczonym Królestwie: Government Response to Private Finance Projects and OffBalance Sheet Debt - Dokument Izby Lordów nr 114, paragraf 177
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•

Organy regulujące dla danego sektora, które często odpowiadają za monitorowanie
standardu usług oraz zarządzaniem zmianami w taryfach spółek PPP, które świadczą
usługi bezpośrednio dla obywateli (patrz Moduł 2, Punkt 2.5.2: PPP i regulacje
sektorowe). Na przykład w Peru obowiązki w zakresie zarządzania kontraktami w
sektorze transportu spoczywają w większości na OSITRAN – Organismo Supervisor de
la Inversión de Infraestructura de Transporte de Uso Público – będącej agencją
odpowiedzialną za regulację i nadzór nad zarządzaniem publiczną infrastrukturą
105
transportową . OSITRAN odpowiada za monitorowanie przestrzegania postanowień
Kontraktu Koncesyjnego przez koncesjonariusza. Obejmuje to równieŜ nadzór nad
ekonomicznymi, handlowymi, operacyjnymi, inwestycyjnymi, administracyjnymi i
finansowymi aspektami kontraktu. Ponadto do kompetencji OSITRAN naleŜy równieŜ
rozstrzyganie sporów pomiędzy uŜytkownikami a koncesjonariuszem. Dalszy opis
obowiązków OSITRAN moŜna znaleźć w podręczniku Zevallosa Ugarte’a na temat
wniosków sformułowanych na podstawie koncesji udzielonych w Peru [#5].
Podobne agencje regulacyjne działają równieŜ w innych sektorach w Peru.

•

W zarządzanie kontraktami często zaangaŜowane jest równieŜ Ministerstwo Finansów,
co dotyczy zwłaszcza tych sytuacji, w których ewentualne zmiany w kontrakcie mogą
przynosić następstwa finansowe. Na przykład zgodnie z obowiązującą w Chile Ustawą o
106
koncesji (aktualizowaną w 2010 roku) wszelkie zmiany wprowadzane w kontraktach
PPP na etapie ich realizacji muszą być dokonywane na mocy dekretu Ministerstwa Robót
Publicznych, a następnie Dekret ten musi zostać zatwierdzony (podpisany) przez
Ministra Finansów.

•

Centralne jednostki ds. PPP bądź teŜ inne wyspecjalizowane jednostki wsparcia mogą
równieŜ odgrywać określoną rolę, zapewniając wsparcie zespołowi zarządzającemu
kontraktem powołanym przez zamawiającego. Farquharson i in. [#4, strony 137-138]
zaznaczają, Ŝe moŜe być to szczególnie pomocne w przypadku złoŜonych kwestii – takich
jak refinansowanie – co moŜe mieć miejsce wyłącznie raz w trakcie całego cyklu Ŝycia
projektu. Na przykład w Zjednoczonym Królestwie powołano Operacyjny Zespół
Zadaniowy Ministerstwa Skarbu podlegający brytyjskiej Jednostce ds. PPP, który ma
zadanie zapewnić pomoc i wskazówki dla menedŜerów projektów PPP w sektorze
publicznym w zakresie strategii zarządzania kontraktem, analiz porównawczych oraz
107
refinansowania kontraktów operacyjnych .
W Przewodniku Banku Światowego po projektach PPP w sektorze wodnym (World
Bank’s Water PPP Toolkit) [#6, strony 126-130] opisano z kolei szereg opcji w zakresie
struktur instytucjonalnych odpowiedzialnych za monitorowanie i zarządzanie projektami
PPP (koncentrując się na projektach PPP, w ramach których świadczone są usługi dla
uŜytkowników) oraz podano ich przykłady. Ponadto przedstawiono w nim kryteria wyboru
najbardziej odpowiednich instytucji.

105. OSITRAN powołano w 1998 roku na mocy Ustawy 26917 o nadzorze inwestycji publicznych w infrastrukturę transportową. W
2006 roku prezydent wydał nowy Dekret wprowadzający w Ŝycie Ustawę 26917 oraz wyznaczający nowe cele i obowiązki OSITRAN.
106. Rząd Chile (2010) Ustawa 20410 („Ustawa o koncesji”), Artykuł 19
107. Więcej informacji na stronie internetowe Zespołu pod następującym adresem: http://www.hm-treasury.gov.uk/ppp_
operational_taskforce.htm
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Określone role w tym zakresie mogą zostać przypisane równieŜ innym waŜnym podmiotom,
zarówno tym działającym ramach rządu jak i poza nim. Na przykład prywatni wykonawcy i
uŜytkownicy końcowi mogą brać udział w monitorowaniu usług, co opisano w Punkcie 3.7.2.
Ponadto korzysta się często z usług niezaleŜnych doradców lub paneli ekspertów, którzy
pomagają w radzeniu sobie ze zmianami w kontraktach PPP, co z kolei zostało omówione w
Punkcie 3.7.3.

3.7.1.2 Protokoły komunikacji i zarządzania kontraktami
Poza powołaniem odpowiednich instytucji rząd musi równieŜ ustalić pewne struktury słuŜące
komunikacji pomiędzy publiczną agencją realizującą dany projekt a stroną prywatną. Często
wymaga to prowadzenia relacji na róŜnych poziomach obu organizacji – począwszy od
wyŜszego szczebla (w przypadku pojawiających się problemów związanych z kontraktem),
poprzez osoby ponoszące główną odpowiedzialność za zarządzanie kontraktem, a na
pracownikach operacyjnych skończywszy. Na przykład:
•

W Przewodniku 4Ps w zakresie zarządzania kontraktami PFI i PPP w Zjednoczonym
Królestwie [#2, strony 11-13] opisano struktury zalecane w przypadku rad miejskich w
Zjednoczonym Królestwie, obejmujące „radę partnerstwa” („partnership board”) –
będącą organem najwyŜszego szczebla, „radę ds. zarządzania kontraktem” („contract
management board”) oraz „operacyjny zespół zarządzający” („operational management
team”) odpowiedzialny za bieŜące zarządzanie kontraktem. W przewodniku wskazano
równieŜ, jak często kaŜdy z tych organów powinien odbywać spotkania oraz jakimi
rodzajami spraw miałby się zajmować.

•

W module poświęconym zarządzaniu kontraktami Instrukcji PPP Republiki
Południowej Afryki [#3, strony 13-17] równieŜ opisano podobną strukturę, określając
główne sprawy poruszane w ramach komunikacji na poziomie strategicznym,
biznesowym i operacyjnym oraz zaangaŜowane w nią najczęściej strony.

Niektóre rządy w sposób formalny dokonują ustaleń w zakresie komunikacji i zarządzania
relacjami w ramach planu lub instrukcji administrowania kontraktem. W Przewodniku 4Ps
[#2, opisano 19- 20] omówiono treść instrukcji operacyjnej kontraktu oraz zasugerowano, co
powinno zostać w niej ujęte, w tym odniesiono się do takich kwestii jak struktura zarządcza i
podejścia w zakresie komunikacji.
Równie waŜny jak formalne protokoły jest charakter relacji pomiędzy agencją rządową a
stroną prywatną. Znaczenie budowania dobrych relacji z wykonawcą podkreślane jest w
wytycznych dot. zmian projektu opracowanych przez brytyjski Zespół Zadaniowy
Ministerstwa Skarbu [#1B, strony 21-22]. RównieŜ w Przewodniku 4Ps [#2, strona 26]
mowa jest o potrzebie zaufania przy jednoczesnym wyznaczaniu granic i byciu gotowym
stawić czoła trudnościom. W przewodniku tym szczególną uwagę zwraca się na konieczność
unikania budowania „ciepłych” relacji, które mogą prowadzić do oportunizmu.

3.7.2 Monitorowanie realizacji i ryzyka PPP oraz zarządzanie
nim
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W celu uzyskania odpowiedniego stosunku wartości do ceny, jaki zakładano w przypadku
danego projektu PPP, rząd musi zapewnić, aby planowana alokacja obowiązków i ryzyka
została wprowadzona w Ŝycie. W trakcie całego okresu obowiązywania kontraktu menedŜer
kontraktu musi:
•

Monitorować przestrzeganie postanowień kontraktu i świadczenie usług przez stronę
prywatną, jak równieŜ zapewnić, aby kary i premie było odpowiednio płacone

•

Monitorować oraz zapewniać wypełnianie przez rząd jego obowiązków wynikających z
kontraktu

•

Monitorować i ograniczać ryzyka.

Faktycznie niezbędne działania będą róŜnić się w zaleŜności od etapu realizacji projektu –
opracowania koncepcji, budowy, wdroŜenia i zamknięcia. Omówienie zagadnień związanych
z zarządzaniem świadczeniem usług, w tym kluczowych elementów zarządzania ryzykiem i
zarządzania wynikami moŜna znaleźć w module poświęconym zarządzaniu kontraktami
Instrukcji PPP Republiki Południowej Afryki [#3, strony 20-28].

3.7.2.1 Monitorowanie i egzekwowanie jakości usług oraz
przestrzegania postanowień kontraktu
Agencja realizująca projekt musi zapewnić, aby strona prywatna wywiązywała się ze swoich
obowiązków w ramach partnerstwa poprzez monitorowanie rezultatów oraz standardów
świadczenia usług. Nie obejmuje to zazwyczaj szczegółowego monitorowania procesu
budowy, za co odpowiada strona prywatna. Niemniej jednak wymaga to monitorowania
uzyskiwanych rezultatów względem wskaźników efektywności określonych w kontrakcie, jak
opisano w Punkcie 3.4.1: Wymagania w zakresie efektywności. W przewodniku 4Ps w
zakresie zarządzania kontraktami PPP [#2, strony 28-36] omówiono kwestie związane z
zarządzaniem świadczeniem usług (koncentrując się na projektach PPP typu „płaci rząd”)
oraz przedstawiono listę kontrolną kluczowych spraw.
Jak opisano w Punkcie 3.7.1: Tworzenie struktur zarządzania kontraktami,
monitorowanie świadczenia usług oraz przestrzegania postanowień kontraktu często stanowi
obowiązek menedŜera kontraktu i zespołu zarządzającego. W przypadku projektów PPP
realizowanych w podlegających regulacji sektorach, odpowiedzialność za niektóre bądź
wszystkie zadania związane z monitorowanie moŜe spoczywać równieŜ na organie
regulacyjnym. NiezaleŜnie od tego, która z tych sytuacji ma miejsce, źródła wykorzystywane
do monitorowania informacji mogą obejmować:
•

Dane przekazane przez stronę prywatną. Strona prywatna jest zazwyczaj
odpowiedzialna za przekazania danych na temat wyników projektu w ramach
regularnych sprawozdań przedkładanych zamawiającemu. Treść tych sprawozdań, ich
format i częstotliwości przedkładania powinna zostać określona w kontrakcie. Dla
przykładu w Przewodniku Partnerships Victoria nt. Zarządzania Kontraktami [#7,
strony 54-55] opisano, w jaki sposób moŜna określać wymaganiami dotyczące
sprawozdawczości oraz zasugerowano szablony odpowiednie dla poszczególnych
etapów kontraktu.
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•

NiezaleŜni eksperci mogą być pomocni w przeprowadzaniu kontroli budowy,
konserwacji czy standardów świadczenia usług, unikając przy tym obaw o stronniczość
ich wyników. W przywoływanym powyŜej Przewodniku Partnerships Victoria nt.
Zarządzania Kontraktami [#7, strona 55] omówiono równieŜ, w jaki sposób korzysta się
z usług niezaleŜnych recenzentów na etapie budowy i świadczenia usług. Ponadto w
Indyjskich wytycznych w zakresie monitorowania projektów PPP [#8, strona 8]
mowa jest o korzystaniu z usług niezaleŜnego inŜyniera nadzorującego zgodność na
etapie projektu, budowy i eksploatacji.

•

UŜytkownicy usług stanowią potęŜne źródło informacji na temat jakości usługi i
częstotliwości występowania usterek, z którego moŜe korzystać rząd poprzez
ustanowienia procesów uzyskiwania opinii. Na przykład Przewodniku 4Ps w zakresie
zarządzania kontraktami [#2, strona 33] opisano dobre praktyki polegające na
tworzeniu przez dostawcę usług działu pomocny technicznej, do którego rząd miałby
dostęp wyłącznie na zasadzie odczytu.

Tego rodzaju ustalenia powinny zostać zapisane w kontrakcie, jak opisano w Punkcie 3.4.1:
Wymagania w zakresie efektywności.
Agencja realizująca projekt powinna równieŜ zapewnić wdroŜenie odpowiednich
mechanizmów egzekwowania w oparciu o monitorowanie otrzymywanych informacji. MoŜe
obejmować to korektę płatności (w przypadku projektów PPP typu „płaci rząd”) zgodnie z
zasadami określonymi w kontrakcie czy teŜ – w powaŜniejszych przypadkach – korzystanie z
gwarancji naleŜytego wykonania umowy. Ponadto dotyczy to komunikowania się z
wykonawcą i monitorowania prób podejmowanych w celu poprawy niedostatecznych
wyników. Mechanizmy te mogą słuŜyć takŜe rozpoznawaniu, czy i kiedy doszło do sytuacji
skutkujących niewywiązaniem się kontraktu, koniecznością reakcji ze strony kredytodawców
lub strony publicznej, czy teŜ rozwiązaniem umowy (patrz Punkt 7.3: Postępowanie ze
zmianami).

3.7.2.2 Monitorowanie obowiązków
rządowego oraz zarządzanie nimi

rządowych

i

ryzyka

Jedną z kluczowych kwestii z punktu widzenia zapewnienia dobrych wyników i
nieprzerwanego świadczenia usług w ramach kontraktu PPP jest monitorowanie ryzyka
rządowego i obowiązków rządowych oraz zarządzenie nimi. Podstawowych narzędziem
często stosowanym w tym celu przez agencje wdraŜające jest „plan zarządzania ryzykiem”.
W planie tym często określone zostają ryzyka i związane z nimi obowiązki ciąŜące na rządzie
lub w których wypełnieniu rząd uczestniczy – w tym te, które mogą naruszyć stabilność
projektu PPP (a tym samym prowadzić do zaistnienia ryzyka niewywiązania się z kontraktu
lub osiągnięcia słabych wyników). Ponadto w odniesieniu do kaŜdego z tych ryzyk powinny
zostać wskazane informacje niezbędne do jego monitorowania oraz moŜliwe działania w celu
ograniczenia danego ryzyka lub jego oddziaływania. Wymagania dotyczące powyŜszych
informacji powinny stanowić równieŜ elementy wymagań w zakresie sprawozdawczości
określonych w kontrakcie. Farquharson i in. [#4, strony 153-158] przedstawiają przykładowe
fragmenty planu zarządzania ryzykiem sporządzonego dla projektu PPP, obejmującego listę
poszczególnych ryzyk oraz „właściciela” kaŜdego z nich, informacje dotyczące ich statusu i
szacowanego wpływu, uwag na ich temat, działań w celu ich ograniczenia, docelowych
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terminów ich wykonania oraz aktualnego statusu danego ryzyka.
Plan zarządzania ryzykiem powinien zostać opracowany przez menedŜera kontraktu przed
przystąpieniem do jego wykonywania, a następie stanowić waŜne źródło informacji i
wskazówek przez cały okres jego obowiązywania. MenedŜer kontraktu zbiera zazwyczaj
wszelkie informacji istotne z punktu widzenia monitorowania danego ryzyka od strony
prywatnej oraz waŜne informacje zewnętrzne (takie jak trendy gospodarcze), które
wykorzystuje do aktualizacji planu. MenedŜer kontraktu powinien zatem:
•

Monitorować wskaźniki względem ich oczekiwanych wartości w celu rozpoznania
pojawiających się ryzyk. Na przykład jeśli natęŜenie ruch nie wrasta do prognozowanego
poziomu, moŜe wskazywać to na ryzyko nieosiągnięcia minimalnego pułapu opłat
drogowych.

•

Podejmować zaplanowane działania ograniczające ryzyko w przypadku występowania
ryzyk, których nie jest w stanie kontrolować agencja realizująca projekt (lub teŜ zapewnić,
aby w ten sam sposób postępowała strona prywatna). Dla przykładu gdy rząd
odpowiedzialny za powiązaną infrastrukturę nie realizuje swoich zadań na czas, plan taki
moŜe przewidywać przekazanie odpowiedzialności za tę infrastrukturę do zespołu
rządowego wyŜszego szczebla lub do strony prywatnej.

Nawet w przypadku gdy nie ma moŜliwości kontrolowania ryzyka, naleŜy uwzględnić moŜliwe
działania i reakcje. Jeśli na przykład krytycznym urządzeniom wodociągowym zagraŜa
powódź, rząd moŜe przystąpić do opracowywania planów reagowania kryzysowego ze stroną
prywatną, uwzględniając przy tym takie kwestie jak alternatywne dostawy, porcjowanie, oraz
plan przywrócenia usług.
W ramce 3.7.1 przedstawiono przykład nieudolnego zarządzania ryzykiem, kiedy to
przedstawiciel rządu odpowiedzialny za monitorowanie kontraktu zebrał informacje na temat
ryzyka, lecz nie zareagował na nie.
Ramka 3.7.1: Przykład nieudolnego monitorowania ryzykiem – transport tramwajowy i kolejowy
w stanie Wiktoria
Usługi transportu tramwajowego i kolejowego świadczone w Melbourne w Australii na zasadzie
franczyzy stanowią przykład konsekwencji nieprawidłowego monitorowania ryzyka. Rząd przyznał
szereg kontraktów dotyczących obsługi miejskiego systemu transportu publicznego na zasadzie
franczyzy, w ramach których ryzyko związane z zapotrzebowaniem na te usługi było w znacznym
stopniu ponoszone przez strony prywatne. Jako Ŝe popyt okazał się być znacząco niŜszy niŜ
oczekiwano, firmy te znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Osoba odpowiedzialna za
monitorowanie kontraktu ze strony rządu otrzymywała informacje od partnerów prywatnych wskazujące
na ich pogarszające się wyniki finansowe. Niemniej jednak nie potraktowała ich jako sygnały
ostrzegawcze ani teŜ nie podjęła działań naprawczych. Wyniki pogorszyły się do tego stopnia, Ŝe
najlepszym rozwiązaniem dla stron prywatnych okazało się odstąpienie od kontraktu. W związku z tym
rząd nie miał innego wyboru w tej sytuacji i musiał przystąpić do ponownych negocjacji.
Źródło: Erhardt i Irwin (2004) Avoiding Customer and Taxpayer Bailouts in Private Infrastructure
Projects
Dokument
roboczy
badań
politycznych
Banku
Światowego
327
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Dalsze wskazówki i przykłady dotyczące podjeść stosowanych w zarządzaniu ryzykiem
moŜna znaleźć w następujących źródłach:
•

W module poświęconym zarządzaniu kontraktami Instrukcji PPP Republiki
Południowej Afryki [#3, strony 20-24] opisano, w jaki sposób monitorowanie ryzyka i
zarządzanie nim naleŜy przeprowadzać w oparciu o plan zarządzania ryzykiem.

•

Z kolei w Przewodniku Partnerships Victoria nt. Zarządzania Kontraktami [#7, strony
49-54] omówiono informacje słuŜące do monitorowania ryzyka – inne niŜ kluczowe
wskaźniki efektywności – które zbierane są zazwyczaj przez rząd w celu monitorowania
zagroŜeń dla stabilności kontraktu.

3.7.3 Postępowanie ze zmianami
W związku z faktem, Ŝe kontrakty PPP obowiązują zazwyczaj przez okres od 10 do 30 lat,
występowanie sytuacji, których nie moŜna było przewidzieć w momencie ich podpisywania,
jest czymś nieuniknionym. Istnieje równieŜ prawdopodobieństwo wystąpienia sporów
pomiędzy stronami dotyczącymi tego, w jaki sposób naleŜy interpretować kontrakt oraz czy
obie strony wypełniają go zgodnie z ustaleniami. W niektórych przypadkach spory te mogą
prowadzić do wcześniejszego rozwiązania kontraktu.
ChociaŜ tego rodzaju ryzyk nie da się uniknąć, to moŜna nimi zarządzać. Ogólne wytyczne w
zakresie postępowania ze zmianami w projektach PPP moŜna znaleźć w następujących
materiałach:
•

Publikacja Krajowej Izby Kontroli w Zjednoczonym Królestwie na temat zarządzania
relacjami w ramach PFI [#9], w której podkreśla się potrzebę zajmowania się przez
władze publiczne wszelkimi kwestiami związanymi z zarządzaniem projektem juŜ na
początkowym etapie jego przygotowania oraz dysponowania przez nie odpowiednimi
umiejętnościami w tym względzie, jak równieŜ wskazuje się, jak waŜne jest nastawienie
odznaczające się otwartością i gotowością do współpracy.

•

Wytyczne brytyjskiego Operacyjnego Zespołu Zadaniowego na temat protokołu
postępowania ze zmianami w operacyjnych projektach PPP [#1C], w których wymieniono
kwestie, jakie naleŜy uwzględnić podczas zarządzania róŜnego rodzaju zmianami w
kontraktach oraz w których opisano szczegółowo protokół zmian w kontrakcie w
odniesieniu do projektów PPP realizowanych w Zjednoczonym Królestwie.

•

Zagadnienia te zostały omówione w bardziej zwięzły sposób równieŜ w artykule Quicka
na temat zarządzania kontraktami PPP [#10], w którym to przyjrzano się im równieŜ z
australijskiej perspektywy.

•

Podręcznik PPP UNESCAP [#11, Rozdział 6], zawierający przegląd zarządzania
kontraktami skierowany do krajów rozwijających się. Skoncentrowano się w nim głównie
na rozwiązaniach instytucjonalnych w zakresie zarządzania kontraktami oraz
mechanizmach rozstrzygania sporów.

Materiały te nie zawierają zbyt wielu szczegółowych wytycznych w przedmiotowej kwestii, z
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których mogliby korzystać urzędnicy rządowi w rozwijających się krajach. W związku z tym w
punkcie tym przedstawiono równieŜ przykłady źródeł rozmaitych problemów oraz sposobów
radzenia sobie z nimi, z których praktycy mogą wyciągnąć własne wnioski. Tego rodzaju
„zmiany” moŜna natomiast omówić w ramach następujących czterech kategorii: planowane
przeglądy i korekty, renegocjacje, spory oraz wcześniejsze rozwiązanie kontraktu.

3.7.3.1 Planowane przeglądy i korekty
W dobrze zbudowanych kontraktach przewidziane zostają mechanizmy słuŜące ich korekcie
w razie zaistnienia wymagającej tego sytuacji. Opisano je w Punkcie 3.4.3: Mechanizmy
korygujące.
Tego rodzaju postanowienia są niezwykle waŜne, gdyŜ nawet w przypadku względnie
prostych projektów PPP, takich jak nowa płatna autostrada, mamy do czynienia nie tylko z
oczywistym ryzykiem jak na przykład wahaniami popytu, ale równieŜ z tym mniej ewidentnym
jak zapotrzebowanie na budowę nowych węzłów drogowych w przyszłości lub instalację
nowych technologii aktywnego zarządzania ruchem. Bardziej złoŜone projekty PPP, jak
koncesje na usługi wodociągowe, są jeszcze bardziej naraŜone na niemoŜliwe do
przewidzenia zmiany. Na przykład elementy sieci mogą nadawać się do uŜytku przez dłuŜszy
lub krótszy okres niŜ zakładano. Nowe badania na temat zdrowia mogą skutkować
koniecznością wprowadzenia zmian w technologiach oczyszczania lub rozprowadzania
wody. Ceny kluczowych elementów takich jak robocizna, energia lub substancje
mechaniczne mogą podlegać znacznym wahaniom, podobnie jak wydajność, z jaką są one
uŜywane. Rozwój miast moŜe równieŜ skutkować znacznym zapotrzebowaniem na
inwestycje, czasami w nieprzewidzianych wcześniej lokalizacjach.
Jeśli zatem w kontrakcie zagwarantowano odpowiednie mechanizmy, obie strony muszą się
do nich stosować oraz korzystać z nich w celu zapewnienia prawidłowej realizacji kontraktu w
miarę zmieniającej się sytuacji, Niemniej jednak z racji tego, Ŝe mechanizmy te mają
charakter uznaniowy i często są z natury bardziej „otwarte” niŜ nakazowe, stosowanie ich w
praktyce moŜe okazać się trudne. Warto zatem zastanowić się nad niektórymi rodzajami
planowanych przeglądów, aby przekonać się, co się sprawdza w ich przypadku oraz co
okazuje się problematyczne.
Planowane przeglądy często dotyczą korekt taryf i cen usług eksploatacyjnych
dokonywanych w oparciu o „badania rynku”. KaŜdą z tych sytuacji opisano poniŜej. W
kontraktach mogą zostać przewidziane mechanizmy zmiany standardów świadczenia usług
oraz reakcji na działania siły wyŜszej bądź inne kataklizmy. Wytyczne w tym zakresie są
jednak dość ograniczone.

Korekty taryf lub płatności
Kontrakty PPP często przewidują moŜliwości korekty taryf. Dokonuje się jej w sposób
analogiczny jak w przypadku zmian taryf wprowadzanych zgodnie z przepisami, w związku z
czym wytyczne zawarte w materiałach poświęconych tego rodzaju przepisom mogą być
uŜyteczne w tym względzie. Noty wyjaśniające Banku Światowego na temat regulacji w
sektorze wodnym obejmują równieŜ notę poświęconą przepisom regulacyjnymi i kontraktom
PPP [#12, Nota 4]. Opisano w niej związek pomiędzy regulacjami a kontraktami PPP, a
zatem mogą pomóc zrozumieć, pod jakimi względami koncepcje te są takie same, czym się
- 228 -

róŜnią, oraz w jakim zakresie mogą być sprzeczne.
Mechanizm korekt taryf lub płatności naleŜy stosować zgodnie z postanowieniami kontraktu
dotyczącego danej koncesji. Brak zgody co do tego, czy przegląd został przeprowadzony
zgodnie z kontraktem, moŜe prowadzić do powstania sporów. Sytuacja taka miała miejsce w
Vanuatu, gdy nowy organ regulacyjny zaproponował zmiany taryf, podczas gdy dostawca
108
usług był zdania, Ŝe nie było to zgodne z postanowieniami umowy .
Poza znajomością zasad określonych w kontrakcie i ich przestrzeganiem menedŜerowie
kontraktów muszą zapewnić wdroŜenie wymaganych elementów instytucjonalnych, jak
opisano w Zbiorze Wytycznych EPEC [#13, strona 37-38]. MoŜe obejmować to na przykład
zapewnienie, aby zidentyfikowane zostały panele ekspertów oraz aby posiadali oni
odpowiednie kwalifikacje, jak równieŜ zagwarantowanie, aby kolejne kroki były zrozumiałe dla
wszystkich zaangaŜowanych storn.
Jeśli natomiast w kontrakcie nie wskazano wyraźnie, jakie podejście naleŜy przyjąć,
pomocne mogą okazać się wytyczne na temat przepisów. W materiałach Banku Światowego
poświęconych przepisom regulacyjnym w zakresie infrastruktury [#14], a konkretnie w
punkcie poświęconym regulacji poziomu cen, opisano kluczowe kwestie związane z korektą
taryf oraz wskazano na liczne źródła, z których mogą skorzystać czytelnicy.

Badanie rynku pod kątem kosztów operacyjnych
Niektóre kontrakty PPP wymagają okresowego „badania rynku” pod kątem pewnych
elementów usług określonych w kontrakcie, co ma umoŜliwić korektę kosztów w oparciu o
panujące na rynku warunki. Tego rodzaju badania przeprowadza się zazwyczaj w przypadku
projektów PPP obejmujących długoterminowe aktywa (takie jak szkoła lub szpital) oraz usługi
„miękkie”, w przypadku których zawierane na rynku umowy odznaczają się zazwyczaj
krótszym okresem obowiązywania (np. na sprzątanie). Celem w tym względzie jest
utrzymanie ceny świadczenia miękkich usług na poziomie zgodnym z aktualną sytuacją
rynkową poprzez wprowadzanie okresowych korekt. Tego rodzaju podejście spotyka się
powszechnie w kontraktach PPP w Wielkiej Brytanii realizowanych w ramach Inicjatywy
Prywatnego Finansowania (Private Finance Initiative, PFI).
Szczegółowe wytyczne na temat przeprowadzania analiz porównawczych oraz badania
rynku znaleźć moŜna w wytycznych brytyjskiego Operacyjnego Zespołu Zadaniowego
[#1A]. Ponadto Departament Zdrowia Zjednoczonego Królestwa opracował kodeks
najlepszych praktyk w zakresie analiz porównawczych i badania rynku w przypadku
projektów PFI dotyczących szpitali [#15]. Kodeks zawiera wskazówki na temat tego, w jaki
sposób zarządzać procesem badania rynku podczas realizacji kontraktów związanych z
zakładami opieki zdrowotnej.
108. Dalsze szczegóły na ten temat moŜna znaleźć w komunikatach prasowych wydanych przez organ regulujący:
http://www.ura.gov.vu/attachments/article/92/ URA%20Press%20Media%20Conferenceon%20Arbitration%20EN.pdf
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3.7.3.2 Renegocjacje
Wiele kontraktów PPP jest renegocjowanych, często równieŜ na wczesnym etapie ich
obowiązywania, o czym pisał Guasch w swoim artykule na temat renegocjowania PPP
[#16]. „Renegocjowanie” oznacza zmiany postanowień umownych inne niŜ te, których
dokonuje się przy zastosowaniu mechanizmów korygujących przewidzianych w kontrakcie.
Jak wyjaśnia Gausch, renegocjacji naleŜy równieŜ w miarę moŜliwości unikać. Prawidłowe
wypełnianie postanowień dotyczących korekt, o których mowa powyŜej, moŜe wyeliminować
potrzebą ponownego negocjowania kontraktu.
Niemniej jednak renegocjacje będą od czasu do czasu konieczne, a znajomość dobrych
polityk w tym zakresie moŜe przynieść rządom wiele korzyści. W Instrukcji Zarządzania
Kontraktami Partnerships Victoria (Partnerships Victoria’s Contract Management
Manual) [#7 Punkt 7.3] omówiono, jakiego rodzaju informacje strona publiczna powinna
posiadać na temat sytuacji finansowej strony prywatnej oraz wyników projektu. ChociaŜ nie
skupiono się w nim szczególnie na renegocjacjach, to dysponowanie takimi informacjami i
wiedzą z pewnością będzie dla rządu pomocne podczas rozwaŜania decyzji, które mogą
skutkować przystąpieniem do ponownych negocjacji. Istnieje kilka przykładów renegocjacji,
które pozwolą poszerzyć wiedzę na temat dobrych praktyk w tym względzie i które zostały
udokumentowane. NaleŜą do nich:
•

Koncesja na usługi wodociągowe i kanalizacyjne w Bukareszcie, w przypadku której
wprowadzono pewne korekty do kontraktu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i nowe
informacje109

•

Koncesje na usługi transportu tramwajowego i kolejowego w Melbourne. Kiedy
firmy posiadające te koncesje znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, rząd postanowił
renegocjować kontrakty zamiast je rozwiązywać, gdyŜ oczekiwano, Ŝe uzyska się w ten
sposób lepszy stosunek wartości do ceny (patrz Ehrhardt i Irwin [#17]). Aby zapewnić
przejrzystość i jakość w tym procesie, juŜ na jego początku rząd ogłosił, Ŝe po
zakończeniu negocjacji zostaną one poddane analizie ex-post pod kątem proporcji
wartości do ceny. Analiza ta została następnie opublikowana w formie sprawozdania
Audytora Generalnego [#18], w którym opisano proces renegocjacji i jego wyniki.

•

Projekt PPP Narodowej SłuŜby Ruchu Lotniczego Zjednoczonego Królestwa (National
Air Traffic Services), równieŜ opisany przez Ehrhardta i Irwina [#17], został poddany
bardziej kontrowersyjnym zmianom. Po zamach terrorystycznych, jakie miały miejsce 11
września 2011 roku w Stanach Zjednoczonych i mniejszego zainteresowania
transportem lotniczym, firma realizująca PPP doświadczyła załamania przychodów.
Wydawało się pewne, Ŝe nie będzie ona w stanie spłacić swoich zobowiązań. Opinie
członków Zarządu Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority, będącego stroną
publiczną w tym projekcie) były podzielone. Członek Zarządu bezpośrednio
odpowiedzialny za kontrakt nalegał, aby rząd zrezygnował z renegocjacji, forsując
rozwiązanie polegające na restrukturyzacji finansowej sektora prywatnego, w ramach
której kredytodawcy firmy ponieśliby częściowe straty. JednakŜe większość Zarządu nie
zgadzała się z jego stanowiskiem i uzgodniła, Ŝe naleŜy zmienić warunki kontraktu, co
stanowiło jeden z elementów pakietu obejmującego takŜe restrukturyzację zadłuŜenia.

109. Castalia (2010) Evaluation of the Bucharest Water and Wastewater Concession-Final Report to the IFC, strona 29
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W przeciwieństwie do brytyjskiego NATS, rządowi Nowej Południowej Walii – kiedy pojawiły
się kłopoty finansowe – udało się uniknąć renegocjowania warunków kontraktu PPP
dotyczącego tunelu autostrady przebiegającego pod dzielnicą biznesową w centrum Sydney.
Zamiast tego sprawę rozwiązano w całości poprzez restrukturyzację finansową sektora
110
prywatnego . Doświadczenia te omówili następnie Johnston i Gudergan, wyciągając przy
tym wnioski na temat zarządzania projektami PPP [#19].

3.7.3.3 Spory
Do sporów na tle kontraktów dochodzi wówczas, gdy jednak ze stron uwaŜa, Ŝe strona druga
nie wypełniła któryś ze swoich umownych zobowiązań, a druga strona nie zgadza się co do
tego, na czym one miały polegać lub co naleŜy zrobić, aby naprawić sytuację.
Jeden z rozdziałów Przewodnika Partnerships Victoria nt. Zarządzania Kontraktami [#7,
Rozdział 8.3] poświęcono zarządzaniu kwestiami problematycznymi i rozstrzyganiu sporów.
Pomocne w tym względzie okazuje się rozróŜnienie pomiędzy „kwestiami problematycznymi”
a „sporami”, które opisano w Tabeli 3.7.1.
Tabela 3.7.1: RozróŜnienie pomiędzy kwestiami problematycznymi dotyczącymi
świadczenia usług a sporami
Kwestie problematyczne dotyczące świadczenia usług

Spory

Nie muszą obejmować róŜnicy zdań lub stanowisk pomiędzy
stronami

Obejmują róŜnicę zdań lub stanowisk pomiędzy stronami

Obejmują przerwę bądź inne zakłócenia w świadczeniu usług

Nie muszą obejmować przerwy bądź innych zakłóceń w
świadczeniu usług

Mogą spowodować obniŜenie opłat za usługi lub zastosowanie innych Co do zasady same w sobie nie powodują obniŜenia opłat
środków
za usługi
Źródło: Partnership Victoria (2003) Guidance Material: Contract Management Guide, Rząd Stanu Wiktora

Przewodnik Partnerships Victoria nt. Zarządzania Kontraktami zawiera równieŜ
przykładowe Szablony, w których określono, w jaki sposób zaistniałe problematyczne kwestie
powinny być przekazywane na wyŜsze szczeble w organizacji [#7, Szablon M] oraz w jaki
sposób naleŜy rozstrzygać spory [#7, Szablon N]. Przedstawione w nim praktyczne porady
koncentrują się wokół poŜądanego szybkiego rozstrzygania sporów bez sięgania po formalne
środki, zrozumienia stanowiska drugiej strony oraz unikania nieodpowiednich procesów
rozstrzygania sporów, jako Ŝe mogą one zniszczyć wieloletnie relacje.
Podczas gdy koncentracja wysiłków na szybkim znalezieniu praktycznych rozwiązań i
uwzględnienie sytuacji drugiej strony zawsze będzie czymś istotnym, kraje, w których istnieją
odmienne tradycje administracyjne i prawne oraz które dysponują innymi moŜliwościami w
tym względzie, nie zawsze będą uznawały dąŜenie do nieformalnego rozstrzygnięcia sporu
za właściwie. Zamiast tego mogą często starać się realizować kolejne formalne korki
określone w kontrakcie – lecz w taki sposób, który pomoŜe wypracować praktyczne
rozwiązanie.
110. Zob. artykuł Toll Road News na temat tego procesu, dostępny pod adresem: http://www.tollroadsnews.com/node/1742.
Dochodzenie Komisji Specjalnej dostępne jest równieŜ w Internecie pod adresem: http://www.docstoc.com/docs/76065590/JOINTSELECT-COMMITTEE-ON-THE-CROSS-CITY-TUNNEL
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Istnieje wiele przykładów na to, jakiego rodzaju koszty musiały ostatecznie ponosić rządy,
które wybrały nieprawidłowe metody rozwiązywania sporów. Na przykład Rząd Tanzanii był
słusznie niezadowolony z wyników działalności prywatnej firmy obsługującej system
wodociągowy w Dar es Salaam. W kontrakcie PPP przewidziano mechanizm rozwiązywania
sporów, w ramach którego rządowi z duŜymi prawdopodobieństwem udałoby się
wyegzekwować zadośćuczynienie oraz faktycznie otrzymać odszkodowanie od
111
wykonawcy . Niemniej jednak, jak opisano w omówieniu spornej sprawy [#20, strona 6]:
“ChociaŜ rozwiązanie stosunku umownego było nieuchronne, przedstawiciele rządu Tanzanii,
między innymi pod wpływem obaw związanych z wyborami, przedsięwzięli szereg
drastycznych środków, które znacząco wykraczały poza przewidziany w umowie proces
rozwiązywania kontraktów zawartych w związku z projektem. W maju 2005 roku urzędnicy
tanzańskiego rządu, ku powszechnemu oburzeniu, wypowiedzieli jednostronnie i dosyć
publicznie umowę dzierŜawy z City Waters, powołując się przy tym na gwarancje naleŜytego
wykonania umowy przez BGT, przywrócili uprzednio umorzony podatek VAT z tytułu zakupów
dokonanych przez City Waters, siłą przejęli wydzierŜawione im wcześniej aktywa oraz usunęli
zarząd powołany przez BGT”

Przypadki sporów dotyczących PPP oraz ich rozstrzygnięcia moŜna znaleźć stronie
internetowej Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
(International Center for the Settlement of Investment Disputes), stanowiącego część
112
Grupy Banku Światowego . Krytyczną ocenę doświadczeń z międzynarodowym arbitraŜem
w przypadku licznych projektów PPP i podobnych spraw przedstawia równieŜ Overly [#21].
Na podstawie wielu tych spraw moŜna stwierdzić, Ŝe rządy mogą ograniczyć koszty sporów
ponoszone przez sektor publiczny, jeśli będą:
•
•
•
•

Działać szybko, gdy tylko zaczną pojawiać się problemy
Dysponować zespołami wyposaŜonymi w odpowiednie umiejętności i właściwy poziom
uprawnień decyzyjnych, które zajmowałyby się rozstrzyganiem problematycznych kwestii
Postępować zgodnie z procesem określonym w kontrakcie
Szukać rozwiązań satysfakcjonujących dla obu stron, biorąc przy tym pod uwagę szerzej
rozumiany interes publiczny oraz opcje dostępne dla stron prywatnych.

3.7.4 Wygaśnięcie kontraktu i przekazanie aktywów
Ostateczne zadanie związane z zarządzania kontraktem PPP dotyczy przekazania aktywów i
działalności w chwili zakończenia okresu jego obowiązywania. Podejście w tym zakresie
powinno zostać jasno określone w kontrakcie. Jak podano w Punkcie 3.4: Projektowanie
kontraktów PPP, obejmuje to zazwyczaj zdefiniowanie, w jaki sposób określona i oceniona
zostanie jakość aktywów, czy przekazanie aktywów będzie wiązało się z opłatą oraz jak
zostanie ustalona jej wysokość. Opcje dostępne w tym względzie to jasne ustalenie
wymagań związanych z przekazaniem aktywów bądź zaangaŜowanie niezaleŜnych
rzeczoznawców.

111. http://www.guardian.co.uk/business/2008/jan/11/worldbank.tanzania
112. Patrz strona internetowa ICSID pod adresem: http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
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Jak zauwaŜono w rozdziale przewodnika Banku Światowego dotyczącym projektów PPP w
zakresie dróg i autostrad poświęconym przekazaniu obiektów na koniec okresu obowiązywania
kontraktu [#22, Moduł 5, Etap 5], praktyczne doświadczenie w zamykaniu umów PPP jest
względnie ograniczone. Podobnie istnieje niewiele wytycznych odnoszących się do tego etapu
zarządzania kontraktem. Wyjątek stanowią wytyczne brytyjskiego Operacyjnego Zespołu
Zadaniowego dotyczące wygasania kontraktu [#1D]. Opisano w nich czterostopniowy proces
zarządzania wygasaniem kontraktu: określenie przyszłych wymagań w zakresie aktywów i usług,
określenie przyszłej strategii świadczenia usług, przegląd postanowień dotyczących rozwiązania
umowy, oraz zarządzanie procesem przejścia do nowych ustaleń.
Kluczowe materiały: Zarządzanie kontraktami PPP
Źródło
Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Zjednoczone
Królestwo, Operational Taskforce Notes. W tym:
(A)Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości (2006),
Operational Taskforce Note 1:Benchmarking and Market Testing
Guidance
(B) Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości (2007),
1 (A)
Operational Taskforce Note 2: Project Transition Guidance
(C)Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości (2008),
Operational Taskforce Note 3:Variations Protocol for Operational
Projects
(D)Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości (2009),
Operational Taskforce Note 4: Contract Expiry Guidance

2

3

4

5

4Ps (2007) ,A Guide to Contract Management for PFI and PPP
Projects, Public Private Partnerships Programme

Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki (2004), National
Treasury PPP Manual Module 6: Managing the PPP
Agreement, Wytyczne Skarbu Państwa nt. Praktyk w zakresie
PPP (National Treasury PPP Practice Note) nr 07 z 2004 r.

Farquharson, Torres de Mästle oraz Yescombe i Encinas
(2011), How to Engage with the Private Sector in Public-Private
Partnerships in Emerging Markets, PPIAF, Bank Światowy

Juan Carlos Zevallos Ugarte (2011), Concesiones en el Perú:
Lecciones Aprendidas (Koncesje w Peru: Wyciągnięte Wnioski)
Fondo Editorial de la USMP

6

Bank Światowy i PPIAF (2006), Approaches to Private
Participation in Water Services: A Toolkit, Bank Światowy

7

Partnership Victoria (2005), Guidance Material: Contract
Management Guide, Rząd Stanu Wiktoria

8

Rząd Indii (2009), Guidelines for Monitoring of PPP Projects

Opis

Zawiera szczegółowe wytyczne skierowane do agencji
realizujących projekty PPP dotyczące czterech
elementów zarządzania kontraktem PPP: analiza
porównawcza i badanie rynku; „zmiana projektu”,
obejmująca ustalenie ramowych zasad zarządzania
kontraktem; zarządzanie zmianami w kontrakcie;
zarządzanie wygasaniem kontraktu.

Zawiera wytyczne skierowane do władz lokalnych w
Zjednoczonym
Królestwie
odpowiedzialnych
za
monitorowanie kontraktów PPP: od ustalenia podejścia
do
zarządzania
kontraktem,
do
zarządzania
świadczeniem usług, relacji i administrowania
kontraktem. Obejmuje równieŜ listę kontrolną oraz
przewodnik
po
„rozwiązywaniu
problemów”
przedstawione w załącznikach.
Jest
to
kompleksowy
przewodnik
dotyczący
zarządzania umowami PPP w Republice Południowej
Afryki, od ustanowienia ram instytucjonalnych, do
zarządzania kontraktem przez cały okres jego
obowiązywania, postępowania ze zmianami oraz
zakończenia kontraktu. Opisano w nim dwa kluczowe
narzędzia: Plan Zarządzania Umową PPP oraz
Instrukcję Zarządzania Umową PPP.
W Rozdziale 10: Po podpisaniu omówiono, czego
wymaga pomyślne zarządzanie kontraktem, ze
szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w tym
względzie na wschodzących rynkach. Zawarto w nim
równieŜ wskazówki na temat zarządzania kontraktami
oraz studium przypadku zarządzania kontraktem
dotyczących koncesji na usługi wodociągowe w Sofii,
stolicy Bułgarii.
W dokumencie przedstawiono wnioski sformułowane na
podstawie programu PPP w Peru oraz opisano
ustalenia regulacyjne i dotyczące monitorowania
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W Rozdziale IV: Regulacja poziomu cen, opisano
kluczowe kwestie związane z korektą taryf oraz
wskazano na liczne źródła w tym względzie, z których
mogą skorzystać czytelnicy.

Zawiera wytyczne skierowane do menedŜerów
kontraktu na temat korzystania z badań rynkowych do
celów przeglądu kosztów usług „miękkich” w projektach
PPP realizowanych w sektorze opieki zdrowotnej.

W dokumencie omówiono częstotliwość renegocjacji
kontraktów PPP w Ameryce Łacińskiej oraz ich powody,
jak równieŜ przedstawiono niektóre z wniosków
dotyczących ograniczenia ponownych negocjacji na
wstępnych etapach.
W dokumencie tym opisano doświadczenia związane z
niewywiązywaniem się postanowień kontraktów PPP i
ich renegocjowaniem, w tym dotyczące koncesji na
świadczenie usług transportu tramwajowego i
kolejowego w Melbourne oraz projektu PPP Narodowej
SłuŜby Ruchu Lotniczego Zjednoczonego Królestwa.
W dokumencie omówiono proces renegocjacji w
ramach projektu PPP dotyczącego systemu transportu
tramwajowego i kolejowego w stanie Wiktoria, jak
równieŜ opisano trudności z początkowymi umowami
franczyzy, które do nich doprowadziły.
W artykule przedstawiono doświadczenia związane z
kontraktem PPP dotyczącym tunelu przebiegającego
pod Sydney wraz z wnioskami na temat zarządzania
kontraktem.
W artykule omówiono ugodę arbitraŜową dotyczącą
projektu PPP z zakresu usług wodociągowych w
Tanzanii.
W artykule opisano trudności związane w
międzynarodowymi mechanizmami arbitraŜowymi oraz
studia tego rodzaju przypadków.
Moduł 5: WdraŜanie i monitorowanie zawiera rozdział
poświęcony „przekazaniu aktywów na zakończenie
kontraktu”, w którym opisano niektóre z kluczowych
zagadnień związanych z tym etapem.

