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Høje transaktionsomkostninger afholder fortsat
rådgivere fra bud på offentlige opgaver
85 pct. af rådgiverne vurderer, at transaktionsomkostningerne er så høje, at de ofte eller nogle gange afholder sig
fra at byde på offentlige opgaver. Og knap 50 pct. af rådgiverne oplever, at omkostningerne ved at byde på offentlige opgaver er steget fra 2017 til 2018. Det viser en netop
afsluttet medlemsundersøgelse hos DI Rådgiverne.
Transaktionsomkostningerne vurderes nogle gange så høje, at rådgivervirksomhederne afholder sig fra at byde på offentlige opgaver.
Således angiver godt 44 pct. af rådgiverne, at de ofte fravælger at
byde på offentlige opgaver på grund af for høje transaktionsomkostninger, mens godt 41 pct. nogle gange afholder sig fra at byde på
offentlige opgaver.
Høje transaktionsomkostninger afholder virksomhederne fra bud
Pct.
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Spørgsmål: Hvor ofte fravælger din virksomhed et specifikt offentligt udbud på grund af for høje
transaktionsomkostninger?
Anm.: I 2016 og 2018 indgik der henholdsvis 128 og 164 virksomhedsbesvarelser i Udbudsbarometeret
Kilde: DI Rådgivernes Udbudsbaraometer 2019
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Andelen af rådgivere, som fravælger at byde på offentlige opgaver
på grund af for høje transaktionsomkostninger er i 2019 således
fastholdt på nogenlunde samme høje niveau som i 2018. Det er noget højere end niveauet for 2016.
44 pct. af rådgiverne oplever, at transaktionsomkostningerne i forbindelse med tilbudsgivning og ansøgning om prækvalifikation har
været stigende fra 2017 til 2018. Rådgiverne har således oplevet
fortsat øgede transaktionsomkostninger i alle årene 2015, 2017 og
2018, om end andelen, der hvert år oplever stigende transaktionsomkostninger, er aftagende. Det skal bemærkes, at undersøgelsen
ikke blev gennemført for 2016.
Udvikling i transaktionsomkostninger
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Spørgsmål: Hvordan oplever du, at omfanget af transaktionsomkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen og
ansøgning om prækvalifikation har udviklet sig fra 2017 til 2018.
Anm.: I 2016 og 2018 indgik der henholdsvis 128 og 164 virksomhedsbesvarelser i Udbudsbarometeret
Kilde: DI Rådgivernes Udbudsbaraometer 2019

DI Rådgivernes Udbudsbarometer er en tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse blandt DI Rådgivernes medlemmer om transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. I 2019 blev der udsendt
spørgeskema til 627 medlemsvirksomheder, og der var samlet set
svar fra 140 virksomheder, hvilket giver en svarprocent på 22 pct.

