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Dziesięć nadchodzących
trendów w 2017 roku
Trendy, które zmienią sektor infrastruktury
Sytuacja na świecie staje się coraz bardziej
niepewna. Społeczne oczekiwania i polityczne
programy podlegają transformacjom.
Światowe, regionalne i krajowe instytucje
ulegają osłabieniu. Władza się zmienia.
Technologia przekształca wiele aspektów
życia i gospodarki.

mechanizmy, pozwalające na realizację
kolejnych przedsięwzięć. W erze niepewności
problemy ze zdobywaniem środków
ﬁnansowych sprawią, że zapotrzebowanie
na większe, bardziej efektywne ich
wykorzystanie i skuteczniejszą realizację
projektów będzie nieustannie rosnąć.

W prognozie Emerging Trends na 2016 rok
KPMG przewidywało, że sytuacje
nienormalne będą stawać się normalne.
Diagnoza ta będzie aktualna również w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. Kraje rozwijające
się i wysokorozwinięte charakteryzować
się będą polityczną niestabilnością,
a kluczowym wyzwaniem pozostanie
pozyskiwanie ﬁnansowania i to pomimo
rządowych wysiłków by rozwijać innowacyjne

Równolegle pojawiają się nowe trendy.
W krajach prowadzących długoterminową
politykę inwestycyjną, rządy zmieniają
podejście do ﬁnansowania inwestycji.
Na skutek nacisku opinii publicznej wzrasta
transparentność procesów decydowania
o wyborze projektów infrastrukturalnych.
Dostęp do nowych technologii zmienia
sposób, w jaki rządy oraz inwestorzy
zarządzają infrastrukturą.
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W większości przypadków obserwujemy jednak
przewagę słów nad realnymi działaniami, bąd
odwrotnie działania niepoprzedzone dyskusją.
Z jednej strony, jeśli chodzi o kwestię poprawy
warunków ﬁnansowania lub kreowania wartości
rozwiązań technologicznych, mamy do czynienia
z większą ilością debat niż podejmowaniem
konkretnych kroków. Z drugiej strony, w kwestiach
społecznych i środowiskowych skutków inwestycji
oraz prywatyzacji aktywów, bardziej wskazane byłoby
podjęcie szerszego dialogu.
W 2017 roku chcielibyśmy oczekiwać bardziej
odpowiedzialnego przywództwa, zarówno
na szczeblu instytucji rządowych, jak i w sektorze
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prywatnym. Powinno to prowadzić do zmiany
w podejściu do ﬁnansowania, rozwoju oraz
zarządzania projektami infrastrukturalnymi.
By to osiągnąć potrzebne jest lepsze zrozumienie
potrzeb całego spektrum interesariuszy.
Niestety obserwując sytuację geopolityczną
i społeczną w wielu krajach na świecie, trudno
pozostawać optymistą.
Mamy nadzieję, że tegoroczne „Emerging Trends
in Infrastructure” pomoże decydentom oraz
inwestorom lepiej zrozumieć zmiany zachodzące
w sektorze. Aby pogłębić wiedzę i otrzymać bardziej
szczegółowe informacje, zachęcamy do kontaktu
z ekspertami KPMG.
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ektor energet ki transportu oraz tec no ogii sta

Tradycyjne granice między energetyką, transportem oraz
technologią zacierają się od lat. Wiele rządów zaczyna myśleć
bardziej holistycznie o długoterminowych celach infrastrukturalnych.
Ewentualne niepowodzenia w tym zakresie skutkować będą
podejmowaniem le skalibrowanych decyzji inwestycyjnych.
Wiele czynników wskazuje, że zbieżność między sektorami będzie
się zacieśniać, a popyt na energię może istotnie wzrastać. Warto
mieć na uwadze potrzebę utrzymania odpowiedniej równowagi
w sektorze energetycznym. Wprowadzając zmiany w kierunku
transportu niskoemisyjnego, rozwoju OZE, o ich wpływie na pracę
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Kolejnym zjawiskiem
jest presja na elektryﬁkację sektora ciepłownictwa na słabiej
rozwiniętych rynkach. Właściwa odpowied na wyzwanie stojące
przed władzami państwowymi, a szczególnie miejskimi, w wielu
rozwijających się państwach będzie szczególnie istotna, ponieważ
procesy rosnącego popytu na energię, transport oraz technologie
powinny wspierać jednocześnie wzrost gospodarczy oraz
harmonię społeczną.
W nadchodzącym roku spodziewamy się, że co odpowiedzialniejsze
rządy będą poszukiwać nowych sposobów planowania,
integrującego wszystkie trzy sektory. W niektórych przypadkach
będzie to wymagać założenia nowych struktur, które zachęcą
do współudziału różnych inwestycji w planowaniu i inwestowaniu.
W innych sytuacjach, zmiany mogą być napędzane przez
skoncentrowane przywództwo oraz silną władzę.

się coraz ardzie z ie ne

X Długoter inowe perspekt w
Następne 15 20 lat będzie trudne dla rządów, które stoją przed
wyzwaniem zachowania równowagi między potrzebą transformacji
energetycznej a obecnym bilansem energetycznym. Z jednej
strony, niepożądane jest inwestowanie w nowe aktywa, które
za chwilę mogą okazać się przestarzałe. Z drugiej strony, nie
można ryzykować, bezkrytycznie wierząc w nieuchronny przełom
technologiczny, który całkowicie zmieni otaczające nas realia.
Oczekiwanie na gwałtowne zmiany technologiczne nie może być
wymówką dla braku realnych działań w obecnych warunkach.
Dla rozwijających się gospodarek silniejsze powiązanie energetyki,
transportu oraz technologii może być okazją do nadrobienia dystansu
do Zachodu. Takie państwa mogą to osiągnąć na przykład poprzez
wykorzystanie potencjalnych korzyści, wynikających z rozproszonego
wytwarzania (np. połączenie energetyki solarnej i magazynów
energii). W rzeczywistości na wielu rynkach koszty energii ze słońca
spadły do poziomu kosztów energii z elektrowni konwencjonalnych.
Prawdziwym wyzwaniem będzie jednak sprostaniu rosnącym
potrzebom wynikającym z rozwoju energochłonnych technologii
i popularyzacji samochodów elektrycznych. Wraz ze wzrostem
dochodów i rozwojem klasy średniej zapotrzebowanie na energię
we wszystkich formach rośnie w sposób wykładniczy.
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Nowy rok może przynieść szereg nowych, innowacyjnych
projektów i idei, które po raz kolejny wpłyną na sposób, w jaki rządy
i konsumenci postrzegają energetykę, transport oraz technologię.
Zmiany mogą pojawić się na poziomie makro (gospodarka
krajowa/przestrzeń miejska) oraz mikro (zachowania i preferencje
konsumentów/obywateli). Doprowadzi to nie tylko do możliwych
przesunięć w priorytetach (jak zauważamy w Trendzie 4), ale
będzie stanowić wyzwanie w postaci konieczności dokonywania
wyborów technologii.
Znajdujemy się na początku długiej drogi. Sytuacja, w której mamy
więcej dyskusji niż działań może dobrze rokować na przyszłość.
Transparentność w debacie publicznej jest koniecznym wstępem
do wprowadzenia prawdziwej zmiany.
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Po it czn popu iz

zakłóca r nki in rastruktura ne

Na początku 2016 roku przewidywaliśmy, że nadchodzące 12 miesięcy
będzie odznaczać się rosnąca niepewnością społeczną i polityczną.
Referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące Brexitu, wynik wyborów
w USA, skandal korupcyjny w Brazylii (tzw. Operation Car Wash)
oraz szereg innych wydarzeń sprawił, że można postawić tezę, iż nie
doceniliśmy skali zawirowań politycznych na świecie.

X Długoter inowe perspekt w
Rządy ze sprecyzowaną narodową strategią infrastrukturalną, które
będą koncentrować się na rozwoju konkurencyjności przemysłowej
stworzą warunki do długookresowego wzrostu gospodarczego
i poprawy warunków życia obywateli.
Rządy będą stawiać na szczycie swoich priorytetów projekty
motywowane dobrem obywateli i będą tym samym wytwarzać
nowe priorytety w zakresie planowania infrastruktury.
Wyzwaniem dla rządów i międzynarodowych deweloperów będzie
stworzenie klarownej narracji w zakresie planowanego rozwoju,
której celem będzie uspokojenie obaw i niepewności.
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W Polsce szczególnym wyzwaniem w tym trendzie jest
powiązanie wysiłków krajowych z trendami w Europie.
W kilku krajach rozważany jest zakaz rejestracji pojazdów
spalinowych od 2030 roku (m.in. Niemcy i Austria)
spowoduje, że pojazdy tego typu będą tanio sprzedawane
Polakom. Relatywnie nowe auta spalinowe na lata
zakonserwują nasz rynek motoryzacyjny, wyrzucając
co roku w powietrze łącznie ok. 75 tys. ton pyłów, 1 tys. ton
związków siarki i 42 mln ton tlenków węgla. Wspólny wysiłek
samorządów, administracji i firm energetycznych może
uratować nas przed tym zagrożeniem. Proste regulacje
promujące auta elektryczne oraz ułatwienia w konwersji aut
spalinowych na elektryczne, co jest znacznie tańsze niż zakup
nowego auta elektrycznego, mogą stanowić rozwiązanie.
Technologia informatyczna pozwoli wtedy lepiej zarządzać
ładowaniem aut, dystrybucją energii i jej produkcją dla
optymalnego wykorzystania źródeł energii.

Obecnie dosyć klarowny wydaje się skręt w kierunku populizmu,
a kwestia infrastruktury stanęła w centrum zainteresowania. Donald
Trump nie jest jedynym politykiem, który zaoferował wyborcom
drogę ku wielkości przez odnowę infrastruktury. Rządy wielu krajów
(począwszy od Kolumbii aż po Kanadę) również stawiają w centrum
swojego zainteresowania przedsięwzięcia infrastrukturalne. W wielu
państwach są one postrzegane w ten sam sposób jak podczas
Wielkiego Kryzysu z końca lat 20 tych
wieku. W Azji są wręcz
traktowana jako sposób na osiągniecie trwałego wzrostu. Chiny
od dawna postrzegają infrastrukturę jako panaceum na społeczne
niepokoje (przykładem może być projekt One Belt One Road).
Wietnam oraz Birma zdają się podążać tą samą drogą.
Zmiana polityczna opierająca się na populistycznych
przesłankach, których ważnym elementem jest rozwój projektów
infrastrukturalnych, będzie prowadzić do powstania trzech
kluczowych sub trendów. Pierwszy jest oczywisty ud et
na in rastrukturę powinn rosn . ednak można oczekiwać,
że wiele projektów będzie realizowanych na koszt podatnika.
W rezultacie praktycznie pewny jest wzrost deﬁcytu publicznego.

Trzeci sub trend to zmiana priorytetów będą one dotyczyć nie
tylko rozwoju najbardziej standardowych aktywów czy projektów
motywowanych dobrem obywatela , lecz również będą kłaść nacisk
na nowe technologie i modele, które będą przyspieszać realizację
przedsięwzięć infrastrukturalnych. Rynek infrastruktury zostanie
spłaszczony na skutek jednoczesnego dostępu do nowych technologii
zarówno przez państwa rozwinięte, jak i rozwijające się.
Warto zwrócić uwagę na to, jaki postęp technologiczny może
wpływać na energetykę solarną w państwach Afryki. Potrzeby
inwestowania w sieci i moce wytwórcze przestają być problemem
niemożliwym do przezwyciężenia. Posłużmy się analogią do telefonii

rend

komórkowej jej rozwój naturalnie ogranicza, a w konsekwencji
eliminuje proces inwestycji w tradycyjną infrastrukturę telefonii
stacjonarnej. Spodziewamy się, że technologia będzie odgrywać coraz
bardziej znaczącą rolę, zwłaszcza przy dążeniu instytucji rządowych
i samorządowych do mierzenia się z nierównościami społecznymi.
Rozwiązanie tkwi w zadbaniu o utrzymanie równowagi między
ideałami stojącymi za protekcjonizmem a możliwościami, jakie daje
międzynarodowy przepływ wiedzy i doświadczenia. Protekcjonizm
w swojej najgorszej formie zwiększa koszt rozbudowy infrastruktury
i skutkuje rozwojem infrastruktury o niskiej jakości.

W Polsce obserwujemy dokładnie te same trzy sub‑trendy.
Budżety na infrastrukturę są planowane na duże inwestycje
(elektrownia w Ostrołęce, Kanał Śląski czy przekop
Mierzei Wiślanej) oraz na rozległe programy inwestycyjne
(program Mieszkanie+, dokończenie inwestycji drogowych
i kolejowych). Re‑polonizacja niektórych podmiotów (firmy
sektora budowlanego, finansowego) jest przykładem
polskiego scenariusza realizującego drugi sub‑trend. Trzeci
z nich – większe wykorzystanie nowoczesnych technologii
– widzimy choćby w przygotowaniach do wykorzystania
BIM (Building Information Modelling) – patrz ekspertyza dla
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

rozu ienie zac owań konsu enckic
i zarz dzania in rastruktur

Zmieniły się kluczowe parametry potrzebne do planowania
infrastruktury. Przez ostatnie 50 lat powszechnie uważano,
że większa liczba ludzi potrzebuje więcej dróg, większych mocy
energetycznych czy większych przepustowości. Wszystkie
rozwiązania w skali makro przewidywały skonkretyzowane (fixed)
rozwiązania technologiczne i z góry ustalone (fixed) zachowania
konsumenckie. W ciągu ostatniej dekady technologia i zachowania
konsumenckie zaczęły podlegać zmianom. Sposób, w jaki
konsumenci podchodzą do korzystania z infrastruktury obala
dotychczasowe podejście. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób
pokolenie Millenialsów postrzega infrastrukturę transportową
w rozwiniętym świecie. Posiadanie własnego samochodu przestaje
być nieodzowną potrzebą. A używanie własnego, często łączy
się z tzw. sharingiem. W poruszaniu się po mieście powszechne
staje się używanie aplikacji nawigacyjnych i oceniających bieżące
zagęszczenie ruchu (real‑timetraffic). Na podejmowane decyzje
ma również wpływ rosnąca świadomość ekologiczna.
W krajach rozwijających się sytuacja wygląda trochę inaczej.
W Azji rosnący dobrobyt i rozwój klasy średniej doprowadziły
do gwałtownego wzrostu popytu na usługi transportu lotniczego.
W Afryce rozwój energetyki solarnej doprowadził do zredukowania
zapotrzebowania na rozbudowę sieci dystrybucyjnych energii
elektrycznej. W efekcie na całym świecie na szczeblu rządowym jest
rozważana kwestia, w jaki sposób OZE, magazyny energii oraz nowe
technologie w transporcie będą wpływać na przyszły popyt na nowe
projekty infrastrukturalne. Ośrodki miejskie również stoją w obliczu
sprostania nowym (disruptive) technologiom. Takie potencjalne

X Długoter inowe perspekt w
Decyzje podejmowane przez konsumentów w skali mikro będą
wpływać na plany infrastrukturalne w skali makro. Popyt będzie
rósł również w nowych obszarach. Nie powinno być zaskoczeniem,
jeśli w ciągu następnej dekady, w niektórych miastach,
wprowadzony zostanie całkowity zakaz wjazdu dla wszystkich
pojazdów spalinowych.

ędzie k ucze

do p anowania

bod ce rozwoju jak ekonomia współdzielenia, open data, blockchain,
bitcoin, oraz samochody autonomiczne będą rywalizować
o najlepszych pracowników.
Oczekujemy, że w nadchodzącym roku rządy wykorzystają
zachodzące zmiany do rozwiązania niektórych z największych
infrastrukturalnych wyzwań. Zachęcanie Millenialsów do korzystania
z rowerów będzie odpowiadać ich preferencjom w postaci taniego,
bezemisyjnego transportu. Za przykład w tym aspekcie może
posłużyć Kopenhaga. Natomiast poprawa dostępu do energetyki
solarnej w Afryce nie tylko zapewni dostawę energii elektrycznej,
lecz również wspomoże wzrost gospodarczy i przyczyni się
do powstania nowej klasy konsumentów.
Podsumowując spodziewamy się znaczącej zmiany w sposobie,
w jaki konsumenci używają swojej infrastruktury. Będzie to stanowić
coraz większe wyzwania dla planistów w poszczególnych sektorach.

W przypadku naszego kraju podobny trend zarysowuje
się już w dużych miastach. Zanieczyszczenie powietrza,
znacznie większe niż w innych krajach europejskich,
będzie dodatkowym argumentem dla współdzielenia
środków transportu i wykorzystania jego bardziej
ekologicznym form (np. rowerów miejskich, transportu
publicznego). Samorządowcy i spółdzielnie mieszkaniowe,
a także deweloperzy powinni już dziś zacząć myśleć
o większym współdzieleniu zasobów i ich oszczędnym
wykorzystaniu. Można sobie wyobrazić osiedle, które
ma długoterminowy parking dla aut spalinowych (na większe
odległości, np. wakacje), a udostępnia (wypożycza) auta
elektryczne do wspólnego korzystania przez mieszkańców
w obrębie miasta.
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Drugim sub trendem jest protekc oniz . Stawianie na rozwój
projektów infrastrukturalnych jest motywowane rozwojem lokalnego
rynku pracy. Z wielu powodów wydaje się mało prawdopodobne,
by w USA istniało dążenie do zwiększenia uzależnienia od zagranicznej
siły roboczej i zewnętrznych inwestorów. Nie są to procesy zgodne
z postulatami kryjącymi się za hasłem make America great
again . Ze względu na obawy o utratę kontroli nad krajowym
bezpieczeństwem, wpływ na lokalne rynki pracy oraz ochronę praw
konsumenckich, można oczekiwać wielu działań na rzecz zamykania
granic dla zewnętrznych podmiotów i siły roboczej. Na wielu rynkach
można spodziewać się większej liczby zmian regulacyjnych, które będą
uderzać w międzynarodowych deweloperów i operatorów.

rend

nwestorz zaczn zwraca większ uwagę na społeczne i rodowiskowe
uwarunkowania swoic dec z i
W ciągu ostatniego roku dostrzegaliśmy wzrastającą presję
na rządy do traktowania priorytetowo inwestycji infrastrukturalnych,
które przynoszą większe społeczne i środowiskowe korzyści.
Upraszczając by rządzący stali się bardziej odpowiedzialnymi
przywódcami. Większa uwaga jest również zwracana
na nierówności społeczne.
Inwestorzy instytucjonalni zaczynają również rozpoznawać
społeczno środowiskowe naciski i napięcia (widoczne na świecie
debaty wokół rurociągów w USA oraz elektrowni węglowych
w Indiach). Beneﬁcjenci hojniejszych systemów emerytalnych
zaczynają stawiać pytania o społeczny wymiar inwestycji. Niektóre
z funduszy emerytalnych w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły
kreowanie systemów tworzących koszyk kryteriów pomagających
podejmować decyzje, które mierzą obok aspektów ﬁnansowych
również te społeczne i środowiskowe.
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W ciągu następnego roku oczekujemy od inwestorów (publicznych
i prywatnych) podjęcia realnego wysiłku na rzecz mierzenia
i komunikowania wpływu podejmowanych decyzji. W wielu
przypadkach będzie to prowadzić do trudnych wyborów.
Prawdopodobnie pojawi się również większa konkurencja
o realizację projektów, które są w stanie zademonstrować większe
społeczne i środowiskowe korzyści.
W krótkiej perspektywie wyzwaniem dla inwestorów i rządów
będzie sformułowanie spójnego i właściwego podejścia
do mierzenia i raportowania społeczno ekonomicznych inwestycji.
est to sfera znajdująca się obecnie na relatywnie niskim
stopniu rozwoju.

W Polsce przykładem takiego nowego podejścia
do planowania infrastruktury jest rewitalizacja obszarowa.
Kilka miast wytypowanych pilotażowo wybrało różne drogi
angażowania społeczności i lokalnych przedsiębiorców
w proces planowania odnowy swoich dzielnic. Niedaleka
przyszłość pokaże, które z podejść będzie skutkować
rezultatami we wszystkich trzech perspektywach
– ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.

X Długoter inowe perspekt w
W perspektywie średnioterminowej oczekujemy pewnego
zamieszania spowodowanego testowaniem przez różnych aktorów
różnych sposobów wykreowania jasnego, wyczerpującego
i funkcjonalnego zestawu miar. W momencie gdy takie mechanizmy
zostaną wypracowane, presja, aby projekty infrastrukturalne
przynosiły coraz więcej korzyści będzie rosnąć. Osiągnięcie
wysublimowanych rozwiązań w zakresie pomiaru i raportowania
sprawi, że będziemy oczekiwać od inwestorów osiągnięcia
potrójnego rozwoju, we wszystkich trzech perspektywach
(ekonomicznej, społecznej i środowiskowej).
Nie można wykluczyć, że możliwe przyszłe recesje i załamania
na giełdach mogą spowodować wiele komplikacji i zmusić rządy
do koncentracji na inwestycjach zorientowanych na wzrost
gospodarczy, a inwestorzy instytucjonalni wrócą do tradycyjnego
imperatywu wypłacalności dla swoich klientów.
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ec no ogia u o iwia osi ganie większe produkt wno ci in rastruktur prz
ednoczesn
wzro cie r z ka przedwczesnego zestarzenia się

W ubiegłym roku przewidywaliśmy, że technologia fundamentalnie
zmieni sposób planowania, projektowania, rozwoju oraz operowania
infrastrukturą. W przypadku wielu sektorów mieliśmy rację
spadające koszty energetyki słonecznej oraz wzrost efektywności
magazynowania energii już zmieniają dynamikę rozwoju
scentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej.
Gwałtowne tempo technologicznej zmiany stanowi wyzwanie dla
inwestorów, którzy obawiają się sytuacji, w której ich inwestycje
staną się technologicznie przestarzałe przed końcem ich
przewidywanego operacyjnego cyklu życia.
W tym roku oczekujemy, że wpływ technologii będzie szerszy
i głębszy. Zjawisko poszerzania się będzie wynikać z odkrywania
i zastosowania nowych technologii, nowych sposobów użycia już
istniejących i rosnącej współpracy między posiadaczami/operatorami
aktywów oraz konsumentami. Zjawisko pogłębiania będzie
napędzane przez operatorów dążących do większej efektywności
i uzyskiwania większej wartości z inwestycji.

szukając długoterminowych przewag konkurencyjnych, a nie
skupiając się na szybkich zwrotach z inwestycji. Spodziewamy
się również, że szereg rządów będzie chciało odejść od bycia
technologicznymi naśladowcami do technologicznych
liderów , aby lepiej obsługiwać obywateli i bardziej efektywnie
zarządzać infrastrukturą.

Polskie przykłady wpływu wykorzystania aplikacji mobilnych
i danych widać już w wielu sektorach. Kilkanaście
miast korzysta już ze wspólnej platformy obsługującej
płatności parkingowe. Ta sama aplikacja wspiera klientów
w korzystaniu z transportu publicznego – międzymiastowego
i miejskiego. Firmy energetyczne zaczynają dostrzegać
potrzebę optymalizacji wydatków remontowo‑
‑inwestycyjnych i chcą swoje decyzje opierać o statystyczną
analizę danych o pracy urządzeń i potrzebach rynku.

2017 KPMG Ad isory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperati e ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W skali makrospołecznej spodziewamy się, że do użytku wejdą
nowe technologie, które będą stopniowo komercjalizowane. To już
się dzieje. Istnieją już autonomiczne samochody (ich używania wciąż
musimy się uczyć). Nawet tzw. yperloop (być może najbardziej
zuchwały projekt w technologii transportu) szybko przechodzi
z fazy badawczej do pilotażu. Tworzy to zarówno możliwości, jak
i wyzwania dla inwestorów próbujących szacować zapotrzebowanie
na poszczególne przedsięwzięcia infrastrukturalne.
Wiele działań musi zostać zrealizowanych w odniesieniu do skali
mikro. Coraz bardziej zauważalna jest rzeczywista wartość
wynikająca z gromadzenia danych. Ich analiza może poprawić
wiele aspektów w zakresie planowania i zarządzania niezbędną
infrastrukturą. Bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury
wejdzie do głównego nurtu, występując pod różnymi nazwami
zarządzanie aktywami, polityka remontów i modernizacji, czy
zarządzanie w cyklu życia aktywów.
W użyciu znajdować się będą narzędzia automatyzacyjne,
eliminujące ludzkie błędy i poprawiające wydajność. Nowe
funkcjonalne aplikacje i interfejsy pozwolą klientom lepiej
kontrolować użytkowanie infrastruktury. Nastanie era robotów
do osobistej obsługi, co stworzy potężne implikacje dla sektorów
takich jak służba zdrowia, opieka nad osobami starszymi oraz
bankowość i energetyka.
W 2017 roku oczekujemy, że operatorzy infrastruktury będą
koncentrować się na odpowiednich projektach technologicznych,

X Długoter inowe perspekt w
Właściciele i operatorzy infrastruktury będą w coraz większym
stopniu przyswajać sobie nowe technologie, przy czym start zaczyna
się z niskiego pułapu (tylko 8% firm budowlanych określa siebie
jako „cutting edge” jeśli chodzi o technologię).
Planiści infrastruktury oraz inwestorzy, o stosunkowo
małym doświadczeniu w zakresie przewidywania trendów
technologicznych, będą prawdopodobnie borykać się
z długoterminowym wyzwaniem, jakim jest zrozumienie zachowań
i potrzeb konsumentów i obywateli we wciąż zmieniającym się
świecie technologii. Wyzwanie będzie szczególnie doniosłe
w sektorach energetyki i transportu, gdzie tempo technologicznej
zmiany przyspiesza.
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większenie pozio u w korz stania o ecne in rastruktur

W sytuacji bardzo dużego zapotrzebowania na infrastrukturę, rządy
na całym świecie cały czas zastanawiają się w jaki sposób efektywniej
użytkować już powstałe projekty. Nie można traktować w kategoriach
zaskoczenia stanu, w którym inwestycje podążają w kierunku
zarządzania popytem oraz zwiększenia wykorzystania już dostępnych
mocy. Wiele z funkcjonującej infrastruktury drogi, sieci przesyłowe,
wytwarzanie energii elektrycznej, lotniska, by wymienić tylko kilka,
zostały zaprojektowane by sprostać szczytowemu zapotrzebowaniu.
Obecny trend polega jednak raczej na wygładzaniu szczytów
zapotrzebowania, czyli dążeniu do jego bardziej spłaszczonego rozkładu.
Służą temu rozmaite rozwiązania regulacyjne oraz zmiany mechanizmów
funkcjonowania rynku, a także nowe aplikacje umożliwiające
dynamiczne zarządzanie popytem i ceną (np. dynamiczne cenniki
UBER albo inteligentne liczniki energetyczne). W tym samym czasie
właściciele infrastruktury szukają możliwości, aby zwiększyć stopień
wykorzystania już obecnej infrastruktury. Służą temu np. nowe systemy
sygnalizacyjne, które pozwalają pociągom lepiej synchronizować swoje
przejazdy, zwiększając ich bezpieczeństwo.

X Długoter inowe perspekt w
Dostęp do coraz większej ilości danych o infrastrukturze
(reagujących na zmiany także w czasie rzeczywistym) sprawi,
że konsumenci będą mogli korzystać z niej, lepiej dostosowując
swoje wzory zachowania. Systemy infrastrukturalne staną się
bardziej wysublimowane, ich właściciele będą zarządzać popytem
poprzez systemy płatnicze oraz kalibrować ich funkcjonowanie.
W niektórych przypadkach technologia pozwoli na prowadzenie
inwestycji o mniejszej skali, bardziej dostosowanych
do konsumenckich potrzeb. Będzie to redukować zapotrzebowanie
szczytowe na energię elektryczną w rozwiniętych krajach i tworzyć
nowe modele na rynkach rozwijających się.
Powyższe trendy mogą wprawiać w konsternację klasę polityczną.
Wszakże przecinanie wstęg przy otwieraniu nowych projektów
infrastrukturalnych zawsze przyciąga większą uwagę wyborców niż
sterowanie mocą w już istniejących instalacjach.
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Interesujące jest zjawisko, że wygładzenie popytu oraz poprawa
wykorzystania posiadanych już aktywów zależy w dużej mierze
od dwóch innych trendów wymienionych powyżej. Pierwszym jest duże
tempo technologicznej zmiany (trend 4), który sprawia, że konsumenci
zmieniają podejście do tradycyjnych elementów infrastruktury. Drugim
trendem są zmieniające się normy i modele rynku (trend ), co również
przekształca zapotrzebowanie na energię. udzie zaczynają pracować
zdalnie, oddziałując tym samym na wykorzystanie infrastruktury.
W państwach rozwijających się potrzeby krążą wokół budowy
podstawowej infrastruktury, tak by móc korzystać z rosnącej podaży
dóbr. Na dojrzałych rynkach oczekujemy od właścicieli koncentracji
na mniejszych inwestycjach, które będą skutkować lepszym
funkcjonowaniem instalacji, zwiększonymi mocami, niezawodnością
oraz kreowaniem usług (np. energia jako usługa).
Na poziomie miast, decydenci zaczną myśleć, w jaki sposób zachęcać
konsumentów do zachowań, które lepiej pomogą zarządzać szczytem
zapotrzebowania w wielu sektorach. rancja, Belgia oraz Wielka
Brytania zaczęły eksperymentować z subsydiowaniem rowerzystów
dojeżdżających do pracy. Pojawią się również inne rozwiązania. Ewolucja
tego trendu, będzie prowadzić do fascynującej interakcji między skalą
makro (społeczeństwo) i skalą mikro (konsumenci/obywatele), zwłaszcza
na poziomie miasta.

W Polsce miasta, które uruchomiły usługę miejskiego
roweru, praktycznie od razu włączyły ją w system
komunikacji publicznej. Intensyfikację wykorzystania
infrastruktury widać silnie w sektorze wodno‑kanalizacyjnym.
Ogromne inwestycje w tej dziedzinie często okazały się
przewymiarowane w stosunku do trendów demograficznych.
Wykorzystanie infrastruktury, a tym samym zapewnienie
jej środków na utrzymanie, będzie wymagać ściślejszej
współpracy nie tylko samych operatorów, ale także
regulatorów, którzy powinni rozpoznawać te zmiany
w zasadach tworzenia taryf.

rend

nst tuc e rz dowe szuka

Brak wykrystalizowanej metody ﬁnansowania projektów
infrastrukturalnych przez rządy jest jedną z przyczyn opó nień
w zakresie ich realizacji. Tradycyjnie, na poziomie centralnym
i samorządowym, można wyróżnić dwa dosyć szerokie typy inwestycji.
W pierwszym, koszty przerzucane są na podatnika. Władze ﬁnansują
projekty (budowa, zarządzanie) z obecnego budżetu i przyszłych
podatków. W realiach partnerstwa publiczno prywatnego nazywa się
to płatność za dostępność . est to typowe podejście w sytuacji,
gdy nie ma gwarancji pewnego strumienia przychodów (np. szkoły,
szpitale). Drugie podejście polega na systemie koncesyjnym. Prywatny
inwestor pokrywa z góry koszty, a następnie odzyskuje je bezpośrednio
od konsumentów ( płatność za korzystanie ). Ten system ﬁnansowania
budzi kontrowersje w wielu państwach. Instytucje rządowe bywają
niechętne do wspierania kapitałowego projektów w ramach systemu
płatność za korzystanie . To powinno ulec zmianie.
Warto pamiętać, że strona publiczna największe problemy
ma z projektami, gdzie trudności pojawiają się trakcie trwania inwestycji
(drogi, koleje), gdy istnieje już pewien cashflow w ramach systemu
płatność za korzystanie , ale nie jest na takim poziomie, by pokrywać
koszty (często pierwotnie niedoszacowane) w trakcie całego cyklu
życia projektu.
Kolejnym wyzwaniem jest dostrzeżenie wartości inwestowania
w przestrzeń miejską. W momencie gdy nieuchronne koszty
są generowane właśnie na terenach miast, konieczne wydaje się
postawienie pytania o podział środków ﬁnansowych na wszystkich
szczeblach administracji państwowej i samorządowej.
ak zauważono w ubiegłorocznym Emerging Trends instytucje rządowe
skłaniają się do tworzenia coraz bardziej innowacyjnych systemów
ﬁnansowania (przy czym, jak już wcześniej wspominaliśmy, przeważają
dyskusje nad realnymi działaniami). Próbowane są różne mechanizmy
od podnoszenia wartości gruntów, po wprowadzanie nowych
podatków. Bez względu na przyjmowaną ostatecznie strategię, godny
zauważenia jest zmieniający się dyskurs. Publicznie akceptowalne
stało się pytanie o to, kto powinien płacić za infrastrukturę. akkolwiek
tego typu debaty są często mało efektywne, to ich pojawienie się jest
ważnym krokiem naprzód.

now c sposo ów nansowania
to jedyna droga do rozwoju nowych projektów). Przykłady niektórych
państw, np. Australii, pokazują, że niechęć w tej materii może być
przezwyciężona przez właściwą komunikację. W wielu przypadkach
będą prywatyzowane aktywa przynoszące zyski, na potrzeby
ﬁnansowania kolejnych nowych projektów infrastrukturalnych.
Instytucje rządowe będą też coraz częściej w stanie generować własne
środki na pierwszą fazę inwestycji i sprzedawać projekty z obniżonym
ryzykiem operacyjnym.
Alternatywne sposoby ﬁnansowania wymagają przede wszystkim
klarownej komunikacji władz państwowych ze społeczeństwem.
Obecny poziom zaufania obywateli do władz nie jest szczególnie
wysoki. Można je poprawiać przez zdecydowane zobowiązanie
do rozwoju infrastruktury oraz klarowny system regulacyjny względem
prywatyzowanych aktywów. Odpowiedniej ochrony potrzebuje zarówno
konsument, jak i inwestor.

Dla Polski to zupełnie nowe wyzwanie. Przywykliśmy
(od prawie 13 lat członkostwa w UE) do finansowania
inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych, czyli
w dużej mierze z grantów. Dlatego długoterminowe
spojrzenie nie tylko na opłacalność projektów, a całej
powstającej infrastruktury, wraz z kosztami eksploatacji
w całym okresie planowanego użytkowania, staje się
coraz większą koniecznością. Już dziś znane są przykłady
inwestycji (np. opery, lotniska, sieci wodociągowe), gdzie
przeszacowano liczbę potencjalnych użytkowników,
a operatorom tej infrastruktury zaczyna brakować środków
na bieżące utrzymanie. Po zakończeniu obecnej perspektywy
finansowej UE utrzymanie i rozwój infrastruktury będą
możliwe tylko w oparciu o partnerstwo publiczno‑
‑prywatne. Deficyt sektora publicznego nie pozwoli
państwu na angażowanie się bezpośrednio w inwestycje
(przypomnijmy sobie, ile ich było przed 2004 rokiem). Jak
widać kwestie społeczne, komunikacji i wzajemnego zaufania
nie są tylko polskim problemem, dlatego dobre przemyślenie
i przygotowanie się do transakcji PPP po 2022 roku
powinno stać się priorytetem władz publicznych wszystkich
szczebli już dziś.

Pr wat zac a pozosta e trudn kwesti . Rok 2017 może
przynieść globalnie ponowne odkurzenie tego tematu. Właściwe
ujęcie problematyki wymaga pragmatyzmu (nieraz może być

X Długoter inowe perspekt w
Kwestia zaufania na dojrzałych rynkach będzie wciąż drażliwa,
lecz ostatecznie prywatyzacja ( asset recycling ) będzie coraz
bardziej akceptowalna dla społeczeństw. W konsekwencji
rządy będą skłonne do sprzedaży różnych często mało
oczywistych aktywów.
Na rynkach rozwijających się selektywność w podejściu
do aktywów będzie kluczową kwestią. Brak odpowiedniego
środowiska regulacyjnego, które chroniłoby we właściwy sposób
inwestorów i konsumentów będzie ograniczać różne potencjalne
możliwości rozwoju pewnej klasy aktywów, pogarszając warunki
np. dla prywatyzacji. Najistotniejszym czynnikiem będzie
zdolność do generowania odpowiednich przepływów pieniężnych
i wykonalność projektów.
Rosnąca ilość nowych projektów, których skala przekracza granice
np. jednego systemu podatkowego będzie wymagać zmierzenia się
z tzw. efektem gapowicza (freeriders), gdzie konsumenci korzystają
z dóbr, nie ponosząc związanych z nimi kosztów.
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ozwi zania w zakresie popraw warunków kred towania wraca

do korzeni

Państwa oraz organizacje międzynarodowe starają się stworzyć
lepsze warunki do rozwoju projektów infrastrukturalnych poprzez
tworzenie różnych, wyraﬁnowanych wehikułów i mechanizmów
ﬁnansowych. Obecnie na świecie znajduje się dosłownie
tysiące projektów, które notują opó nienia ze względu na brak
odpowiedniego środowiska ﬁnansowego (niski rating kredytowy,
wysokie wymagania instytucji ﬁnansowych). Mechanizmy tworzone
przez sektor publiczny (Creditenhancementfacilities) powinny
zwiększyć dopływ kapitału z rynków ﬁnansowych.
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Niestety postęp w użyciu tych mechanizmów jest wciąż
stosunkowo mały. Częściowo spowodowane jest to tradycyjnym
podejściem inwestorów z sektora prywatnego, którzy
wstrzemię liwie podchodzą do przedsięwzięć obarczonych
dużym ryzykiem. Na rynkach rozwijających się brak odpowiednich
regulacji, słabe instytucje oraz brak rodzimego rynku dostawców dla
sektorów infrastrukturalnych tłumi potencjał nowych mechanizmów
ﬁnansowych. Drugą stroną medalu jest nieraz ich nadmierne
skomplikowanie. W efekcie nawet jeśli jesteśmy w stanie znale ć
przykłady zawieranych umów w ramach nowych mechanizmów,
okazuje się, że w pewnym momencie dochodzi do paraliżu
inwestycji ze względu na nadmierną złożoność umów i wynikające
problemy z dotrzymaniem warunków.
Oczekujemy, że instytucje rządowe oraz organizacje
międzynarodowe w ciągu nowego roku dostrzegą, że stoją przed
alternatywą albo porozumienie z sektorem prywatnym albo ﬁasko
szeregu przedsięwzięć. ak już wspominaliśmy w Emerging
Trends 2015 władze państwowe muszą dostrzegać szeroki kontekst
i korzyści wynikające z realizacji projektów branży infrastrukturalnej.
Powinny przejmować większe ryzyko w pierwotnej fazie realizacji
projektu, a na dalszym etapie prac przekazywać część ryzyka,
bąd całość (przez sprzedaż aktywów) sektorowi prywatnemu.
Strona publiczna powinna pełnić rolę kreatora rynku, zwłaszcza
w gospodarkach rozwijających się. Dodatkowe ryzyko podejmowane
przez państwa będzie wynagradzane korzyściami wynikającymi
ze zrealizowanych projektów.

Polska uruchamia obecnie nowe mechanizmy finansowania
inwestycji. Zakładają one wykorzystanie środków unijnych
i aktywizację krajowego kapitału.

X Długoter inowe perspekt w
Poszczególne państwa oraz organizacje międzynarodowe będą
zmierzać w różnym tempie w kierunku upraszczania instrumentów
ﬁnansowych i podejmowania większego ryzyka przy realizacji
projektów, tak by budować odpowiednią wiarygodność dla kolejnych
inwestorów. Bardzo ważne są również uwarunkowania historyczne.
Znamienne jest, że to na najbardziej rozwiniętych i płynnych rynkach
istnieją uwarunkowania do tworzenia nowych mechanizmów przez
państwo (np. Wielka Brytania z systemem gwarancyjnym).
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zukanie z sku napędza konwergenc ę na r nkac inwest c n c

W ostatnim roku zauważyliśmy wzmożoną konkurencję w wyścigu
po kontrakty na realizację szczególnie atrakcyjnych aktywów,
co obniżało marże wykonawców. Prawidłowo przewidzieliśmy szukanie
przez inwestorów bardziej ryzykownych rynków, sektorów i projektów.
W tym roku oczekujemy kontynuacji tego trendu z pewnymi
interesującymi konsekwencjami. Będą np. zacierane granice między
różnymi rodzajami inwestorów (instytucje ﬁnansowe rekrutujące
zespoły typowo operacyjne, koncerny budowlane nabywające

X Długoter inowe perspekt w
Trend będzie mieć duży wpływ na łańcuch dostaw w branży.
undusze inwestycyjne będą wciąż odgrywać główną rolę,
szczególnie na bardziej wymagających rynkach z dosyć
ograniczonymi możliwościami. Inwestorzy będą coraz bardziej
aktywni. Ich uwaga i wysiłki będą coraz bardziej skierowane
w stronę kompetencji operacyjnych niż ﬁnansowych. Miejmy
nadzieję, że również skoncentrowana wokół lepszego zrozumienia
potrzeb klienta. W długiej perspektywie granice między podmiotami
mogą zostać ponownie przywrócone, gdy dojdzie do wypracowania
kolejnych specjalizacji w nowej rzeczywistości technologicznej.

rend

G o a izac a wiata in rastruktur

Zwrot w kierunku konsumenta oraz obecna sytuacja polityczna
zwracają uwagę na popytową stronę infrastruktury. Strona podażowa
natomiast jest coraz bardziej determinowana przez procesy
globalizacyjne. W EmergingTrends2015, zwracaliśmy uwagę,
że gracze na rynku starają się poszerzać swój potencjał, zwiększając
obecność na różnych rynkach. W ciągu ostatnich dwóch lat ten
trend jeszcze przyspieszył. Niektóre z podmiotów są zachęcane
do takiej strategii przez instytucje rządowe (postrzegające branżowe
przedsiębiorstwa i ich projekty jako narzędzie własnej polityki
gospodarczej i zagranicznej), a niektóre szukają po prostu możliwości
dywersyﬁkacji działalności.
Swoistym studium przypadku są Chiny. Państwo Środka znajduje się
w fazie permanentnej rozbudowy swojej infrastruktury. Tamtejsze
przedsiębiorstwa nabywają odpowiednie know how, zaczynają
rywalizować między sobą na własnym rynku. Coraz mocniejsi
wychodzą do międzynarodowej konkurencji. Projekt One Belt One
Road jest emanacją zamiarów Chin na światowych rynkach.

kompetencje w zakresie inwestycji ﬁnansowych, przyszli operatorzy
wchodzący we wczesne fazy przedsięwzięć inwestycyjnych). W tym
samym czasie większy apetyt na ryzyko inwestorów zmienia wzorce
inwestycyjne. Na nowych rynkach poszukiwane są przedsięwzięcia
innowacyjne, jak i projekty przynoszące pewny, stabilny zysk.
Inwestorzy ﬁnansowi zaczynają angażować się bezpośrednio
w projekty. W rezultacie zespoły inwestycyjne rosną i poszerzają się
o grono specjalistów z różnymi kompetencjami. W następnych latach
spodziewamy dalszego zacierania się granic między różnymi typami
przedsiębiorstw. Transformacja wielu z nich zakończy się sukcesem.
ednak wiele podmiotów będzie dokonywać reorganizacji zbyt szybko,
co może doprowadzać do różnych rezultatów.

W krajach takich jak Polska, szczególną rolą administracji
publicznej wszystkich szczebli może być kreowanie rynków
inwestycyjnych. Nowe konstrukcje, pozwalające (zmuszające)
inwestorów do włączenia krajowych partnerów są tendencją
coraz częściej widzianą w bardzo wielu krajach na świecie.
To może być szansą również dla Polski.
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ędzie postępowa
występowania sił przeciwdziałających temu procesowi. Wschodzące
nacjonalizmy i protekcjonizm będą kłaść nacisk na potrzebę
lokalności , utrudniając np. negocjacje. Wydaje się, że pomimo
możliwych problemów, obrany kierunek jest widoczny.

Dla Polski wyzwanie jest podwójne. Znalezienie kapitału
na finansowanie inwestycji krajowych z jednej strony,
a wspieranie umiędzynarodowienia naszych podmiotów
(wykonawców, finansujących, operatorów) z drugiej,
to dwie strony tego samego równania. Mimo wszystkich
potrzeb inwestycyjnych i ograniczeń ilości krajowego
kapitału uważamy, że Polska powinna wychodzić na rynki
międzynarodowe, oferując swoje usługi w zakresie
infrastruktury. Zapewne najpierw w partnerstwie z innymi,
silnymi graczami, ale stopniowo i długoterminowo budując
swoją pozycję dostawcy usługi infrastrukturalnej (a nie tylko
wykonawcy robót).

Inną formą procesu globalizacji jest wzajemne uczenie się
i przekazywanie najlepszych praktyk w zakresie planowania,
strukturyzowania ﬁnansowania, zarządzania między państwami.
Dzielenie się wiedzą na szczeblu sektorów publicznych pomaga
również przedsiębiorstwom w dostosowywaniu się do bardziej
wystandaryzowanych realiów poszczególnych rynków.
W 2017 roku oczekujemy kontynuacji, a nawet dalszego przyspieszenia
procesów globalizacyjnych. Należy być jednak świadomym

X Długoter inowe perspekt w
Czasy zachodniej dominacji w sektorach infrastrukturalnych dobiegły
końca. Coraz większe znaczenie odgrywa szeroko rozumiany
Wschód zarówno w zakresie inwestycji, jak i rozwoju myśli
techniczno organizacyjnej. Właściwym testem dla globalizacji będzie
umiejętność obniżania kosztów, poprawy dostępu, zwiększania
wartości infrastruktury na całym świecie pod wpływem poprawy
konkurencji i większego poziomu innowacyjności. inalnie, liczymy
że powyższe procesy pchną świat w kierunku bardziej otwartego
rynku i społeczeństw.
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edzenie aktua n c trendów

X

Regulacje
prawne
Reformy
rynku

Koncentracja na
społecznych
i środowiskowych efektach
inwestycji

Polityczna niepewność napędza
rynki infrastrukturalne
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Bezpieczeństwo
staje się
mainstreamem

Planowanie
odpornej
infrastruktury
priorytetem

Uwarunkowania natury
moralnej

Integracja
ekonomiczna
mniej
zamożnych
warstw

Zmiana polityczna w USA
i Wielkiej Brytanii (Brexit)

Wzrost
ekonomiczny

Nierówności
dochodowe

Transparentność

Nadawanie
priorytetów
w realizacji
projektów ma
kluczowe
znaczenie

Wzrasta konkurencja
o projekty inwestycyjne

Pojawianie się nowych
modeli zarządzania
Ograniczone
i operowania
zasoby napędzają
inwestycje

Indie i Chiny
weszły na
rynek

Koncentracja na
redukcji
kosztów
projektu
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Protekcjonizm

Globalizacja

Dywersyﬁkacja
działalności
inwestorów

Kompleksowość
utrudnia realizację
wielkich
projektów

Osłabianie klasy
średniej

Wojna
o talenty

Maleje dystans
między sektorem
prywatnym
i publicznym

Zachowania
konsumentów
napędzają planowanie
infrastruktury

Rządy stają się
bardziej aktywne

Poniższa wizualizacja jest efektem obserwowania przez 5 ostatnich
lat kluczowych trendów wpływających na sektory infrastrukturalne.
Diagram przedstawia siłę z jaką poszczególne procesy będą
oddziaływać na branżę oraz ich ewolucję u progu 2017 roku.

Mamy nadzieję, że tegoroczny raport pomoże nakreślić główne
bieżące problemy oraz pozwoli przygotować się odbiorcom
na długoterminowe wyzwania.

Upraszczanie umów

Rządy ruszają
z oczekującymi
projektami

Innowacyjne sposoby
ﬁnansowania infrastruktury

Powrót do tradycyjnych
metod ﬁnansowania

Przenoszenie kosztów
na podatników

Produktywność
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Ciężar kosztów
przenoszony na
konsumentów

Legenda:
Dany trend był identyﬁkowany
w określonym roku

Poprawa
wykorzystania
aktywów

Zarządzanie
aktywami staje się
coraz bardziej
wyraﬁnowane

Zwiększenie
możliwości
istniejących
aktywów

Technologia zmienia podejście
do infrastruktury

2017
2016
2015
2014
2013
Siła związku między
tematami
Słaby związek
Średni związek
Silny związek

Energetyka, transport
i technologia

Miasta stanowią
przyszłość

Nieodłączność
Wpływ trendu w 2017 roku

Transport
w przestrzeni
miejskiej

Wielkość okręgu wskazuje
wielkość wpływu trendu na
rynek w 2017 roku.
Energetyka nie
jest ani/lub

Duży

Mały
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O KPMG w Polsce

KPMG w Polsce od 1 0 roku świadczy usługi z zakresu
audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego
oraz doradztwa biznesowego, a stowarzyszona z KPMG
w Polsce kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k., kompleksowe
usługi prawne. Zatrudniamy ponad 1 500 osób w siedmiu
biurach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Wrocławiu, Gdansku, Katowicach i odzi.
Doradzamy polskim i międzynarodowym frmom oraz
instytucjom ze wszystkich sektorów gospodarki,
ze szczególnym uwzględnieniem branży dóbr konsumpcyjnych,
usług fnansowych, pri ate e uity, motoryzacyjnej,
nieruchomości i budownictwa, technologii informacyjnych,
mediów i komunikacji (TMT), transportowej (TS ), produkcji
przemysłowej, a także sektora publicznego.
U podstaw sukcesu KPMG leżą wysoka jakość oferowanych
usług oraz ludzie, których kapitałem jest wiedza zgromadzona
przez ponad 174 tysięcy pracowników w 155 krajach świata.
Dzięki temu świadczymy usługi kompleksowo, a jednocześnie
każdego Klienta traktujemy indywidualnie.
Prowadzimy szereg aktywności wspierających rozwój
przedsiębiorczości w Polsce. Dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem uczestnicząc w wydarzeniach
merytorycznych, konferencjach, seminariach, szkoleniach
czy warsztatach skierowanych dla biznesu. Współpracujemy
również z izbami handlowymi i stowarzyszeniami branżowymi
oraz przygotowujemy publikacje i opracowania dotyczące
różnych gałęzi gospodarki.
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W KPMG rozumiemy także, że w dzisiejszym świecie istotne
jest nie tylko efektywne zarządzanie kapitałem frmy, ale też jej
udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi społeczności
lokalnych i ochronie środowiska naturalnego. Wartości i misja
KPMG sprawiają, że naszą strategię realizujemy w sposób
społecznie odpowiedzialny

W
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oparciu o specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i znajomość rynku
lokalnego, stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół, który kompleksowo
wspiera frmy działające na rynku. Oferujemy usługi audytorsko doradcze,
mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz
ich stabilny rozwój. Pomagamy identyfkować i zarządzać ryzykiem prawnym,
podatkowym, biznesowym oraz technologicznym, jak również sprostać
rosnącym wymaganiom regulacyjnym. Wspieramy Klientów w rozwiązywaniu
bieżących problemów związanych z zarządzaniem strategicznym
i operacyjnym oraz w przeprowadzaniu transakcji i restrukturyzacji.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy potrzebują sprawdzonego
partnera w biznesie.

Usługi
Audyt

Podatki

Usługi
doradcze

Usługi
księgowe

Doradztwo
prawne

Foreign Desks
China
Practice

French
Desk

German
Desk

Global Japanese
Practice

Italian
Desk

Korean
Desk

Biura KPMG w Polsce
Warszawa

Kraków

Poznań

Wrocław

Gdańsk

Katowice

Łódź
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