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Ilga viešojo ir privataus sektorių partnerystėsIlga viešojo ir privataus sektorių partnerystės
istorijaistorija PrancūzijojePrancūzijoje

ØØ XVIXVI irir XVIIXVII amžiusamžius :: tiltųtiltų irir kanalųkanalų statybastatyba..

ØØ XIXXIX amžiusamžius:: geležinkeliai,geležinkeliai, metro,metro, vandentiekis,vandentiekis,
kanalizacija,kanalizacija, elektraelektra..

ØØ XXXX amžiusamžius:: greitkeliai,greitkeliai, atliekųatliekų tvarkymas,tvarkymas, centralizuotascentralizuotas
šilumosšilumos ūkisūkis......

ØØ PastarasisPastarasis dešimtmetisdešimtmetis:: stadstadionai,ionai, muziejai,muziejai, ligoninės,ligoninės,
kalėjimai,kalėjimai, teismaiteismai......
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VPPVPP –– viešojo sektoriaus investicijų svertas irviešojo sektoriaus investicijų svertas ir
išlaidų optimizavimo priemonėišlaidų optimizavimo priemonė

ØØ MikroekonominiuMikroekonominiu lygmeniulygmeniu:: kokybės/kainoskokybės/kainos santykiosantykio
optimizavimasoptimizavimas perleidžiantperleidžiant atsakomybęatsakomybę –– įskaitantįskaitant rizikąriziką ––
privačiamprivačiam partneriuipartneriui..

ØØ MakroekonominiuMakroekonominiu lygmeniulygmeniu:: viešojoviešojo sektoriaussektoriaus investicijųinvesticijų
įgyvendinimoįgyvendinimo supaprastinimassupaprastinimas papašalinantšalinant iišankstiniošankstinio
finansavimofinansavimo apribojimusapribojimus..

ØØ VPPVPP svarbasvarba pirmiausiapirmiausia yrayra ekonominėekonominė irir finansinėfinansinė..
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VPP ir valstybinės reformos svertasVPP ir valstybinės reformos svertas
ØØ NaujosNaujos sąvokossąvokos administracijosadministracijos srityjesrityje..
•• VertinimoVertinimo kultūrakultūra..
•• ĮpareigojimasĮpareigojimas pateiktipateikti ataskaitasataskaitas..
•• KompetencijosKompetencijos paieškapaieška irir lyginamojilyginamoji analizėanalizė..

ØØ KultūrinėKultūrinė revoliucijarevoliucija visuomenėsvisuomenės veikėjamsveikėjams..
•• LeistiLeisti veikti,veikti, oo nene veiktiveikti..
•• PirktiPirkti paslaugą,paslaugą, oo nene objektąobjektą..
•• AtsakomybėAtsakomybė užuž rezultatusrezultatus oo nene užuž priemonespriemones..
•• PrivatausPrivataus sektoriaussektoriaus kūrybiškumokūrybiškumo skatinimasskatinimas..
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Viešojo sektoriaus paslaugų delegavimasViešojo sektoriaus paslaugų delegavimas
ØKoncesija :

« Sutartis, pagal kurią viešosios teisės juridinis asmuo perleidžia valdyti
viešąją paslaugą, už kurią jis yra atsakingas, įgaliotajam asmeniui...
atlyginimas iš esmės yra susijęs su paslaugų veiklos rezultatais.
Įgaliotasis gali statyti statinius ar įsigyti kitą veiklai reikalingą turtą »..

ĮgaliotasisĮgaliotasis turituri prisiimtiprisiimti eksploatavimoeksploatavimo rizikąriziką įvertinus,įvertinus, kadkad
balansuojančiosbalansuojančios subsidijossubsidijos dalisdalis yrayra ribojamaribojama įstatymųįstatymų..

ØAffermage ir régie intéressée :
L'affermageL'affermage :: sutartiessutarties šalisšalis įsipareigojaįsipareigoja valdytivaldyti viešojoviešojo sektoriaussektoriaus
paslaugą,paslaugą, susu visomisvisomis rizikomisrizikomis irir pavojais,pavojais, užuž vartotojųvartotojų mokesčiusmokesčius..
LaLa régierégie intéresséeintéressée :: sutartiessutarties šalisšalis įsipareigojaįsipareigoja valdytivaldyti viešojoviešojo sektoriaussektoriaus
paslaugąpaslaugą užuž atlyginimąatlyginimą apskaičiuojamąapskaičiuojamą pagalpagal rezultatusrezultatus.. ValdytojasValdytojas
eksploatuojaeksploatuoja vieviešojošojo juridiniojuridinio asmensasmens statinistatiniuus,s, betbet neprisiimaneprisiima jokiosjokios rizikosrizikos..
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Sektoriai Veiklos sritys Nuomų
skaičius

Metinė apyvarta
(įvertinta
mln.Eur)

Ekologijos ir darnaus vystymosi ministerijos skaičiavimai

Hidroenergija 400 4 000
Elektros energijos tiekimas 2 000 11 000
Gamtinių dujų tiekimas 600 3 000

Vanduo Tiekimas ir sanitarija 9 000 5 500

Nacionaliniai oro uostai 12 800
Regioniniai ir antriniai oro uostai Apie šimtą 129
Oro linijos 19 300
Miesto transportas (išskyrus Ile-de-France) 200 1 000
Užmiesčio kelių transportas 1 200 1 086
Jūrų ir pakrančių komercinis transportas - 9 360
Uostai 664 1 041
Greitkelių tinklas 19 7 100
Degalinių ir kavinių valdymas greitkelių tinkle 500 9 000
Geležinkelių infrastruktūros 1 500
Laivybos linijos 9 959

Atliekos Atliekų tvarkymas 40 650

Tarpinė suma 1 55 425
šaltinis : Deleguoto valdymo institutas

Ekonominiai deleguoto valdymo Prancūzijoje duomenys

Energija

Transportas
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Sektoriai Veiklos sritys Nuomų
skaičius

Metinė apyvarta
(apskaičiuota

mln. Eur)

Papildomi duomenys

Energija Šilumos gamyba ir paskirstymas Apie 250 3 000

Mokyklinis transportas (išskyrus Ile-de-France) Apie 2 000 1 500
Funikulieriai, kalnų keltuvai - 600
Sausumos transporto infrastruktūros valdymas - 8 300
Parkai ir automobilių stovėjimo aikštelės - 1 000
Regioniniai ir tarpmiestiniai traukiniai - 6 300

Parodų organizavimas - 2 740
Valstybinio paveldo priežiūra - 371
Teatro salių valdymas - 480
Atrakcionai ir pramogų parkai - 1 550
Sporto įrengimų valdymas - 1 335
Maitinimo įstaigos - 1 200
Pirtys ir talasoterapijos procedūros - 375
Spartusis internetas - 4 571

Tarpinė suma 2 33 322

Tarpinės sumos 1+2 88 747
Pardavimai administruojamomis kainomis (elektra ir dujos…). 22 000
Viso 110 747

šaltinis : Deleguoto valdymo institutas

Transportas

Kiti

Ekonominiai deleguoto valdymo Prancūzijoje duomenys (tęsinys)

IŠ VISO
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Viešosios ir privačios partnerystės atnaujinimoViešosios ir privačios partnerystės atnaujinimo
poreikisporeikis

Ø Būtinybė išplėsti paslaugų VPP, nefinansuojamą galutinių
vartotojų (« socialinės infrastruktūros plėtra»).
Ø 2002-2003m. specialios priemonės (susijusios su
nekilnojamuoju turtu) pradėtos taikyti policijos, teisėtvarkos ir
sveikatos apsaugos srityse.
Ø 2004m. patvirtinti bendrieji Partnerystės sutarčių teisės
aktai (birželio 17d. įsakymas) ir papildyti 2008m. (liepos 28d.
įstatymas) ir 2009m. (vasario 17d. įsakymas).
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Partnerystės sutartisPartnerystės sutartis

Ø Rinka : perduoti statinio įgyvendinimo valdymą privačiam
partneriui, kuris tampa atsakingas už objekto koncepciją,
išankstinį finansavimą, įgyvendinimą, priežiūrą, techninę
profilaktiką, eksploataciją (koncepcija ir eksploatacija
neprivalomi).
Ø Atidėtas mokėjimas : pirmoji nuomos įmoka atliekama tik
perduodant objektą.
Ø Optimalus rizikos paskirstymas : riziką priskiriama
asmeniui, kuris pajėgus ją prisiimti.
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Viešojo sektoriaus, paslaugų delegavimo irViešojo sektoriaus, paslaugų delegavimo ir
parterystės sutarties palyginimasparterystės sutarties palyginimas

Viešasis sektorius Partnerystės sutartys Viešųjų paslaugų
delegavimas

Vienafunkcinis objektas
Trumpalaikis (paprastai)

Daugiafunkcinis objektas
Ilgalaikis
Delegavimas

Daugiafunkcinis objektas
Ilgalaikis
Delegavimas

Nėra išankstinio finansavimo
Pasikartojančios sutartys
Paslauga teikiama administracijai
Valstybinės išmokos

Išankstinis apmokėjimas
Koncepcija-statyba
Priežiūra ir valdymas
Paslauga teikiama administracijai
Didžiąją dalį sudaro
valstybinės išmokos
Papildomos pajamos

Finansavimas
Koncepcija-statyba
Priežiūra ir valdymas
Paslaugų eksploatacija
Tiesioginė paslauga varotojui
Mokėjimas  - vartotojo ar
mišrus

Statybų rizika Statybų rizika
Ekspoatavimo rizika
Veiklos rizika
Paklausos rizika

Statybų rizika
Eksploatavimo rizika
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Partnerystės sutarčių suvestinėPartnerystės sutarčių suvestinė

2011m.2011m. rrugpjūtisugpjūtis (1)(1)

33%

7%
14%6%

25%

15% 0%

Statyba

Transportas

Kultūra ir sportas

IT

Miesto įrengimai

Energija

Mokymai

Tipologija
rugpjūtis- 11
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10%

34%

56%

X>150M€;

30<X<150M€

X<30M€

Investicinių vienetų sumos
Rugpjūtis-11

PartnerystėsPartnerystės sutarčių suvestinėsutarčių suvestinė

2011m.2011m. rrugpjūtisugpjūtis (2)(2)
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Partnerystės sutarčių suvestinėPartnerystės sutarčių suvestinė

2011m. rugpjūtis2011m. rugpjūtis (3)(3)

24%

76%

Valstybė

Savivaldos

Valstybė / savivalda
(projektų skaičius)

rugpjūtis-11
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KontaktaiKontaktai
patrice.moura@dgtresor.finances.gouv.frpatrice.moura@dgtresor.finances.gouv.fr

Tél : +33 1 44 97 34 78   Fax : +33 1 44 97 33 92Tél : +33 1 44 97 34 78   Fax : +33 1 44 97 33 92
VPP paramos misijaVPP paramos misija
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