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Efekty udzia∏u sektora publicznego w budowie centrum
logistycznego1
Sektor publiczny uczestniczy w wielu przedsi´wzi´ciach infrastrukturalnych i pe∏ni w nich bardzo wa˝nà rol´.
Zawsze towarzyszy mu obawa, czy
Êrodki publiczne zosta∏y w∏aÊciwe zainwestowane. Sprawa jest prosta, gdy
grunty komunalne przekazywane sà
pod budow´ drogi czy obwodnicy miasta. Oddanie drogi do u˝ytku zyskuje
w∏adzom samorzàdowym sympati´
mieszkaƒców (choç znane sà konflikty
z najbli˝ej mieszkajàcymi przy nowo
oddanej inwestycji drogowej). Gorzej,
gdy ten sam grunt przekazywany jest
pod budow´ obiektu sportowego, parku rozrywki, biurowca, a inwestycja
przeciàga si´, inwestor opóênia budow´, bank finansujàcy inwestycj´ zajmuje majàtek i zaczynajà si´ pretensje
mieszkaƒców i Êledztwa prasowe
Rys. 1. Centrum logistyczne w Grazu. èród∏o: www.cargo-center-graz.at
w poszukiwaniu nieczystych interesów
i powiàzaƒ.
Ju˝ w pierwszej fazie rozwoju cenprzyk∏adem finansowania budowy centrów logistycznych w ramach modelu trum zosta∏y uruchomione codzienne
Budowa centrów logistycznych nale- Partnerstwa Publiczno Prywatnego po∏àczenia w ramach przewozów kom˝y do trudnych przedsi´wzi´ç inwesty- (Public-Private-Partnership).
binowanych (sk∏ady ca∏owagonowe
cyjnych i bez udzia∏u sektora publiczo d∏ugoÊci 600 m) pomi´dzy Werndorf,
nego ich realizacja jest prawie niemo˝- Nak∏ady inwestycyjne wynios∏y ∏àcznie a Norymbergà i Duisburgiem. Na tereliwa. Majàc doÊç nieudanych krajowych 130 mln EURO, z czego:
nie centrum logistycznego CCG osiedliinicjatyw, warto przyjrzeç si´ inwesty- • 50 mln EURO stanowi∏y nak∏ady na li si´ mi´dzynarodowi operatorzy logicjom zakoƒczonym sukcesem. Przyk∏awykup gruntów, infrastruktur´ pod- styczni, m. in.: Schenker i Panalpina,
dem silnego zaanga˝owania si´ sektora
ziemnà oraz drogi, parkingi, boczni- a tak˝e Austriackie Koleje Federalne
publicznego w realizacj´ inwestycji jest
(ÖBB) i austriacka spó∏ka transportu
ce kolejowe
budowa centrum logistycznego w au- • 65 mln EURO wynios∏y nak∏ady na kombinowanego Ökombi.
striackim Grazu.
obiekty kubaturowe
• 15 mln. EURO wydano na wyposa˝eOcenia si´, ˝e w pierwszym roku
nie
obiektów
kubaturowych.
dzia∏alnoÊci
centrum b´dzie przyjmoCentrum logistyczne
wa∏o i odprawia∏o 50 000 kontenerów,
Cargo Center Graz
Podstawowym zakresem dzia∏alnoÊci naczep i ciàgników siod∏owych
nowego centrum logistycznego sà us∏u- w transporcie kombinowanym oraz 55
28 czerwca ubr. w austriackim Wern- gi logistyczne, w tym obs∏uga transpor- 000 wagonów. Terminal kolejowy obdorf w okolicach Grazu zosta∏o urucho- tu kombinowanego i konwencjonal- s∏uguje prywatna spó∏ka kolejowa
mione jedno z najwi´kszych i najnowo- nych kolejowych przewozów wagono- z regionu Styrii. W centrum logistyczczeÊniejszych centrów logistycznych wych. Centrum logistyczne obejmuje nym b´dà Êwiadczone us∏ugi dodatkow Europie – Cargo Center Graz (CCG) swoim zasi´giem Niemcy i Europ´ Po∏u- we, takie jak: serwis dla kontenerów,
(rys. 1). Uwag´ specjalistów zwraca dniowà (S∏owenia, W∏ochy, W´gry; lokomotyw i wagonów. Na terenie cenfakt, ˝e inwestycja o wartoÊci 130 mi- a w dalszej perspektywie Rumunia trum b´dzie mia∏ swojà siedzib´ urzàd
lionów EURO jest modelowym i Bu∏garia).
celny. [1-4]
1

Artyku∏ stanowi fragment ksià˝ki pt. „Centra logistyczne – cel – realizacja – przysz∏oÊç", która ukazuje si´ w bie˝àcym roku w Wydawnictwie Biblioteka Logistyka.

Adecco poszukuje dla swojego Klienta:
SPEDYTORA
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Logistyka 2/2005

11

Koncepcje i strategie logistyczne

Oddane niedawno do u˝ytku centrum logistyczne
ma nast´pujàce podstawowe parametry:
500 000 m2

Powierzchnia ca∏kowita:

63 000 m2

Powierzchnia hal magazynowych:

6 500 m2

Powierzchnia biurowa:
Powierzchnia placów sk∏adowych dla kontenerów, wymiennych
skrzyƒ ∏adunkowych i naczep:

25 000 m2

Powierzchnie parkingowe:

65 000 m2

Parametry terminala kontenerowego:
4 tory prze∏adunkowe po 700 m ka˝dy
2 tory po 750 m ka˝dy do obs∏ugi towarów masowych
1 tor zasadniczy o d∏ugoÊci 780 m
1 tor o d∏ugoÊci 610 m do obs∏ugi przewozów „Ro-La”.
Model Partnerstwa Publiczno Prywatnego w przypadku Cargo Centrum Graz
przyjà∏ nast´pujàce formy [2]:
1. W∏adze samorzàdowe Styrii uchwali∏y miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przesàdzi∏
o budowie centrum logistycznego
i infrastruktury drogowej i kolejowej, co z kolei umo˝liwi∏o jego skomunikowanie z krajowà infrastrukturà drogowà i kolejowà.
2. Rzàd Styrii utworzy∏ spó∏k´ prawa
handlowego, której 100% udzia∏ów
nale˝y do austriackiego federalnego
Skarbu Paƒstwa. Spó∏ka zakupi∏a
grunty i przekaza∏a je wraz z infrastrukturà na zasadach leasingu spó∏ce zarzàdzajàcej centrum logistycznym. W spó∏ce zarzàdzajàcej 51%
udzia∏ów ma kapita∏ prywatny.
3. Dokonano zmiany w austriackiej
ustawie o transporcie kolejowym,
aby wykup gruntów przez Skarb Paƒstwa móg∏ nastàpiç równie˝ w tym
wypadku, gdy ich u˝ytkownikami b´dà podmioty prywatne a nie tylko
koleje federalne (ÖBB).
4. Ze Êrodków publicznych wybudowano w ramach odr´bnego zadania inwestycyjnego wiadukt nad autostradà i linià kolejowà u∏atwiajàcy dojazd do centrum logistycznego.
5. Do spó∏ki dysponujàcej gruntami
przekazano Êrodki publiczne, którymi sfinansowano wszystkie inwestycje zwiàzane z infrastrukturà podziemnà i powierzchniowà.
6. Sektor publiczny przekaza∏ spó∏ce
zarzàdzajàcej (w której 51% udzia∏ów
majà prywatne firmy transportowe,
spedycyjne i logistyczne) na zasadach leasingu tereny centrum wraz
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z infrastrukturà z ratami stanowiàcymi równowartoÊç 53% wartoÊci centrum logistycznego, p∏atnymi w ciàgu 30 lat. W ten sposób stworzono
spó∏ce zarzàdzajàcej mo˝liwoÊç nabycia po 30 latach centrum logistycznego za 50 mln EURO, co odpowiada
53% jego wartoÊci nominalnej.
Przyk∏ad austriacki jest jednym z coraz liczniejszych dowodów na to, ˝e
partnerstwo publiczno-prywatne staje
si´ g∏ównà formu∏à dla realizacji inwestycji w centra logistyczne. Aby ta formu∏a mog∏a w Polsce zadzia∏aç w praktyce, potrzebne sà rozwiàzania prawne,
które z jednej strony oddalà obawy
i podejrzenia o wyprzeda˝ interesu publicznego podmiotom komercyjnym,
z drugiej zaÊ usunà bariery, jakie pi´trzà si´ przed konsorcjami inwestycyjnymi, które majà efektywnie zarzàdzaç
kapita∏em mieszanym i ryzykami towarzyszàcymi przedsi´wzi´ciom inwestycyjnym. Doceniajàc potrzeb´ uregulowania obszaru wspó∏pracy sektorów
publicznego i prywatnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy opracowa∏o
za∏o˝enia do ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym [5]. Aktualnie los
ustawy jest w rekach odpowiednich komisji sejmowych.
Potrzeba prawnego uregulowania
wspó∏pracy sektorów publicznego i prywatnego wynika z kilku przes∏anek:
• o braku w obowiàzujàcym prawie
wspólnych definicji PPP
• o potrzebie okreÊlenia jasnych regu∏
wspó∏pracy obu sektorów
• o pozostawienia przez Komisj´ Europejskà odpowiedzialnoÊci za regulo-

wanie kwestii prawnych PPP krajom
cz∏onkowskim.
Projektodawca postawi∏ przed ustawà nast´pujàce cele:
• o potwierdzenie mo˝liwoÊci zawierania umów PPP
• o usuni´cie przeszkód w wyborze
partnerów biznesowych i zawieraniu
umów PPP
• o zabezpieczenie interesu publicznego w umowach PPP i procedurach ich
zawierania oraz realizacji
• o ustanowienie i promocj´ instytucji
PPP.
Bardzo wa˝nym elementem, który
aktualnie hamuje rozwój Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego w Polsce sà obowiàzujàce rozwiàzania prawne kr´pujàce sektor publiczny i ograniczajàce dost´p podmiotów prywatnych do Êrodków publicznych oraz realizacji zadaƒ
zastrze˝onych dla sektora publicznego.
Przeszkody, które utrudniajà lub
uniemo˝liwiajà zawieranie umów PPP
dotyczà:
• o procedur wyboru podmiotu prywatnego jako partnera w realizacji inwestycji, w której zaanga˝owane sà
Êrodki publiczne
• o zaciàgania zobowiàzaƒ przez podmioty publiczne w ramach umowy PPP
• o prawnych ograniczeƒ wynagradzania podmiotów prywatnych ze Êrodków publicznych,
• o ograniczeƒ mo˝liwoÊci wykonywania okreÊlonych zadaƒ publicznych
przez podmioty prywatne.
Inicjatorzy budowy centrów logistycznych realizowanych w ramach
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powinni braç równie˝ pod uwagà aspekty
finansowe tego rodzaju d∏ugoterminowych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych [6]:
1. Ârodki finansowe pochodzàce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pozwalajà dofinansowaç okreÊlone przedsi´wzi´cia inwestycyjne
nawet do 75% wartoÊci inwestycji.
2. Formu∏a PPP pozwala si´gaç po fundusze strukturalne Unii Europejskiej
w wypadku zapewnienia odpowiedniego udzia∏u Êrodków w∏asnych beneficjenta w kapitale inwestycyjnym.
3. Banki wymagajà z regu∏y co najmniej
20-30% udzia∏u Êrodków w∏asnych
w inwestycji. W przeciwnym razie
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oceniajà ryzyko jako zbyt wysokie
i nie sà sk∏onne uczestniczyç w finansowaniu projektu inwestycyjnego.
Nale˝y pami´taç, ˝e w monta˝u finansowym projektów realizowanych
ze wsparciem Unii Europejskiej, dofinansowanie UE mo˝na uzyskaç wy∏àcznie do kosztów kwalifikowanych
projektu. Koszty niekwalifikowane
to mi´dzy innymi podatek VAT, odsetki od kredytu, koszt ubezpieczenia si´ od ryzyka kursowego itp.
Je˝eli nie mo˝na zminimalizowaç
udzia∏u kosztów niekwalifikowanych
w monta˝u finansowym, to proporcjonalnie do ich wysokoÊci zmniejszy si´ mo˝liwoÊç dofinansowania
z funduszy strukturalnych.
Aporty rzeczowe w postaci gruntów,
infrastruktury drogowej, terminali
kontenerowych itp. sà zaliczane do
kosztów kwalifikowanych Mogà
wi´c uzupe∏niaç wk∏ad w∏asny, co
zwi´ksza realnà wysokoÊç dofinansowania z programów strukturalnych UE oraz zmniejsza koniecznoÊç
anga˝owania pieni´dzy publicznych,
które wyst´pujà najcz´Êciej w postaci Êrodków bud˝etowych jednostek
samorzàdu terytorialnego.
Udzia∏ Êrodków Unii Europejskiej
oraz Êrodki w∏asne i aporty rzeczowe sà dla banków gwarancjà realnoÊci projektu inwestycyjnego i zach´cajà je do finansowania projektu kredytem.
W ubieganiu si´ o Êrodki finansowe
z funduszy strukturalnych nale˝y
kierowaç si´ odpowiednià taktykà.
Przy spodziewanej du˝ej liczbie projektów ubiegajàcych si´ o te fundusze nale˝y dà˝yç do zmniejszenia
wnioskowanego dofinansowania na
rzecz zwi´kszenia udzia∏u Êrodków
w∏asnych, aportów rzeczowych i kredytu, poniewa˝ zwi´kszy to szanse
na pozytywnà ocen´ projektu, jako
lepiej przygotowanego i bardziej realnego dzi´ki lepszemu monta˝owi
finansowemu.

w okresie rozliczania realizacji poprzedniego etapu/zadania przez instytucj´ p∏atniczà (finansowanie luki czasowej). W tym przypadku zabezpieczeniem kredytu jest cesja wierzytelnoÊci
z tytu∏u p∏atnoÊci ze strony instytucji
p∏atniczej. Zaletà oferty jest obni˝ony
w stosunku do ceny rynkowej kredytu
koszt kredytu pomostowego ze wzgl´du na niski stopieƒ ryzyka dla banku zabezpieczonego cesjà wierzytelnoÊci.
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Banki widzàc realnoÊç przedsi´wzi´ç
inwestycyjnych realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z udzia∏em funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej przygotowujà specjalne oferty dla inwestorów, np. kredyty
pomostowe umo˝liwiajàce finansowanie kolejnych etapów inwestycji
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