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Treść: 

W analizie omówiono różne typy aktualnych, dodatkowych, innowacyjnych instrumentów 
finansowania, które mogłyby uzupełniać obecne finansowanie w formie dotacji 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przez UE. Ponadto ma ona na celu 
zaprojektowanie ram finansowych, spełniających wymogi związane z opracowaniem tak 
wielkiego programu inwestycyjnego. W analizie określono kluczowe instrumenty finansowe, 
które mogą być wykorzystywane do finansowania inwestycji, i oceniono ich przydatność 
i znaczenie. 

Dokument obejmuje krótki opis i ocenę argumentów za i przeciw, jak również potencjalnego 
wpływu różnych instrumentów finansowych, które mogłyby stanowić katalizatory dla 
inwestorów publicznych i prywatnych. 
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Nowe instrumenty finansowe dla europejskiej infrastruktury i usług transportowych 

PRZEDMOWA 

Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej, której koszt szacuje się na 600 mld euro, stanowi jedno 
z największych wyzwań inwestycyjnych dla europejskiej społeczności. Jak dotąd tempo realizacji nie 
spełnia jej oczekiwań. W ostatnich latach Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny 
wprowadziły liczne instrumenty finansowe w celu wsparcia i ułatwienia rozwoju planowanej 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), które mają na celu w szczególności zwiększenie 
wykorzystania kapitału prywatnego. Sektor prywatny rzeczywiście przygotowuje się do tego wyzwania 
inwestycyjnego, czego dowodzi między innymi utworzenie w minionych latach wielomiliardowych 
funduszy na finansowanie infrastruktury. Także międzynarodowe instytucje finansowe, jak Bank 
Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wykorzystują swoje środki między innymi w celu 
wspierania rozwoju. 

Niniejsza analiza zlecona przez Parlament Europejski ma na celu zaprojektowanie ram finansowych 
spełniających wymogi związane z opracowaniem tak wielkiego programu inwestycyjnego. Określono 
najważniejsze instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystywane do finansowania inwestycji, oraz 
oceniono ich przydatność i znaczenie. 

W analizie generalnie stwierdza się, że dostępność kapitału nie jest problemem. Kwota prywatnego 
kapitału dostępnego dla infrastruktury wciąż rośnie, napędzana zapotrzebowaniem głównie ze strony 
inwestorów instytucjonalnych na większą liczbę możliwości inwestycyjnych, najlepiej niskiego ryzyka 
i długoterminowych, odpowiadających przyszłym zobowiązaniom finansowym starzejącego się 
społeczeństwa. 

Kluczowym zagadnieniem jest jednak brak dobrze przygotowanych projektów, z akceptowanym przez 
banki profilem ryzyka. ECORYS zaleca, aby Komisja Europejska podjęła dwa rodzaje działań, aby 
zaradzić tej niedoskonałości rynku.  

Po pierwsze, Komisja Europejska powinna skupić się bardziej niż obecnie na przygotowaniu dobrze 
skonstruowanych projektów, które nadają się do prywatnego finansowania. Coraz bardziej oczywiste 
staje się, że w szczególności administracje publiczne nowych państw członkowskich nie są w stanie 
poradzić sobie z tym zadaniem. Uważa się, że dysponująca odpowiednim personelem i usytuowana 
w centralnych strukturach grupa zadaniowa, której mandat obejmuje przygotowanie i realizację 
wzajemnie uzgodnionej listy projektów dotyczących TEN-T w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
(PPP), jest bardziej skuteczna i wydajna od władz lokalnych, zazwyczaj dysponujących mniej 
doświadczonym personelem, ponieważ umożliwi ujednolicenie podejścia do projektów. 

Po drugie, zaleca się stosowanie, w wymaganym zakresie, instrumentu gwarancyjnego w celu 
zwiększenia akceptowalności tych projektów przez banki. W przypadku partnerstw publiczno-
prywatnych, w których ma miejsce transfer ryzyka związanego z zapotrzebowaniem na sektor prywatny 
(np. płatne autostrady), został już zaprojektowany instrument gwarancyjny, znany pod nazwą systemu 
gwarancji kredytowych. Zaleca się jednak zaprojektowanie takiego instrumentu gwarancji także dla tych 
projektów, w których ma miejsce transfer ryzyka eksploatacyjnego na sektor prywatny, znanych jako 
partnerstwo publiczno-prywatne w oparciu o jednolitą opłatę. Zaleca się też zmniejszenie transferu 
ryzyka związanego z zapotrzebowaniem do sektora prywatnego. Zainteresowanie tymi projektami ze 
strony prywatnych dostarczycieli kapitału jest mniejsze niż partnerstwem publiczno-prywatnym 
w oparciu o jednolitą opłatę.  

Nie oznacza to, że Komisja Europejska nie powinna realizować swojej polityki obciążania użytkowników 
rzeczywistymi kosztami dostarczania infrastruktury, ale jedynie że nie należy obciążać sektora 
prywatnego brakiem pewności co do ewentualnych dochodów. Jedynie w przypadkach, w których brak 
pewności co do przyszłego żądania jest akceptowany przez banki po rozsądnych kosztach, można brać 
pod uwagę transfer tego ryzyka (np. koncesje na płatne autostrady). 
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STRESZCZENIE 

Wstęp 
 
1. Celem niniejszej analizy jest omówienie różnych typów dodatkowych innowacyjnych instrumentów 

finansowania transeuropejskiej sieci transportowej, które mogłyby uzupełniać obecne finansowanie 
w formie dotacji TEN-T przez UE, a także zaproponowanie najodpowiedniejszych ram finansowych. 

 

2. Według Komisji Europejskiej łączne koszty wykonania 30 osi priorytetowych do 2020 r. szacowano 
w roku 2004 na 225 mld euro, w tym 112 mld euro przeznaczonych na ukończenie 14 pierwotnych 
projektów. Z najnowszych informacji pochodzących od państw członkowskich z początku 2005 r. 
wynika, że łączna kwota pozostałych niezbędnych inwestycji wzrosła do 252 mld euro. 

 

3. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrażanie projektów dotyczących transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T). Oczekuje się od nich także dostarczenia większej części środków. 
Dodatkowe finansowanie ma pochodzić z innych źródeł, przede wszystkim z budżetu Komisji 
Europejskiej i z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

 

4. Komisja zareagowała na opóźnione wdrażanie zainicjowaniem pewnych ułatwień mających na celu 
zwiększenie prywatnego finansowania i zwiększenia możliwości wykonawczych państw 
członkowskich. W niniejszej analizie przedstawiono przegląd tych ułatwień i oceniono ich 
stosowność, biorąc pod uwagę pełen zakres dostępnych instrumentów finansowych. Ocena opiera się 
na przeglądzie odnośnych dokumentów, konsultacjach z najważniejszymi instytucjami finansującymi 
oraz doświadczeniu konsultanta. 

 

Instrumenty Komisji 

 

5. Komisja zainicjowała kilka instrumentów w celu współfinansowania inwestycji w transeuropejską 
sieć transportową (TEN-T) i zwiększenia wykorzystania kapitału prywatnego na rzecz TEN-T. 
Instrumenty te można zakwalifikować jako: 

a. instrumenty finansowe; 
b. instrumenty ułatwiające. 
 

6. Instrumenty finansowe Komisji na lata 2007 - 2013 obejmują: 
a. Budżet TEN-T, w wysokości 8 mld euro, który może być wykorzystany w następujących 

celach: 
i. współfinansowanie badań (do 50% kosztów badania); 

ii. bezpośrednie dotacje do inwestycji w należycie uzasadnionych przypadkach; 
iii. kapitał ryzyka (do 1% budżetu) wprowadzony w postaci instrumentu kapitału 

ryzyka zarządzanego przez EBI; 
iv. system gwarancji kredytowych (zarządzany przez EBI); 
v. dotacje na spłatę odsetek dla kredytów udzielanych przez Europejski Bank 

Inwestycyjny lub inne publiczne lub prywatne instytucje finansowe (instrument 
nie został do tej pory wprowadzony). 

b. Fundusz Spójności, instrument dotacji z proponowanym budżetem w wysokości 63 mld 
euro na lata 2007 – 2013, dostępny dla państw członkowskich, w których PKB na 
mieszkańca jest niższy niż 90% średniej wspólnotowej, na wspieranie inwestycji w sieci 
transportowe, zrównoważony transport, środowisko naturalne i energie odnawialne; 

c. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, instrument dotacji, który może być 
wykorzystany na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), chociaż nie został 
zaprojektowany specjalnie dla TEN-T.  
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7. Instrumenty ułatwiające Komisji obejmują: 
a. Wspólną inicjatywę wsparcia projektów w regionach europejskich (Jaspers); ważną wspólną 

inicjatywę polityczną EBI, Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej - 
DG Regio) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), której celem jest pomaganie 
krajom będącym beneficjentami (głównie nowym państwom członkowskim i krajom 
stowarzyszonym) w przygotowaniu głównych projektów w dziedzinie infrastruktury, które będą 
wspierane przez unijne fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w ciągu następnego okresu 
planowania budżetowego w latach 2007-2013.  

b. Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-TEA), utworzoną 
decyzją Komisji C(2006)5034 z dnia 26 października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 58/2003. Agencja będzie zarządzać funduszami Komisji dostępnymi na promowanie 
transeuropejskiej sieci transportowej (ustanowionymi zgodnie z decyzją w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej) w ścisłej 
współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej. Począwszy od 
2007 r. Agencja będzie zarządzać rocznym budżetem w wysokości ok. 1 mld euro, koncentrując 
się na zarządzaniu budżetem Komisji dla transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 

 

8. Instrumenty te mają rozwiązać trudności, jakich doświadczają w szczególności nowe państwa 
członkowskie przy absorpcji unijnych środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 
Trudności te są w znacznej części związane z jakością i ilością zdolności administracyjnych 
dostępnych do przygotowania i wdrażania projektów. 

 

Państwa członkowskie 

 

9. Oczekuje się, że państwa członkowskie będą siłą napędową rozwoju sieci TEN-T. Większa część 
wymaganych środków na inwestycje ma być zapewniona z budżetów państw członkowskich. 
 

10. Wytyczne dotyczące rozwoju sieci TEN-T powstają na szczeblu UE, podczas gdy decyzje dotyczące 
inwestycji są podejmowane na szczeblu krajowym. Chociaż państwa członkowskie uruchomiły wiele 
lokalnych projektów, które są zgodne z ich krajowymi priorytetami, są bardziej niezdecydowane 
w przypadku projektów, w szczególności połączeń transgranicznych, które nie mieszczą się w ich 
planach krajowych. 

 

11. Państwa członkowskie są ograniczone w swojej polityce inwestycyjnej przez przepisy dyscypliny 
budżetowej unijnego paktu na rzecz stabilności i wzrostu (Amsterdam 1997 r.). W celu uniknięcia 
nadmiernych deficytów budżetowych, stosunek ich planowanego lub rzeczywistego deficytu 
budżetowego do PKB (produktu krajowego brutto) powinien wynosić najwyżej 3%, a stosunek ich 
zadłużenia publicznego do PKB powinien wynosić nie więcej niż 60%. 
 

12. W szczególności wobec poważnych ograniczeń budżetowych nowych państw członkowskich 
połączonych ze znacznym lokalnym zapotrzebowaniem na nową infrastrukturę finansowanie 
infrastruktury transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w całości ze środków publicznych 
w okresie średnioterminowym coraz częściej wydaje się zbyt ambitnym celem.  
 

13. Wiele priorytetowych projektów dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jest 
zlokalizowanych w nowych państwach członkowskich. Państwom tym brakuje niezbędnych 
publicznych zasobów finansowych oraz środków technicznych do zaprojektowania budowy dużych 
projektów w dziedzinie infrastruktury i zarządzania nimi, dlatego poszukują one profesjonalnych kadr 
zarządczych. Dlatego też została wprowadzona w tych państwach koncepcja partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP), które ma być środkiem służącym przyciągnięciu prywatnego kapitału dla celów 
inwestycji w infrastrukturę.  
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14. W związku z tym obecnie są w tych krajach tworzone są ramy prawne i instytucjonalne partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP), chociaż jak zauważono, tempo rozwoju w większości krajów jest 
wolniejsze, niż się spodziewano. 

 

Finanse prywatne/PPP 
 

15. Chociaż partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) ma różne formy, zazwyczaj obejmuje 
długoterminowe ustalenia umowne między sektorem publicznym i podmiotem prywatnym, w ramach 
którego podmiot prywatny jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę, finansowanie, 
konserwację (zwykle określane jako DBFM) oraz w niektórych przypadkach także eksploatację 
(w takich przypadkach nazywa się to DBFMO lub koncesją) obiektu infrastruktury. Eksploatacja 
oznacza, że podmiot prywatny obciąża użytkownika opłatą za korzystanie z obiektu (np. płatne 
autostrady). W przypadku DBFM podmiot prywatny obciąża publiczną instytucję zamawiającą opłatą 
opartą o wyniki podmiotu prywatnego (np. poziom dostępności drogi). DBFM są także znane jako 
partnerstwa publiczno-prywatne w oparciu o jednolitą opłatę lub opłatę za dostępność, podczas gdy 
DBFMO są znane jako partnerstwa publiczno-prywatne w oparciu o koncesje lub opłaty za 
korzystanie. 

 

16. Najważniejsze korzyści płynące z PPP, przedstawione w unijnych wytycznych dla pomyślnego 
partnerstwa publiczno-prywatnego z 2003 r. są następujące: 

a. przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę; 
b. szybsze wdrażanie projektów; 
c. redukcja całkowitych kosztów przedsięwzięcia; 
d. lepszy podział ryzyka; 
e. lepsze zmotywowanie do sprawniejszej realizacji zadań; 
f. polepszenie jakości usług; 
g. generowanie dodatkowych przychodów; 
h. polepszenie jakości administracji publicznej. 

 

17. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii kapitał prywatny nie jest powszechnie wykorzystywany w Europie do 
inwestycji w infrastrukturę. Jest to spowodowane przede wszystkim stosunkowo wolnym rozwojem 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Europie, co przejawia się brakiem projektów, długością 
czasu prowadzącego do zamknięcia finansowego, trudnościami związanymi z kształtowaniem ryzyka 
i kształtowaniem projektów.  

 

18. Najważniejszymi czynnikami przyczyniającymi się do powodzenia partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP) są: zaangażowanie polityczne i jasna polityka; ramy legislacyjne umożliwiające 
tworzenie PPP, kompetentna administracja i przejrzyste ramy instytucjonalne; dostępność kapitału 
publicznego i prywatnego. Wydaje się, że zwłaszcza w nowych państwach członkowskich te 
najważniejsze czynniki sukcesu są trudne w realizacji. 

 

19. Podejmowane są próby skatalizowania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), wspierane 
między innymi przez Komisję Europejską. Najistotniejsze jest rozporządzenie o Eurostat, w wersji 
z 2004 r., zgodnie z którym PPP jest zdefiniowane jako długoterminowe porozumienie umowne, 
w którym ma miejsce transfer do sektora publicznego ryzyka związanego z budową oraz ryzyka 
związanego z dostępnością (w przypadku DBFM) albo ryzyka związanego z zapotrzebowaniem 
(w przypadku DBFMO). Wszelka odpowiedzialność warunkowa wynikająca z takiej umowy ma być 
odpowiedzialnością pozabilansową, czyli nie będzie stanowić długu publicznego. Rozporządzenie to 
ma stanowić bodziec dla państw członkowskich do korzystania raczej z partnerstwa publiczno-
prywatnego niż z tradycyjnych systemów zamówień wspieranych przez dług publiczny, ponieważ 
poziom długu publicznego jest ograniczony traktatem z Maastricht. 
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20. Należy zauważyć, że pomimo dostępności finansowania pozabilansowego lub partnerstwa publiczno-
prywatnego w oparciu o jednolitą opłatę, publiczna instytucja zamawiająca ponosi odpowiedzialność 
warunkową dotyczącą dokonania odpowiednich płatności. 

 

21. W ostatniej dekadzie miał miejsce znaczny wzrost dostępności prywatnego kapitału na inwestycje 
w infrastrukturę, w szczególności dzięki utworzeniu tak zwanych funduszy infrastrukturalnych. 
Wzrost ten jest spowodowany obietnicą władz publicznych dotyczącą wykorzystywania większej 
ilości prywatnych środków finansowych do inwestycji w infrastrukturę. Środki te są udzielane 
głównie przez inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą inwestować w infrastrukturę publiczną za 
pośrednictwem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) ze względu na ich długofalową perspektywę 
i zaangażowanie sektora publicznego. Szacuje się, że łączna ilość kapitału przeznaczonego w skali 
globalnej na inwestycje w infrastrukturę za pośrednictwem funduszy wynosiła w listopadzie 2006 r. 
150 mld USD, co oznacza wymaganą wartość transakcji w wysokości 600 mld USD. Można się 
spodziewać, że kwota ta wzrośnie jeszcze w nadchodzących latach, gdy sektorowi prywatnemu 
zostaną zaoferowane wystarczające możliwości inwestycyjne. 

 

22. Oprócz wspomnianych funduszy infrastrukturalnych finansowanie ze środków prywatnych ma 
miejsce także poprzez wkład finansowy ze strony wykonawców lub operatorów albo poprzez kredyty 
komercyjne lub emisję obligacji. 

 

23. W wyniku powolnego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Europie prywatni 
inwestorzy kierują uwagę na inne rynki, z których w tej chwili najbardziej obiecującym wydają się 
Stany Zjednoczone. Rynek ten charakteryzuje się możliwościami inwestycyjnymi w projekty na tak 
zwanych terenach poprzemysłowych, które już przynoszą trwałe dochody, jak również wysokiej 
wartości projektami dotyczącymi terenów niezagospodarowanych.  

 

Europejski Bank Inwestycyjny 

 

24. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) odgrywa ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T), oferując szereg instrumentów, w szczególności: 

a. kredyty; 
b. kapitał ryzyka; 
c. gwarancje; 
d. instrumenty ułatwiające. 

 

25. Ułatwienia kredytowe oferowane przez EBI dla celów projektów w dziedzinie transeuropejskiej sieci 
transportowej obejmują: 
a. Niedawno powstały instrument inwestycyjny TEN (TIF) pozwalający na zainwestowanie 75 mld 

euro do 2013 r. Z instrumentu mogą skorzystać projekty inwestycyjne TEN-T. 
b. Strukturalny instrument finansowy, który został uruchomiony w celu finansowania spółek 

specjalnego przeznaczenia na zasadzie podziału ryzyka. Instrument ten umożliwia EBI wzięcie 
na siebie większego ryzyka i inwestowanie w projekty o podwyższonym poziomie ryzyka. 
Łączne rezerwy w wysokości 750 mln euro zostały przeznaczone w ramach tej pozycji na okres 
trzech lat do celów generowania operacji o wartości 1,5 – 2,5 mld euro, a do dyspozycji jest 
szeroki wachlarz różnorodnych produktów finansowych. 

 

26. Instrument kapitału ryzyka (RCF), zarządzany przez EBI, dysponuje budżetem w wysokości 46 mln 
euro, który został udostępniony z budżetu Komisji na transeuropejską sieć transportową (TEN-T). 
Instrument kapitału ryzyka ma wspierać rozwój prywatnych funduszy infrastrukturalnych, które mają 
służyć inwestowaniu w projekty w dziedzinie TEN-T. EBI uczestniczy w tych funduszach w celu 
dostarczenia kapitału projektom TEN realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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Do chwili obecnej EBI przystąpił do następujących prywatnych funduszy inwestycyjnych 
specjalizujących się w infrastrukturze: 

a. „Dexia Southern EU Infrastructure Fund”;  
b. „Dutch Infrastructure Fund”, oraz 
c. „Galaxy Fund”. 

 

27. Jeżeli chodzi o gwarancje, Europejski Bank Inwestycyjny przygotował ostatnio system gwarancji 
kredytowych, który ma pomóc w przyciągnięciu dodatkowego kapitału prywatnego. Instrument jest 
finansowany z unijnego budżetu TEN (500 mln euro) i przez EBI (500 mln euro). Fundusz 
w wysokości 1 miliarda euro może zapewnić gwarancje o łącznej wartości 5 mld euro, w oparciu o 
20% podaż kapitału. Instrument gwarancyjny wspiera mechanizm długu uprzywilejowanego, 
ponieważ dostawcy długu mają pewność, że zadłużenie podporządkowane pozostanie w projekcie. 
To znacznie zmniejsza profil ryzyka projektu i przyciągnie więcej dostawców długu 
uprzywilejowanego. Oznacza to, że zgromadzone środki mają duży potencjał dalszego zwiększania 
się dzięki takiemu wsparciu akceptowalności przez banki. Można się spodziewać, że zgromadzone 
środki wyniosą 20-30 razy więcej od pierwotnego wkładu Komisji.  
 

28. Jeżeli chodzi o instrumenty ułatwiające, EBI przydzielono także zarządzanie instrumentem Jaspers.  
 

Inne międzynarodowe instytucje finansowe 

 

29. Znaczenie dla rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) mają, obok Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Bank Światowy. 
Szczególnie ważną rolę odgrywa EBOR, ponieważ skupia się na krajach kandydujących do 
członkostwa i krajach sąsiednich oraz ułatwia spłatę zadłużenia i oferuje pomoc techniczną 
finansowaną przez darczyńców. Bank Światowy jest ważny ze względu na ułatwienia oferowane 
przez swoją Międzynarodową Korporację Finansową oraz swój Międzynarodowy Bank Odbudowy 
i Rozwoju. Istotną rolę odgrywa także Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) 
Banku Światowego. MIGA promuje inwestycje zagraniczne łącząc zainteresowane strony. Oprócz 
tego MIGA dostarcza gwarancje inwestycyjne dotyczące niektórych rodzajów ryzyka 
pozahandlowego. Kwalifikują się tutaj inwestycje transgraniczne oraz projekty z udziałem wielu 
krajów.  
 

Opcje polityczne 

 

30. W kontekście finansowania transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) zdefiniowano poniższe 
opcje polityczne wysokiego szczebla: 
 

a. Dalsze skupianie się na połączeniu finansowania ze środków publicznych i prywatnych 
Polityka ta oznacza kontynuację istniejącej polityki, w której finansowanie ma pochodzić od 
państw członkowskich i sektora prywatnego, uzupełnione o fundusze i instrumenty Komisji. 

b. Przeniesienie uwagi na finansowanie ze środków publicznych 
Polityka ta oznacza, że finansowanie będzie pochodzić przede wszystkim od państw 
członkowskich, wspieranych przez finansowanie ze środków wspólnotowych. Oznacza także, że 
projekty są wdrażane przez odnośne państwa członkowskie w tradycyjny sposób, 
z zastosowaniem zwyczajowych procedur przetargowych i schematów kontraktów. Aby 
umożliwić przyspieszenie inwestycji publicznych, należy ponownie przeanalizować ograniczenia 
budżetowe uzgodnione w traktacie z Maastricht w kontekście wymogów dotyczących 
maksymalnego zadłużenia. 
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c. Przeniesienie uwagi na finansowanie ze środków prywatnych 
Polityka ta oznacza, że znaczna część finansowania będzie pochodzić od sektora prywatnego. 
W celu maksymalnego zwiększenia dostępności prywatnego kapitału zakłada, że transfer ryzyka 
na sektor prywatny będzie minimalny dzięki konstruowaniu projektów jako partnerstwa 
publiczno-prywatnego w oparciu o jednolitą opłatę oraz dzięki włączeniu w koniecznym zakresie 
gwarancji niezależnych lub gwarancji wspólnotowych. Jednolite opłaty oznaczają 
odpowiedzialność warunkową państw członkowskich, która ma być pokryta z dochodów z opłat 
za korzystanie z dróg lub innych form opodatkowania związanego z korzystaniem z dróg. 

 

31. Analizując za i przeciw zdefiniowanych tutaj opcji politycznych, można dojść do wniosku, że 
przeniesienie uwagi na finansowanie ze środków prywatnych najprawdopodobniej zapewni skuteczną 
i wydajną realizację programu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), z następujących 
przyczyn: 

a. Uwzględnia ono możliwości rosnącego poziomu kapitału prywatnego, a zatem zmniejsza 
obciążenie dla budżetu publicznego (w tym budżetu Komisji); 

b. Ogranicza obciążenia administracyjne państw członkowskich związane z absorpcją 
funduszy Komisji, (chociaż z drugiej strony państwa członkowskie będą ich potrzebować 
w celu stworzenia sprzyjających warunków dla PPP); 

c. Zwiększa prawdopodobieństwo efektywnej pod względem kosztów realizacji projektów, 
ponieważ zostało udowodnione, że partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) dostarcza 
projekty mające najkorzystniejszą relację wartości do ceny, dobrą konstrukcję 
i odpowiedni podział ryzyka. 

 

32. To zalecenie jest zgodne z niedawną analizą OECD „Infrastruktura do roku 2030”, z której wynika, 
że rządy będą musiały uciec się do takich alternatyw jak prywatne finansowanie oraz narzędzia 
zarządzania zapotrzebowaniem na infrastrukturę. Nowe podejście do finansowania infrastruktury 
mogłoby obejmować partnerstwa publiczno-prywatne oraz częstsze korzystanie z funduszy 
emerytalnych oraz innych dużych inwestorów instytucjonalnych. 

 

33. Kluczowym czynnikiem odpowiedzialnym za powodzenie wdrażania opcji prywatnego finansowania 
jest poziom kompetencji administracji publicznej. Jednakże poziom kompetencji administracji 
publicznej, w szczególności specjalnych jednostek ds. PPP, jest ograniczony przepisami dotyczącymi 
wynagrodzeń, które utrudniają rekrutację doświadczonych i kompetentnych pracowników oraz wolę 
polityczną, aby dysponować masą krytyczną w jednostce ds. PPP. Zwykle w tych jednostkach jest 
niewystarczająca liczba pracowników i brak im poparcia politycznego. Obecna polityka Komisji na 
rzecz zwiększania poziomu kompetencji w odnośnych państwach członkowskich opiera się na 
dostarczaniu pomocy technicznej, ostatnio usystematyzowanej w instrumencie Jaspers i TEN-TEA 
oraz dzięki dostarczaniu wytycznych (np. wytyczne dla pomyślnego partnerstwa publiczno-
prywatnego) oraz opracowywanie dyrektyw (np. zielona księga w sprawie zamówień w ramach PPP). 
Zdecydowanie zaleca się dalszy rozwój instrumentów ułatwiających, wspierających państwa 
członkowskie, np. poprzez utworzenie grupy zadaniowej TEN PPP. 

 

Wnioski 

 

34. Dostępne instrumenty finansowe można podzielić na instrumenty finansowe i instrumenty 
ułatwiające. Instrumenty ułatwiające mają na celu zwiększenie akceptowalności przedmiotowych 
projektów przez banki. Poniższe wykresy pokazują instrumenty finansowe związane z etapami 
istnienia projektu. Należy zauważyć, że fundusze strukturalne i spójności nie mogą być stosowane do 
projektów finansowanych z budżetu TEN. Z prawnego punktu widzenia powinno być możliwe 
połączenie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z funduszem gwarancji kredytowych, który 
jest częściowo związany z budżetem TEN, ale który nie jest używany do finansowania, ale 
ułatwiania. 
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Wykres 0.1 Streszczenie instrumentów finansowych dostępnych dla TEN-T 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

PEP SE (IFC)

IBRD loans and guarantees

Member State 
Funding

Member State Funding (debt & equity

Private participation (debt & equity)
TEN Budget Co-

financing of studies

TEN Budget Equity (up to 1% of budget)

Cohesion Fund

ERDF

Structured Finance Facility

TEN Risk Capital Facility

Direct EU grants for
investment

 
Źródło: ECORYS, 2007 r. 
 

Legenda: 

PEP-SE (IFC) – usługi doradcze IFC w Europie Południowej 

Tendering – przetarg 

Financial close – zamknięcie finansowe 

Rescheduling – rozłożenie płatności 

Time line – terminy realizacji 

Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 

Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 

Construction – budowa  

Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 

Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 

Member state funding – finansowanie przez państwo członkowskie 

TEN Budget Co-financing of studies – współfinansowanie badań z budżetu TEN 

Member state funding – Debt & equity - finansowanie przez państwo członkowskie – zadłużenie i kapitał 

Private participation - Debt & equity – udział firm prywatnych – zadłużenie i kapitał 

IBRD loans and guarantees – kredyty i gwarancje MBOR 

TEN Budget Equity (up to 1% budget) – kapitał z budżetu TEN (do 1% budżetu) 

Cohesion Fund – Fundusz Spójności 

ERDF - EFRR 

Structured Finance Facility - Strukturalny instrument finansowy 

TEN Risk Capital Facility – Instrument kapitału ryzyka TEN 

Direct EU grants for investment – bezpośrednie unijne dotacje na inwestycje 
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Wykres 0.2 Przegląd ułatwiających instrumentów finansowych 
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Źródło: ECORYS, 2007 r. 
 

Legenda: 

Tendering – przetarg 

Financial close – zamknięcie finansowe 

Rescheduling – rozłożenie płatności 

Time line – terminy realizacji 

Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 

Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 

Construction – budowa  

Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 

Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 

PEP-SE (IFC) – usługi doradcze IFC w Europie Południowej 

MIGA - Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) Banku Światowego 

EIB Internal specialised centre of expertise - wewnętrzny specjalistyczny ośrodek EBI 

Loan guarantee for TENs (EC & EIB) - gwarancje kredytowe dla sieci transeuropejskich (WE i EBI) 

Jaspers – instrument Jaspers  

 

35. W ostatnich latach dostępność prywatnego kapitału znacznie wzrosła w związku z pojawieniem się 
funduszy infrastrukturalnych w dużym stopniu finansowanych przez fundusze emerytalne i innych 
inwestorów instytucjonalnych. Stwierdzono, że te fundusze mogłyby pozyskać transakcje o łącznej 
wartości 500 mld euro i oczekuje się, że będą one wzrastać w nadchodzących latach. Jako takie mogą 
sfinansować dużą część (jeśli nie całość) sieci TEN-T, chociaż transeuropejska sieć transportowa 
będzie musiała konkurować z innymi rynkami, jak Stany Zjednoczone i Indie oraz inne sektory, jak 
ochrona zdrowia, edukacja i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które coraz częściej 
wykorzystują partnerstwo publiczno-prywatne jako środek do realizacji projektów. 

 

36. Instrumenty Komisji mogłyby także pozyskać dostępny kapitał prywatny. Szczególnie system 
gwarancji kredytowych EBI jest uważany za skuteczny instrument przyciągania prywatnego kapitału, 
ponieważ podnosi zdolność kredytową projektu na szczebel inwestycyjny. 
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37. Można także stwierdzić, że pomimo rosnącej ilości kapitału prywatnego rozwój partnerstwa 
publiczno-prywatnego jako środka absorpcji tego kapitału prywatnego, w szczególności w nowych 
państwach członkowskich, jest ograniczony. Chociaż większość krajów stworzyła w miarę 
sprzyjające warunki dzięki ustawodawstwu i/lub jednostce ds. PPP, w większości krajów przebieg 
transakcji jest ograniczony. Oczywistym tego powodem jest brak woli politycznej do korzystania 
z partnerstwa publiczno-prywatnego, być może wzmocniony jeszcze przez niechęć do przekazywania 
odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych do sektora prywatnego i/lub pokusę 
„bezpłatnego” finansowania w formie dotacji ze strony Komisji. 

 

Zalecenia 

 

38. Zalecenie 1: Zwrócenie uwagi na prywatne środki finansowe 
Zwrócenie większej uwagi na prywatne środki finansowe dla celów realizacji sieci TEN-T oznacza 
optymalne wykorzystanie coraz większej dostępności kapitału prywatnego oraz korzyści 
z partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w kontekście bardziej skutecznej i wydajnej realizacji 
projektów, co powszechnie określa się mianem najkorzystniejszej relacji wartości do ceny. 

 

39. Zalecenie 2: Skoncentrowanie instrumentów finansowych Komisji na gwarancjach 
Skoncentrowanie się bardziej na gwarancjach wspólnotowych, a zatem zmniejszenie poziomu ryzyka 
sprawi, że projekty będą bardziej atrakcyjne dla prywatnych inwestorów, co uważa się za 
konieczność na rynkach, na których projekty muszą konkurować z innymi projektami, aby 
przyciągnąć kapitał prywatny (np. konkurencja ze strony innych rynków, jak Stany Zjednoczone 
i Indie oraz inne sektory, jak ochrona zdrowia, edukacja i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej). 
Jeżeli chodzi o gwarancje, zaleca się zwłaszcza ustanowienie systemu gwarancji dostępności obok 
już istniejącego systemu gwarancji kredytowych. System gwarancji dostępności ma zająć się 
specjalnie ryzykiem w danym kraju w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu 
o dostępność, podczas gdy system gwarancji kredytowych będzie zajmować się ryzykiem związanym 
z zapotrzebowaniem w przypadku przedsięwzięć typu PPP w oparciu o opłatę za korzystanie. 

 

40. Zalecenie 3: Zwrócenie większej uwagi na instrumenty ułatwiające 
W chwili obecnej uwaga Komisji w odniesieniu do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) 
skupia się głównie na tworzeniu zdolności absorpcji dotacji europejskich. Podejmuje się także próby 
wspierania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w dziedzinie środowiska naturalnego 
(np. przepisy dotyczące PPP i/lub jednostka ds. PPP), ale jak dotąd nie zaowocowały one szeregiem 
projektów w nowych państwach członkowskich. W związku z tym zaleca się zwiększenie starań na 
rzecz rozwoju PPP, najlepiej dzięki skoordynowaniu podejścia z innymi instytucjami wielostronnymi, 
jak EBOR i Bank Światowy. Mogłoby to mieć miejsce dzięki proponowanej grupie zadaniowej 
ds. TEN PPP, mającej stanowić centralny zespół koordynujący i wspierający, złożony z ekspertów 
w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, która mogłaby nawet wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wdrażanie projektów transgranicznych. 

 

41. Zalecenie 4: Promowanie korzystania z partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu 
o dostępność 
Zauważono, że preferowanym modelem PPP, w szczególności w nowych państwach członkowskich 
(z wyjątkiem Węgier), wydaje się być partnerstwo publiczno-prywatne w oparciu o opłatę za 
korzystanie. Model ten oznacza transfer ryzyka związanego z zapotrzebowaniem wraz z ryzykiem 
związanym z budową na sektor prywatny. Inwestorzy prywatni są mniej zainteresowani 
przedsięwzięciami o tego rodzaju profilu ryzyka nawet wówczas, gdy są one wspierane przez system 
gwarancji kredytowych. Krótko mówiąc, podaż partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o opłatę 
za korzystanie (czyli DBFMO) jest duża, natomiast popyt na te projekty jest ograniczony 
(do pewnego stopnia), w przeciwieństwie do partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o jednolitą 
opłatę (czyli DBFM), gdzie podaż jest ograniczona (głównie Węgry, Holandia, Belgia oraz sektory 
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inne niż infrastruktura transportowa), a popyt jest duży (profil ryzyka odpowiada strategii 
inwestycyjnej funduszy emerytalnych). W konsekwencji zaleca się zwiększenie korzystania 
z płatności w oparciu o dostępność, a nawet dalsze zwiększenie ich atrakcyjności dla prywatnych 
inwestorów dzięki wykorzystaniu wcześniej wspomnianego systemu gwarancji dostępności. 
Związane z tym zobowiązania publicznej instytucji zamawiającej można by pokryć z przychodów 
z ogólnokrajowych opłat za użytkowanie dróg (np. system winiet), umieszczając w ten sposób ryzyko 
związane z zapotrzebowaniem na odpowiednim poziomie. 
 

42. Zalecenie 5: Zwiększenie politycznego zaangażowania w transeuropejską sieć transportową 
(TEN-T) 
Ostatnie zalecenie dotyczy zwiększenia politycznego zaangażowania w państwach członkowskich. 
Państwa członkowskie mają do odegrania ważną rolę w odniesieniu do rozwoju sieci 
transeuropejskich. Jednakże w szczególności nowe państwa członkowskie mają do czynienia 
z ograniczeniami budżetowymi, a zatem brak im zaangażowania, aby inwestować w projekty, które 
niekoniecznie wspierają ich cele krajowe. Jedną z głównych barier jest opracowywanie krajowego 
budżetu, co jest także ściśle powiązane z politycznym zaangażowaniem w projekty transeuropejskiej 
sieci transportowej. Tym problemem należy się zająć i przeanalizować różne możliwości. Po 
konsultacjach z odnośnym państwem członkowskim różne projekty dotyczące TEN-T są 
klasyfikowane jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) albo niebędące PPP. 

 

43. Na podstawie tych zaleceń proponuje się następujące ramy finansowe, z uwzględnieniem 
koniecznych instrumentów ułatwiających. 

 

Tabela 0.1 Zalecane ramy finansowe dla transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) 

Kategoria 
projektu 

Instrument 
ułatwiający 

przygotowanie 
Instrument finansowy 

Instrument 
ułatwiający 

łagodzenie ryzyka 

Instrument 
ułatwiający 

koordynację i 
monitorowanie 

Projekty 
tradycyjne 

Jaspers 

Fundusz Spójności 
uzupełniający finansowanie 
przez państwa 
członkowskie 

Nie dotyczy 

PPP w 
oparciu o 
jednolitą 
opłatę 

Grupa 
zadaniowa TEN 
PPP  

Kapitał prywatny 
uzupełniony w 
wymaganym zakresie o 
instrument inwestycyjny 
TEN  

System gwarancji 
dostępności  

PPP w 
oparciu o 
opłatę za 
korzystanie 

Grupa 
zadaniowa TEN 
PPP 

Kapitał prywatny 
uzupełniony w 
wymaganym zakresie o 
strukturalny instrument 
finansowy 

System gwarancji 
kredytowych 

TEN-TEA 

Źródło: ECORYS 2007 r.
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WYKAZ SKRÓTÓW I TERMINÓW 
 

KRB Konwencja o różnorodności biologicznej 

AGI Działanie na rzecz wzrostu 

CAPEX Nakłady inwestycyjne 

FS Fundusz Spójności 

Koncesja  
Umowa pomiędzy Promotorem a Dostawcą (Koncesjonariuszem) o wykonanie 
określonej usługi bądź obiektu (np. drogi) w określonym czasie, przy czym 
opłaty będą wnoszone przez użytkowników końcowych.  

OPD Operacyjny Plan Działań 

SPMU System przejrzystości i monitorowania umowy 

DBFM  

DBFMO  

DG TREN Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu 

DSCR Wskaźnik pokrycia odsetek 

EBOR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

KE Komisja Europejska 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

PE Parlament Europejski 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

UE Unia Europejska 

UE-25 Państwa członkowskie Unii Europejskiej 

EUR Euro (€) 

Eurostat Instytucja Unii Europejskiej odpowiedzialna za gromadzenie i analizowanie 
danych statystycznych dotyczących Unii Europejskiej. 

Zamknięcie 
finansowe 

Moment, gdy umowy komercyjne i finansowe zostały podpisane, a warunki 
poprzedzające pierwsze podjęcie pieniędzy dostępnych w ramach kredytu 
zostały wypełnione. 

PKB Produkt krajowy brutto 

PNB Produkt narodowy brutto  

MBOR Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 

MKF Międzynarodowa Korporacja Finansowa 

MIF Międzynarodowe instytucje finansowe 

ISPA Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej 

JASPERS Wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich  

LGTT Gwarancje kredytowe dla transportu sieciami transeuropejskimi (TEN) 
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LIIT Fundusz inwestycyjny infrastruktury lokalnej 

MIGA Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych 

OBS Dotacja oparte na wydajności 

OBSS System dotacji opartych na wydajności 

OPEX Koszty utrzymania 

PEP SE Partnerstwo przedsiębiorstw prywatnych dla Europy  
Południowo-Wschodniej 

PFI Inicjatywa Project Finance 

PPIAF Instrument doradczy w dziedzinie infrastruktury publiczno-prywatnej 

PPP Partnerstwo publiczno-prywatne 

PRG Gwarancja częściowa w odniesieniu do ryzyka 

PRI Ubezpieczenie od ryzyka politycznego 

Projekt Jasno zdefiniowana inwestycja w zasoby materialne, np. w określoną część 
drogi, most itp. 

Project 
Finance 

Kredyt, którego zabezpieczeniem są głównie przepływy pieniężne 
wygenerowane przez projekt, a który nie opiera się na bilansie 
przedsiębiorstwa, na zabezpieczeniu w postaci wartości środków materialnych 
czy na innych formach zabezpieczenia. 

Dostawca Podmiot odpowiedzialny za wdrażanie i działanie projektu PPP na mocy 
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z Promotorem. 

RCF Instrument kapitału ryzyka 

SFF Strukturalny instrument finansowania 

S&P Agencja ratingowa Standard & Poor’s 

SPV 

Spółka specjalnego przeznaczenia – przedsiębiorstwo mające własną 
osobowość prawną, utworzone dla realizacji określonych celów, np. 
zaciągnięcia długu na potrzeby budowy projektu, składania zamówień na 
budowę i konserwację oraz otrzymywania wynagrodzenia.  

TEN Sieci transeuropejskie. Połączenia transportowe i komunikacyjne priorytetowe 
dla Unii Europejskiej. 

TEN-TEA Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej 

TIF Instrument inwestycyjny TEN 

WB Wielka Brytania 

AGI Działanie na rzecz wzrostu 
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1. WSTĘP 
 

1.1. CEL NINIEJSZEJ ANALIZY 

Głównym celem niniejszej analizy jest przyjrzenie się nowym instrumentom finansowym 
dotyczącym europejskiej infrastruktury i usług transportowych. Analiza ta obejmuje budżet 
przeznaczony na TEN, kredyty, fundusz gwarancji kredytowych oraz partnerstwa publiczno-
prywatne (PPP); a także sposób, w jaki będą one stosowane i łączone dla uzyskania 
optymalnego rezultatu. 
 
W celu odpowiedzi na to pytanie sformułowano szereg pytań pomocniczych: 
• Najważniejsze pytanie wymagające odpowiedzi brzmi: Które z instrumentów finansowych 

są najbardziej obiecujące oraz jak będą stosowane i łączone, aby uzyskać optymalny rezultat 
w odniesieniu do skutecznej realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), jak 
pierwotnie zaplanowano? 

• Które instrumenty finansowe powinny być stosowane w celu pozyskania kapitału 
prywatnego? 

• Jakie warunki prawne, finansowe i ekonomiczne są potrzebne dla zapewnienia sukcesu 
projektów PPP dotyczących infrastruktury transportowej? 

• Jakie są najistotniejsze przeszkody utrudniające uczestnictwo kapitału prywatnego 
w projektach TEN-T? 

• Czy istnieją inne rokujące instrumenty finansowe lub źródła dla TEN-T, które nie były 
jeszcze przedmiotem merytorycznej dyskusji na szczeblu Unii Europejskiej? 

 
1.2. KONTEKST 

Historia TEN-T 
 
Program TEN-T zapoczątkowano w latach 90-tych XX wieku i jest on stale rozwijany, co 
zilustrowano w tabeli poniżej. 
 
Tabela 1.1. Chronologia TEN-T 

Rok Sytuacja 
1990 Komisja Europejska przyjmuje pierwszy plan działania dotyczący sieci transeuropejskich 

1993 TEN uzyskują podstawę prawną w traktacie z Maastricht 

1994 Rada Europejska w Essen udziela poparcia dla wykazu 14 szczegółowych projektów TEN-T  

1995 Przyjęcie rozporządzenia finansowego w sprawie wsparcia dla TEN-T 

1996 Przyjęcie wytycznych dotyczących TEN-T 

2001 Przyjęcie wytycznych dotyczących TEN-T, rozszerzonych o infrastrukturę portową 

2003 
Grupa pod przewodnictwem Vana Mierta składa wniosek w sprawie nowych projektów priorytetowych i domaga się 

nowych środków finansowania 

2004 
Przyjęcie znowelizowanych wytycznych i rozporządzenia finansowego, wraz z wykazem 30 projektów priorytetowych 

oraz wyższą kwotą maksymalnego finansowania, wynoszącą w niektórych przypadkach 20% 

2005 

- Nominacja pierwszych sześciu europejskich koordynatorów  

- Grupa pod przewodnictwem Loyoli de Palacio składa wniosek o połączenie TEN-T z krajami sąsiadującymi z UE 

- Protokół ustaleń pomiędzy Komisją Europejską (DG TREN) oraz EBI ustanawiający bardziej sprecyzowany mandat 

dla priorytetowego traktowania projektów transgranicznych 
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Rok Sytuacja 

2006 

- Przygotowania do uruchomienia nowych instrumentów w celu wsparcia wykonania projektów priorytetowych TEN 

- Restrukturyzacja funduszy strukturalnych 

- Opracowanie nowego instrumentu finansowego 
 
Źródło:  Priorytetowe osie i projekty transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T na 2005 r., Dyrekcja Generalna ds. Energii 

i Transportu Komisji Europejskiej, 2005 r., aktualizacja dokonana przez ECORYS, 2007 r. 
 
Program TEN-T w chwili obecnej 
 
Aktualnie program TEN-T składa się z 30 projektów priorytetowych określonych przez grupę 
wysokiego szczebla ds. TEN-T pod przewodnictwem Karela van Mierta. Oczekuje się, że 
projekty priorytetowe dotyczące budowy TEN-T według specyfikacji grupy wysokiego szczebla 
z 2003 r. będą potrzebowały finansowania w wysokości ponad 235 mld euro w latach 2003-
2020, z czego największa część będzie przypadała na okres 2007-2013. 
 
Całkowity koszt ukończenia sieci TEN-T, na który oprócz projektów priorytetowych składają 
się także dodatkowe środki mające na celu stworzenie nowoczesnej sieci transportowej 
w rozszerzonej Europie, wynosi ponad 600 mld euro. 
 
Realizacja sieci TEN-T jest głównie obowiązkiem państw członkowskich. Rozwój sieci TEN 
otrzymuje wsparcie z szeregu instrumentów finansowych opracowanych przez Komisję i EBI, 
które zostaną poruszone w dalszej części tego dokumentu. Wykres poniżej obrazuje oczekiwaną 
strukturę finansową projektów. 
 
Wykres 1.1. Koszt i finansowanie TEN-T (mld €) wg szacunków Komisji Europejskiej 
z 2005 r.  

Koszt i finansowanie TEN-T (mld €) 
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Źródło: Priorytetowe osie i projekty transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T na 2005 r. 
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Wdrożenie projektów priorytetowych TEN-T 
 
W 2003 r. grupa wysokiego szczebla stwierdziła, że wdrażanie było hamowane przez 
ograniczenia finansowe w państwach członkowskich, podkreślając potrzebę dodatkowego 
finansowania. Zbudowano zaledwie jedną trzecią całej sieci. Ukończono jedynie trzy z 14 
szczegółowych projektów, które otrzymały poparcie Rady Europejskiej w Essen w 1994 r. 
 
Jednak poziom inwestycji w infrastrukturę transportową obniżył się w większości państw 
członkowskich i wynosi obecnie poniżej 1% PKB. Ponieważ główne projekty TEN-T są realnie 
wykonalne jedynie, gdy są zaprojektowane, sfinansowane i wdrażane na szczeblu europejskim, 
jest mało prawdopodobne, by państwa członkowskie działając indywidualnie mogły wdrożyć 
główne projekty priorytetowe. 
 
Od czasu wprowadzenia wytycznych wspólnotowych kładzie się szczególny nacisk na odcinki 
transgraniczne, które określono jako obszary priorytetowe całej sieci. Jednak coraz częściej 
zauważa się, że to właśnie te odcinki transgraniczne są kluczowym brakującym elementem 
sieci. Połączenia transgraniczne doświadczają znacznych trudności zwłaszcza z uwagi na to, że 
nadaje się im mniejszy priorytet na szczeblu krajowym oraz wymagają one większej 
koordynacji. 
 
1.3. STRUKTURA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA 

W niniejszym sprawozdaniu zawarto główne spostrzeżenia oraz wyniki analizy w odniesieniu 
do potencjalnie dostępnych instrumentów finansowych dotyczących wdrożenia TEN-T. 
Instrumenty te poddano przeglądowi w kontekście istnienia całego projektu. Poniższy wykres 
ukazuje różne etapy istnienia projektu.  

 

Wykres 1.2. Etapy istnienia projektu 

 
Źródło: ECORYS 2007 r. 
 
W celu udzielenia odpowiedzi na pytania postawione w części 1.1, w sprawozdaniu tym 
skupiono się po pierwsze na różnych źródłach, z których pochodzi finansowanie 
transeuropejskich sieci transportowych lub które ułatwiają tworzenie takich sieci, co 
zobrazowano na wykresie 1.1. 
• W rozdziale 2 przybliżono rolę Komisji Europejskiej (KE) oraz wymieniono instrumenty 

finansowe dostępne dla TEN-T na szczeblu WE. W kolejnych rozdziałach znajduje się 
przegląd dodatkowych (innowacyjnych) dostępnych instrumentów finansowych, które mogą 
uzupełnić obecnie stosowany system finansowania TEN-T poprzez dotacje UE. Niniejsze 
opracowanie nie obejmuje wprowadzenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej. 

• W rozdziale 3 opisano rolę i instrumenty finansowe państw członkowskich oraz zdolność 
absorpcyjną funduszy UE i kapitału prywatnego. 
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• Rozdział 4 poświęcony jest instrumentom finansowym oferowanym przez sektor prywatny. 
Opisano w nim także warunki prawne, finansowe i ekonomiczne konieczne dla udanej 
realizacji projektów partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). 

• W rozdziale 5 opisano rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz instrumentów 
finansowych przez niego oferowanych. 

• Rozdział 6 zawiera omówienie instrumentów finansowych, które są lub były dostępne 
w ramach innych źródeł. 

• W rozdziale 7 zawarto przegląd głównych spostrzeżeń wynikających ze sprawozdania oraz 
udzielono odpowiedzi na pytania sformułowane przed jego wykonaniem. Rozdział ten 
obejmuje także krótki opis argumentów za i przeciw wykorzystaniu nowych instrumentów 
finansowych, które mogłyby stanowić katalizatory dla inwestorów prywatnych. Znajdują się 
w nim także dodatkowe zalecenia. 

 
W całym tekście sprawozdania instrumenty finansowe oraz ograniczenia są przedstawiane przy 
odwołaniu się do etapów istnienia projektu, przedstawionych na wykresie 1.2. 
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2. KOMISJA EUROPEJSKA 
 

2.1. ROLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Mimo iż Komisja Europejska zainicjowała opracowanie TEN-T, obowiązek realizacji sieci 
spoczywa na państwach członkowskich. Komisja zajmuje się głównie ułatwieniami dla tej 
realizacji oraz współfinansowaniem. 
 
niniejszy rozdział dotyczy kwestii związanych z instrumentami, jakie ma do dyspozycji Komisja 
Europejska. 
 
2.2. INSTRUMENTY FINANSOWE 

2.2.1. Budżet Komisji Europejskiej na TEN-T 
 
Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej (DG TREN) dysponuje 
budżet TEN-T w wysokości 8 mld euro na okres 2007-2013. 
 
Budżet TEN-T jest dostępny jedynie dla projektów, które nie otrzymują dotacji z Funduszu 
Spójności czy funduszy strukturalnych. Ponieważ wiele nowych państw członkowskich oraz 
krajów akcesyjnych kwalifikuje się do pomocy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 
większa część budżetu TEN-T przekazywana jest państwom członkowskim UE-15. Ponadto 
85% budżetu przeznaczane jest na projekty priorytetowe. 
 
Pomoc wspólnotowa może być łączona. Jednak bez względu na formę wybranej interwencji, 
łączna kwota pomocy wspólnotowej nie może przekroczyć 20% całkowitego kosztu inwestycji. 
 
Rozporządzenie finansowe dotyczące TEN1 stanowi, że budżet TEN może być wykorzystywany 
na następujące cele: 
• współfinansowanie badań (do 50% kosztów badania); 
• bezpośrednie dotacje do inwestycji w należycie uzasadnionych przypadkach; 
• instrument kapitału ryzyka; 
• system gwarancji EBI; 
• dotacje na spłatę odsetek dla kredytów udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny lub 

inne publiczne lub prywatne instytucje finansowe. 
 
Przewiduje się, że spośród powyższych instrumentów jedynie nowo opracowany system 
gwarancji przyczyni się do pozyskania kapitału prywatnego. Poniższy wykres przedstawia 
wykorzystanie unijnego budżetu TEN-T w powiązaniu z etapami istnienia projektu. 

                                                      
1  Rozporządzenie (WE) nr 2236/95 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/1995 z 19 lipca 1999 r., 

rozporządzeniem (WE) nr 788/2004 z 21 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzeniem (WE) nr 807/2004 z 21 kwietnia 
2004 r. 
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Wykres 2.1 Unijny budżet TEN-T w powiązaniu z etapami istnienia projektu 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

TEN Budget Co-
financing of studies

TEN Budget Equity (up to 1% of budget)

Direct grants for
investment

Loan Guarantee
for TENs

Źródło: ECORYS 2007 r. 
 
Legenda: 

Tendering – przetarg 

Financial close – zamknięcie finansowe 

Rescheduling – rozłożenie płatności 

Time line – terminy realizacji 

Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 

Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 

Construction – budowa  

Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 

Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 

TEN Budget Co-financing of studies – współfinansowanie badań z budżetu na TEN 

Direct grants for investment – bezpośrednie dotacje do inwestycji 

Loan guarantee for TENs – gwarancje kredytowe dla TEN 

TEN Budget Equity (up to 1% of budget) – udział budżetu TEN (do 1% budżetu) 

 

Dotacje do inwestycji i badań 

Dotacje do inwestycji i badań są przydzielane, lecz nie są istotnym bodźcem do ukończenia 
projektów. Dotacje są zazwyczaj udzielane przez rządy krajów-ofiarodawców na rzecz krajów 
rozwijających się i są rozdzielane w drodze mediacji z lokalnym rządem. 
 
Instrument kapitału ryzyka (RCF) 
Instrument kapitału ryzyka został zainicjowany przez Komisję Europejską jako instrument 
mający zapewnić kapitał ryzyka dla projektów TEN, które są (częściowo) finansowane 
z kapitału prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Komisja Europejska 
udostępniła na ten instrument 46 mln euro, będących pod zarządem EBI. Do chwili obecnej 
przeznaczono 25 mln euro na cele współinwestycji, wraz z prywatnym funduszem na inwestycje 
infrastrukturalne o nazwie Galaxy Fund (GF), z którego wydatkowano do chwili obecnej 3 mln 
euro na cele spłaty długu typu mezzanine na rzecz przedsiębiorstwa projektowego ALIS, które 
posiada koncesję na eksploatację płatnej autostrady A28 Rouen-Alencon. Środki przeznaczone 
przez Komisję Europejską dla GF mogą być wykorzystane na finansowanie sieci TEN jedynie 
według uprzednio zdefiniowanych kryteriów wyboru. Zauważono, że EBI dokonał dalszych 
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zobowiązań dotyczących kapitału ryzyka na rzecz funduszy Dutch Infrastructure Fund i Dexia 
Southern EU Infrastructure Fund. 
 
W czasie opracowywania i uruchamiania instrumentu kapitału ryzyka, instrument taki był 
potrzebny ze względu na sytuację na rynku finansowym, która charakteryzowała się niedoborem 
kapitału inwestycyjnego. Powodem utworzenia instrumentu kapitału ryzyka była konieczność 
zapewnienia udziału kapitału ryzyka we wspólnotowych środkach pomocowych na rzecz 
projektów, natomiast celem nadrzędnym była pomoc w ułatwianiu wdrażania projektów TEN. 
Właściwe rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 188 dnia 4 lipca 
2001 r., a następnie weszło w życie. 
 
A zatem celem rozporządzenia jest zachęcenie do większego udziału inwestycji pochodzących 
z sektora prywatnego w przyszłości. Jak dotąd finansowanie pochodziło głównie z inwestycji 
sektora publicznego oraz z budżetu UE w formie dotacji i kredytów z EFI i EBI. 
 
We wnioskach z oceny instrumentu kapitału ryzyka TEN z czerwca 2006 r. uznano za wątpliwe, 
by taka sama konieczność istniała obecnie. Instrument kapitału ryzyka w istocie nie spotykał się 
z przychylnym przyjęciem już od samego początku. Przyczyną takiej sytuacji był fakt, że 
kryteria kwalifikowalności projektów zostały bardzo wąsko zdefiniowane, przez co całe 
przedsięwzięcie było skomplikowane. Ogólnie rzecz biorąc instrument kapitału ryzyka nie 
odegrał roli katalizatora przyciągającego wartościowych inwestorów, niezbędnych dla realizacji 
projektów. 
 
System gwarancji kredytowych 
Wdrożenie systemu gwarancji kredytowych jest planowane na 2007 r. na podstawie 
przeprowadzonych przez EBI badań rynku, które wykazały, że: 
• partnerzy prywatni nie akceptują ryzyka związanego z ruchem drogowym; 
• Komisja Europejska również nie akceptuje ryzyka związanego z ruchem drogowym; 
• symulacje finansowe wykazały, że ryzyko związane z ruchem drogowym jest zmniejszone 

przez instrument finansowy gwarantujący spłatę obsługi zadłużenia w okresie uruchamiania 
projektu. 

 
Instrument ten ma za zadanie zapewniać wsparcie dla określonych rodzajów PPP. Celem jest 
stymulowanie inwestycji sektora prywatnego w priorytetowe projekty z zakresu TEN-T poprzez 
pomoc kredytową. System gwarancji kredytowych jest zatem pomyślany jako zabezpieczenie 
przed nieprzewidzianymi niedoborami w przepływach pieniężnych dostępnych na obsługę 
zadłużenia. Jest to zobowiązanie KE służące wsparciu instrumentu długu podporządkowanego 
dotyczącego projektu TEN w okresie uruchamiania projektu, który trwa od końca budowy do 
stabilizacji przepływów pieniężnych. 
 
Jedną z głównych zalet takiego instrumentu jest jego zdolność pozyskiwania kapitału 
prywatnego oraz fakt, że pieniądze z funduszu gwarancyjnego mogą być wykorzystywane 
w sposób elastyczny do celów więcej niż jednego projektu, przy czym w przypadku dotacji 
pieniądze mogą być wydane tylko jednorazowo. 
 
Projekt kwalifikuje się do uzyskania gwarancji, gdy otrzymuje rating kredytowy na określonym 
poziomie (BB- do BBB) w odniesieniu do ratingów kredytowych projektów. Im wyższy rating 
kredytowy (przy czym AAA to poziom wyższy niż np. B), w tym większym stopniu projekt jest 
akceptowalny przez banki. Głównym czynnikiem wpływającym na akceptowalność projektu 
przez banki jest wskaźnik pokrycia odsetek (DSCR). Wskaźnik ten świadczy o zasięgu, w jakim 
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dochód z operacyjnych przepływów pieniężnych może spełnić wymogi obsługi zadłużenia. 
Odnośne ratingi kredytowe opracowane przez agencję Standard & Poor’s (S&P) zamieszczono 
w poniższej tabeli: zacienione wiersze oznaczają zasięg ratingów dla projektów 
kwalifikowalnych do systemu gwarancji EBI. 
 
Tabela 2.1 DSCR i długoterminowy rating kredytowy 

Długoterminowy rating kredytowy DSCR 
A 3,0 

BBB 1,5 

BB 1,2 

B 1,0 

Źródło: EBI, Ocena transgranicznych projektów TEN, 2006 r. 
 
Powyżej poziomu BBB w ratingu kredytowym projekt zostaje zakwalifikowany jako 
inwestycyjny i nie potrzebuje gwarancji. W takim przypadku gwarancja przyczyniłaby się 
jedynie do zwiększenia kosztu kapitału ze względu na margines ryzyka. Projekty poniżej 
określonego poziomu ratingu kredytowego nie mogą uzyskiwać wsparcia z gwarancji. 
 
Należy zwrócić uwagę, że gwarancja nie jest instrumentem, który finansuje inwestycję, lecz jest 
instrumentem wspierającym akceptowalność projektu przez banki. W takim przypadku fundusz 
gwarancji kredytowych jest obecnie jedynym elementem budżetu UE przeznaczonego na TEN, 
który może być łączony z funduszami strukturalnymi oraz Funduszem Spójności. 
 
Efekt dźwigni finansowej 
Potencjalny efekt dźwigni finansowej uzyskany dzięki temu instrumentowi jest znaczny. 
Komisja przeznaczyła 500 mln euro, a EBI dodatkowo udostępnił kolejne 500 mln, co oznacza, 
że budżet osiągnął kwotę 1 mld euro. W ramach instrumentu gwarancyjnego zabezpieczenie 
przydziału kapitału, w zależności od profilu ryzyka różnych projektów, można oszacować na 
20% kwoty gwarantowanej (tj. na każde 100 mln euro wystawionych gwarancji powinno zostać 
zarezerwowane zabezpieczenie w wysokości 20 mln euro). Oznacza to, że w ramach 
instrumentu gwarancyjnego łączna kwota wystawionych gwarancji wzrasta do 5 mld euro, co 
stanowi sumę 10 razy większą od pierwotnego wkładu Komisji. Instrument gwarancyjny 
wspiera mechanizm długu uprzywilejowanego, ponieważ dostawcy długu mają pewność, że 
zadłużenie podporządkowane pozostanie w projekcie. To znacznie zmniejsza profil ryzyka 
projektu i przyciągnie więcej dostawców długu uprzywilejowanego. Oznacza to, że 
zgromadzone środki mają duży potencjał dalszego zwiększania się dzięki takiemu wsparciu 
akceptowalności przez banki. Można się spodziewać, że zgromadzone środki wyniosą 20-30 
razy więcej od pierwotnego wkładu Komisji.  
 
Dotacje na spłatę odsetek 
Dotychczas nie stosowano dotacji na spłatę odsetek. 
 
2.2.2. Fundusz Spójności 
 
Z Funduszu Spójności (FS) finansowane są projekty mające na celu poprawę jakości środowiska 
naturalnego i rozwinięcie infrastruktury transportowej w państwach członkowskich, w których 
PNB per capita wynosi poniżej 90% średniej Wspólnoty oraz które realizują program 
konwergencji gospodarczej i kwalifikują się do wsparcia z Funduszu Spójności. Wnioskować 
o pomoc mogą podmioty publiczne lub prywatne odpowiedzialne za wdrożenie projektu. 
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Projekty, które są współfinansowane z budżetu UE, nie kwalifikują się do takiego wsparcia. 
Środki finansowe są przydzielane głównie na projekty z dziedziny transportu i środowiska 
naturalnego. 
 
Most Vasco da Gamy w Lizbonie – Portugalia 
Most Vasco da Gamy w Portugalii powstał na podstawie zawartej na 33 lata umowy DBFO (na projekt, budowę, 
finansowanie i eksploatację), obejmującej również eksploatację i konserwację mostu 25 kwietnia (równoległego do 
mostu Vasco da Gamy). Zamówienie to zostało w ramach umowy przyznane przedsiębiorstwu Lusoponte. Chociaż 
realizacja projektu została zlecona na podstawie umowy DBFO, odpowiedzialność za wiele podstawowych 
rodzajów ryzyka została umownie nałożona na rząd. Łączny koszt inwestycji w budowę mostu wyniósł 900 mln 
euro. Most jest finansowany z kredytu przyznanego na 20 lat przez EBI (33%), z Funduszu Spójności (35%), dotacji 
rządowych (26%) oraz przez prywatnych udziałowców (6%). Spłaty na rzecz kapitału prywatnego i EBI są 
dokonywane na podstawie opłat za przejazd. 

Źródło: Infranews oraz baza danych ECORYS o PPP, 2007 r. 
 
2.2.3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z europejskich funduszy 
strukturalnych. Został ustanowiony w 1975 r., a jego utworzeniu przyświecał zamiar 
stymulowania rozwoju gospodarczego w najsłabiej rozwiniętych regionach UE. Do 
finansowania z EFRR kwalifikują się dwa rodzaje regionów: 
• regiony Celu 1: regiony, w których PKB wynosi poniżej 75% średniej UE; 
• regiony Celu 2: regiony, w których występują strukturalne trudności gospodarcze. 
 
EFRR dostarcza nie więcej niż 50% kwalifikowanych kosztów, udział ten może natomiast 
zostać zwiększony do 75% w przypadku regionów Celu 1. W odniesieniu do inwestycji 
infrastrukturalnych generujących znaczny dochód netto wkład nie może przekraczać 40% 
kwalifikowalnych kosztów w regionach Celu 1. Aby uzyskać wsparcie z EFRR, projekty muszą 
spełniać następujące kryteria: 
• cele projektu muszą odpowiadać jednemu lub większej liczbie priorytetów podlegających 

wsparciu, określonych w regionalnym dokumencie w zakresie programowania uzgodnionym 
z KE; 

• projekt musi mieć jasne i możliwe do osiągnięcia cele, a także oferować dodatkowe oraz 
trwałe korzyści dla rozwoju gospodarczego danego obszaru; 

• projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez wsparcia z EFRR. 
 
Jak dotąd nie korzystano z EFRR do finansowania projektów w zakresie TEN-T. 
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2.3. INSTRUMENTY UŁATWIAJĄCE 

2.3.1. Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-TEA) 
 
Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-TEA) została 
utworzona dnia 26 października 2006 r. Agencja zarządza budżetem wspólnotowym TEN-T 
dostępnym do celów propagowania transeuropejskiej sieci transportowej w ścisłej współpracy 
z dyrekcją DG TREN Komisji Europejskiej. Od 2007 r. Agencja zarządza budżetem rocznym 
w wysokości około 1 mld euro. 
 
Główne zadania Agencji są następujące: 
• zapewnienie zarządu technicznego i finansowego nad projektami współfinansowanymi 

w ramach budżetu na sieci TEN-T; 
• gromadzenie, analizowanie i przesyłanie Komisji wszelkich informacji wymaganych do 

wdrożenia sieci TEN-T, jak również wspieranie działań Komisji dotyczących 
programowania w odniesieniu do sieci TEN-T; 

• sprawdzanie zgodności projektów współfinansowanych przez Wspólnotę z zasadami 
polityki transportowej oraz z przepisami dotyczącymi infrastruktury sieci TEN-T; 

• zapewnienie wsparcia technicznego promotorom projektów oraz instytucjom finansowym, 
które będą odpowiedzialne za zarządzanie instrumentem gwarancji kredytowej dla 
projektów w ramach sieci TEN-T; 

• zapewnienie wszelkiego technicznego i administracyjnego wsparcia, o jakie zawnioskuje 
Komisja. 

 
2.3.2. Jaspers 
 
Wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich (Jaspers) jest zasadniczo 
oparta na dwóch głównych instrumentach finansowych europejskiej polityki spójności. 
 
Jaspers ma na celu wspieranie państw członkowskich, aby mogły przyspieszyć przygotowania 
głównych projektów z zakresu infrastruktury, które mają być współfinansowane z Funduszu 
Spójności oraz z EFRR. W szczególności poprzez program Jaspers KE pragnie zapewnić lepsze 
wykorzystanie funduszy wspólnotowych przez państwa członkowskie. 
 
W ramach programu Jaspers pomoc w przygotowaniu projektów obejmuje w szczególności 
(i) doradztwo w zakresie szczegółowych aspektów przygotowania projektu, (ii) analizę 
dokumentów, takich jak studia wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, projekty 
techniczne i dokumentacja przetargowa itp., (iii) doradztwo w zakresie koncepcyjnego 
opracowania projektów, (iv) doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa, (v) pomoc 
przy ocenie i przygotowywaniu wniosków o finansowanie w ramach Funduszu Spójności lub 
EFRR, (vi) wyjątkowo Jaspers może również służyć pomocą we wdrażaniu projektu 
(np. w odniesieniu do zamówienia) po decyzji Komisji o udzieleniu pomocy. 
 
Wykres poniżej przedstawia przegląd instrumentów w ramach FS, EFRR i Jaspers w kontekście 
etapów istnienia projektu. 
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Wykres 2.2. Fundusz Spójności i fundusze strukturalne w kontekście etapów istnienia 
projektu 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

JASPERS Cohesion fund

ERDF

Źródło: ECORYS 2007 r. 

 

Legenda: 

Tendering – przetarg 

Financial close – zamknięcie finansowe 

Rescheduling – rozłożenie płatności 

Time line – terminy realizacji 

Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 

Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 

Construction – budowa  

Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 

Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 

Jaspers – Jaspers 

ERDF – EFRR 

Cohesion Fund – Fundusz Spójności 

 

2.3.3. Europejscy koordynatorzy 
 
W celu poprawy koordynacji inwestycji znowelizowane wytyczne pozwalają Komisji na 
nominowanie europejskich koordynatorów dla poszczególnych odcinków transgranicznych, dla 
grup projektów zlokalizowanych w ramach tej samej osi priorytetowej, czy też dla całej takiej 
osi. Koordynatorzy, działając w imieniu Komisji, będą zajmować się głównie projektami, które 
wymagają silnego bodźca, często o charakterze politycznym, przydatnego dla pokonania 
trudności na etapie planowania i budowy. Koordynatorzy będą również zachęcać do współpracy 
z użytkownikami i operatorami oraz propagować projekty wśród inwestorów prywatnych 
i instytucji finansowych, w tym w UE, a także informować na bieżąco Komisję o postępach. 

PE317.527  11



Nowe instrumenty finansowe dla europejskiej infrastruktury i usług transportowych 

PE 379.207 12



Nowe instrumenty finansowe dla europejskiej infrastruktury i usług transportowych 

3. PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 
 

3.1. ROLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Państwa członkowskie są siłą napędową rozwoju sieci TEN-T. Największa część finansowania 
wymaganego w okresie 2007-2013 musi pochodzić z państw członkowskich oraz z innych 
źródeł (zob. wykres 1.1). 
 
Decyzje dotyczące inwestycji w projekty infrastrukturalne TEN są podejmowane na szczeblu 
krajowym, a finansowanie z budżetów krajowych stanowi przeważającą część całości inwestycji 
w TEN. Wytyczne dotyczące rozwoju TEN są jednak sporządzane na szczeblu UE, podczas gdy 
planowanie infrastruktury oraz środki mające na celu wdrożenie poszczególnych projektów to 
obowiązki spadające na właściwe państwa członkowskie. W zależności od państwa 
członkowskiego oraz od wielkości i znaczenia projektów, odpowiedzialność za projekty 
w zakresie energii i infrastruktury jest często delegowana na niższy szczebel. Chociaż rządy 
uruchomiły wiele projektów, które pokrywają się z priorytetami krajowymi, to z większą 
rezerwą podchodzą do projektów wybiegających poza ich plany narodowe, zwłaszcza do 
połączeń transgranicznych. 
 
Państwa członkowskie mogą być zaangażowane w finansowanie wdrażania projektów od etapu 
(wstępnej) analizy wykonalności do zamknięcia finansowego. Ponadto to państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za środowisko instytucjonalne i regulacyjne, w którym projekt ma zostać 
wdrożony. Środowisko to może odgrywać istotną rolę w odniesieniu do możliwości 
pozyskiwania dla projektu wymaganego finansowania. W czasie eksploatacji i konserwacji 
państwa członkowskie również mogą mieć swój udział, jednak kwestia ta nie wchodzi w zakres 
niniejszego opracowania. Poniższy wykres przedstawia schematyczny przegląd finansowania 
przez państwa członkowskie na różnych etapach istnienia projektu. 
 
Wykres 3.1 Zaangażowanie państw członkowskich we wdrażanie projektu 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Member State involvement in institutional and regulatory framework

Member State 
Funding

Member State Funding

 
Źródło: ECORYS 2007 r.  
 
Legenda: 

Member State involvement in institutional and regulatory framework – Zaangażowanie państw członkowskich w ramy 
instytucjonalne i regulacyjne 

Tendering – przetarg 

Financial close – zamknięcie finansowe 

Rescheduling – rozłożenie płatności 

Time line – terminy realizacji 

Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 
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Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 

Construction – budowa  

Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 

Member State Funding – finansowanie przez państwa członkowskie 

 
Państwa członkowskie zwykle dostarczają fundusze w postaci niezależnych dotacji. 
W nielicznych przypadkach finansowanie ma postać kapitału lub długu. Zasadniczo rola 
finansowania publicznego projektów TEN-T przez państwa członkowskie ma charakter 
kredytodawcy ostatniej instancji (państwa członkowskie są jedyną stroną, która może dostarczyć 
fundusze w sytuacji, gdy wszelkie pozostałe możliwości zostały wyczerpane), ponieważ inne 
źródła są zablokowane przez ograniczenia instytucjonalne, jak np. ograniczony budżet TEN czy 
maksymalny udział w wysokości 50% z EBI, maksymalny 10-procentowy udział z budżetu 
TEN, czy też fakt, że pozyskiwanie środków z budżetu TEN oznacza brak możliwości 
korzystania z funduszy strukturalnych czy Funduszu Spójności (więcej informacji na ten temat 
zawarto w rozdziałach 2 i 4). Wyjaśnia to, dlaczego państwa członkowskie wahały się, czy 
włączyć finansowanie sieci TEN-T a priori do ich budżetów krajowych. Drugim powodem jest 
fakt, że państwa członkowskie niechętnie chcą się angażować w projekty TEN-T, które ich 
zdaniem niosą ograniczone korzyści dla ich kraju. 
 
3.2. MOŻLIWOŚCI FINANSOWE 

Budżety krajowe 
Jak zauważono powyżej, państwa członkowskie powinny być siłą napędową rozwoju sieci 
TEN-T. Jednak nasuwa się istotne pytanie, a mianowicie, czy państwa członkowskie mają 
możliwość wypełniania tej roli, biorąc pod uwagę, że projekty zostały wybrane na szczeblu UE, 
z zastosowaniem kryteriów unijnych, a także że do pewnego stopnia podlegają wyborom 
politycznym, a nie kryterium wykonalności. Na przykład możliwość zgromadzenia 
wystarczających środków publicznych przez zainteresowane państwa członkowskie, a także 
lokalne warunki działania PPP nie wydają się być głównymi kryteriami wyboru projektów. 
Z uwagi na poważne ograniczenia budżetowe w nowych państwach członkowskich 
w połączeniu z istotnym zapotrzebowaniem na nową infrastrukturę, finansowanie sieci TEN-T 
w całości ze środków publicznych w perspektywie średnioterminowej wydaje się rozwiązaniem 
zbyt ambitnym. 
 
Państwa członkowskie są ograniczone w swojej polityce inwestycyjnej przez zasady dyscypliny 
budżetowej w ramach Paktu na rzecz stabilności i wzrostu UE (Amsterdam 1997 r.). W celu 
uniknięcia nadmiernych deficytów rządowych stosunek ich planowanego lub faktycznego 
deficytu rządowego do PKB (produktu krajowego brutto) nie powinien przekraczać 3%, 
a stosunek długu rządowego do PKB nie powinien wynosić więcej niż 60%. W załączniku B 
zawarto przegląd bilansu publicznego i ogólnego długu rządowego państw członkowskich. 
Zgodnie z nim większość państw członkowskich nie przekracza limitów długu publicznego, 
a deficyty rządowe również nie są przekraczane w większości krajów. Ograniczenia te nie 
wydają się zatem stanowić głównego powodu ograniczeń budżetowych, chociaż uważa się, że 
zawężają one zakres inwestycji publicznych. 
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Standardy rachunkowości dotyczące partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) 
W celu ułatwienia finansowania pozabilansowego przez państwa członkowskie w drodze PPP 
kryteria finansowania pozabilansowego w przypadku PPP w ramach standardów rachunkowości 
zostały ostatnio zredefiniowane.  
 
W umowie o PPP rząd zobowiązuje się do zakupu usług od jednostki pozarządowej (podmiot 
prywatny) w długim okresie. W przypadku gdy majątek jest budowany przez podmiot prywatny 
w celu świadczenia usług użyteczności publicznej, majątek taki może w niektórych przypadkach 
zostać uznany za majątek pozarządowy i być finansowany pozabilansowo. Ograniczeniem 
takiego ustalenia jest fakt, że muszą istnieć mocne dowody, że podmiot prywatny ponosi ryzyko 
budowy oraz ryzyko związane z dostępnością i zapotrzebowaniem na projekt. W rozdziale 4 
dokładniej objaśniono te modele PPP. 
 
3.3. MOŻLIWOŚCI WDRAŻANIA 
Znaczna część projektów priorytetowych w zakresie TEN jest zlokalizowana w nowych 
państwach członkowskich. Ocenia się, że w nowych państwach członkowskich brakuje 
wymaganych źródeł finansowania publicznego i zasobów technicznych niezbędnych do 
wykonania projektu i zarządzania budową oraz że państwa te są zainteresowane profesjonalnym 
zarządzaniem. W państwach tych wprowadzono zatem PPP i w związku z tym w wielu spośród 
nich ustanawia się lub już ustanowiono ramy prawne i instytucjonalne dla PPP 
(zob. załącznik A), wzorując się na sukcesie, jaki PPP odniosły w starych państwach 
członkowskich. 
 
Jednak w przedmiotowych dziedzinach nie zrealizowano jak dotąd skutecznych projektów 
w ramach PPP. W załączniku A wskazano, że państwa członkowskie, które już od kilku lat 
posiadają obowiązujące prawodawstwo dotyczące PPP lub ramy instytucjonalne, były w stanie 
wypracować skuteczną praktykę. Istotne jest zatem, aby wspierać nowe państwa członkowskie 
w ustanawianiu odpowiednio osadzonych ram instytucjonalnych. W rozdziale 4 zawarto 
omówienie kluczowych czynników sukcesu PPP. Wiele nowych państw członkowskich będzie 
potrzebowało wsparcia, aby zrealizować ustanowione cele i odpowiednio zorganizować ramy 
instytucjonalne i regulacyjne. 
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4. KAPITAŁ PRYWATNY 
 

4.1. ROLA KAPITAŁU PRYWATNEGO 

Kapitał prywatny stanowi najważniejszy składnik porozumienia typu partnerstwo publiczno-
prywatne, w ramach którego podmiot prywatny, zazwyczaj spółka specjalnego przeznaczenia 
będąca specjalnym podmiotem prawnym utworzonym właśnie w celu zawarcia kontraktu, 
odpowiada za zaprojektowanie, budowę, finansowanie, konserwację i eksploatację danego 
obiektu infrastruktury. Koszty poniesione przez ten podmiot, będące wydatkami 
inwestycyjnymi (CAPEX) i wydatkami operacyjnymi, z uwzględnieniem kosztów kapitału, 
mogą zostać odzyskane na trzy sposoby: 

• Płatności bezpośrednie, takie jak opłaty za korzystanie z dróg i mostów. Ryzyko 
zmniejszenia dochodów pochodzących z systemów nakładania opłat wynika z faktu, że 
dochody są uzależnione od stopnia dostępnego ruchu i chęci płacenia, co pozostaje poza 
kontrolą dostawcy infrastruktury. Oto przykłady takich systemów PPP (określanych także 
jako koncesje albo odpowiedzialność za zaprojektowanie, budowę, finansowanie, 
konserwację i eksploatację czyli DBFM): 
• Francja: płatne autostrady  
• Hiszpania: płatne autostrady 
• Włochy: płatne autostrady 
• Wielka Brytania: M6 Birmingham 

• Płatności pośrednie, takie jak ukryte opłaty za korzystanie z dróg. Ryzyko uzyskiwania 
niższych dochodów w przypadku płatności wynika z tego, że płatność na rzecz usługodawcy 
zależy od natężenia ruchu, jednakże struktura opłat może być zaplanowana w sposób 
zmniejszający ryzyko dla dostawcy, a jednocześnie ograniczać zyski ze znacznego 
zwiększenia ruchu. Oto przykłady takich systemów PPP: 
• Portugalia: Program SCUT  
• Polska: A1 Gdańsk - Toruń 

• Jednolite płatności za infrastrukturę transportową. Płatności dokonuje publiczna instytucja 
zamawiająca na rzecz podmiotu prywatnego w oparciu o dostępność możliwości korzystania 
z obiektu infrastruktury lub inne, wcześniej uzgodnione, wskaźniki wydajności. Ryzyko 
zmniejszenia dochodów w tym przypadku wynika z faktu, że jednolite opłaty oparte są na 
możliwości korzystania z obiektu, a za niedotrzymanie zobowiązań grożą kary. Oto 
przykłady takich systemów partnerstwa publiczno-prywatnego (określanych także jako 
kontrakty obejmujące zaprojektowanie, budowę, finansowanie i konserwację czyli DBFM): 
• Holandia: A59 Rosmalen - Geffen 
• Holandia: N31 Leeuwarden - Drachten 
• Holandia: Szybka kolej Infraprovider 
• Holandia: Coentunne (w trakcie przetargu)l 
• Belgia: Stałe połączenie Oosterweel w Antwerpii (w trakcie przetargu) 
• Belgia: Tunel Liefkenshoek (w trakcie przetargu) 
• Węgry: M5 
• Węgry: M6 (w trakcie przetargu) 
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Wykres 4.1. PPP w oparciu o opłaty za korzystanie a PPP w oparciu o jednolite opłaty 
 

User Charge based PPP

Private sector bears construction AND 
demand risk

Demand risk could be mitigated through 
government guarantees (contingent liability)

E.g. toll road concession

Unitary Payment based PPP

Private sector bears construction AND performance 
risk

Government guarantees unitary payments subject to 
performance condition (contingent liability)

E.g. availability based road DBFM

CAPEX OPEX

Revenue from user charges

CAPEX OPEX

Revenue from unitary payments

Źródło: ECORYS 2007 r. 
Legenda: 
User charge based PPP – PPP w oparciu o opłaty za korzystanie  
Unitary payment based PPP – PPP w oparciu o jednolite opłaty 
Revenue from user charges – dochód z opłat za korzystanie  
Revenue from unitary payment – dochód z jednolitych płatności 
CAPEX – wydatki inwestycyjne 
OPEX – wydatki operacyjne 

* sektor prywatny ponosi ryzyko związane z budową 
I z zapotrzebowaniem 

* sektor prywatny ponosi ryzyko związane z budową I ryzyko 
związane z wynikami 

* ryzyko żądania może być złagodzone dzięki 
gwarancjom rządu (odpowiedzialność warunkowa) 

* rząd gwarantuje jednolite opłaty z zastrzeżeniem realizacji 
(odpowiedzialność warunkowa) 

* np. koncesja na płatne autostrady * np. dostępność drogi DBFM 
 
 

 
Należy zauważyć, że zazwyczaj PPP w oparciu o opłaty za korzystanie oznacza wyższy profil 
ryzyka dla prywatnego podmiotu i jego dostawcy kapitału (co znajduje swoje odzwierciedlenie 
w wahaniach strumienia dochodów) niż PPP w oparciu o jednolite płatności (co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w bardziej stabilnym strumieniu dochodów).  

 
System nawigacji satelitarnej Galileo 
Sektor prywatny komentuje załamanie się negocjacji między Wspólnym Przedsiębiorstwem Galileo 
i prywatnym konsorcjum w sprawie kontraktu partnerstwa publiczno-prywatnego na rozlokowanie 
i eksploatację systemu nawigacji satelitarnej Galileo: „Podczas przygotowywania analizy było jasne, że 
sektor prywatny, za pośrednictwem PPP, nie jest w stanie wziąć na siebie całego ryzyka oraz 
odpowiedzialności rynkowej i technologicznej, które mimo wszystko zostały uwzględnione w dokumentacji 
przetargowej. Dano także do zrozumienia, że system wynagradzania oparty na dostępności byłby bardziej 
do przyjęcia z punktu widzenia sektora prywatnego, co jednak nie zostało uwzględnione w dokumentacji 
przetargowej”.  
 
Źródło: www.infranews.com 
 

Należy także zauważyć, że PPP w oparciu o jednolite płatności powoduje, że publiczna 
instytucja zamawiająca w końcu płaci jeszcze za infrastrukturę w drodze rocznych opłat. 
Publiczna instytucja zamawiająca może odzyskać te koszty wprowadzając opłaty za korzystanie 
z dróg lub winiety. 
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Plan mobilności w Antwerpii 
Władze miejskie Antwerpii przygotowały innowacyjny system PPP mający ulepszyć infrastrukturę miasta i 
poprawić mobilność. Zdefiniowano kilka systemów płatności opartych na dostępności, w tym budowę 
połączenia Oosterweel i tunelu Liefkenshoek. Odpowiedzialność warunkowa płatności opartych na 
dostępności ma być zrefundowana z środków pochodzących z systemu opłat za korzystanie z dróg, który 
ma zostać przygotowany. 
 
Źródło: www.infranews.com 

 
Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego przynosi zazwyczaj następujące korzyści: 

• Szybsze wdrażanie i mniejszy całkowity koszt przedsięwzięcia 
Jak pokazują badania prowadzone w Wielkiej Brytanii, będącej najdojrzalszym rynkiem 
PPP, a także w Holandii, projekty finansowane ze środków prywatnych są dostarczane 
z mniejszymi opóźnieniami i bardziej trzymają się budżetu w porównaniu z projektami 
finansowanymi ze środków publicznych. Ogólnie wiadomo, że jeżeli projekt ma należytą 
konstrukcję, PPP zapewni najkorzystniejszy stosunek wartości do ceny. 

• Przyspieszenie dostarczania infrastruktury 
Wykorzystanie prywatnego kapitału złagodzi obciążenie publicznego budżetu w danym 
roku i w konsekwencji umożliwi rozwój dalszych projektów. Należy jednak zauważyć, że 
oznacza to jedynie przyspieszenie, lecz nie sprawia, że w długotrwałej perspektywie można 
wygenerować więcej projektów. Projekty finansowane ze środków prywatnych, podobnie 
jak projekty finansowane ze środków publicznych będą wiązać się z długoterminowymi 
kosztami dla społeczeństwa, a kluczowym wymogiem każdego projektu jest to, aby 
całkowity koszt dla społeczeństwa nie przewyższał łącznych korzyści dla społeczeństwa.  

• Mniejsze ryzyko dla sektora publicznego  
Dzięki przekazaniu ryzyka stronie, która najlepiej sobie z nimi poradzi, ryzyko dla sektora 
publicznego będzie mniejsze. PPP zazwyczaj oznacza transfer ryzyka związanego z 
budową, wykonaniem lub z zapotrzebowaniem. Sektor prywatny lepiej może sobie poradzić 
w szczególności z ryzykiem związanym z budową i wykonaniem, gdyż posiada on zasoby i 
kompetencje zarządcze. Transfer ryzyka związanego z zapotrzebowaniem może mieć 
miejsce tylko w przypadku, gdy sektor prywatny jest w stanie zarządzać zapotrzebowaniem 
lub kiedy zapotrzebowanie jest dostatecznie wysokie. 

Nawet gdyby finansowanie przez państwa członkowskie transeuropejskiej sieci transportowej 
znacznie się zwiększyło, nadal będzie istniała dziura w funduszach, którą należy zapełnić. 
Komisja Europejska szacuje, że sektor prywatny może dostarczyć maksymalnie 30% funduszów 
wymaganych dla niektórych projektów2. 

                                                      
2 Komisja Europejska, Osie priorytetowe i projekty transeuropejskich sieci transportowych, 2005. 
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Wykres 4.2. Rola kapitału prywatnego w projektach TEN-T 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Private capital

Źródło: ECORYS 2007 r. 

Legenda: 
Tendering – przetarg 
Financial close – zamknięcie finansowe 
Rescheduling – rozłożenie płatności 
Time line – terminy realizacji 
Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 
Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 
Construction – budowa  
Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 
Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 
Private capital – kapitał prywatny 

 
W ten sposób finansowanie projektu może być wykorzystane do zmniejszenia obciążenia dla 
budżetów krajowych, a jednocześnie oferuje możliwości rozszerzenia zakresu usługi oraz 
zwiększenia inwestycji w infrastrukturę transportową.  
 

Przykład projektu budowy dróg w ramach PPP: E65 w Grecji 
Autostrada E-65 będzie miała długość 231 km i obejmie odcinek biegnący z północnego zachodu na 
południowy wschód przez Grecję środkową oraz odcinek płatnej autostrady Patra-Ateny-Saloniki (PATHE). 
Pierwszy, 174-kilometrowy odcinek w środkowej Grecji będzie budowany i finansowany w całości przez 
prywatne konsorcjum i połączy Egnatia z PATHE. Odcinek PATHE będzie miał 57 km i zostanie zbudowany 
przez rząd, a następnie przekazany konsorcjum. Budowa potrwa około 5,5 roku, a koncesja zostanie 
przyznana na 30 lat. Dnia 2 lutego 2007 r. konsorcjum Hellenic Autopistas zostało ogłoszone tymczasowo 
preferowanym oferentem z kwotą 1,5 mld euro. 
 
Źródło: Baza danych Infranews i ECORYS PPP 2007 

 
4.2. INSTRUMENTY 

Projekty w dziedzinie infrastruktury często charakteryzuj się stosunkowo złożonymi strukturami 
i ustaleniami finansowymi. Pakiet finansowania często opiera się na kilku źródłach funduszy, co 
ma na celu dostosowanie go do konkretnych potrzeb projektu i inwestorów. W odpowiedzi na to 
zjawisko stworzono szereg technik finansowych w celu zgromadzenia zasobów kapitałowych. 
 
Projekt może być finansowany dzięki wydawaniu różnych połączeń instrumentów dłużnych, 
kapitałowych i hybrydowych. Kredytodawcy będą zawsze starać się o uzyskanie odpowiedniego 
poziomu kapitału od udziałowców w celu zapewnienia, że sponsorzy projektu są poważnie 
zainteresowani projektem i mają żywotny interes w jego pomyślnej realizacji. W tej sytuacji 
projekty z dużymi przepływami pieniężnymi i niskim ryzykiem mogą powstawać przy niskim 
poziomie kapitału własnego, podczas gdy projekty wyższego ryzyka o mniejszym przepływie 
pieniężnym wymagają większej ilości kapitału własnego. 
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Dług 
Przełomowym elementem w sposobach finansowania projektów jest finansowanie dłużne. 
Finansowanie z długów powoduje zobowiązania dla firmy projektowej. Są to zobowiązania 
wymagające wypłaty w określonym czasie odsetek i sumy kapitału i są one często związane ze 
stałym zobowiązaniem gotówkowym.  
 
Istnieje rozległy rynek finansowania projektów w dziedzinie infrastruktury za pośrednictwem 
długoterminowego finansowania dłużnego. Rynki są coraz bardziej otwarte na zaciąganie 
długów na projekty mające należytą strukturę. Finansowanie dłużne odbywa się często w drodze 
prywatnego lokowania (tzn. negocjacje między sponsorem i określonymi indywidualnymi 
kredytodawcami). Alternatywą może być finansowanie w niektórych przypadkach za 
pośrednictwem rynków kapitałowych (np. poprzez publiczne emisje obligacji). 
 
Kapitał  
Kapitał daje prawo do zysków i aktywów projektu. Oznacza to, że po zapłaceniu roszczeń 
kredytodawcy kierownictwo spółki może albo wypłacić pozostałe zyski udziałowcom 
(sponsorom projektu) w formie dywidendy, albo zainwestować zyski z powrotem w projekt. W 
przypadku projektów w dziedzinie infrastruktury sponsorzy mogą być zarówno publiczni, jak i 
prywatni.  
 
Wola rządów, aby umożliwić inwestorom uzyskanie wyższych zysków, o które się starają, jest 
ważnym czynnikiem, dzięki którym projekty w dziedzinie infrastruktury przyciągają kapitał ze 
źródeł prywatnych. 
 

Gwarancje i ubezpieczenia 
Gwarancje i ubezpieczenia służą optymalizacji akceptowalności projektu przez banki 
i zminimalizowaniu ryzyka utraty pieniędzy przez dostawców kapitału w przypadku, gdyby 
projekt nie powiódł się.  
Sponsorzy projektu mogą ubezpieczyć projekt od wielu rodzajów ryzyka, takich jak następstwa 
nieszczęśliwych wypadków i ryzyko polityczne. W ramach tradycyjnej struktury 
ubezpieczeniowej inwestorzy nabywają od ubezpieczyciela ubezpieczenie od pewnych 
rodzajów ryzyka, a płatność odbywa się w postaci składek. 
 
4.3. ŹRÓDŁA PRYWATNEGO KAPITAŁU 

Głównymi prywatnymi inwestorami w dziedzinę infrastruktury są banki. Ostatnio, dostępny 
kapitał został zgromadzony w ramach specjalnych funduszy infrastrukturalnych. Fundusze 
specjalizujące się w infrastrukturze są tworzone w celu umożliwienia inwestorom inwestowania 
w portfel aktywów długoterminowych, a nie tylko w jeden projekt. Umożliwia to 
dywersyfikację ryzyka i sprawia, że projekty infrastrukturalne są bardziej dostępne jako 
możliwości inwestycyjne na przykład dla inwestorów instytucjonalnych. 
 
Szacuje się, że w listopadzie 2006 r. 100 - 150 mld USD przeznaczono na dostarczenie kapitału, 
za pośrednictwem funduszy, inwestycjom w dziedzinie infrastruktury3 . Większość funduszy 
inwestycyjnych zostało utworzonych w ciągu minionych pięciu lat. Poniższa tabela zawiera listę 
wybranych funduszy infrastrukturalnych, działających w Europie4. 

                                                      
3 Colonial First State na konferencji TransFin 2007. 
4 Źródło: baza danych ECORYS z 2007 r. dotycząca PPP. 
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Tabela 4.1. Niektóre z najważniejszych funduszy infrastrukturalnych w Europie  

Nazwa 
Data 

założenia
Wielkość 
(w mln €) 

Główni inwestorzy Inwestycje 

Macquarie Infrastructure Group 1996 3.3705
 Listed Płatne autostrady 

Macquarie Airports - 1.0616
 Listed Porty lotnicze 

Barclays UK Infrastructure Fund - 290 Barclays - 

Barclays European Infrastructure 
Fund 

- 258 Barclays Projekty PPP w UE 

Infrastructure Investors (I2) 2005 654 Barclays, SG i 3i Projekty PPP w Europie 

Innisfree Fund I 1996 124 
Inwestorzy 
instytucjonalni 

Projekty PPP w Europie 

Innisfree Fund II 1999 218 
Inwestorzy 
instytucjonalni 

Projekty PPP w Europie 

Innisfree Fund IIII 2004 524 
Inwestorzy 
instytucjonalni 

Projekty PPP w Europie 

Innisfree Secundary Fund I 2004 254 
Inwestorzy 
instytucjonalni 

Projekty PPP w Europie 

South Europe Infrastructure 
Equity Fund 

2006 150 Dexia, EBI 
Projekty PPP w Europie 
Południowej  

Galaxy Fund 2001 250 CDC, KfW Infrastruktura transportowa  

Dutch Infrastructure Fund 2005 150 
Inwestorzy 
instytucjonalni 

Projekty PPP w Europie 

ING 2006 1.000 
Inwestorzy 
instytucjonalni 

Projekty PPP na świecie 

ABN AMRO 2006 1.000 
Inwestorzy 
instytucjonalni 

Projekty PPP na świecie 

Goldman Sachs 2006 6.500 
Goldman Sachs, 
Inwestorzy 
instytucjonalni 

Projekty PPP na świecie 

Źródło: Baza danych ECORYS z 2007 r. dotycząca PPP. 
 
Oprócz kapitału oferowanego przez fundusze infrastrukturalne, kapitał prywatny dostarczają 
także: 
• Kontrahenci i operatorzy (kapitał); 
• Banki za pośrednictwem kredytów komercyjnych (finansowanie dłużne); 
• Inwestorzy instytucjonalni za pośrednictwem obligacji (finansowanie dłużne). 
 
4.4. NAJWAŻNIEJSZE PRZESZKODY DLA PRYWATNYCH INWESTORÓW  

Brak projektów 
Należy zauważyć, że europejskie fundusze infrastrukturalne, podobnie jak banki, wskazują 
w wywiadach, że obecnie brak jest w Europie odpowiednich, wysokiej jakości projektów 
w dziedzinie infrastruktury.  
                                                      
5 Kapitalizacja rynku na dzień 31 marca 2004 r. 
6 Kapitalizacja rynku na dzień 31 marca 2004 r. 
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Dlatego też coraz częściej kierują one swoją uwagę na inne rynki, takie jak Stany Zjednoczone i 
Indie. W USA sprzedaż istniejących projektów infrastrukturalnych napędzała rynek PPP w 2006 
r.7, interesujący dla inwestorów kapitałowych dlatego, że strumienie finansowe tych projektów 
są już znane i nie ma poważnych sporów prawnych powodujących opóźnienia. Poniższa tabela 
zawiera listę (potencjalnych) projektów w dziedzinie infrastruktury na rynku USA. 
 
Tabela 4.2. Przegląd (potencjalnych) projektów w dziedzinie infrastruktury w USA  

Transakcja Rodzaj inwestycji Strona prywatna 
Wartość (mld 

USD) 

Autostrada płatna w 
stanie Indiana  

Sprzedaż istniejących 
aktywów 

Cintra / Maquarie Infrastructure Group 4 

Trasa Pochahontas 
Sprzedaż istniejących 
aktywów 

Transurban 0,6 

Trasa Northwest 
Potencjalna sprzedaż 
istniejących aktywów 

Wyłoniono 11 oferentów b.d. 

IH-635 (autostrada LBJ) Nowa infrastruktura Oferty składają cztery konsorcja 1 

I-75 /575 Nowa infrastruktura Bechtel / Kiewit 2,6 

GA 400 Crossroad 
region 

Nowa infrastruktura Etap przed listami intencyjnymi 1,4 

TTC-35 (Texas) Nowa infrastruktura Cintra/Zachary 29-37 (ok.) 

TTC-69 (Texas) Nowa infrastruktura Wyłoniono dwa zespoły 12-15 (ok.) 
 
Źródło: Global Infrastructure Report 2006-2007 Part Three- North America, P3 Americas, 2007 r. 
 
W konsekwencji można stwierdzić, że europejski rynek kapitałowy cierpi na nadmiar płynności 
finansowej, która obecnie kieruje się w stronę mniej skomplikowanych rynków. 
 
Wysokie koszty transakcji i długi czas realizacji  
Prywatne podmioty, z którymi konsultowaliśmy się wskazały, że jednym z głównych powodów, 
dla których kierują swoją uwagę na rynki poza Europą, są europejskie procedury zamówień 
publicznych, które powodują, że etap przygotowywania projektu jest bardzo długi. Dlatego 
coraz bardziej opłacalne jest inwestowanie poza Europą. 
 
Ponadto, ze względu na europejskie procedury zamówień publicznych czas realizacji 
prowadzący do zamknięcia finansowego projektów w Europie jest stosunkowo długi. W tym 
okresie prowadzącym do zamknięcia finansowego dostawcy prywatnego kapitału inwestują 
sporo czasu i wysiłków w przygotowanie projektu, bez żadnej pewności co do zysków 
finansowych. 
 
Nadmierny transfer ryzyka 
Przed podjęciem decyzji o ewentualnym inwestowaniu w projekt potencjalni inwestorzy 
i kredytodawcy oceniają projekt stosując zarówno wskaźniki ilościowe, jak i jakościowe. 
Inwestorzy stawiają pewne wymagania co do podstawowych warunków prawnych, 
regulacyjnych i gospodarczych w czasie trwania projektu w celu zmniejszenia ryzyka.  
 

                                                      
7 P3 Americas, Global Infrastructure Report 2006-2007 Part Three – North America, 2007. 
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O kwalifikowalności projektu do finansowania ze środków prywatnych decyduje zwłaszcza jego 
rating kredytowy, czyli wskaźnik określający, czy projekt posiada wiarygodność kredytową na 
poziomie inwestycyjnym, czy jej nie posiada. Rating kredytowy opiera się na przewidywanym 
wskaźniku pokrycia odsetek (DSCR), innymi słowy na zdolności spłacenia przez projekt jego 
zobowiązań finansowych. Poniższa tabela przedstawia przegląd ratingu kredytowego 
opracowanego przez firmę Standard & Poor’s w odniesieniu do wskaźnika pokrycia odsetek 
przewidywanego dla projektu.  
 
Tabela 4.3 DSCR I DŁUGOTERMINOWY RATING KREDYTOWY  

Długoterminowy rating kredytowy DSCR 
A 3,0 

BBB 1,5 
BB 1,2 
B 1,0 

 
Źródło: Standard & Poor’s 2007 r. 
 
Projekty o ratingu kredytowym od A w górę charakteryzują się wiarygodnością kredytową na 
poziomie inwestycyjnym. Na DSCR w dużym stopniu ma wpływ ryzyko związane z projektem. 
Poniższy wykres przedstawia ryzyko związane z projektem oraz fazę projektu, w której dane 
ryzyko występuje.  
 
Wykres 4.3. Główne rodzaje ryzyka związanego z projektem 

Development/
Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction Ramp-up period

Time line

ReschedulingTendering Financial close

Funding risk Risk of delay
& cost overruns Revenue risk

Political risk

Risk profile reduced

Risk profile reduced
 

Źródło: ECORYS 2007 r. 
 
Legenda: 

Tendering – przetarg 
Financial close – zamknięcie finansowe 
Rescheduling – rozłożenie płatności 
Time line – terminy realizacji 
Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 
Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 
Construction – budowa  
Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 
Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 
Funding risk – ryzyko związane z finansowaniem 
Risk of delay & cost overruns – ryzyko opóźnień i przekroczenia kosztów 
Revenue risk – ryzyko zmniejszenia dochodów  
Political risk – ryzyko polityczne 
Risk profile reduced – zmniejszony profil ryzyka  
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Podział ryzyka ma duże znaczenie w procesie przyciągania finansowania ze środków 
prywatnych. Banki będą nakładać ograniczenia na spółki celowe, którym udzielają kredytów, ze 
względu na ich profil ryzyka. Spółce celowej ponoszącej ryzyko, któremu nie jest w stanie 
sprostać, trudno będzie przyciągnąć finansowanie ze środków prywatnych. Każdy z projektów 
stoi wobec rodzajów ryzyka przedstawionych na powyższym wykresie. Jednakże najbardziej 
charakterystycznym ryzykiem dla projektów jest ryzyko zmniejszenia dochodów i ryzyko 
polityczne.  
 
Ryzyko zmniejszenia dochodów 
Ryzyko zmniejszenia dochodów jest szczególnie widoczne w przypadku partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP) w oparciu o opłatę za korzystanie. Dochód z opłat za korzystanie zależy od 
liczby użytkowników i stawki. Ale ilu użytkowników będzie korzystać z nowej drogi, 
powiedzmy za 15 lat? Ile będzie samochodów? Jaka będzie dynamika gospodarcza i społeczna? 
Jakie będą rekcje na opłatę? Jakie mają alternatywy? Krótko mówiąc, wiele znaków zapytania i 
często zdarza się, że projekty, w których jest zbyt wiele znaków zapytania, nie udają się (np. 
Eurotunel). 
 
M5 Węgry 
W 1992 r. węgierski rząd ogłosił międzynarodowy przetarg na remont, modernizację i rozbudowę autostrady M5. 
Koncesję zdobyło francusko-austriacko-węgierskie konsorcjum; firmy budowlane Bouygues SA, Bau Holding AG 
oraz operator płatnych autostrad Maygar Intertoll Rt stały się udziałowcami w zaplanowanym PPP 
odpowiedzialnym za DFBO(M), pod nazwą „AKA Rt”. AKA Rt miała rozbudować M5 jako płatną autostradę. 
Projekt w 22% finansowali partnerzy konsorcjum w drodze wkładu kapitałowego, a w 78% był on finansowany 
z zadłużenia dzięki kredytom A/B EBOR. Rząd Węgier zapewnił rezerwowy instrument zadłużenia wtórnego na 
wypadek, gdyby dochody z opłat za korzystanie z autostrady okazały się niezgodne z przewidywaniami. Dochody z 
opłat za korzystanie z autostrady miały sfinansować konserwację, eksploatację i spłatę odsetek. W 2003 r. 
zadłużenie AKA Rt zostało spłacone. 
Od 1996 r. realizacja projektu odbywała się w trzech fazach. Faza 1 obejmowała unowocześnienie istniejących 
odcinków autostrady M5 oraz pierwsze przedłużenie o 90 km. Fazy 2 i 3 (tę ostatnią zakończono w marcu 2006 r.) 
przewidywały dalsze przedłużenia autostrady M5 aż do granicy węgiersko-serbskiej. Nieoczekiwanie, 
wprowadzenie opłaty doprowadziło do ucieczki ruchu na równoległe drogi, a w konsekwencji wszczęcia 
postępowania przez lokalnych mieszkańców, w związku z czym dochody z opłat za korzystanie z autostrady były 
niższe niż prognozowano. Między innymi rząd węgierski pokrył straty AKA Rt dzięki instrumentowi rezerwowemu. 
Wraz z postępem faz budowy ruch nie wzrastał, a w związku z tym nie pojawiły się dochody z opłat. W związku 
z czym rząd węgierski zmieniły podstawową koncepcję finansowania. W marcu 2004 r. będące w 100% własnością 
państwa przedsiębiorstwo ÁAK Rt (państwowa spółka zarządu autostrad) zakupiło 40% udziałów AKA. ÁAK Rt 
zaczęła zbierać opłaty za winiety uprawniające kierowców do korzystania ze wszystkich dróg, w tym autostrady 
M5. Od stycznia 2006 r. rząd płaci AKA Rt rocznie 92,5 mln EUR w ramach systemu płatności za dostępność. Od 
tej sumy dokonywane są zaokrąglane w górę odliczenia, jeżeli AKA Rt nie wykona swoich zobowiązań umownych 
(np. w przypadku, gdy autostrada jest niedostępna, problemów związanych z bezpieczeństwem, niespełnienia 
wymogów eksploatacyjnych). ÁAK Rt ma do 2009 r. możliwość wykupu pozostałych 60% udziałów AKA Rt. 
 
Źródło: Baza danych Infranews i ECORYS w zakresie PPP, 2007 r. 
 
Ryzyko związane z danym państwem lub ryzyko polityczne 
Ryzyko związane z danym państwem lub ryzyko polityczne wiąże się z możliwością ingerencji 
w projekt władz politycznych kraju, którego projekt dotyczy. 
 
Może ono obejmować konfiskatę, upaństwowienie, wojnę i ograniczenia w przenoszeniu 
środków finansowych. Finansowanie prywatne jest możliwe tylko wówczas, gdy inwestor jest 
pewien, że kierunki rozwoju polityki się nie zmienią i gdy może dość dokładnie oszacować 
przyszły rzeczywisty popyt. Na przykład w Polsce jednym z kluczowych powodów, dla których 
PPP jak dotąd się nie rozwija, pomimo wsparcia ze strony Komisji, był brak stabilności 
politycznej w ostatnich latach i w konsekwencji brak zdecydowania na korzystanie z PPP, 
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aczkolwiek w ubiegłym roku w końcu została przyjęta ustawa o partnerstwie publiczno-
prywatnym (PPP). 
 
To ryzyko leży w gestii dostawcy infrastruktury i on je powinien ponosić. To rząd wypłaca 
jednolite opłaty, a zatem z systemem tym wiąże się pewne ryzyko polityczne. Podczas 
konsultacji EBI z zainteresowanymi stronami pojawiła się koncepcja wdrożenia funduszu 
gwarancyjnego jednolitych opłat w celu zlikwidowania tego ryzyka politycznego. 
 
 
4.5. NAJWAŻNIEJSZE WYMOGI UMOŻLIWIAJĄCE ISTNIENIE PPP 

Prawdopodobieństwo, że partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) zakończy się powodzeniem 
jest związane, poza opłacalnością finansową projektu, także z rozwojem właściwego dla danego 
kraju sprzyjającego środowiska, do stworzenia którego przyczyniają się wymienione poniższej 
ważne czynniki. 
 
Wykres 4.4. Najważniejsze czynniki wpływające na powodzenie PPP 

Successful  Successful  

PPPPPP

LEGISLATION 
To enable private sector 

participation in an efficient and 
effective manner

INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK

Public competence to ensure 
efficient and effective preparation 

and implementation of 
transactions

ACCESS TO CAPITAL
Availability of private Capital to 

ensure private investments

POLITICAL WILL AND 
TRANSPARENT POLICY

A PPP ‘Champ’ with the power to 
make it happen 

 
Źródło: ECORYS 2007 r. 
 
Legenda: 
Successful PPP – udane PPP 
Access to capital – dostęp do kapitału 
Availability of private capital to ensure private investments – dostępność kapitału prywatnego gwarantującego prywatne 
inwestycje  
Political will and transparent policy – wola polityczna i przejrzysta polityka  
A PPP ‘Champ’ with the power to make it happen – PPP jest „mistrzem”, który może to zapewnić  
Institutional framework – ramy instytucjonalne  
Public competence to ensure efficient and effective implementation of transactions – publiczne kompetencje zapewniające 
sprawną i skuteczną realizację transakcji 
Legislation – ustawodawstwo 
To enable private sector participation in an efficient and effective manner – umożliwienie skutecznego i wydajnego udziału 
sektora prywatnego  
 
Wola polityczna i przejrzysta polityka 
Doświadczenia krajów, w których partnerstwo publiczno-prywatne odnosi sukcesy wskazują na 
znaczenie woli politycznej, aby wdrażać PPP. W Wielkiej Brytanii ambicje związane 
z wdrażaniem partnerstwa publiczno-prywatnego narodziły się za Margaret Thatcher, 
a następnie rząd Tony’ego Blaira przystąpił do ich sprawnej realizacji. W Holandii były minister 
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finansów, Gerrit Zalm, stale namawiał swoich kolegów z rządu do korzystania z PPP z takim 
skutkiem, że obecnie partnerstwo publiczno-prywatne jest stosowane w Holandii w kilku 
sektorach, w tym w sektorze dróg, kolei, szkół, rozwoju miast i mieszkań socjalnych. Wiele 
innych sektorów pracuje obecnie nad przygotowywaniem PPP. 

 
Ramy ustawodawcze umożliwiające działanie PPP 
W związku z wolą polityczną ogromne znaczenie ma, aby ramy ustawodawcze były 
dostosowane do potrzeb partnerstwa publiczno-prywatnego. Załącznik A zawiera przegląd 
krajów, w których ustawa o PPP została wdrożona w 2004 r. W wielu krajach system 
legislacyjny nie wspierał koncepcji PPP (np. transferu odpowiedzialności, w ramach którego 
podmiot prywatny zaopatruje publiczny oraz dostosowania ustawodawstwa w dziedzinie 
zamówień publicznych do partnerstwa publiczno-prywatnego). Niedawne badania EBI 
pokazują, że istnienie ustawodawstwa dotyczącego PPP jest ściśle związane ze skutecznym 
wdrażaniem PPP (Irlandia, Hiszpania, Portugalia z powodzeniem prowadzą projekty w systemie 
PPP i wszystkie od 2004 r. mają specjalne ustawodawstwo w sprawie PPP – patrz załącznik A). 
Ostatnia analiza EBOR pokazuje, że w kilku krajach, w szczególności w nowych państwach 
członkowskich, zgodność ustawodawstwa dotyczącego koncesji ze standardami 
międzynarodowymi jest niska do średniej. Konieczne może okazać się nie tylko stworzenie 
ustawodawstwa umożliwiającego władzom publicznym zawieranie partnerstwa publiczno-
prywatnego, ale także zapewnienie, by inwestorzy przejęli sprawę bezpieczeństwa dochodów z 
projektów i zajęli się ewentualnymi zakłóceniami wywoływanymi przez prawo podatkowe.  
 
W zakres dobrego prawa dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego powinny wchodzić 
uregulowania prawne wystarczająco wysokiego szczebla, jak również część kompetencji 
powinna być ustanawiana na mocy przepisów pomocniczych i wykonawczych. Powinno ono 
także wyznaczać wyraźny cel, zestaw wytycznych i określać zgodnie z prawem zakres 
kompetencji już działającej jednostki ds. PPP lub jednostki, która ma dopiero powstać, a co 
najważniejsze nie może być sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz powinno wprowadzać 
zmiany do obowiązujących przepisów wymagających udoskonalenia, uchylenia lub nowelizacji 
w celu przystosowania ich do aktualnej sytuacji zaistniałej wraz z wejściem w życie nowego 
prawa o PPP. Prawo to musi być zarówno narzędziem komunikacji, jak i marketingu, a także 
stanowić dokładne odzwierciedlenie przepisów prawnych, które chce wprowadzać. 
 
Kompetentna administracja publiczna i przejrzyste ramy instytucjonalne 

Wola polityczna i ramy ustawodawcze nie wystarczą. To administracja publiczna jest 
odpowiedzialna za przygotowanie i wdrażanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 
(PPP). W celu zagwarantowania skutecznych i efektywnych transakcji istotne jest, aby 
urzędnicy administracji publicznej byli dobrze wykształceni aby działania w ramach PPP były 
koordynowane i aby wskazówki dotyczące PPP zostały udostępnione wszystkim 
zainteresowanym stronom. Głównie w tym celu wiele rządów zainicjowało powstanie 
centralnych jednostek ds. PPP, idąc śladami Wielkiej Brytanii, gdzie zawiązano grupę 
zadaniową PFI. Centralne jednostki mogą funkcjonować w ramach departamentów zajmujących 
się wydatkowaniem lub też niezależnie od rządów w ramach struktur takich jak Partnerships UK 
i Strategic Investment Board w Irlandii Północnej albo też przybrać obie formy działania. Status 
niezależny takiej instytucji jest o tyle korzystny, że umożliwia bezpośrednie inwestowanie w 
pewne typy projektów oraz odzyskiwanie kwot tylko po pomyślnym zakończeniu projektu. 
Pozwala również na wprowadzenie dyscypliny handlowej i odpowiedzialności we własnym 
kierownictwie oraz w odniesieniu do projektów, w których instytucja ta uczestniczy. Jednostki 
ds. PPP w Europie Środkowej i Wschodniej są zazwyczaj wspierane przez zagranicznych 
konsultantów dzięki dotacjom Komisji Europejskiej lub międzynarodowych instytucji 
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finansowych (IFI). Z niepokojem należy zauważyć, że jednostki ds. PPP w Polsce i na 
Węgrzech chyba przestały istnieć albo nie wykazują się żadną działalnością. Nadzieję budzi 
fakt, że inne kraje, takie jak Rumunia i Bułgaria, utworzyły takie jednostki i są w trakcie 
podnoszenia poziomu ich kompetencji. 
 
Dostępność kapitału publicznego i prywatnego oraz chęć inwestowania ze strony sektora 
prywatnego 
Generalnie obecnie dostępne są duże kwoty pochodzące z kapitału prywatnego dla projektów 
w dziedzinie infrastruktury, głównie z banków międzynarodowych. Należy jednak zauważyć, że 
duża ilość prywatnego kapitału jest dostępna dla inwestycji w projekty infrastrukturalne 
w Europie i poza nią, tak długo, jak długo projekty są interesujące, rząd krajowy jest pomocny i 
wykazuje zaangażowanie w projekt inwestując w niego, a w kraju panują warunki 
umożliwiające działanie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
4.6. ŁĄCZENIE PPP Z FINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTY 

Okazuje się, że partnerstwo publiczno-prywatne można łączyć z finansowaniem z kredytów 
przez EBI. Wielokrotnie jednak wyrażono brak pewności co do tego, jak i czy w ogóle można 
wykorzystywać do współfinansowania projektów PPP finansowanie w formie dotacji przez UE. 
Ponadto, połączenie finansowania pochodzącego od państwa członkowskiego z finansowaniem 
z partnerstwa publiczno-prywatnego jest rzeczą bardzo skomplikowaną. Jeżeli uda się w teorii 
określić możliwe do zaakceptowania przez obie strony podejście do unijnych dotacji i budżetu 
transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) oraz modeli PPP, przyniesie to ewidentne 
korzyści zarówno Unii Europejskiej jak i rządom państw członkowskich. Umożliwi to bowiem 
szybsze wdrażanie większej liczby projektów, a zatem i szybszą realizację TEN-T.  
 
Wyzwania 
Problemy przedstawione w sposób skrótowy poniżej stanowią podstawowe wyzwania związane 
z łączeniem finansowania ze środków publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego: 
• Zamówienia publiczne oparte na unijnych dotacjach lub budżecie państwa koncentrują się 

zazwyczaj na specyfikacjach początkowych, podczas gdy zamówienia w projektach PPP 
oparte są na specyfikacjach końcowych; 

• Zamówienia publiczne oparte na unijnych dotacjach lub budżecie państwa koncentrują się 
na inwestycji (przy czym władze krajowe lub lokalne są zobowiązane do dalszej eksploatacji 
i konserwacji), podczas gdy zamówienia w projektach PPP oparte są zazwyczaj na 
połączeniu zamówień na wszystkie roboty i usługi na wszystkich etapach istnienia projektu 
w ramach jednego przetargu i jednego kontraktu; 

• Opartą na negocjacjach procedurę zamówień stosowaną w większości projektów PPP (gdzie 
liczba oferentów jest stopniowo zmniejszana podczas negocjacji i tylko 2-3 oferentów 
przygotowuje szczegółowe plany i składa ostateczną ofertę) trudno jest pogodzić z celem 
równego traktowania w trakcie procedury udzielania zamówienia na projekty finansowane 
ze środków UE; 

• Istnieją równocześnie zasadnicze różnice co do zasadniczych podstaw przyciągania kapitału 
prywatnego i finansowania w formie dotacji z UE lub z budżetu państwa: 

• Kapitał prywatny wymaga, aby projekt (w tym elementy dotyczące ewentualnego budżetu i 
dotacji darczyńcy) był opłacalny pod względem finansowym, tak aby sektor prywatny mógł 
uzyskać zadowalający zysk finansowy, biorąc pod uwagę ryzyko związane z projektem. Z 
drugiej strony kapitału prywatnego nie obchodzą społeczno-ekonomiczne korzyści płynące z 
danego projektu (chyba że mają one potencjalny wpływ na jego ryzyko lub zyski); 
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• Finansowanie w formie dotacji z UE i z budżetu państwa jest przydzielane w oparciu 
o społeczno-ekonomiczne korzyści z danego projektu. 
 
Łączenie PPP i finansowania ze środków publicznych: PATHE i Via Egnatia w Grecji 
Grecka autostrada PATHE i Via Egnatia stanowią podstawę greckiego systemu drogowego i łączą kraj ze 
wszystkimi jego sąsiadami. Droga stanowi cześć sieci TEN-T. Projekt składa się z dwóch osi: 
(i) PATHE - oś północ-południe: Rio-Antirio, Patras-Promahon 
(ii) VIA EGNATIA - oś wschód-zachód 
Projekt obejmował budowę 800 km na osi PATHE i 780 km na osi Via Egnatia. W celu wykorzystania 
kapitału prywatnego oraz finansowania ze środków Wspólnoty projekt został podzielony na kilka odcinków i 
w przypadku niektórych odcinków, jak most Rio-Antirio, obwodnica Aten i stałe połączenie z Malaikos, 
zastosowano PPP.  
 
Źródło: Baza danych Infranews i ECORYS w zakresie PPP, 2007 r. 
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5. EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY 
 

5.1. ROLA EBI 

Finansowanie sieci transeuropejskich stanowiło zawsze ważny priorytet operacyjny dla EBI. 
Bank aktywnie uczestniczył w przygotowaniu inicjatywy dotyczącej europejskiego działania na 
rzecz wzrostu (AGI) (2003), która doprowadziła do zmiany w jego strukturze operacyjnej 
i uznania sieci transeuropejskich za jeden z pięciu głównych priorytetów kredytowych 
handlowego planu operacyjnego (COP).  
 
EBI jest wiodącym źródłem finansowania przez banki sieci transeuropejskich w Unii i krajach 
przystępujących do UE. Od rozpoczęcia tej polityki w 1993 r. do grudnia 2005 r. przyznano 
kredyty na łączną sumę 69,3 mld euro na transeuropejskie sieci transportowe i 9,1 mld euro na 
transeuropejskie sieci energetyczne.  
 
Wykres 5.1. Wszystkie kredyty na transeuropejskie sieci energetyczne i transportowe 

przyznane przez EBI (1.1.1995 - 31.12.2005). Ogółem 71,6 mld euro.  
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Źródło: EBI, Evaluation of Cross Border TEN projects, 2006 r. 

Legenda: 
Water transport – transport wodny 
Gas – gaz 
Electricity – elektryczność 
Roads – drogi 
Roads & railways – drogi i koleje 
Air transport – transport lotniczy 
Railways – koleje 
Various – różne 
 

5.2. INSTRUMENTY FINANSOWANIA 

EBI zacieśnił współpracę z Komisją oraz innymi ważnymi zainteresowanymi stronami. EBI 
działa jako doradca Komisji, państw członkowskich i władz publicznych w sprawie TEN, 
finansowania PPP oraz innych kwestii instytucjonalnych. W 2005 r. EBI podpisał protokół 
ustaleń z DG TREN w celu sformalizowania istniejącej współpracy między bankiem i Komisją 
na rzecz wspierania projektów w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych i 
transportowych. Protokół ten dotyczy definiowania i formułowania polityki oraz finansowania 
konkretnych projektów. 
 
EBI nie finansuje w całości kosztu inwestycji danego projektu, aby, wykorzystując znakomite 
warunki kredytowania przez bank, przyciągnąć inne realne źródła finansowania. Wkład EBI 
zazwyczaj nie przekracza 50% całkowitego kosztu inwestycji, chociaż, jeżeli chodzi 
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o transeuropejskie systemy transportowe finansowanie, może osiągnąć w wyjątkowych 
przypadkach 75%.  
 
Ograniczenie finansowania z EBI do 50% umożliwia kredytobiorcy stworzenie dynamicznego i 
zróżnicowanego planu finansowania we współpracy z innymi instytucjami finansowymi 
i bankami. 
 
Kredyty z EBI mogą stanowić dodatek do lokalnej i krajowej pomocy budżetowej, jak również 
do dotacji z UE, np. do funduszy strukturalnych, w zależności od zakresu i charakteru danego 
projektu. Do kredytów z EBI nie mają zastosowania żadne ograniczenia terytorialne. Są one 
udzielane w oparciu o kryteria bankowe. Kryteria te obejmują wykonalność finansową (zdolność do 
spłaty), techniczną i środowiskową projektu. 
Generalnie rzecz biorąc EBI dysponuje czterema głównymi instrumentami finansowania sieci 
transeuropejskich: 
• Indywidualne kredyty dla programów lub projektów obejmujących wydatki inwestycyjne; 
• Instrument kapitału ryzyka sieci transeuropejskich utworzony z udziałem środków z budżetu 

Wspólnoty, aby wspierać projekty bezpośrednio lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych 
spółek kapitałowych podwyższonego ryzyka; 

• Strukturalny mechanizm finansowy; 
• System gwarancji EBI. 
 
5.2.1. Instrumenty kredytowe 
 
EBI udziela indywidualnych kredytów na rzecz programów lub projektów obejmujących 
wydatki inwestycyjne, gdzie potrzebny jest kapitał w wysokości powyżej 25 mln euro, co 
dotyczy zwłaszcza dużych projektów w dziedzinie infrastruktury, takich jak sieci 
transeuropejskie. W przypadku transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) można 
wykorzystać kilka instrumentów. 
 
Instrument inwestycyjny sieci transeuropejskich 
W celu przyciągnięcia większego kapitału prywatnego dla sieci transeuropejskich EBI 
udoskonalił instrumenty finansowe, wprowadził dodatkowe środki podejmowania ryzyka 
i zwiększył zasoby EBI ustanawiając nowy instrument inwestycyjny TEN (TIF), dzięki któremu 
w 2013 r. zainwestuje 75 mld euro. Operacje finansowe banku obejmują tradycyjne 
długoterminowe produkty kredytowe z własnych środków (kredyty nadrzędne, kredyty na PPP, 
kredyty sekurytyzowane itp.) z długimi terminami spłaty i okresami prolongaty. 
W wyjątkowych przypadkach EBI może, dzięki temu instrumentowi dla projektów mających 
wiarygodność kredytową na poziomie inwestycyjnym, zapewnić długie terminy spłaty nawet do 
35 lat i finansować, w wyjątkowych przypadkach (specjalne projekty transgraniczne) nawet do 
75 % kosztów projektu.  
 
Strukturalny instrument finansowy 
Aby dostosować rodzaje finansowania do wymogów projektów o wysokim profilu ryzyka oraz 
aby realizować ich finansowanie kapitałowe i gwarantować operacje wspierające duże projekty 
w dziedzinie infrastruktury, EBI utworzył strukturalny instrument finansowy (SFF). Dzięki 
temu instrumentowi EBI może przyjąć większy stopień ryzyka kredytowego w finansowaniu 
projektów niż zazwyczaj. W ramach tej pozycji zostały odłożone na okres trzech lat łączne 
rezerwy w wysokości 750 mln euro na operacje o wartości 1,5 i 2,5 mld euro, zapewniające 
szeroki wachlarz różnych produktów finansowych: 
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• Kredyty nadrzędne i gwarancje obejmujące ryzyko poprzedzające wykonanie projektu oraz 
ryzyko na wczesnym etapie eksploatacji;  

• Kredyty podrzędne i gwarancje przewyższające dług podrzędny udziałowców;  
• Finansowanie typu „mezzanine”, w tym przynoszące duży dochód długi spółek 

przemysłowych, które są w trakcie powstawania z MŚP lub w trakcie restrukturyzacji;  
• Instrumenty pochodne związane z projektem. 
 
Strukturalny instrument finansowy ma na celu dostarczenie wartości dodanej priorytetowym 
projektom uzupełniając rolę banków handlowych i rynków kapitałowych. Operacje te będą 
podejmowane głównie w państwach członkowskich, ale także w krajach spoza UE. 
 

Szybka kolej w Hiszpanii 
W 2002 EBI zatwierdził kredyt w wysokości około 2,5 mld euro na budowę infrastruktury szybkiej kolei 
na trasie Madryt-Barcelona-Figueres. Nowa linia, mająca łącznie 855 km długości, obejmuje pewną 
liczbę objazdów, tuneli i innych połączeń. Projekt nie tylko zapewnia atrakcyjną pod względem 
ekologicznym alternatywę dla komunikacji lotniczej i drogowej łączącej obecnie dwa największe miasta 
Hiszpanii, ale stanowi także przełomowy krok w kierunku połączenia hiszpańskich i francuskich sieci 
szybkiej kolei. Projekt Madryt-Barcelona-Perpignan-Montpellier (TGV Sud) został określony w 1994 r. 
przez Radę Europejską z Essen za jedną z 14 priorytetowych sieci transeuropejskich. W tym kontekście 
projekt ten pozostaje kluczowym elementem hiszpańskich planów ulepszenia infrastruktury kolei 
krajowych i stanowi część transeuropejskiej sieci kolejowej planowanej na rok 2010. 
 
Źródło: Baza danych Infranews i ECORYS w zakresie PPP na 2007 r. 
 
Autostrada E18 w Finlandii 
W październiku 2005 r. EBI przyznał kredyt dla partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w wysokości 
153 mln euro na budowę i eksploatację nowego odcinka E18. Liczący 51,4 km odcinek między Muurla 
i Lohja w południowo-zachodniej Finlandii obejmuje osiem rozjazdów, siedem tuneli i czterdzieści osiem 
mostów.  
 
Finansowanie projektu przez bank przyczyni się do ogólnej poprawy standardu autostrady oraz ogólnie 
infrastruktury transportowej w południowo-zachodniej Finlandii, służąc najszybciej rozwijającym się 
obszarom kraju oraz wspierając wiele ośrodków wzrostu gospodarczego. Przyczyni się także w dużym 
stopniu do dalszego skrócenia czasu podróży, zwiększy dostępność, przepustowość i bezpieczeństwo. 
Projekt stanowi część trójkąta nordyckiego, priorytetowego projektu sieci transeuropejskich oraz 
multimodalnego korytarza transportowego o strategicznym znaczeniu, ponieważ łączy on główne miasta 
krajów skandynawskich i poprawia połączenia z Europą Środkową i Rosją. 
 
Źródło: Baza danych Infranews i ECORYS w zakresie PPP na 2007 r. 

 
5.2.2. Instrument kapitału ryzyka 
 
EBI zarządza instrumentem kapitału ryzyka Komisji (RCF), który ma za zadanie wspierać 
rozwój prywatnych funduszy infrastrukturalnych, mających zajmować się inwestowaniem 
w projekty w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T). Środki z instrumentu 
kapitału ryzyka są skierowywane do kilku funduszy kapitałowych specjalizujących się w 
infrastrukturze. EBI uczestniczy w tych funduszach, aby zapewnić zastrzyk kapitału projektom 
PPP w dziedzinie sieci transeuropejskich. Pierwsze fundusze, do których EBI przystąpił to 
Galaxy Fund, Dexia Southern EU Infrastructure Fund oraz Dutch Infrastructure Fund.  

PE317.527  33



Nowe instrumenty finansowe dla europejskiej infrastruktury i usług transportowych 

5.3. INSTRUMENTY UŁATWIAJĄCE 

5.3.1. Systemy gwarancji 
 
Bank aktywnie uczestniczy w tworzeniu gwarancji kredytowych dla transeuropejskich sieci 
transportowych (LGTT), w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia w kontekście ryzyka 
projektowego związanego z zakończeniem budowy. Instrument ma zapewnić pomoc dla 
określonych rodzajów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Celem jest stymulowanie 
inwestycji sektora prywatnego w priorytetowe projekty transeuropejskich sieci transportowych 
dzięki dostarczeniu wsparcia kredytowego. System gwarancji kredytowych ma zatem stanowić 
bufor w przypadku nieoczekiwanych niedoborów strumieni pieniężnych potrzebnych na obsługę 
zadłużenia. Jest to zobowiązanie Komisji Europejskiej wspierającej mechanizm zadłużenia 
podporządkowanego projektu sieci transeuropejskich w okresie rozruchu, czyli od zakończenia 
budowy do ustabilizowania się strumieni pieniężnych. System gwarancji kredytowych jest 
finansowany z unijnego budżetu transeuropejskich sieci transportowych (500 mln euro) oraz 
przez EBI (500 mln euro). Więcej informacji znajduje się w punkcie 2.2.1. 
 
5.3.2. Wewnętrzny specjalistyczny ośrodek EBI wspierający sieci transeuropejskie 
 
Oprócz nowych i rozszerzonych instrumentów finansowych EBI utworzył także wewnętrzny 
specjalistyczny ośrodek wspierający sieci transeuropejskie oraz wprowadził bezpośrednie 
zmiany organizacyjne. Zamierza zwiększyć wparcie sektora prywatnego dla sieci 
transeuropejskich udzielając większego poparcia dla PPP w dziedzinie sieci transeuropejskich, 
ale także organizując konferencje poświęcone PPP i biorąc udział w europejskim 
specjalistycznym ośrodku ds. PPP. 
 
Wykres 5.2. Instrumenty finansowe EBI związane z etapami istnienia projektu 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

EIB internal specialised
centre of expertise 

Structured Finance Facility

TEN Risk Capital Facility

Loan Guarantee
for TENs

Źródło: ECORYS 2007 r. 

Legenda: 

Tendering – przetarg 
Financial close – zamknięcie finansowe 
Rescheduling – rozłożenie płatności 
Time line – terminy realizacji 
Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 
Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 
Construction – budowa  
Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 
Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 
EIB Internal specialised centre of expertise - wewnętrzny specjalistyczny ośrodek EBI 
Structured Finance Facility – strukturalny mechanizm finansowy 
TEN Risk Capital Facility – instrument kapitału ryzyka TEN 
Loan guarantee for TENs - gwarancje kredytowe dla sieci transeuropejskich  
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6. INNE MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE 
 

6.1. EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU 

EBOR jest obecnie zaangażowany w prawie 70 projektów w trakcie realizacji w państwach 
członkowskich UE i w krajach kandydujących, a ogólna koperta budżetowa wynosi 2.284 mln 
euro. 57% inwestycji to inwestycje w drogi, 21% w koleje, a 13% w transport wodny. EBOR 
finansuje projekty mające na celu zmniejszenie zatłoczenia na granicach lub czasu 
przekraczania granic (np. autostrada Brześć - Mińsk na Białorusi), ale także wspiera rozwój 
instytucjonalny „miękkich środków” poprzez zabezpieczenie finansowania za pośrednictwem 
funduszy współpracy technicznej. EBOR aktywnie uczestniczył lub uczestniczy w finansowaniu 
specjalnych projektów wzdłuż głównych osi międzynarodowych na Białorusi, Ukrainie oraz w 
Chorwacji, Serbii i Czarnogórze, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a także w Bośni 
i Hercegowinie, Chorwacji i Albanii.  
 
EBOR nalega na wysoką jakość projektów i wybiera możliwe do wykonania projekty, według 
ich oddziaływania na transformację gospodarki oraz możliwość dostarczania wartości dodanej. 
Bank musi stale gwarantować, aby jego projekty miały „efekt mnożnika inwestycyjnego”, taki 
jak korzyści dla lokalnej gospodarki, zapewnienie współfinansowania albo rozładowanie 
infrastrukturalnych wąskich gardeł. 
 
Przykład zaangażowania EBOR: Ukraina, autostrada M06 Kijów - Czop  
Projekt M06 będzie wspierać zakończenie prac nad dostosowaniem trasy M06 Kijów - Czop do standardów 
europejskich, zaczętych w ramach pierwszego i drugiego projektu drogowego EBOR na Ukrainie.  
Ten trzeci projekt sfinansuje przebudowę pozostałych odcinków drogi M06, z Kijowa do miasta Brody w regionie 
lwowskim (km 14 - km 441). Droga M06 stanowi część transeuropejskiego korytarza III (Kijów-Lwów-Kraków-
Berlin) i korytarza V (Lwów-Czop-Budapeszt) i łączy Ukrainę z Europą Zachodnią.  
 
Projekt obejmuje komponent pomocy technicznej, który będzie miał na celu opracowanie odpowiedniego 
ustawodawstwa dotyczącego PPP zgodnie z najlepszą praktyką międzynarodową, zidentyfikowanie kilku 
potencjalnych projektów PPP oraz przeprowadzenie szczegółowej i starannej analizy dla jednego projektu 
pilotażowego, który ewentualnie mógłby zostać opracowany we współpracy z EBOR. 
 
Kredyt EBOR ma być uzupełniony o dodatkowe 200 mln euro, które miałby dostarczyć Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI). Łączny koszt projektu szacuje się na 486 mln euro. 350.000 euro zostało dostarczone w ramach 
unijnego instrumentu IPF 2003 na pomoc techniczną w dziedzinie opracowywania ustawodawstwa oraz strategii 
PPP dla sektora drogowego. 
 
Źródło: ECORYS 2007 r. 
 
6.2. BANK ŚWIATOWY 

Głównym narzędziem Banku Światowego umożliwiającym podejmowanie strategicznych 
decyzji co do programu i alokacji środków na rzecz poszczególnych krajów jest strategia 
pomocy dla kraju (CAS), oparta na wszechstronnej analizie sytuacji gospodarczej i społecznej 
danego kraju. Granice kredytu są określane za pomocą takich parametrów jak na przykład 
zdolność kredytowa kraju w kontekście jego przestrzeni fiskalnej lub stopień jego zadłużenia, 
a poszczególne projekty są poddawane szczegółowej i surowej ocenie pod względem ich 
opłacalności mikroekonomicznej oraz ich dopasowania makroekonomicznego, wziąwszy pod 
uwagę, że finanse publiczne w tych krajach są często ograniczone. Grupa Banku Światowego 
dysponuje pewną liczbą narzędzi wspierających rozwój infrastruktury lub rozwój partnerstwa 
publiczno -prywatnego (PPP): 
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• Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOR); 
• Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC); 
• Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA); 
• Instrument Doradczy w dziedzinie Infrastruktury Publiczno-Prywatnej (PPIAF), przy czym 

nie kwalifikują się tutaj państwa członkowskie UE ani kraje kandydujące. 
 
Poniższy wykres przedstawia przegląd instrumentów grupy Banku Światowego, które mogą 
wspierać rozwój transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), związanych z etapami 
istnienia projektu. 
 
Wykres 6.1. Instrumenty grupy Banku Światowego, które mogą wspierać TEN-T 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

PEP SE (IFC)

PEP SE (IFC)

MIGA

IBRD loans and guarantees

 
Źródło: ECORYS 2007 r. 

Legenda: 

Tendering – przetarg 
Financial close – zamknięcie finansowe 
Rescheduling – rozłożenie płatności 
Time line – terminy realizacji 
Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 
Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 
Construction – budowa  
Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 
Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 
PEP-SE (IFC) - Partnerstwo prywatnych przedsiębiorstw na rzecz Europy Południowo-Wschodniej (Międzynarodowa 
Federacja Finansowa) 
MIGA - Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) Banku Światowego 
IBRD loans and guarantees – kredyty i gwarancje MBOR 

 

6.2.1. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 
 
IBOR wspiera kraje o średnich dochodach (mające dochód na głowę mieszkańca niższy niż 
5.115 USD), które zazwyczaj mają pewien dostęp do prywatnych rynków kapitałowych. IBOR 
oferuje kredyty na warunkach bliskich warunkom rynkowym, ale mające długie terminy spłaty. 
Bank finansuje szeroki wachlarz działań mających na celu stworzenie fizycznej i socjalnej 
infrastruktury koniecznej do zmniejszania ubóstwa i zrównoważonego rozwoju. Może także 
dostarczać gwarancji. 
 
Polska – Projekt odnowy infrastruktury transportowej 
Projekt o wartości 515,5 mln USD obejmuje trzy komponenty: 
Komponent A: Odnowa dróg 2007. Fundusze z budżetu państwa zostaną połączone ze środkami dostarczonymi 
przez Bank Światowy i kredytem z EBI i zostaną wykorzystane na zmniejszenie obecnych zaległości w utrzymaniu 
dróg. Komponent sfinansuje (i) łącznie ponad 100 kontraktów na prace fizyczne związane z okresową konserwacją 
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i odnową na terenie całej krajowej sieci dróg. Całość inwestycji szacuje się na 447,3 mln USD, wsparcie MBOR: 
128,2 mln USD. 
  
Komponent B: Komponent odnowy kolei obejmuje następujące komponenty składowe: (i) wymiana torów na 
intensywnie wykorzystywanych trasach przewozów towarowych; (ii) kompleksowy remont trakcji na niektórych 
wyznaczonych odcinkach, w tym wymiana torów, podkładów kolejowych, balastu i innych elementów 
wymagających wymiany lub naprawy oraz (iii) wymiana rozjazdów w określonych lokalizacjach. Łączne wymogi 
inwestycyjne 64,3 mln USD, bez wsparcia Banku Światowego. 
 
Komponent C: Ten komponent będzie obejmował trzy różne komponenty składowe: (i) System zarządzania 
informacjami GDDKiA; (ii) pomoc dla PLK w przygotowaniu szczegółowego biznesplanu, w tym szkolenie oraz 
(iii) instytucjonalna pomoc techniczna dla Ministerstwa Transportu. Łączny budżet wynosi 3,9 mln USD, wsparcie 
MBOR: 2,5 mln USD. 
 
Źródło: ECORYS 2007 r. 

 
Ukraina: Projekt poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa 
Głównym celem rozwoju projektu jest zmniejszenie kosztów transportu drogowego oraz poprawa dostępu 
i bezpieczeństwa dróg w ramach głównej sieci dróg na Ukrainie, poprzez (i) odnowę i unowocześnienie jednego 
odcinka drogi Boryspil-Pyriatyn na trasie Kijów-Charków-Dowżańskij (M3) oraz (ii) likwidację najgroźniejszych 
czarnych punktów zidentyfikowanych przez zarząd dróg. 
 
Łączny koszt projektu szacuje się na około 500 mln USD, z czego 400 mln USD zostanie uzyskane dzięki kredytowi 
MBOR, a pozostałą część dostarczy rząd Ukrainy. Oto najważniejsze proponowane komponenty: 
Komponent A. Odnowa i unowocześnienie 117-km odcinka drogi M3 Kijów-Charków-Dowżańskij (od PK45 do 
PK152). [MBOR 300 mln USD]. 
 
Komponent B. Poprawa bezpieczeństwa drogi. [MBOR 100 mln USD].  
 
Komponent C. Komponent pomocy technicznej. [Bez udziału MBOR]. Projekt mógłby ewentualnie obejmować 
sfinansowanie usług doradczych służących: (a) promowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu 
infrastruktury drogowej, (b) aktualizacji obecnej klasyfikacji dróg, (c) modernizacji norm technicznych (na 
przykład w oparciu o holenderskie standardy planowania) oraz (d) wprowadzeniu kontraktów opartych o wyniki w 
dziedzinie konserwacji dróg. Na prośbę kredytobiorcy komponent pomocy technicznej będzie finansowany przez 
Ukravtodor, ale będzie stanowił część umowy kredytowej uwzględniającej odnośne zobowiązania prawne.  
 
Źródło: ECORYS 2007 r. 
 
6.2.2. Międzynarodowa Korporacja Finansowa 
 
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) promuje zrównoważone inwestycje sektora 
prywatnego w krajach rozwijających się jako sposób zmniejszenia ubóstwa i poprawy życia 
ludzi. Międzynarodowa Korporacja Finansowa oferuje szeroki wachlarz produktów 
finansowych dla projektów sektora prywatnego w krajach rozwijających się. Międzynarodowa 
Korporacja Finansowa dostarcza także usługi doradcze i mobilizację środków dla państw 
członkowskich IFC. Europejskimi członkami IFC są:  

Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
Gruzja, Węgry, Łotwa, Litwa, BJR Macedonii, Mołdowa, Polska, Rumunia, Serbia 
i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina. 

 
PEP-SE 
Pomoc techniczna w odniesieniu do projektów w dziedzinie infrastruktury jest realizowana za 
pośrednictwem partnerstwa prywatnych przedsiębiorstw na rzecz Europy Południowo-
Wschodniej (PEP-SE). 
 
Jednym z głównych celów PEP-SE jest oferowanie usług doradczych na rzecz kształtowania 
struktury i wdrażania PPP w dziedzinie infrastruktury. Odbywa się to za pośrednictwem 
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mechanizmu infrastrukturalnego PEP-SE, mającego swoją siedzibę w Sofii w Bułgarii. 
Mechanizm pomaga w opracowywaniu, promowaniu i realizacji projektów w dziedzinie 
infrastruktury z udziałem prywatnym, na etapie przygotowania projektu, ustalania jego 
struktury, przejrzystych procesów przetargowych i gromadzenia środków finansowych, 
a koncentruje się w szczególności na takich sektorach jak wodociągi, kanalizacja, energetyka i 
transport. 
 
Od chwili rozpoczęcia działania w Sofii w październiku 2005 r. PEP-SE Infrastruktura został 
wyznaczony przez rząd Serbii jako wiodący doradca w procesie restrukturyzacji krajowego 
przewoźnika lotniczego, linii lotniczych Jat. Ostatnio podpisał także porozumienie, na mocy 
którego ma wspierać rząd Albanii w tworzeniu struktur partnerstwa publiczno-prywatnego 
(PPP) w tym kraju.  
 
6.2.3. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych 
 
Zadaniem Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) jest promowanie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się. MIGA promuje 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne łącząc zagranicznych inwestorów, rządy krajów, gdzie 
prowadzona jest inwestycja i sponsorów projektu. MIGA zapewnia gwarancje inwestycyjne 
w odniesieniu do pewnych rodzajów ryzyka pozahandlowego uprawnionym inwestorom 
zagranicznym w przypadku kwalifikowalnych inwestycji w rozwijających się państwach 
członkowskich. Kwalifikują się tutaj nowe inwestycje transgraniczne, projekty wielonarodowe 
oraz rozszerzanie i prywatyzacje istniejących projektów. MIGA chroni przed: 
 
• Niewymienialnością waluty i ograniczeniami przelewów; 
• Wojną i niepokojami społecznymi, w tym terroryzmem; 
• Wywłaszczeniem – stratami spowodowanymi przez działania pozbawiające inwestora prawa 

własności lub kontroli; 
• Naruszeniem umowy – stratami spowodowanymi przez odmowę spłaty lub naruszeniem 

umowy w następstwie odmowy ochrony prawnej przez rząd kraju, w którym prowadzona 
jest inwestycja. 

 
Projekty, w przypadku których można korzystać z pomocy MIGA: 
• Inwestycje transgraniczne wywodzące się z dowolnego państwa członkowskiego MIGA 

i przeznaczone dla dowolnego rozwijającego się państwa członkowskiego; 
• Udział w inwestycjach związanych z rozszerzeniem, modernizacją lub restrukturyzacją 

finansową dotychczasowych projektów; 
• Nabycia związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. 
 
Wszystkie państwa członkowskie UE-27 są uprawnione do korzystania ze wsparcia MIGA. 
 
6.2.4. Nowe instrumenty Banku Światowego 
  
Bank Światowy uznał istnienie problemów, z jakimi mają do czynienia rządy nowych krajów 
UE, jeżeli chodzi o przyciągniecie prywatnego kapitału do projektów w dziedzinie 
infrastruktury. Dlatego też Bank Światowy opracował nowe ramy partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP), uwzględniające nowe instrumenty rynkowe służące finansowaniu 
infrastruktury. Celem jest ułatwienie realizacji projektów PPP w nowych państwach 
członkowskich Unii lub w krajach kandydujących do członkostwa. Ramy te składają się 
z czterech instrumentów: 
 

PE 379.207 38



Nowe instrumenty finansowe dla europejskiej infrastruktury i usług transportowych 

• Fundusz inwestycyjny infrastruktury lokalnej (LIIT) 
Aby zachęcić pierwotne fundusze kapitału prywatnego do inwestowania w transakcje 
związane z lokalną infrastrukturą, potrzebne będzie stworzenie nowej kategorii wtórnych 
funduszy inwestycyjnych infrastruktury lokalnej w celu otwarcia możliwości wyjścia dla 
pierwotnych inwestorów, którzy mają do czynienia z ograniczonymi i płytkimi krajowymi 
rynkami kapitałowymi. Pierwotne fundusze kapitału prywatnego będą główną siłą napędową 
w procesie identyfikowania transakcji PPP i rozwoju szeregu projektów; oczekuje się też, że 
będą wychodzić z projektów po upływie czterech do pięciu lat. W konsekwencji wtórne 
fundusze inwestycyjne infrastruktury lokalnej (LIIT) nabywałyby udziały od pierwotnych 
funduszy i utrzymywałyby ten udział w perspektywie długoterminowej. Fundusze 
inwestycyjne infrastruktury lokalnej mogłyby być funduszami mieszanymi inwestującymi w 
papiery wartościowe notowane na giełdzie w konkretnym kraju lub regionie oraz w 
nienotowane na giełdzie papiery wartościowe lokalnych firm z dziedziny infrastruktury, 
zakupione od pierwotnych funduszy. Fundusze inwestycyjne infrastruktury lokalnej byłyby 
finansowane ze sprzedaży udziałów i emisji obligacji dla krajowych i zagranicznych 
inwestorów instytucjonalnych, w tym dla funduszy emerytalnych, towarzystw 
ubezpieczeniowych oraz funduszy ubezpieczeń wzajemnych (fundusz funduszy). 

 
• Ubezpieczenie od naruszenia umowy przez władze niższego szczebla albo mechanizmy 

gwarancyjne 
W celu złagodzenia (powodowanego przez władze niższego szczebla) ryzyka politycznego, 
z jakim mają do czynienia fundusze pierwotne i wtórne, drugi instrument proponowanych 
ram PPP składałby się z ubezpieczenia od naruszenia umowy przez władze niższego 
szczebla albo mechanizmów gwarancyjnych. W zależności od profilu ryzyka politycznego 
poszczególnych kategorii władz lokalnych struktura takich mechanizmów mogłaby nie 
obejmować regwarancji (średnie ryzyko polityczne) lub ją obejmować (wysokie ryzyko 
polityczne). Dostęp do tych mechanizmów regulowałyby szczegółowe kryteria stworzone w 
ramach systemu akredytacji. 

 
• Systemy dotacji opartych na wydajności (OBSS) 

Ponieważ negocjacje w sprawie kontraktów toczą się między funduszami a władzami 
lokalnymi, kierownictwo funduszy będzie w dużym stopniu zainteresowane zapewnieniem 
społeczno-ekonomicznej wykonalności oraz trwałości wymaganego przejścia do systemów 
taryfowych umożliwiających odzyskiwanie kosztów. Nawet jeśli zyski związane z 
wydajnością, uzyskane dzięki podejściu PPP do projektu poprzez zaangażowanie funduszy 
pierwotnych, spowodują presję na obniżenie wymaganego wzrostu taryf z upływem czasu, 
przewaga taryf na poziomie znacznie poniżej kosztów w wielu krajach w Europie oznacza, 
że przejście do taryf umożliwiających odzyskiwanie kosztów będzie często wymagało 
gwałtownego podwyższenia taryf, co spowoduje problemy z dostępem i możliwościami 
finansowymi wielu gospodarstw domowych. Ten problem można zmniejszyć za 
pośrednictwem trzeciego instrumentu/komponentu proponowanych ram PPP, tzn. systemom 
dotacji opartych na wydajności (OBSS), które miałyby złagodzić wpływ przejścia 
docelowych kategorii gospodarstw domowych na taryfy umożliwiające odzyskiwanie 
kosztów. 

 
• System przejrzystości i monitorowania kontraktów (COTAM) 

Wreszcie, w celu zagwarantowania przejrzystości i trwałości kontraktów między 
funduszami pierwotnymi i wtórnymi oraz władzami lokalnymi, proponowane ramy PPP 
byłyby wspierane przez czwarty instrument, czyli system przejrzystości i monitorowania 
kontraktów (COTAM). W ramach tego systemu neutralna osoba trzecia uczestniczyłaby 
w negocjowaniu kontraktów między funduszem a władzami lokalnymi; nie byłaby ona 
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sygnatariuszem kontraktu, ale jej celem byłoby maksymalne zwiększenie przejrzystości 
kontraktu dzięki wnoszeniu do negocjacji zagadnień, których podstawę stanowią najlepsze 
praktyki międzynarodowe, i eliminacji kwestii, które w przeciwnym razie zostałyby 
rozpatrzone nieformalnie, takich jak zasadnicze elementy kontraktu, które strony mogłyby 
chcieć zignorować albo rażąco niskie kary za niewywiązanie się z umowy przez 
którąkolwiek ze stron. 

 

Fundusz inwestycyjny infrastruktury lokalnej (LIIT) mógłby być wspierany przez IFC przy 
pomocy kapitału, quasi kapitału i/lub wierzytelności. MIGA mogłaby ustanowić mechanizm 
ubezpieczenia od ryzyka politycznego (PRI), obejmujący ubezpieczenie od naruszenia umowy 
przez władze niższego szczebla o profilu wykazującym średnie ryzyko polityczne. MBOR 
mógłby dostarczyć instrument gwarancji częściowej w odniesieniu do ryzyka (PRG) 
obejmujący ryzyko naruszenia umowy przez władze niższego szczebla o profilu wykazującym 
wysokie ryzyko polityczne. Systemy dotacji opartych na wydajności mogłyby być finansowane 
za pośrednictwem kredytu budżetowego MBOR o malejących spłatach. Na koniec, wdrożenie 
systemu przejrzystości i monitorowania kontraktów (COTAM) mogłoby być wspierane za 
pomocą kredytu z MBOR przeznaczonego na pomoc techniczną. 
 
Wykonalność takiego podejścia musi jeszcze zostać sprawdzona i warto byłoby zbadać, czy 
część tych instrumentów może być także wykorzystana dla projektów sieci transeuropejskich8.  
 

Wykres 6.2. Alternatywne ramy PPP opracowane przez Bank Światowy  

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

LIIT (second round investment fund)
Sub-sovereign breach-of-contract insurance or guarantee 

facilities. 

Output based subsidy schemesCOTAM

 
Źródło: ECORYS 2007 r. 

Legenda: 

PEP-SE (IFC) – usługi doradcze IFC w Europie Południowej 
Tendering – przetarg 
Financial close – zamknięcie finansowe 
Rescheduling – rozłożenie płatności 
Time line – terminy realizacji 
Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 
Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 
Construction – budowa  
Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 
Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 
Sub-sovereign breach-of-contract insurance or guarantee facilities - Ubezpieczenie od naruszenia umowy przez władze 
niższego szczebla albo mechanizmy gwarancyjne  
Contract transparency and monitoring system (COTAM) – System przejrzystości i monitorowania kontraktów (COTAM) 
Local Infrastructure Investment Trust (LIIT)- Fundusz inwestycyjny infrastruktury lokalnej (LIIT) 
Output-based subsidy schemes (OBSS )- Systemy dotacji opartych na wydajności (OBSS) 
                                                      
8  Bank Światowy, „Mobilizowanie środków z sektora prywatnego na rzecz infrastruktury lokalnej w Europie i Azji 
Środkowej – alternatywne ramy partnerstw publiczno-prywatnych.” (Mobilizing Private Finance for Local 
Infrastructure in Europe and Central Asia – Alternative Public Private Partnership Frameworks), dokument 
Banku Światowego nr 46, grudzień 2004 r. 
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7. ANALIZA POLITYKI 
 

7.1. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

 
W kontekście finansowania zdefiniowano następujące możliwości w zakresie polityki: 
 
• Dalsze łączenie finansowania ze środków publicznych i prywatnych 

Rozwiązanie to oznacza kontynuację istniejącej polityki, w ramach której finansowanie ma 
pochodzić od państw członkowskich oraz z sektora prywatnego, przy czym fundusze 
i instrumenty Komisji mają stanowić środki uzupełniające. 
 

• Przeniesienie nacisku na finansowanie ze środków publicznych 
Polityka ta oznacza, że finansowanie ma pochodzić przede wszystkim od państw 
członkowskich przy wsparciu ze środków wspólnotowych. Oznacza także, że odnośne 
państwa członkowskie wdrażają projekty w tradycyjny sposób, z zastosowaniem 
zwyczajowych procedur przetargowych i schematów kontraktów. W celu przyspieszenia 
inwestycji publicznych konieczna jest ponowna analiza ograniczeń budżetowych 
uzgodnionych w traktacie z Maastricht w kontekście wymogów dotyczących maksymalnego 
zadłużenia. 
 

• Przeniesienie nacisku na finansowanie ze środków prywatnych 
Polityka ta oznacza, że znaczna część finansowania ma pochodzić z sektora prywatnego. 
W celu maksymalnego zwiększenia dostępności kapitału prywatnego zakłada się, że 
przeniesienie ryzyka na sektor prywatny będzie minimalne dzięki ustrukturyzowaniu 
projektów jako partnerstw publiczno-prywatnych w oparciu o jednolitą opłatę oraz dzięki 
włączeniu w koniecznym zakresie gwarancji niezależnych lub gwarancji wspólnotowych. 
Jednolite opłaty oznaczają odpowiedzialność warunkową państw członkowskich, która ma 
zostać pokryta z dochodów z opłat za korzystanie z dróg lub innych form opodatkowania 
związanego z korzystaniem z dróg (oznacza to przeniesienie ryzyka związanego 
z zapotrzebowaniem na odnośne państwa członkowskie, a ryzyka eksploatacyjnego i ryzyka 
związanego z budową – na sektor prywatny). 
 
Poniższa tabela zawiera ogólne zestawienie zalet i wad wymienionych powyżej rozwiązań 
w zakresie polityki finansowania. 
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Tabela 7.1. Zestawienie zalet i wad poszczególnych rozwiązań w zakresie polityki 
finansowania 

Rozwiązanie 
w zakresie 

polityki 
Zalety Wady 

1. Finansowanie 
ze środków 
publicznych 
i prywatnych 

• Polityka ta pozwala na optymalizację 
wykorzystania zarówno dostępnych 
źródeł finansowania ze środków 
publicznych, jak i środków 
prywatnych.  

• Dotacje i inne instrumenty finansowe 
Komisji mogą wpłynąć na pozyskanie 
kapitału prywatnego. 

• Rozwiązanie to stanowi kontynuację 
istniejącej polityki, dzięki czemu jest 
znane i akceptowane przez wszystkie 
zainteresowane strony. 

• Polityka ta nie doprowadziła jak dotąd do 
przyspieszenia rozwoju TEN-T. 

• Z uwagi na złożoność procesu gromadzenia 
funduszy polityka ta wymaga wiedzy, fachowości 
i doświadczenia ze strony administracji publicznej. 

• Częściowe finansowanie ze środków prywatnych 
zakłada istnienie warunków sprzyjających 
funkcjonowaniu partnerstw publiczno-prywatnych. 
Jak dotąd niewielu krajom udało się stworzyć takie 
warunki i wdrożyć tego typu systemu. 

• Częściowe finansowanie ze środków publicznych 
w zestawieniu z uzgodnionym pułapem zadłużenia 
oznacza ograniczenia budżetowe hamujące rozwój 
TEN-T. 

2. Finansowanie 
ze środków 
publicznych 

• Sposób przygotowania i wdrożenia 
tego systemu jest dobrze znany 
państwom członkowskim.  

• W konsekwencji wdrożenie tej polityki 
najprawdopodobniej będzie 
wymagało mniej czasu niż 
w przypadku PPP. 

• Jeżeli kredyty na cele rozwoju infrastruktury nie 
zostaną wyłączone z wymogów dotyczących 
górnego pułapu zadłużenia, program TEN-T będzie 
podlegał ograniczeniom związanym z publicznymi 
źródłami finansowania. 

• Projekty finansowane ze środków publicznych, 
które są wdrażane w tradycyjny sposób, zazwyczaj 
charakteryzują się mniej korzystną relacją wartości 
do ceny niż projekty wdrażane przez PPP.  

• Rozwiązanie to oznacza zmianę polityki. 

3. Finansowanie 
ze środków 
prywatnych 

• Dostępność kapitału prywatnego 
znacznie wzrosła i w nadchodzących 
latach ma nadal wzrastać, 
szczególnie w przypadku, gdy 
perspektywy inwestycyjne obejmują 
projekty niskiego ryzyka. 

• Niemal nieograniczona dostępność 
kapitału prywatnego oznacza 
możliwość przyspieszenia rozwoju 
TEN-T. 

• Ocenia się, że wykorzystanie 
finansowania ze środków prywatnych 
to główny czynnik, który stanowi 
o najkorzystniejszej relacji wartości 
do ceny. 

• Z uwagi na złożoność systemu PPP polityka ta 
wymaga wiedzy, fachowości i doświadczenia ze 
strony administracji publicznej. 

• Państwa członkowskie mają przejąć ryzyko 
związane z zapotrzebowaniem, co oznacza 
odpowiedzialność warunkową. 

• Gwarancji ma udzielać Komisja lub państwa 
członkowskie. 

• Rozwiązanie to oznacza zmianę polityki. 

Źródło: ECORYS 2007 r. 
 

Z powyższego zestawienia jasno wynika, że czynnikiem decydującym o powodzeniu zarówno 
systemu opartego na finansowaniu ze środków publicznych i prywatnych, jak i systemu 
opartego na finansowaniu wyłącznie ze środków prywatnych jest poziom kompetencji 
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administracji publicznej. Obecna polityka Komisji na rzecz podniesienia tego poziomu 
w poszczególnych państwach członkowskich opiera się na dostarczaniu pomocy technicznej – 
ostatnio usystematyzowanej za pomocą instrumentu Jaspers oraz agencji TEN-TEA – jak 
również na wydawaniu wytycznych (np. wytyczne dla pomyślnego partnerstwa publiczno-
prywatnego) i opracowywaniu dyrektyw (np. zielona księga w sprawie zamówień w ramach 
PPP). 
 
Z uwagi na fakt, że wspomniane powyżej instrumenty wprowadzono stosunkowo niedawno, nie 
można dokonać oceny ich skuteczności. Poniższe rozwiązania w zakresie polityki mają 
zagwarantować właściwe przygotowanie i wdrożenie projektów: 
 
• Przygotowanie i wdrożenie projektów – odpowiedzialność na szczeblu lokalnym 

To rozwiązanie należy postrzegać jako kontynuację już zapoczątkowanej polityki, w ramach 
której państwa członkowskie są odpowiedzialne za przygotowanie i wdrożenie projektów 
przy wsparciu technicznym ze strony Komisji (bądź międzynarodowej instytucji finansowej, 
np. Banku Światowego lub Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). 
 

• Przygotowanie i wdrożenie projektów – odpowiedzialność na szczeblu centralnym 
To rozwiązanie należy rozpatrywać jako wyraźny kontrast wobec obecnej polityki. Oznacza 
ono przeniesienie odpowiedzialności za przygotowanie i wdrożenie TEN-T na organ 
centralny, którym ma być grupa zadaniowa ds. TEN-T PPP (podobny system funkcjonuje 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie działa Federal Highway Agency, federalna agencja 
ds. autostrad). Grupa zadaniowa dokona standaryzacji procedur przygotowania i wdrożenia 
projektów TEN-T, a państwa członkowskie z natury rzeczy będą brały udział w dotyczących 
ich projektach. 
 

Poniższa tabela zawiera ogólne zestawienie zalet i wad obu rozwiązań. 

 
Tabela 7.2. Odpowiedzialność na szczeblu lokalnym i centralnym – zalety i wady 

Rozwiązanie 
w zakresie polityki 

Zalety Wady 

1. Odpowiedzialność 
na szczeblu lokalnym 

• Rozwiązanie to stanowi kontynuację 
obecnej polityki, dzięki czemu jest znane 
i akceptowane przez wszystkie 
zainteresowane strony. 

• Dla państw członkowskich rozwiązanie to 
oznacza niejako prawo własności do 
realizowanych projektów, dzięki czemu 
może przyczynić się do wzrostu 
zaangażowania w realizację projektu 
i prawdopodobieństwa płynnego przebiegu 
procedur decyzyjnych. 

• Oznacza rozwiązania dostosowane do 
specyficznych warunków panujących 
w danym kraju w zakresie ustawodawstwa 
i modeli PPP.  

• Polityka ta nie doprowadziła jak dotąd 
do przyspieszenia rozwoju TEN-T. 

• Rozwiązania specyficzne dla danego 
kraju mogą być mniej skuteczne 
i wydajne niż podejście 
ustandaryzowane („wyważanie 
otwartych drzwi”). 

• Państwa członkowskie mają problemy 
z utrzymaniem wykwalifikowanych 
pracowników. 
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Rozwiązanie 
Zalety Wady 

w zakresie polityki 

2. Odpowiedzialność 
na szczeblu centralnym  

• Rozwiązanie to oznacza zgromadzenie 
zasobów wiedzy i umiejętności, co może 
okazać się bardziej skuteczne. 

• Standaryzacja może wpłynąć na wzrost 
wydajności i skuteczności w zakresie 
przygotowywania i wdrażania projektu. 

• Z powodu standaryzacji mogą zostać 
pominięte warunki specyficzne dla 
danego kraju. 

• Fakt, że państwa członkowskie nie 
będą odpowiedzialne za projekt, może 
prowadzić do ich mniejszego 
zaangażowania, mimo że państwa te 
mają korzystać z dokonań grupy 
zadaniowej. 

Źródło: ECORYS 2007 r. 

 

7.2. PROPONOWANA POLITYKA 

Wymienione powyżej rozwiązania należy poddać dalszej analizie. Na podstawie zestawienia ich 
zalet i wad wydaje się jednak, że należy poważnie wziąć pod uwagę zdecydowane przeniesienie 
nacisku na finansowanie ze środków prywatnych, w ramach którego ryzyko związane 
z zapotrzebowaniem zostaje przeniesione na sektor publiczny, a ryzyko ponoszone przez dany 
kraj jest minimalizowane za pomocą instrumentów gwarancyjnych Wspólnoty. Ponadto należy 
rozważyć przeniesienie odpowiedzialności za przygotowanie i wdrożenie projektów ze szczebla 
lokalnego na centralny. 
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8. WNIOSKI I ZALECENIA 
 

8.1. WNIOSKI 

Głównym celem niniejszej analizy jest opracowanie nowych instrumentów finansowych dla 
europejskiej infrastruktury i usług transportowych oraz ustalenie sposobu ich zastosowania 
i połączenia w celu osiągnięcia optymalnego rezultatu.  
 
 
Podsumowując, można stwierdzić, że w przypadku projektów dotyczących infrastruktury TEN-
T w zasadzie nie jest odczuwalny brak finansowania ze środków prywatnych. Dostępność 
finansowania dla danego projektu zależy od jego jakości. Utworzenie instrumentu 
gwarancyjnego EBI pozytywnie wpływa na przenoszenie projektów TEN-T do poziomu 
inwestycyjnego. 
 
Poniżej omówiono szereg szczegółowych kwestii: 
 
Najbardziej korzystne instrumenty finansowe  
Utworzenie sieci TEN-T w dużej mierze zależy od państw członkowskich z uwagi na fakt, że 
budżet i dotacje unijne stanowią zaledwie marginalną część ogółu wymaganych nakładów. 
Państwa członkowskie często nie dysponują potrzebnymi środkami, toteż finansowanie sieci 
TEN-T jest dla nich wyzwaniem. Sytuacja ta skłania do podjęcia działań zmierzających do 
pozyskania kapitału prywatnego. Zasadniczo sektor prywatny dysponuje obecnie 
wystarczającymi środkami, które można przeznaczyć na inwestycje w wysokiej jakości 
projekty. Jednak projekty wskazane przez KE jako priorytetowe wybierane są pod kątem 
korzyści społeczno-gospodarczych, podczas gdy z punktu widzenia inwestorów prywatnych 
interesujące są jedynie te projekty, które są wykonalne finansowo – projekt powinien przynieść 
wystarczająco duże zyski, by warto było podjąć ryzyko związane z jego realizacją. Należy 
zatem ustrukturyzować projekty priorytetowe w taki sposób, by odpowiadały wymogom 
finansowania ze środków prywatnych, innymi słowy – by stały się projektami na poziomie 
inwestycyjnym. System gwarancji kredytowych KE/EBI stanowi odpowiedź na te wyzwania 
poprzez zapewnienie pokrycia zadłużenia podporządkowanego. Oznacza to obniżenie profilu 
ryzyka związanego z projektem, tak aby osiągnięty został poziom inwestycyjny. Jest to 
znaczący postęp na drodze do pozyskania środków z sektora prywatnego. 
 
Warto ponadto rozważyć możliwości, jakie dawałby fundusz jednolitych opłat. Byłby on 
dostępny dla priorytetowych projektów TEN-T w przypadku dróg, za użytkowanie których nie 
pobiera się opłaty. Fundusz płatności w oparciu o dostępność mógłby być wykorzystywany 
w przypadku projektów związanych z dużym ryzykiem politycznym. W razie gdyby państwo 
członkowskie z jakichś powodów nie było w stanie wywiązać się ze zobowiązań wobec 
inwestora z sektora prywatnego w zakresie jednolitych opłat, następowałoby zaangażowanie 
funduszu, tak aby zagwarantować, że operator/inwestor prywatny otrzyma wynagrodzenie za 
wykonane usługi zgodnie z zawartą umową. Instrument taki spowoduje zwiększenie 
wykonalności finansowej projektów w nowych państwach członkowskich. Wadą tego typu 
funduszu jest to, że nie stanowi on zachęty dla państw członkowskich do umacniania ich 
wiarygodności jako partnera w ramach PPP. 
 
Oba instrumenty przyczynią się do poprawy sytuacji w zakresie przenoszenia projektów TEN-T 
na poziom inwestycyjny. 
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Których instrumentów finansowych należałoby użyć w celu pozyskania kapitału 
prywatnego?  
Kluczowym elementem dla pozyskania kapitału prywatnego jest całkowity pakiet finansowy 
projektu w zestawieniu z profilem ryzyka, z jakim się wiąże. Najważniejsza jest jakość samego 
projektu.  
 
Do pozyskania kapitału prywatnego mogą służyć instrumenty gwarancyjne, które pozwalają na 
obniżenie profilu ryzyka związanego z projektem i mogą nadawać projektowi charakter 
inwestycyjny.  
 
Uwarunkowania prawne, finansowe i gospodarcze niezbędne dla powodzenia projektów 
dotyczących infrastruktury transportowej realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) 
Kluczowe czynniki powodzenia PPP to: 
• zaangażowanie polityczne i przejrzystość polityki; 
• ramy legislacyjne umożliwiające działalność PPP; 
• fachowość administracji publicznej i przejrzyste ramy instytucjonalne; 
• dostępność kapitału zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz gotowość sektora 

prywatnego do inwestycji. 
 
Z uwagi na wolne tempo rozwoju PPP w niektórych nowych państwach członkowskich, 
spowodowane przede wszystkim brakiem odpowiedniego doświadczenia poszczególnych 
organów administracji publicznej, zaleca się utworzenie centralnej grupy zadaniowej ds. TEN 
PPP, która byłaby odpowiedzialna za przygotowanie i wdrażanie projektów TEN PPP . 
 
Główne przeszkody na drodze do udziału kapitału prywatnego w projektach TEN-T 
Główne czynniki utrudniające pozyskanie kapitału prywatnego to: 
1. brak projektów; 
2. wysokie koszty transakcji oraz długi czas prowadzący do zamknięcia finansowego; 
3. nadmierne przeniesienie ryzyka na sektor prywatny; 
4. niedostateczne ustrukturyzowanie projektów. 
 
Inne korzystne instrumenty finansowe lub źródła finansowania projektów TEN-T, które 
nie były jeszcze rozpatrywane pod względem merytorycznym na szczeblu UE 
Z uwagi na zagadnienie ryzyka politycznego warto rozważyć możliwość utworzenia funduszu 
jednolitych opłat. Tego typu instrument finansowy mógłby przyczynić się do pozyskiwania 
kapitału prywatnego, zwłaszcza w przypadku partnerstw publiczno-prywatnych w oparciu 
o jednolitą opłatę. 
 
Połączenie instrumentów finansowych 
Nie zaleca się łączenia zbyt wielu instrumentów finansowych z uwagi na złożoność takiego 
rozwiązania, a w konsekwencji na obciążenie administracyjne państw członkowskich oraz na 
ryzyko niedostatecznego ustrukturyzowania projektów i nieodpowiedniego podziału ryzyka. 
Przykładowo, mimo że miało już miejsce łączenie funduszy strukturalnych z PPP, a wiele 
organów odpowiedzialnych za tworzenie polityki stawia sobie takie rozwiązanie za główny cel, 
prowadzi ono do znacznego podwyższenia ryzyka związanego z danym projektem. 
Ustrukturyzowanie PPP stanowi trudność samo w sobie, nie wspominając o partnerstwie, które 
miałoby być wspierane dotacjami unijnymi. 
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Wykres 8.1. Zestawienie instrumentów finansowych dostępnych dla TEN-T 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

PEP SE (IFC)

IBRD loans and guarantees

Member State 
Funding

Member State Funding (debt & equity

Private capital
TEN Budget Co-

financing of studies

TEN Budget Equity Risk Capital Facility (up to 1% of budget)

Cohesion Fund

ERDF

Structured Finance Facility

TEN Risk Capital Facility

Direct EU grants for
investment

 
Źródło: ECORYS 2007 r.  

Legenda: 
PEP-SE (IFC) – usługi doradcze IFC w Europie Południowej 
Tendering – przetarg 
Financial close – zamknięcie finansowe 
Rescheduling – rozłożenie płatności 
Time line – terminy realizacji 
Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 
Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 
Construction – budowa  
Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 
Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 
Member State Funding – finansowanie przez państwo członkowskie 
TEN Budget Co-financing of studies – współfinansowanie badań z budżetu TEN 
Member State Funding (debt & equity) – finansowanie przez państwo członkowskie (zadłużenie i kapitał) 
Private capital – kapitał prywatny 
IBRD loans and guarantees – kredyty i gwarancje MBOR 
TEN Budget Equity Risk Capital Facility (up to 1% budget) – instrument kapitału ryzyka z budżetu TEN (do 1% budżetu) 
Cohesion Fund – Fundusz Spójności 
ERDF – EFRR 
Structured Finance Facility – strukturalny instrument finansowy 
TEN Risk Capital Facility – instrument kapitału ryzyka TEN 
Direct EU grants for investment – bezpośrednie dotacje unijne na inwestycje 
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Wykres 8.2. Przegląd ułatwiających instrumentów finansowych  

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

Loan Guarantee
for TENs

(EC and EIB)

EIB internal
specialised centre

of expertise

JASPERS

MIGA

PEP-SE (IFC)

 
Źródło: ECORYS 2007 r. 

Legenda: 
Tendering – przetarg 
Financial close – zamknięcie finansowe 
Rescheduling – rozłożenie płatności 
Time line – terminy realizacji 
Development/Pre-feasibility – opracowanie/wstępna analiza wykonalności 
Contract/Finance – kontrakt/finansowanie 
Construction – budowa  
Ramp-up period – okres uruchamiania projektu 
Exploitation/Maintenance – eksploatacja/konserwacja 
PEP-SE (IFC) – usługi doradcze IFC w Europie Południowej 
MIGA – Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) Banku Światowego 
EIB Internal specialised centre of expertise – wewnętrzny specjalistyczny ośrodek EBI ds. ekspertyz 
Loan guarantee for TENs (EC & EIB) – gwarancje kredytowe dla sieci transeuropejskich (KE i EBI) 
JASPERS – instrument Jaspers  
 
Należy zauważyć, że podjęto szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie udziału sektora 
prywatnego w projektach TEN-T. W rozdziale 3.4 przedstawiono główne przeszkody w zakresie 
udziału tego sektora. Jedną z tych przeszkód jest jakość projektu, tj. związane z projektem 
ryzyko. Poniższy wykres stanowi zestawienie typów ryzyka związanych z projektami oraz 
dostępnych instrumentów służących ograniczaniu tego ryzyka. Z porównania wykresu 7.2 
powyżej z wykresem 3.1 wynika, że ryzyko niehandlowe (ryzyko natury politycznej) można 
ograniczyć przy użyciu instrumentu MIGA Banku Światowego. Ryzyko zmniejszenia dochodów 
można ograniczyć za pomocą gwarancji kredytowych udzielanych na rzecz TEN. 
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8.2. ZALECENIA 

• Podniesienie opłacalności projektów poprzez systemy gwarancji 
W celu pokonania głównych przeszkód na drodze do zmobilizowania kapitału prywatnego 
zaleca się przeprowadzenie oceny możliwości utworzenia funduszu jednolitych opłat. 

 
• Zwiększanie możliwości wykonawczych państw członkowskich dzięki pomocy 

technicznej 
Sprawą dużej wagi jest takie zorganizowanie ram instytucjonalnych i prawnych przez 
państwa członkowskie, aby panowały w nich coraz lepsze warunki inwestycyjne dla 
inwestorów prywatnych. Warto zatem rozważyć możliwość rozszerzenia inicjatywy Jaspers 
na rozwój instytucjonalny, bądź zastosować inny instrument, którego celem byłoby 
świadczenie odpowiedniej pomocy technicznej. 

 
• Zwiększenie zaangażowania politycznego w państwach członkowskich 

Państwa członkowskie mają do odegrania ważną rolę w odniesieniu do rozwoju sieci 
transeuropejskich. Jednakże w szczególności nowe państwa członkowskie mają do czynienia 
z ograniczeniami budżetowymi, a zatem brak im zaangażowania, aby inwestować w projekty, 
które niekoniecznie wspierają ich cele krajowe. Jedną z głównych barier jest opracowywanie 
krajowego budżetu, co jest także ściśle powiązane z politycznym zaangażowaniem 
w projekty transeuropejskiej sieci transportowej w danym państwie członkowskim. Tym 
problemem należy się zająć i przeanalizować różne możliwości. 
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ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik A Instytucje i ustawodawstwo związane z PPP 

Kraj Jednostka PPP 
Ustawodawstwo  
dotyczące PPP 

Anglia i Walia 
PFU, PUK oraz Public Private Partnerships Programme (Program 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 4 P) 

- 

Szkocja FPU - 

Irlandia Jednostka centralna PPP Ustawa o PPP (2002 r.) 

Irlandia Płn. SIB - 

Holandia 
Centrum wiedzy PPP (1999-2006) oraz zespoły PPP w różnych 
ministerstwach 

- 

Dania 
Agencja ds. Przedsiębiorstw i Budownictwa oraz Agencja ds. Pałaców i 
Posiadłości 

- 

Belgia 
Fundacja wiedzy specjalistycznej we Flandrii  
Centrum ds. PPP 

Dekret w sprawie PPP 
(2003 r.) 

Włochy UTFP - 

Czechy PPP Centrum a.s. - 

Węgry Jednostka PPP w kilku ministerstwach oraz międzywydziałowy komitet PPP - 

Polska Jednostka PPP (2002-2005) Ustawa o PPP (2005 r.) 

Bułgaria Sektor PPP (jednostka) 
Nowa ustawa koncesyjna 
(2006 r.) i ustawodawstwo 
wtórne  

Grecja Komisja IM PPP oraz Sekretariat Specjalny ds. PPP Ustawa o PPP (2005 r.) 

Rumunia - Ustawa o PPP (2002 r.) 

Portugalia Jednostka PPP (Parpública) Ustawa o PPP (2003 r.) 

Francja Grupa robocza ds. PPP (MAPPP) oraz MAINH ds. PPP dotyczących szpitali - 

Niemcy 
Sieć kompetencyjna ds. PPP: publiczny komitet sterujący ds. PPP, 
federalna grupa robocza ds. PPP, ośrodki kompetencyjne ds. PPP w po-
szczególnych landach oraz Federalne Stowarzyszenie na rzecz Transportu 

Federalna ustawa 
o finansowaniu dróg ze 
środków prywatnych 
(1994 r.) 

Cypr - - 

Malta Ministerstwo Finansów, jednostka PPP - 

Słowenia - - 

Słowacja Ministerstwo Gospodarki, jednostka PPP - 

Litwa - - 

Estonia - - 

Łotwa - - 

Luksemburg - - 

Szwecja - - 

Finlandia - - 

Austria - - 

Hiszpania - - 
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Załącznik B Saldo publiczne i dług publiczny (2005) 

Kraj 
Saldo publiczne 

% PKB 
Dług publiczny 

% PKB 

UE-25 -2,3 63,4 

UE-15 -2,3 64,6 

strefa euro -2,4 70,8 

Belgia 0,1 93,3 

Czechy -2,6 30,5 

Dania 4,9 35,8 

Niemcy -3,3 67,7 

Estonia 1,6 4,8 

Grecja -4,5 107,5 

Hiszpania 1,1 43,2 

Francja -2,9 66,8 

Irlandia 1,0 27,6 

Włochy -4,1 106,4 

Cypr -2,4 70,3 

Łotwa 0,2 11,9 

Litwa -0,5 18,7 

Luksemburg -1,9 6,2 

Węgry -6,1 58,4 

Malta -3,3 74,7 

Holandia -0,3 52,9 

Austria -1,5 62,9 

Polska -2,5 42,5 

Portugalia -6,0 63,9 

Słowenia -1,8 29,1 

Słowacja -2,9 34,5 

Finlandia 2,6 41,1 

Szwecja 2,9 50,3 

Wielka Brytania -3,6 42,8 

Bułgaria 3,1 29,9 

Chorwacja -3,9 44,2 

Rumunia -0,4 15,2 

Turcja -1,2 69,6 

Islandia   

Norwegia 16,2 44,7 

Szwajcaria   

PE 379.207 52



Nowe instrumenty finansowe dla europejskiej infrastruktury i usług transportowych 

Załącznik C Zalecenia wynikające z dotychczasowych analiz 

Zalecenia Źródła 

1. Ułatwienie wdrażania sieci 
• zapewnienie niezbędnych funduszy 
• dostosowanie ram politycznych i prawnych 
• zorganizowanie koordynacji inwestycji 
• dostosowanie metod oceny do zasad trwałego rozwoju 

Grupa wysokiego 
szczebla pod 
przewodnictwem 
Karela Van Mierta, 
2003 r. 

2. Wsparcie z budżetów publicznych i ze strony międzynarodowych instytucji finansowych 
• konieczność zapewnienia precyzji sformułowań oraz synchronizacji w ramach 

nowych instrumentów 
• zapewnienie właściwego odzwierciedlenia priorytetowych projektów w krajowych 

dokumentach strategicznych 
• zapewnienie działań w zakresie współpracy i finansowania pomiędzy UE 

i państwami członkowskimi a bankami, skoncentrowanych na osiach priorytetowych 
oraz wykonalnych i pewnych projektach 

• Unia Europejska i banki: dalsze budowanie strategii i programów zgodnie z zasadą 
wzajemnego uzupełniania się działań obu stron w zakresie ich atutów 

Grupa wysokiego 
szczebla pod 
przewodnictwem 
Loyoli De Palacio, 
2005 r. 

3. Rola partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) 
• czynnikiem warunkującym powodzenie PPP jest rzetelna analiza ekonomiczna 
• stworzenie ram legislacyjnych wspierających PPP 
• reakcja na rosnące znaczenie transgranicznych projektów inwestycyjnych – 

usunięcie luk w ramach prawnych i zaproponowanie wspólnych ram  

Grupa wysokiego 
szczebla pod 
przewodnictwem 
Loyoli De Palacio, 
2005 r. 

4. Solidny pakiet finansowy 
• gospodarowanie wydatkami publicznymi 
• opłaty infrastrukturalne – dostosowanie pakietu finansowego do warunków lokalnych 

oraz do specyfikacji projektowych  
• zbadanie wykonalności różnych systemów gwarancji jako uzupełnienia pakietu 

finansowego projektu PPP  
• Unia Europejska i banki: dokonanie analizy wykonalności i przydatności 

regionalnych funduszy gwarancyjnych w dziedzinie ryzyka niehandlowego 

Grupa Wysokiego 
Szczebla pod 
przewodnictwem 
Loyoli De Palacio, 
2005 r. 

5. Wymiana najlepszych rozwiązań 
• Unia Europejska i banki: zorganizowanie serii warsztatów regionalnych w celu 

bardziej szczegółowego omówienia finansowania projektów  

Grupa wysokiego 
szczebla pod 
przewodnictwem 
Loyoli De Palacio, 
2005 r. 

6. Instrument Jaspers mógłby odgrywać bardziej czynną rolę w procesie wyboru 
i przygotowania projektów transgranicznych (§ 2.2). W dłuższej perspektywie inicjatywa 
Jaspers mogłaby pełnić ważniejszą rolę we wspieraniu projektów transgranicznych nawet 
w szerszym kontekście regionalnym (np. niektóre państwa członkowskie UE-15, jak 
również kraje sąsiadujące). 

Ocena 
transgranicznych 
projektów TEN 
przeprowadzona przez 
EBI 
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