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Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė (Public 
and private partnership (PPP))

Privačioji finansinė iniciatyva (Private finance 
initiative, PFI), D. Britanija 

3P (Šiaurės Amerika)

Privačiai finansuojami viešojo sektoriaus projektai 
(Privately financed projects, PFP), Australija

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė 
(Lietuva)
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Viešo ir privataus sektoriaus partnerystės
esmė

• Viešo ir privataus sektoriaus partnerystė  
(Public Private Partnership)

– tai viešo ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimas, kai privačiam partneriui
perduodama teisė teikti įprastai tik viešojo
sektoriaus kompetencijai priskiriamas
paslaugas/atlikti darbus ir plėtoti tam
reikalingą infrastruktūrą privataus partnerio
lėšomis už tai gaunant atlyginimą iš viešojo
sektoriaus ar privačių subjektų.
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PPP įgyvendinimo sritys
Ekonominė 
infrastruktūra

Socialinė infrastruktūra

Objektų 
infrastruktūra

(HARD) 

Keliai, tiltai, tuneliai, oro 
uostai, elektrinės, skirstymo 
tinklai, dujų terminalai, 
vandens valymo įrengimai, 
atliekų tvarkymo sistemos, 
vandens tiekimas, kt.

Mokyklos, ligoninės, bibiotekos, 
kalėjimai, socialinis būstas, 
vaikų rūpybos ir globos centrai, 
pagyvenusiųjų centrai, kt. 

Paslaugų 
infrastruktūra

(SOFT)

Apšvietimas, valymo 
paslaugos, parkavimo 
paslaugos, mokslo tiriamieji 
darbai, kt.

Sveikatos apsauga, švietimas, 
mokymas, socialinė apsauga, 
bendruomenių veikla, kt.
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PPP geografija
• Didžioji Britanija 
• Australija
• JAV
• Kontinentinė Europa
• Pietų Amerika
• Azija
• Centrinė Rytų Europa

Daugiau nei 100 valstybių
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Šalis Bendra pasirašytų sutarčių

suma,  2001-08, €m
Bendras sandorių skaičius, 
2001-08

Ispanija 4,127 38

Prancūzija 4,093 34

Italija 3,563 20

Airija 3,253 19

Graikija 2,398 8

Vokietija 2,029 40

Belgija 1,780 6

Olandija 1,733 9

Lenkija 1,520 2

Austrija 899 6

Suomija 700 1

Bulgarija 654 6

Vengrija 556 11

Kipras 500 1

Portugalija 450 7

Kitos  šalys 977 7

Iš viso (be D. Br.) 36,583 215

Didžioji Britanija 61,131 536

Šaltinis: IFSL
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Viešo ir privataus sektoriaus partnerysčių 
poreikis

• Didėjantis poreikis infrastruktūrai ir kapitalinėms
investicijoms (apleistos ligoninės, mokyklos, prasta kelių
infrastruktūra, netinkamas energetinių išteklių
panaudojimas ir pan.)

• OECD: poreikis investicijoms tik į kelius, geležinkelius,
vandens ir energetikos infrastruktūros objektus sudarys iki
3.5% suminio pasaulinio BVP ateinančiais 25 metais

• PPP sudaro galimybę pirkti šiuolaikišką infrastruktūrą esant
ribotoms finansavimo galimybėms

• Šiuolaikiška infrastruktūra – ekonominio augimo
katalizatorius
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PPP nauda

• Tenkinami viešojo sektoriaus poreikiai – infrastruktūra
dabar, o mokėjimai vėliau

• Nereikalauja arba reikalauja nedidelių pradinių viešojo
sektoriaus investicijų

• Galimybė kontroliuoti viešojo sektoriaus išlaidų dydį

• Greitesnis infrastruktūros sukūrimas, pasinaudojimas kitais
privataus sektoriaus gebėjimais

• Geresnis viešasis valdymas - viešasis sektorius orientuojasi
į rezultatą (output v input)
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PPP nauda

• Paskirstoma rizika tarp viešojo ir privataus sektorių
priskiriant didesnę dalį rizikos tai šaliai, kuri geriausiai ir
efektyviausiai sugebės ją valdyti ir kontroliuoti

• Didžiausios ekonominės naudos kriterijus (Best Value for
Money). Mažėja sąnaudos ir/ar gerėja kokybė

• Pritraukiamas kapitalas kitiems projektams, skatinamos
inovacijos

• Viešasis sektorius įgyja ar suteikiama teisė įgyti nuosavybę
į projekto metu sukuriamą turtą
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PPP nauda. Rizikų pasiskirstymas (šaltinis OECD)

Viešojo 
sektoriaus 

rizika

100% 100%

0% 0%

Privataus 
sektoriaus
rizika

Valstybės teikiama  Viešieji pirkimai PPP   Koncesija Privatizavimas
viešoji paslauga
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PPP nauda. Rizikų pasiskirstymas (šaltinis NCPPP)

Viešojo sektoriaus rizika Privataus sekoriaus rizika

Projektuok,
Statyk,
DB 

Projektuok,
Statyk,
Prižiūrėk,
DBM

Projektuok,
Statyk, 
Valdyk,
DBO

Projektuok,
Statyk,
Valdyk
Prižiūrėk,
DBOM

Statyk,
Disponuok,
Valdyk, 
Perduok
BOOT

Statyk, Disponuok,
Valdyk, BOO

Nauji projektai

Egzistuojanti infrastruktūra

Priežiūros 
sutartis

Valdymo 
sutartis

Ilgalaikė
nuoma

PPP/Koncesija Privatizavimas
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PPP galimi trūkumai

• Galimai didesni projekto kaštai

• Ribotas sutarčių lankstumas

• Netinkamo rizikos paskirstymo galimybė

• Netinkamos projekto vykdymo kontrolės rizika

• Privatus interesas gali dominuoti prieš viešą (darbuotojų 
atleidimas, didesni mokesčiai galutiniams vartotojams, kt.)

• Viešojo sektoriaus patirties trūkumas
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PPP v Koncesija
PPP Koncesija

Panašumai

Paprastai privatus subjektas projektuoja, stato, finansuoja, valdo, prižiūri objektą, 
kuris projekto pabaigoje grąžinamas viešajam subjektui

Rizika tam tikra apimtimi perduodama privačiam subjektui siekiant užtikrinti 
didžiausią ekonominę naudą (value for money) ir efektyvumą

Ilgalaikė sutartis siekiant užtikrinti visą projekto cikliškumą

Skirtumai 

Rizika privačiam subjektui 
perduodama tik iš dalies 

Rizika privačiam subjektui perduodama 
visa arba didžioji jos dalis

Paprastai privačiam subjektui moka 
viešas subjektas arba kartais ir viešas 
subjektas ir galutiniai vartotojai

Paprastai privatus subjektas moka 
viešajam subjektui už infrastruktūros 
objektą, o pats gauna finansavimą iš 
galutinių vartotojų
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PPP v Viešieji pirkimai (šaltinis PwC)

Pradinė 
kaina

Papildoma
kaina

Pa
p
ild
om

as
 la
ik
as

Valdymo pradinė kaina

Valdymo papildoma kaina

Metai 5              10              15              20

Statyba Valdymas ir priežiūra

Tradicinis viešasis pirkimas

Moka viešasis sektorius iš karto, 
prisiimdamas visą projekto 
vėlavimo ir papildomų kaštų riziką  

Mokėjimas tik esant tinkamai 
infrastruktūrai

Naudojimasis infrastruktūra

Metai 5              10              15              20

Statyba Valdymas ir priežiūra

PPP

Finansuoja privatus sektorius, o 
viešas sektorius mokėjimus vykdo dalimis 
per visą projekto laikotarpį

Nėra viešo 
sektoriaus 
mokėjimų 
iki objekto 
sukūrimo 
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PPP modelis ir jo taikymo kriterijai

• Projektų įgyvendinimas taikant PPP modelį:
– Tai naujas projektų vystymo modelis Lietuvoje;
– Tai tik vienas iš galimų modelių įgyvendinant
projektus, kartu su koncesija, viešaisiais pirkimais,
privatizavimu, kt.;

– Šio modelio taikymas turi būti pagrįstas:
• Rizikos laipsnis
• Projekto patrauklumas privačiam sektoriui
• Socialinė nauda
• Kiti kriterijai
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