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Inledning  

 

Offentlig-privata partnerskap (PPP) är inte lösningen på inskränkning av offentliga medel. 
Detta aktualiserade faktablad, som sammanställts av Public Services International Research 
Unit (PSIRU), belyser allvarliga ekonomiska och verksamhetsproblem som uppstått i 
samband med PPP. Uppgifterna bygger på ett brett urval empiriska studier och exempel, och 
inriktas särskilt på vittnesbörd från riksdagsutredningar om PPP i Storbritannien, som står för 
en mycket stor andel av Europas PPP, och som längst av alla länder haft erfarenhet av PPP. 
Ett antal negativa erfarenheter av PPP inkluderas också, som ingick i EU-kommissionens 
resursbok om PPP, som kom ut 2004, vars effektivitet är lättare att bedöma efter 10 års 
verksamhet. Slutsatserna är uppenbara, och motsäger mycket av den officiella synen på 
PPP. Det finns 11 viktiga fakta: 

 
1. Privata sektorn tar inte på sig riskerna 

2. PPP garanterar inte bättre valuta för pengarna 

3. Det normala alternativet med offentliga sektorn övervägs inte alltid 

4. PPP är inte bättre på att slutföra projekt i tid eller enligt budget än vanliga avtal 

5. Regler om PPP garanterar inte total insyn och kan bidra till korruption 

6. Eventuell konkurrensutsatt upphandling i samband med PPP garanterar inte 
besparingar  

7. PPP säkrar inte bättre utformningsinnovationer  

8. Privata sektorn är inte nödvändigtvis mer effektiv när det gäller att utföra tjänster 

9. Privata sektorn kan inte anskaffa pengar billigare än staten 

10. PPP förvränger offentliga politiska prioriteter och lastar över åtstramningspolitiken på 
andra tjänster 

11. PPP behövs inte som lösning på problemen i krisländerna 
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1. Privata sektorn tar inte på sig riskerna  

Enligt de bestämmelser som fastställts av Europeiska unionens statistikkontor, Eurostat, 
kan PPP behandlas som om det inte ökar statlig skuldsättning, under förutsättning att 
”byggnadsrisk” och ”tillgänglighetsrisk” överförs till den privata sektorn. Det betyder 
enbart att en tillgång måste byggas och förbli funktionsduglig. Reglerna är mycket svaga 
bedömningar, och Internationella Valutafonden (IVF) påpekar att “Eurostats beslut om 
beräkningar av risköverföring ger stor anledning till oro, då resultatet troligen blir att de 
flesta PPP klassas som privata investeringar, och kan därmed erbjuda EU:s regeringar 
incitament att utnyttja PPP, främst i syfte att kringgå stabilitets- och tillväxtpaktens 
finanspolitiska villkor1.”  
 
I praktiken innebär det att om en skola byggs under ett 30 års PPP, och den inte längre 
behövs efter 10 år, måste den offentliga myndigheten trots allt fortsätta att betala 
företaget under de följande 20 åren. Det har faktiskt skett i Storbritannien, med en skola i 
Nordirland2. ”Efterfrågerisk” är ofta en mycket mer betydande risk än ”tillgänglighetsrisk”, 
och den borde överföras.  
 
Risk kan dock inte överföras till privata företag utan kostnad. Företag kommer alltid att 
kräva extra betalning för att acceptera extra risker “man ska absolut inte förvänta sig att 
företag i den privata sektorn som maximerar vinst ska ta på sig denna risk utan att 
kompenseras, och det gör de heller inte. Ju större risk som överförs, desto troligare är 
det att risken blir dyrare att överföra, inte nödvändigtvis billigare3.”  

 
Storbritanniens regering har trots så många erfarenheter av PPP (som i Storbritannien 
ofta kallas PFI) inte byggt upp någon egen sakkunskap om att bedöma risker och 
handskas effektivt med PPP avtal, “Departement borde ha utvecklat kommersiella 
erfarenheter av att anlita PFI, men vi ser ändå exempel på projekt och kontrakt, som 
uppenbarligen saknar kommersiella insikter4.” PPP-enheter har inget ansvar för 
utvärdering. De främjar PPP, men ansvarar inte för resultaten. 
 
Det kan konstateras med andra PPP i Europa, t.ex. motorvägen M1-M15 i Ungern. På 
grund av allmänt missnöje med höga vägavgifter tog väganvändare rättsliga åtgärder mot 
ELMKA Rt, ett privat företag som förde samman vägbyggare och vägavgiftsoperatörer. 
När motorvägen väl öppnats blev trafikvolymen lägre än beräknad, vilket ledde till lägre 
intäkter och ekonomiska problem för företaget5. Det togs över av den offentliga sektorn 
när trafikvolymen var 50 % lägre än förutsedd nivå. Den privata sektorns långivare 
vägrade att finansiera slutförandet av motorvägen6.  

2. PPP garanterar inte bättre valuta för pengarna  

Eurostats regler är enbart ett sätt att fastställa huruvida tillgångar och skulder i ett PPP 
värderas på statens balansräkning. Eurostat gör ingen bedömning om PPP ger valuta för 
pengarna. Det är en annan fråga, “huruvida PPP erbjuder bättre valuta för pengarna än 
konventionell upphandling är en helt separat fråga, som inte har med bokföringsmässig 
behandling att göra7”. Förslag om PPP jämförs normalt med någon ”jämförare för 
offentliga sektorn” innan de godkänns, men jämförelserna har blivit föremål för kraftig 
kritik från akademiker, revisorer och riksdagsutskott.   

 
Brittiska riksdagsrapporter har funnit att jämförelserna utförts dåligt, de inte utsatts för 
ordentliga utmaningar och debatt, och systematiskt snedvridits till förmån för PPP. 
“Användning av PFI har baserats på inadekvata jämförelser med konventionell 
upphandling, som inte utmanats tillräckligt8” och “vi är bekymrade att systemet för 
bedömning av valuta för pengarna snedvridits till förmån för PFI. Ett exempel på 
snedvridningen är att förutsätta att det alltid kommer att uppstå betydande 
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kostnadsöverskridningar inom ramen för alternativet att inte använda PFI. 
Finansdepartementet borde försöka trygga att alla premisser i bedömningen av valuta för 
pengarna som tar parti för PFI utgår från objektiva bevis av hög kvalitet9”. Offentliga 
revisorer i Nederländerna och på annat håll har också ifrågasatt huruvida dessa 
jämförare är adekvata. 
 
De flesta bedömningar är bristfälliga, då de inte gör en lönsamhetsanalys som jämför 
föreslagna PPP med alternativ, som bygger på normal upphandling och en tredje 
möjlighet att inte göra någonting alls. Det kräver att man inkluderar externa 
konsekvenser, bl.a. hur anställda påverkas. Men “hittills har ingen regering utfört 
standardiserande lämpliga analyser av PPP. Utvärdering av PPP borde göras av 
analytiker på armlängds avstånd, antingen inom eller utanför statstjänsten10.”  
 
Under perioden 2009-24 utfördes 92,5 % av Scottish Waters kapitalinvesteringsprogram 
av privata företag. Scottish Water inrättade Scottish Water Solutions med partner i den 
privata sektorn (Stirling Water och UUGM), och hade kvar 51 % av ägandet 2003. 
Partnerföretagen ägdes av allmännyttiga verk och anläggningsföretag. Stirling Water ägs 
av Thames Water, Gleesons, KBR och Alfred McAlpine, och UUGM ägs av United 
Utilities, Galliford Try samt Morgan Est plc. Kapitalinvesteringsprogrammet läggs ut på 
partnerföretagen att utföra, vilket inkluderar att utforma, leda, kostnadsberäkna och 
genomföra anläggningsarbetet11. År 2010-11 kritiserades programmet av Water Industry 
Commission, en grupp som förordar privatiseringar, som ansåg att det gav dålig valuta 
för pengarna12. 2010-11 gick cirka 30 % av en genomsnittlig vattenräkning på rörelsevinst 
(omfattar ej skatt, nettoränta och utdelning)13. 
 
I Storbritannien behandlas förväntade skatteintäkter som ett förhöjt plus av PPP, men i 
praktiken bevakas de inte alls, och många av ägarna är baserade i skatteparadis. 
“Somliga PFI-investerare utnyttjar utlandsbaserade arrangemang för att minska sin 
exponering för brittisk skatt. Ändå räknar finansdepartementet med skatteintäkter i sin 
lönsamhetsanalys av PFI projekt. Finansdepartementet kunde inte underrätta oss om PFI 
investerare hade betalat skatt i Storbritannien på vinster och värdestegringar, eller 
huruvida bolagsskatt drivits in från PFI företag. Offentliga sektorn har otillräcklig 
information om PFI-investerares intäkter, och ingen mekanism finns om att bli delaktig i 
vinsten när investerare säljer sina aktier14.”  
 
Regeringar undviker att lägga ned pengar på att bevaka byggnadsentreprenörer. T.o.m. i 
Storbritannien, som har det största och äldsta PPP programmet, har regeringen inte 
genomfört en systematisk utvärdering av resultaten. “Departement har inte gjort en 
systematisk analys om operativa PFI projekt ger valuta för pengarna. Det finns därför 
otillräcklig data för att kunna visa huruvida användning av privat finansiering lett till bättre 
eller sämre valuta för pengarna än andra former av upphandling15.”  
 

3. Det normala alternativet med offentliga sektorn övervägs inte alltid  

Normal offentlig upphandling är i praktiken inte ett alternativ, då det skulle visa en ökning 
av statsskulden, samtidigt som PPP döljer det. PPP blir därför det enda alternativet. I 
Storbritannien har “under alldeles för lång tid PFI varit det enda alternativet i vissa 
branscher, som inte erhållit tillräckligt kapital för sina investeringsbehov…Om PFI är den 
enda möjligheten för oumbärliga kapitalutgifter kommer det att utnyttjas, även om det inte 
ger valuta för pengarna16.” I Irland har regeringens förkärlek för PPP “förmått kommunala 
myndigheter att förkasta sina egna bedömningar av valuta för pengarna eller preliminära 
rapporter som visar att traditionella upphandlingsmetoder är att föredra17.” 
 
I Nederländerna har Wijkertunnel Randstad visat att om man åsidosätter alternativet med 
den offentliga sektorn kan kostnaderna bli högre. Upphandlingskostnaden för tunneln var 
41 % dyrare än den offentliga sektorns alternativ. Anbudsprocessen uppvisade stora 
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problem. Nationella revisionsdomstolen bestämde att anbudsförfarandet inte skulle ha 
fullföljts när det endast fanns en anbudsgivare. Regeringens bristande erfarenhet av att 
bedöma valuta för pengarna med PPP anbud och de reella kostnaderna för statligt 
utförande förde med sig de höga upphandlingskostnaderna18. 
 

4. PPP är inte bättre på att slutföra program i tid eller enligt budget än vanliga avtal  

PPP använder ”nyckelfärdiga kontrakt”, som innebär att inga pengar utbetalas tills 
projektet är helt färdigt. Dessa avtal är mycket dyrare än vanliga kontrakt. En rapport från 
Europeiska investeringsbanken (EIB) fann att vägkontrakt i hela Europa genom PPP blev 
i genomsnitt 24 % dyrare19. Om det är viktigt att överföra byggnadsrisken kan det göras 
med hjälp av ett nyckelfärdigt kontrakt och normal upphandling, utan att ha ett PPP på 30 
år20.  
 
Vattenprojektet Apa Nova var ett PPP mellan staden Bukarest, Apa Nova (som hör till det 
multinationella företaget Vivendi) visar att PPP inte är bättre på att slutföra projekt i tid 
eller enligt budget. Företaget underlät att slutföra ett avloppsprojekt på €60 miljoner och 
förorsakade 17 ökningar av konsumentpriset21, och var inblandad i kontraktsbrott22 23. 
 
Om man dessutom tar hänsyn till hela förfarandet, inklusive förhandlingar om avtalet, tar 
PPP ofta mycket längre tid än traditionell upphandling. I Storbritannien “finns det inga 
övertygande bevis som antyder att PFI projekt levereras snabbare och till lägre 
resultatkostnad än projekt som genomförs med konventionella upphandlingsmetoder. 
Tvärtom är det troligt att den långa upphandlingen innebär att en PFI byggnad tar längre 
tid att färdigställas, om tiden för hela förfarandet räknas med24.” 
 
Byggnadsfasen är dessutom bara en del av ett PPP, som ofta varar i 30 år. Oavsett vad 
som står i kontraktet kommer det ofta att förhandlas om, och kostnaderna som motses 
kan öka avsevärt. “I Storbritannien förhandlades 33 % av PFI projekten som tecknades 
mellan 2004 och 2006 om. Ändringarna uppgick till ett värde av över $4m per projekt och 
år, vilket motsvarar ca 17 % av projektens värde25”.  

5. Regler om PPP garanterar inte total insyn och kan bidra till korruption 

Avtal rörande PPP gäller ofta långa perioder och ger företag möjligheter att vinna en 
intäktsström som stödjs av staten upp till 25 eller 30 år. Det skapar enorma incitament till 
korruption, både för att säkra att verksamheten utförs genom ett PPP i stället för den 
offentliga sektorn och att ta den enda möjligheten att vinna avtalet.  
 
Privata företag kräver att många PPP aspekter ska hemlighållas, inklusive själva 
kontrakten. PPP kontraktet för vattentjänster i Berlin, t.ex., hemlighölls tills en 
folkomröstning tvingade fram ett offentliggörande26. I Storbritannien har “insyn i PFI 
projektens fullständiga kostnader och fördelar i både offentliga och privata sektorn 
fördunklats av att departement och investerare gömt sig bakom affärshemligheter27”. 
 
I vattenbranschen har franska domstolar dömt chefer och tjänstemän för mutor som 
betalats av Suez och Veolias dotterbolag i städerna Grenoble och Angoulême samt på 
ön Réunion.  En rapport av Cour des Comptes, Frankrikes nationella revisionsorgan, 
sade 1997 att systemet med ”delegerad ledning”, som Suez och Veolia utnyttjat för att 
bygga upp sin dominanta ställning var systematiskt bristfällig: ”Avsaknaden av 
övervakning och kontroll av delegerade offentliga tjänster, som förvärrats av frånvaron av 
insikt i denna ledningsform ledde till missförhållanden”. 
 
Borgmästaren i småstadskommunen Farum i Danmark hade förbundit sig att radikalt 
utnyttja privata utförare och PPP. Bland annat startades tre PPP byggnadsprojekt, 
inklusive en idrottsarena och marina, som förhandlades med samma finansgrupp. Både 
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medborgar- och näringslivsgrupper var emot dessa affärer. Det visade sig att 
borgmästaren olagligt utfärdat avtalen, utan reell konkurrens, olagligt lånat pengar och 
använt kommunala medel för att subventionera sitt fotbollslag. Kommunens medborgare 
fick lov att betala ytterligare 3,2 % i kommunalskatt för att få ordning på kommunens 
ekonomi.  
 

6. Eventuell konkurrensutsatt upphandling i samband med PPP garanterar inte 
besparingar  

Upphandlingsförfarandet för PPP tar längre tid och kostar mer än normal upphandling, 
och skapar därmed extra transaktionskostnader för både staten och företagen. PPP är så 
komplicerat att det innebär att rättsliga och ekonomiska redovisningskostnader är mycket 
högre för både stat och företag, och upphandlingsperioder tar i genomsnitt 34 månader28. 
Utredare på EIB genomförde en studie av projekt i Europa och fann att 
upphandlingskostnaderna i genomsnitt uppgick till över 10 % av totala värdet hos varje 
PPP kontrakt29. Upphandlingskostnaden för PFI Metronet i Storbritannien utgjorde bara 
2,8 % av projektets värde, men själva projektet var så dyrt att bara 
upphandlingskostnaden uppgick till £455 miljoner. Financial Times beräknade att över 
alla PFI affärer i Storbritannien hade “konsulter och jurister tjänat minst £2,8 miljarder och 
troligen en hel del mer än £4 miljarder som rådgivare om dessa affärstransaktioner30”. 
 
På grund av komplexiteten används förhandlade eller ”konkurrensdialog”förfaranden, och 
anbudskostnaden medför att få företag har råd att lägga anbud om PPP. Därmed 
minskar konkurrensen. I Storbritannien noterade en riksdagsrapport nyligen att “PFIs 
natur innebär att konkurrensen sannolikt blir mindre intensiv jämfört med andra 
upphandlingsformer. Vi anser att hindren för tillträde är för höga, och leder till en marknad 
som saknar konkurrenskraft. Den långa, komplicerade och dyra upphandlingsprocessen 
begränsar konsortiers aptit att lägga anbud om projekt, och innebär därmed att endast de 
företag som har råd att gå miste om miljontals pund i förlorade anbud kan delta.” 

7. PPP säkrar inte bättre utformningsinnovationer  

Erfarenheter i Storbritannien visar på att PPP inte skapar bättre utformning än normal 
upphandling. “Inom området utformningsinnovation och byggnadskvalitet har vi sett vissa 
bevis som tyder på att PFI presterar mindre väl än traditionellt upphandlade byggnader. 
Det faktum att konsortia bildas för att lägga anbud om projekt begränsar samtidigt val och 
konkurrens. Ett arkitektkontor kan t.ex. ha bästa design, eller kanske finns det en 
entreprenör som tagit fram bästa förslag, men om inte denna design eller detta förslag är 
del av det utvalda konsortiets anbud kommer de inte att användas31.” 
 
Dublin Regional Waste Water Scheme (regionalt avloppsvattensystem), som öppnades 
2003 visar att den privata sektorn inte nödvändigtvis levererar bättre 
utformningsinnovationer inom avfallshantering. Boende på orten har konsekvent 
påverkats av lukt och stank på grund av olämplig utformning och bristfällig utrustning som 
orsakats av den privata operatören Celtic Anglian Water (CAW). Kommunen Dublin har 
betalat Celtic Anglian Water €35,6 miljoner för att försöka reda ut problemen.32 
 
Kirklees Metropolitan Solid Waste i Storbritannien är ett annat exempel på ett 
avfallsprojekt, som inte upprätthållit en hög utformningsstandard. Det är ett PPP mellan 
kommunen Kirklees och Waste Services Ltd (Suez Environment och SITA). Förflyttning 
av farligt avfall från en deponi har lett till miljö- och hälsobekymmer, då 
spädbarnsdödligheten i norra Kirklees är bland den värsta i landet.33 
 

8. Privata sektorn är inte nödvändigtvis mer effektiv när det gäller att utöva tjänster  

PPP berättigas ofta av att privata sektorn är mer effektiv. “Den logiska grunden är mer 
effektivitet i privata sektorn”34. Men, som en rapport nyligen utgiven av PSIRU visar tydligt 
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finns det inga systematiska skillnader beträffande effektivitet35. IVF har sammanfattat det 
så här: “Mycket av affärsnyttan med PPP vilar på privata sektorns relativa effektivitet. 
Samtidigt som det finns en omfattande litteratur om ämnet är teorin tvetydig och de 
empiriska bevisen varierande36.” Brittiska erfarenheter bekräftar detta, och 
riksdagsutskottets senaste rapport hade som slutsats att “finansieringspriset är avsevärt 
högre med ett PFI. Den ekonomiska kostnaden att återbetala investerarnas 
kapitalinvestering i PFI är därför betydligt högre än motsvarande återbetalning av direkta 
statliga investeringar. Vi har inte sett bevis som tyder på att den här ineffektiva 
finansieringsmetoden uppvägs av den uppfattade fördelen av ökad risköverföring med 
PFI. Tvärtom finns det bevis på motsatsen37.”  
 
Fallet Prescom i Targoviste, Rumänien, visar att privata sektorn inte nödvändigtvis är mer 
effektiv än offentliga sektorn. Prescom är en privat avfallshanteringsentreprenör, som 
utför avfallstjänster till cirka 80 % av Targovistes befolkning och fem närliggande 
kommuner. Hushållen debiteras 14 000 lei (1 lei=€0,45) i månaden per person. I 
kommunerna är kostnaden mindre än 25 000 lei per hushåll. De årliga intäkterna är €20 
miljoner och vinstmarginalen är 20 %. Salubrita, ett statsägt företag, debiterar 12 000 lei, 
återinvesterar vinsten, har ett positivt kassaflöde och är självfinansierat38. 
 

9. Privata sektorn kan inte anskaffa pengar billigare än staten 

Staten kan nästan alltid anskaffa kapital till lägre kostnad än den privata sektorn. OECD 
anmärker att “den privata partnerns kapitalkostnader är vanligtvis högre än statens”, och 
IVF framhåller att “när PPP leder till att privat upplåning ersätter statlig upplåning ökar 
finansieringskostnaderna i de flesta fallen39”. I länder med extrem kris kan privata sektorn 
inte låna upp pengar billigare genom PPP än staten, därför att PPPs inkomster ju är 
beroende av staten.  

Skillnaden är stor. Företrädaren för de privata brittiska företag som är involverade i PPP 
räknar med att den genomsnittliga extrakostnaden för privata sektorns kapital jämfört 
med konventionell upplåning har legat på 2,2 % om året. Financial Times har räknat ut att 
det innebär att de brittiska skattebetalarna “pungar ut med mer än drygt £20 miljarder i 
extra lånekostnader – vilket motsvarar över 40 nya storsjukhus – för de 700 projekt som 
successiva regeringar lagt sig till med under privata finansinitiativet.”40  

I t.ex. Storbritannien har problemet förvärrats av krisen, och “skillnaden mellan direkt 
statsfinansiering och kostnaden för de här medlen har ökat avsevärt sedan den 
ekonomiska krisen. Den betydande ökningen av privata finanskostnader innebär att 
finansieringsmetoden med PFI nu är ytterligt ineffektiv. Data som nyligen insamlats tyder 
på att vägd genomsnittlig kapitalkostnad för PFI nu är dubbelt så hög som statspapper.”41  

10.  PPP förvränger offentliga politiska prioriteter och lastar över 
åtstramningspolitiken på andra tjänster 

PPPs måste vara kommersiellt gångbara eller annars deltar inte privata företag i dem. 
Det förvränger politiska beslut då vissa projekt förkastas på grund av att de inte är 
kommersiellt gångbara, och andra väljs då de verkar affärsmässigt livskraftiga. Privata 
företag plockar bort andelar av tjänster som kan påverka deras eventuella vinst.   
 
I Italien, till exempel, har PPP prioriteter i sjukvården förvrängt grundläggande allmänna 
sjukvårdsbehov. Italienska sjukvårdsstiftelser har ”varken gjort kalkyler om framtida 
kostnader och intäkter i förhållande till projektet, och inte heller funderade de på de 
sociala konsekvenserna för samhället. De följde bara de lagstadgade kraven och tog 
fram en ekonomisk plan ur den privata partners synvinkel”.42 Det kunde ha förväntats att 
myndigheterna skulle ha gjort en bedömning av fördelarna för det allmänna, men PPP-
metodiken var utformad ur den privata sektorns perspektiv.43  
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PPP kan försvaga den offentliga sektorn, inte bara på grund av storleken på 
återbetalning över tidsperioden, men i samband med marknadsanpassningsåtgärder son 
tvingas på den offentliga sektorn. I Storbritannien har under de senaste 20 åren den 
statliga sjukvården, National Health System (NHS) infört ett antal nya redovisnings- och 
prissättningssystem.44 45 

 
Queen Elizabeth Hospital (QEH), Greenwich, Storbritannien, var det första PFI sjukhuset. 
Det öppnades 2001 och blev 2012 det första sjukhuset som togs över av 
konkursförvaltare sedan NHS grundades 1948. QEH har haft ett underskott sedan 2002-
03 och konsekvenserna av redovisningsändringar var att underskottet ökade nästan varje 
år tills 2012.  Hälsovårdsdepartementets första reaktion på det fortsatta underskottet var 
att slå samman Queen Elizabeth Hospital med ett närliggande sjukhus, också det ett PFI 
sjukhus. Resultatet av att sammanföra två PFI sjukhus, som båda har svårigheter med 
höga räntekostnader och ett nytt prissättningssystem, var att det sammanslagna 
sjukhusets underskott ökade vilket ledde till en ohållbar situation.46 
 
11. PPP behövs inte som lösning på problemen i krisländerna  

Det finns ingenting som visar att länder som använder fler PPP får färre finanspolitiska 
problem. Enligt EIB är de fem länder, som under de senaste åren mest utnyttjat PPP, 
Grekland, Irland, Portugal, Spanien och Storbritannien47. 

I Portugals fall nämner IVF/EU:s paket PPP, dock inte som lösningen, utan som en stor 
del av problemet. Avsiktsförklaringen kräver att Portugal lovar: “Vi ska genomföra en 
grundlig kontroll av PPP och koncessioner i avsikt att minska statens ekonomiska 
utsatthet. PPP har utsatt staten för betydande ekonomiska förpliktelser och visat upp 
svagheter när det gäller att effektivt hantera dessa arrangemang” samt att inrätta en 
granskning, som ”ska bedöma möjligheterna att omförhandla alla PPP eller 
koncessionsavtal för att minska de ekonomiska förpliktelserna”. Under tiden måste 
Portugal “skjuta upp genomförande av alla nya PPP och stora infrastrukturprojekt”. 

De avgiftspliktiga vägarna Beiras Litoral och Alta Shadow i Portugal visar att 
konkurrensutsatt upphandling inte garanterar besparingar, då anbudsförfarandet 
fördröjdes och fick upprepas. Det fanns inga jämförelsekalkyler med den offentliga 
sektorn. Staten fick lov att täcka kostnaderna för förseningar och kostnaderna med att 
genomföra en miljökonsekvensbedömning. Resultatet av den var att projekten tvingades 
införa högre vägavgifter.48 

Hela ramen kring och synsätt på PPP måste omvärderas: “Rättsliga och institutionella 
ramar för att bedöma och inleda PPP- eller koncessionsavtal såväl som att övervaka 
genomförandet ska också granskas och stärkas under överinsyn av finansdepartementet 
och i samråd med EU-kommissionens och IVF:s personal före slutet av 2012. Vi ska inte 
teckna några nya PPP eller koncessioner på statlig eller kommunal nivå, åtminstone inte 
till dess granskningar, rättsliga och institutionella reformer genomdrivits49”.

 
I den första 

granskningen av paketet konstaterade IVF att ett av Portugals PPP nu kommit till korta, 
och uppmanade Portugal att hindra regionala och kommunala myndigheter från att skapa 
PPP.50 

I stället för att använda sig av fler PPP undviker offentliga myndigheter dem, och tar 
t.o.m. tillbaka befintliga PPP i statlig ägo: “Organisationer som har möjlighet att utnyttja 
andra medel att finansiera projekt har i allt högre grad beslutat att inte använda PFI och 
har till och med återfört PFI till intern drift. Transport for Londons (TfL) lånekostnader är 
högre än statens, men anser ändå att de får bättre valuta för pengarna än genom PFI.” 51 

Brittiska riksdagens finansutskott har kraftfullt rekommenderat att brittiska regeringen 
antar denna politik, och tar över finansiering av existerande PPP, med stora 
kostnadsbesparingar: “Finansdepartementet måste fundera på att använda mer direkta 
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statliga lån i syfte att finansiera nya investeringar. Det enklaste sättet att handskas med 
de nuvarande PFI-avtalen är att staten köper upp skulden (och om möjligt även kapitalet) 
när byggnadsstadiet väl är över. Det skulle leda till en ökning av statens övergripande 
skuldsättning, men inte öka det strukturella underskottet. Det skulle bli mer överkomligt 
att betala räntan på de synbara statslånen än på de dolda PFI skulderna. Varje procents 
minskning av räntan som betalas på den ungefärliga PFI skuldsumman på £40 miljarder 
skulle ge en årlig besparing på £400 miljoner.” 52 
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