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INLEDNING  

Denna översikt, som sammanställts av utredningsinstitutet Public Services International 
Research Unit (PSIRU), belyser allvarliga ekonomiska och driftsproblem som uppstått i 
samband med PPP. 

Upplysningarna bygger på ett brett urval empiriska studier och belägg, och inriktas särskilt på 
vittnesbörd från riksdagsutredningar om PPP i Storbritannien, som står för en mycket stor 
andel av Europas PPP, och längst av alla länder haft erfarenheter av PPP. 

Slutsatsen är tydlig - PPP är inte ett tillskott till offentliga medel, utan absorberar dem. 

Bakgrund  

Europeiska kommissionen föreslår ett antal åtgärder i syfte att främja PPP, bland annat:  

 ett meddelande om ”innovativ” finansiering, som främjar PPP (se Innovative financial 
instruments) 

 förslaget till en EU projektobligation, som ska garantera och finansiera PPP (se Europe 
2020 Project Bond Initiative );  

 ett förslag som rapporteras från polska ordförandeskapet för att undvika att PPP klassas 
som del av balansräkningen (se http://www.europolitics.info/europolitics/public-private-
partnership-european-model-debated-art312167-46.html) 

 lagstiftningsförslag om koncessioner 
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm) 

 
Mer detaljerad kritik av PPP har getts ut av EPSU, se: 

 More public rescues for more private finance failures PSIRU  2010 

 Critique of PPPs PSIRU 2008 

 http://www.epsu.org/a/7661 

Ordlista  

PPP – offentlig-privata partnerskap, där ett privat företag investerar pengar mot betalningar 
under en lång period, t.ex. över 20 år, från staten (eller i fall av koncessioner, i form av 
avgifter från användare)  
Koncession – en form av PPP där intäkterna härrör från avgifter som betalas av användare i 
stället för statliga utbetalningar  
Institutionell PPP – ett företag som delvis ägs av en myndighet (ofta kommunal myndighet) 
och delvis av privata aktieägare  
PFI – ”privat finansieringsinitiativ”, stort brittiskt PPP program  
 
 

mailto:epsu@epsu.org
http://www.epsu.org/
http://www.psiru.org/
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/innovative_financial_instruments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/innovative_financial_instruments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/index_en.htm
http://www.europolitics.info/europolitics/public-private-partnership-european-model-debated-art312167-46.html
http://www.europolitics.info/europolitics/public-private-partnership-european-model-debated-art312167-46.html
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm
http://www.epsu.org/IMG/pdf/2010-03-PPPs_FINAL.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PPPs-crit-finalLAYOUT-2.pdf
http://www.epsu.org/a/7661


EPSU översikt om offentliga-privata partnerskap (PPP) 
“10 fakta om offentliga-privata partnerskap (PPP)” 

 

2 

 

10 FAKTA OM OFFENTLIGT-PRIVATA PARTNERSKAP (PPP) 

1. Privata sektorn tar inte på sig riskerna  

Eurostats regler påstår att PPP kan 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. 
Beslutet som nyligen fattades kan därmed erbjuda EU:s regeringar incitament att utnyttja 
PPP, främst i syfte att kringgå stabilitets- och tillväxtpaktens finanspolitiska villkor.” 1 
I praktiken innebär det att om en skola byggs under ett 30 års PFI, 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 
Nordirland.2   

 
”Efterfrågerisk” är oftare 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 billigare.”3   

 
Storbritanniens regering har trots så många erfarenheter av PPP/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 
insikter.”4  

 
PPP enheter har inget ansvar för utvärdering. De främjar PPP, men ansvarar inte för 
resultaten. 

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 göra”.5 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. 

                                                      
1
 IMF 2004 Public-Private Partnerships, mars 12, 2004 

http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm  
2
 BBC 2007 "Buy Now, Pay Later"  http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/politics_show/6768083.stm 

3
 Boardman A. and Vining A. 2010 Assessing the economic worth of public-private partnerships; in  

International Handbook on Public-Private Partnerships edited by Graeme A. Hodge, Carsten Greve, 
Anthony E. Boardman  p.238  http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 
4
 UK Public Accounts Committee 44th Report - Lessons from PFI and other projects HC 1201 01 

september 2011  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm 
5
 Heald D. and Georgiou G. 2010 Accounting for PPPs in a converging world in  International 

Handbook on Public-Private Partnerships edited by Graeme A. Hodge, Carsten Greve, Anthony E. 
Boardman  p.238      http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 

http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/politics_show/6768083.stm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
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“Användning av PFI har baserats på inadekvata jämförelser med konventionell 
upphandling, som inte utmanats tillräckligt”6 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 
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 kvalitet.”7 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 det 
föreslagna PPP med ett alternativ som bygger på normal upphandling och en tredje 
möjlighet att inte göra någonting alls. Det kräver att man inkluderar externa 
konsekvenser, bl.a. på anställda. 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 statstjänsten.”8   
 
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 aktier.” 9 
 
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 upphandling.”10   
 

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 den enda möjligheten i somliga 
branscher, som inte erhållit tillräckligt kapital för sina investeringsbehov. I framtiden 
kommer problemet troligen förvärras i och med att budgetar för kapitalinvesteringar skärs 
ned betydligt under regeringens utgiftsgranskning Om PFI är den enda möjligheten för 
oumbärliga kapitalutgifter kommer det att utnyttjas, även om det inte ger valuta för 

                                                      
6
 UK Public Accounts Committee 44th Report - Lessons from PFI and other projects HC 1201 01 

september 2011  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm 
7
 UK Treasury Select Committee 17th Report - Private Finance Initiative HC 1146 augusti 

2011 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm 
8
 Boardman A. and Vining A. 2010 Assessing the economic worth of public-private partnerships; in   

International Handbook on Public-Private Partnerships edited by Graeme A. Hodge, Carsten Greve, 
Anthony E. Boardman  p.238  http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 
9
 UK Public Accounts Committee 44th Report - Lessons from PFI and other projects HC 1201 01 

September 2011  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm 
10

 UK National Audit Office 2011 Lessons from PFI and other projects: summary of the five PFI reports 
April 2011 http://www.nao.org.uk/publications/1012/lessons_from_pfi.aspx 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
http://www.nao.org.uk/publications/1012/lessons_from_pfi.aspx
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pengarna.”11  I Irland har regeringens förkärlek för PPP “lett kommunala myndigheter till 
att förkasta sina egna bedömningar av valuta för pengarna eller preliminära rapporter 
som visar att traditionella upphandlingsmetoder är att föredra .” 12  

4. PPP är inte bättre på att få byggnader färdiga i tid eller enligt budget än vanliga 
byggnadskontrakt  

PPP ”nyckelfärdiga kontrakt” innebär att inga pengar utbetalas tills byggnaden är helt 
färdig. 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 % dyrare.13 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 
år. 14  
 
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 med.”15 
 
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 värde”16.  

5. Regler om PPP garanterar inte total insyn  

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 offentliggörande.17 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 affärshemligheter”.18 

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 

                                                      
11

 UK Treasury Select Committee 17th Report - Private Finance Initiative HC 1146 August 2011 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 
12

 Reeves E. 2011 The Only Game in Town: Public Private Partnerships in the Irish Water Services 
Sector The Economic and Social Review, Vol. 42, No. 1, Spring, 2011, pp. 95–111  
13

 EIB 2006. Ex ante construction costs in the European road sector: a comparison of public-private 
partnerships and traditional public procurement. Economic and Financial Report 2006/01 Blanc-Brude 
F., Goldsmith H. and Välilä T. http://www.eib.org/attachments/efs/efr06n01.pdf 
14

 UK Treasury Select Committee 17th Report - Private Finance Initiative HC 1146 August 2011 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm. 
15

 UK Treasury Select Committee 17th Report - Private Finance Initiative HC 1146 August 2011 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm  
16

 Iossa E. and Martimort D. 2011 Risk Allocation and the Costs and Benefits of Public-Private 
Partnerships CEPREMAP Working paper no. 1104 
http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf 
17

 Global Water Intelligence Vol 12 No. 3 March 2011 New hurdle for RWE in Berlin 
http://www.globalwaterintel.com/archive/12/3/general/new-hurdle-rwe-berlin.html 
18

 UK Public Accounts Committee 44th Report - Lessons from PFI and other projects HC 1201 01 
September 2011  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm  

http://www.eib.org/attachments/efs/efr06n01.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf
http://www.globalwaterintel.com/archive/12/3/general/new-hurdle-rwe-berlin.html
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
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komplicerat att det innebär att rättsliga och ekonomiska redovisningskostnader är mycket 
högre för både stat och företag, och upphandlingsperioder tar i genomsnitt 34 månader.19 
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 kontrakt20. 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 affärstransaktioner”.21  
 
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 genererar 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 användas.”22 

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” 23. Men ett stort antal jämförande studier uppvisar en mycket 
blandad bild, som kraftigt antyder att det inte finns några systematiska skillnader 
beträffande effektivitet. 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 mångfaldiga.”24 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 

                                                      
19

 Iossa E. and Martimort D. 2011 Risk Allocation and the Costs and Benefits of Public-Private 
Partnerships CEPREMAP Working paper no. 1104 
http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf 
20

 EIB 2005. Dudkin G. and Välilä T.  Transaction Costs In Public-Private Partnerships: A First Look At 
The Evidence. EIB Economic and Financial Report 2005/03 
http://www.eib.org/Attachments/efs/efr05n03.pdf 
21

 Financial Times August 7, 2011 Private finance costs taxpayer £20bn By Nicholas Timmins and 
Chris Giles http://www.ft.com/cms/s/0/65068d1c-bdd2-11e0-babc-00144feabdc0.html#axzz1YbE1rI9m 
22

 UK Treasury Select Committee 17th Report - Private Finance Initiative HC 1146 August 
2011 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm 
23

 Boardman A. and Vining A. 2010 Assessing the economic worth of public-private partnerships; in   
International Handbook on Public-Private Partnerships edited by Graeme A. Hodge, Carsten Greve, 
Anthony E. Boardman  p.238  http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 
24

  IMF 2004 Public-Private Partnerships March 12, 2004 
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm 

http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf
http://www.eib.org/Attachments/efs/efr05n03.pdf
http://www.ft.com/cms/s/0/65068d1c-bdd2-11e0-babc-00144feabdc0.html#axzz1YbE1rI9m
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
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här ineffektiva finansieringsmetoden uppvägs av den uppfattade fördelen av ökad 
risköverföring med PFI. Tvärtom finns det bevis på motsatsen.” 25 

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 fallen”.26 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 statliga.  

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.” 27 

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.”28  

10.  PPP behövs inte som lösning på problem i krisländer  

Ingenting tyder på att länder som använder fler PPP råkar ut för färre finanspolitiska 
problem. De fem länder som enligt EIB mest använt PPP under senaste år är Grekland, 
Irland, Portugal, Spanien och Storbritannien.29 

 
I Portugals fall nämner IVFs/EUs paket PPP, men som en stor del av problemet, inte av 
lösningen. Viljeförklaringen kräver att Portugal lovar “Vi ska genomföra en omfattande 
besiktning av PPP och koncessioner för att minska statens ekonomiska exponering. PPP 
har utsatt staten för betydande ekonomiska förpliktelser, och blottat svagheter i dess 
kapacitet att effektivt sköta dessa arrangemang” och inrättar en granskning som “ska 
bedöma möjligheten att omförhandla alla PPP eller koncessionskontrakt för att minska 
ekonomiska åtaganden”. Under tiden måste Portugal “uppskjuta implementering av alla 
nya PPP och stora infrastrukturprojekt”. Hela ramen och inställningen till PPP måste 
omprövas. “Den rättsliga och institutionella ramen för att bedöma och teckna PPP eller 
koncessionsavtal, såväl som bevakning av dess utförande kommer också att granskas 
och stärkas under finansdepartementets uppsikt och i samråd med personal från EG och 
IVF vid slutet av 2012. Vi ska inte ingå nya PPP eller koncessioner på statlig eller 
kommunal nivå tills åtminstone dessa granskningar och rättsliga och institutionella 
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reformer slutförts.”30 I sin första granskning av paketet konstaterade IVF att ett av 
Portugals PPP nu gått i konkurs och uppmanade Portugal att hindra regionala och 
kommunala myndigheter från att skapa PPP.31 
Nej. I stället för att satsa på PPP undviker offentliga myndigheter fler PPP och förstatligar 
t.o.m. några av de som redan finns. “Organisationer som har möjlighet att välja andra 
finansieringsmetoder har i allt högre utsträckning valt att inte använda PFI och har t.o.m. 
tagit tillbaka PFI internt. Transport For London (TfL) har högre kostnader att låna pengar 
än staten, och anser ändå att det allt som allt ger bättre valuta för pengarna än PFI.” 32 

 
Brittiska riksdagsutskottet har kraftigt rekommenderat att brittiska regeringen antar denna 
politik, inklusive att de tar över finansiering av existerande PPP, med en stor 
kostnadsminskning. “Finansdepartementet måste fundera på att använda mer direkt 
statlig upplåning för att finansiera nya investeringar. Enklaste sättet att handskas med 
aktuella PFI kontrakt är att regeringen köper upp skulden (och eventuellt ägarandelen) 
när byggnadsfasen är över. Det skulle leda till en ökning av den överordnade 
statsskulden, men då det inte skulle öka det strukturella underskottet skulle det bli mer 
överkomligt att betala räntan på den synbara statliga skuldsättningen i stället för den 
dolda PFI skulden. För varje procentenhets minskning av räntan som betalas ut på den 
beräknade PFI skulden på £40 miljarder skulle £400 miljoner sparas årligen.”33 
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