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Förord

Förord

förglobaliseringen världsekonominsnabba IT-utvecklingen och den ökandeDen av
för människor.sig möjligheter och begränsningar för politik och Dessamed nya nya

ekonomin,båda svenskautvecklingslinjer till de delar denkan ledasammantaget att av
påverkas internationelltidigare varit för konkurrens,endast lokalutsatta avsom

utflyttningbetydligt omfattning. handelkonkurrens i högre En ökad Internet,över av
tillhandahållas kommaexempel vad kantjänster kan via Internet är attsom.som nu

påverka färskvaror ochlandets ekonomi. Redan i dag kan i princip allt personnärautom
effektivamöjligheterna tilltjänster beställas utomlands via vilket innebärInternet, att

företagmänniskor ochpunkt- och omsättningsskatter förändras. Rörligheten bland
också tvådessa faktorer.berörs av

förFrågan utveckling betyderbli vad dennaSkattebasema kan tänkas lättrörliga. ärmer
ekonomifå ifinansiera välfärden. in inkomstermöjligheterna skallHuratt staten en

utnyttjalättflyktiga Vilka mindre lämpligamed skattebaser skatteobjekt ellerär attmer
påverkar möjligheternanätverki framtiden elektronisk affärsverksamhet iHur öppna

bitskattandra lösningar;till omsättningsskatter punktskatter Finns detmoms,uttag av
eller...

våravår socialamånga ochSverige har goda kvaliteter erbjuda med naturatt
såvår mycketförhållanden, inte förekommerjämlika och det faktum det alltatt trotssyn

Frågorna måstesocial vi därför ställa är:oro. oss

Vilka svenska komparativa fördelarnadeär0
lyfter vi fram fördelardessaHur0

betaltservice kanVilka förutsättningar har Sverige erbjuda offentlig taatt som man0
fåhit förför och förvänta sig företag och kvar eller flyttarmedborgare attatt stannar

forskarvärldenfrån näringslivet,ESO och IT-kommissionen inbjöd antalett experter
ledningfrågor juni 1998 underoch den offentliga sektorn till samtal dessa den 2ett om

samtaletSyftet medHedborg, ESO, och Gunnar Hedborg, -kommissionen.Anna ITav
områdenidentifiera speciellt viktiga studera djupare.äratt attvar som

samtalet.redovisning synpunkter kom fram vid DenDenna de ärärrapport en av som
Martinbestående IT-kommissionen,framtagen arbetsgrupp Kjell Skoglund,av en av

StockholmsDaniel Stigberg, universitet Maria Sundling,Hörnqvist, ESO, Uppsala och
utifrånUniversitet. Maria Sundling och redigerathar dessutom sammanställt rapporten

de bandupptagningar gjordes vid samtalet.som

Stockholm, september

Hedborg HedborgAnna Gunnar

ESO IT-kommissionen
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Inledning

Inledning

Gunnar Hedborg, IT-kommissionen

frånlikagår tekniska utvecklingfortare fortare. MänniskansUtvecklingen och storvar-
utvecklingstaktenDärefter har1900 och 1950.begynnelsen till 1900, mellansom

förhållande allauttrycka dettaaccelererat ytterligare. Ett är,sätt attannat att av
vår vid liv i dag.historia, 90vetenskapsmän har levt under är procentsom

hadetvå wide web i världen.år world Vemsedan fanns det användareknapptFör avsex
åren exempeldå de Dettaförutsäga den utveckling skulle kommakunnat närmastesom

Vårsvårare framtiden. förhoppningmånga blicka in iandra visar det blir alltoch attatt
framåt såi tiden, vi inteliten bitrundabordssamtal ska hjälpadettaär attattatt oss se en

utvecklingen.blir sängkantentagna av

kallar förfråga detför IT-kommissionens arbetecentralEn är som
utsträckning adderatvi idimension. Hittills harinformationsteknikens djupare stor

vi har gjortVi gjort detinformationsteknologin till befintliga verksamheter. har som
Långsiktigteffektivitetsvinster.på kortsiktigaoch skapattidigare litet modernare sättett

gångpå, vi investerar iför varjefarligt arbetajag det där är sättatt ett atttror en
Utmaningen för framtidensamtidigt.befintlig eller organisation, befäster vi denstruktur

den i botten;läggainte bara addera teknikenlängre,är attutan attatt steg attett se
vårt ocharbetainformationstekniken skapar förhelt möjlighetervilka sätt attnya

vårtorganisera arbete, för strukturen arbetsplats.en

förockså förutsättningarnagrundläggandedjupare dimension studera deMed attmenas
vårapåverkarIT-utvecklingenvårt intesamhälles fungera. Visätt att vet t.ex. om

föroch sonderavill tidigtförutsättningar finansiera välfärden. Vi terrängenuteatt vara
på någotvi behöver sätt.att se om reagera

utmaningarna tycker jagmånga viktigasteVi i tid med utmaningar. de ärlever Enen av
dimension.förstå informationsteknikens djupareoch draatt att att nytta avse,

Hedborg, ESOAnna

ochmåttstock på hanteras rättvisaallaövergripande ESO harDen ärämnen somsom-
både ochAlltså effektivitet sedan ellereffektivitet. inte rättvisa först och tvärtom, utan

samtidigt.

rättvisaföreställningar vadalltid rättvisa. finns olikaPolitik handlar Detnästan omom
fungerarsamhälleolika grupperingar vill formadet sigär, rör ettatt sommen om

effektivaunderde inte samtidigt byggsrättvist. inga politiska idéer braMen är avom
alltså vänder ochden delslösningar. riktigt goda ESO-rapportenDen är upp nersom

både ochrättvisaetablerat dels hittar lösningarochsynsätt representerarett som
någon till politiken.effektivitet, samtidigt har kopplingden sortssom
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Det likadant med detta tillåtaär Vi ska fundera väldigt fritt kringmöte. vadattoss
utvecklingen kan bära med sig och vad det kan tänkas innebära för politikens villkor,
inte minst för beskattningens villkor, frågagrundläggande för politiken. Vilkaärsom en
skattesystem det huvud möjligt och förenligt med effektivitetär över användataget att

De snabba slutsatser kan dra utvecklingen skulle vilja utmanade. Somman av man se
föreställerexempel sig svåraredet kommer företagsskatterha ochatt att attman vara

kapitalskatter skiljer sig mellan olika länder, lite lättare ha skillnader iattsom men
irdividbeskattningen möjligen med undantag för höginkomsttagare ärsom mer-
flyttbara.

Varubeskattningen påverkaskan olika låter pådel sig handlasEn medsätt. ettvaror
andra inte. skattefrågomaHur återgåsätt, därvidlag viKommer tillnytt ut attser

ursprungliga tider det fastighets- och egendomsinnehav i fysisk meningnär var som
utgjorde skattebasen frågor fåDetta viktiga kan spela roll under dagensär storsom

ocksåDet kan finnasmöte. mängd andra ting bör belysas. Problemet meden som oss
just bakgrund den dålighastiga utvecklingen, förvi har fantasi. Detärmot ärattnu, av
det ni skall hjälpa med i dag.oss



Rörlighet över nationsgränserna

2. Rörlighet nationsgränsernaöver

FÖRETAG2.1

Ronald Fagerfjäll, frilansskribent

gått efterfrågas.Ekonomin har in utbildningi skede högnärett
i Sverige ochhar högutbildade löneutvecklingMen sämreen

hårdarebeskattas högutbildade omvärlden. deti Dettaän är
frånfrämsta skälet till vi företaghotas utflyttningatt avav

Sverige.
frånTrycket inte frånkommer styrelsen/ägarna, utan

löneanspråktjänstemännen jobbar i företagen. Deras ärsom en
pågårdrivkraften idel den fusionsrörelse i världen.av som

utveckling kan inomDenna beröva Sverige spetskunskapen
våranäringslivet, vilket i kvalitetensin skulle äventyratur

högskoleutbildningar.

VårTillväxt handlar framtida tillväxtmycket uppfattning vilken ärtro.om somom-
årmöjlig brukar kallas mind första mind set fyraset. Under 1900-talets 70 var

året i tillväxt. påreal jag gick Handelshögskolan 1967 sade lärareNär attprocent om en
kontrolltidsfrågadet innan vi så vi fullkomligskulle ha finjusterat detta, hadeattvar en

66Så sågkonjunkturcyklerna. på vilket naturligt efterdet den tiden,över rättman var
årseller 67 erfarenhet perfektabsolut tillväxt.av

vårtomkring vi klararMen 1975 bröts mind set. Idag vi 1,5 vadärprocenttror att av
i tillväxt, för långsiktstrenden jagdet den ungefärliga sedan dess. har oerhörtMenär
svårt så någon sanningdet skulle slags1,5att tro att att procent representerar omvara

fråga möjligt.hur det borde vadDet allmän ärär trovara. mer om somen
SverigeTillväxttakten i OECD efter har varit snabb den i1975 likanästan som var

igåtthistoriskt, i Sverige har den i och i litet snabbareungefär halva takten USA än
OECD.

ikonventionella bilden ekonomin delar arbetsmarknaden i olika branscher,Den av upp
industri och tjänster. jag Tjänstesamhället handlarDet falsk uppdelning.ärtror omen

håller på påföretag bli "tjänstefierade. bandet i dagMonteringen görs äratt att ensom
mycket liten del bils förädlingsvärde. förädlingsvärdet liggerStörre delenav en av

frånandra spunnitshelt saker. Om lägger in industritjänstema, dvs. det har avman som
så så förut.den kallade industrisektom, industrin lika den Detär nästan stor som var

på allaspelar ingen roll jobbar konsult, hon sak iPeggy ellerABB görom sammasom
såfall. avindustrialiseringen gått meningslöstDet har till. Detär är att prata om

nedgångjordbrukets vi vi harlägger lika mycket ansträngningarnästan mat som-
gjort hela tiden, vi har flyttat framåt. förpackabara förädlingen Vi tidägnar attmer



Finansiering välfärden i det giobaiiserade IT-samhälietav

stnpes eller lägga medan vi hartallriken lyxkrogar,att matenpommes
raionaliserat i tidigare led.

Dessa från måstegamla vi har viden första epoken brytas Närsynsätt pratarsom upp.
hållerIT vi i cykelverkstäder ellerfälla igen. detsammaIT äratton samma som

bilföretag någoteller telegrafutrustningstillverkare. förska användaIT är attsom man
Ska förädlingen, produktiviteten, i allt detta. Produktionen själva tekniken är enav
försvinnande liten del hela komplexet.av

E1 påvinkling svensk ekonomi: 1966 fanns 64 alla arbetsföraprocentannan av
någotsxenskar i kan kalla för marknadssektom i svensk ekonomi. De togsom man

alltså betalt för sina påprodukter konsumenterna. vi utvecklingen sedan dess harSerav
antalet i marknadssektom minskat, medan övriga arbetsföra inte jobbar med kundersom
har ökat kraftigt. naturligtvis inte de tjänster utanförJag görsattmenar som
rmrknadssektom på så dålig återkopplingvärdelösa, de hardeär sättgörs ett attmen
frin marknaden.

Tttar marknadssektom Cirka1966 liten del dotterbolag. 75 OOOnärmareman var en
jobbadesvenskar för utländska jobbade för svenskadotterföretag medan 280 000

multinationella sådanaföretag. Svenska företag, och Ericsson,multinationella Aseasom
hade ungefär hälften sina hälften utomlands. Under deanställda i Sverige ochav
följande åren så30 kantrade multinationella företagen,tyngdpunkten i de svenska att
den i dag ligger bra bit utanför nationalstaten Sverige. Antalet anställda i Sverige ären

då,precis lika bådevilket betyder företagen dragit för de harharstort att attsom ner
köpt del svenska verksamheter och har flyttat spunnitde har out-sourcat". De ut,en av,

del verksamheter i dag konsultföretag. utländska företagen har haftDeären som en
påexplosion två1990-talet. skulle marknadssektom iJag femtedelar dag ärtro att av

knuten till internationella på någotföretag eller utländska spelarOm de svenskaärsätt.
inte så roll. Stora internationella företag, i dag ägda utländskasvenska,även ärstor av
fonder.

En tredje vinkling handlar löneökningstakten. perioden mindUnder setnärom var
fyra industrialiseringen, någotunder fanns kallades för lönestaketet, dvs.procent, som
för alla inkomsttagare ökade i ungefär takt. fantastisklönen Dettyper av samma var en

framgångsperiodperiod, frånbred fick och fram tilldär alla med. Men 1973en vara
1989 kan från låginkomsttagaresi statistik inkomster harUSA tydligt hurman se

fårminskat och hur den högst betalda fjärdedelen tillväxtens resultat.delenstörre av
Samma också, på år.sak i Sverige inte lika tydligt, framför alltänsyns senareom

En orsak till detta utbildningsnivån.IT, den faktorn Ekonomin haravgörandeär ärmen
långsamtgradvis och väldigt gåttoch in i skede hög utbildningslumpartat närett

efterfrågas. Det fel servicejobb och industriMcDonaldisering. inteDetär äratt prata om
fårdet handlar låg- Högutbildade alltjobb för eller högutbildade.utansom om om

bättre betalt.

Det här har jag identifierat främsta skälet till vi hotas viss utflyttningdet attsom av en
från Sverige. fårHögutbildade snabb löneutveckling. harutomlands mycket Hären
Sverige svårt också hårdarehänga med. beskattningSverige har dessaatt aven

Differensen mellan högutbildad i Sverige och högutbildadpersoner. en personperson en
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gjort studietill tryck. hari omvärlden hela tiden. leder till slut JagDet ettväxer ett en av
frågat för utflyttning.företag möjligen verkarantal svenska och de krafter enom som

löneproblemet.Alla företag identifierade kraft, nämligensamma

på inte styrelsen ellerjag vi hittills har tittat fel forum.Men Det ägarnaärtror att som
märkeri företagen ochvill flytta företagen det tjänstemännen jobbarär attutan somsom

drivkrafterna i dendelomvärldens löner högre. misstänker det kanJagär att vara en av
något. Spelarpågår Då fråga detta betyderfusionsrörelse i världen. kan sig omsom man

någon rolldet

de bokstävernationalekonomin QWERT-fenomen. QWERTtalarI är som,omman
stårpå tillskrivmaskiner, längstde används engelska vänstertrots att mest upp

gång skrivhastigheten, eftersomför sänkatangentbordet. De placerades där i tiden atten
tangentbordgått dettainteför snabba för sättmaskinema. harDetsättama utrotaattvar

dålig tangentbord,åt. dataåldem fortfarandehur har burit sig har viIän typ avenman
på fram de bästaalltid drivervilket brukar exempel marknaden intetas attsom

lösningarna.

våraråkar sådant nämligen förekomstenSverige här QWERT-fenomen,ett avgynnas av
för dehär i dag,internationella företag. finns här inte bara för deDe utan attatt passar

råkade eller förför levdehistoriska skäl hamna här. finns här Ivar KrügerDe attattav
människorgång funnitsuppfanns i tiden, för det harseparatom att somen massaen

ispetskunskapensig dettatidigt har lärt internationella företag. Jag äratt attstyra menar
eftersom den harnäringsliv. med den,svenskt olyckligt vi blevDet envore om av

svårt mig vi skulle hatänkamycket betydelse för högskolorna. harJag attstor att aven
två tekniska högskolorfrämsta främstahandelshögskolor och EuropasEuropas omav

sannolikt vi skulle haför historiska fenomen. intedet inte detta Det är attvore
upparbetadetidigtvi inte hade dessahögteknologisk forskning läkemedel om

förmågan internationellt.internationella kontakter och marknadsföra resultatenatt

skulle tippa 70finns koppling till Stockholmsbörsen.Här stark Jag att procent aven
medhar väldigt liteStockholmsbörsens företag den härvärde utgörs sorten, somav av

dågått så kraftigt under den periodSverige StockholmsbörsenAtt hargöra.att upp
Sverigegått dåligt, två storheter. inteSverige vi olika Dethar beror värderar äratt

gåttinternationella företagende har bra.utan som
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2.2 KAPITAL

Vindevåg,Leif fondbörsStockholms

fysiskaNär värdepapper blev datafiler förvandlades det lokala

börsgolvet till geografiskamarknadsplats Förgränser.utan atten
den finansiella marknadens slutna ska sigöppnasystem
allvar, krävs det lösningar säkerheten.kan garanteranya som

Det gäller för Sverige visa vi organisera dettakanatt att
bättre andra länder kreativt utnyttjandeän ettgenom av
informationstekniken. måste också uppmärksammaviMen vara

såproblematiken kring förlorarbeskattningen, vi inte deatt
finansiella tjänsterna till andra länder.

Finanstjänstema verksamhet vuxit kraftigt under de decennierna.harär senasteen som-
årenDe återställa området på50 har frihet fanns redandenägnatssenaste att som

Dål930-talet. hade fri handlade med valutor och värdepappermarknad,man en man
hela världen. försvann kriget, legalt kommit tillbakaDetta med harrunt settmen nu.

Sedan har modern teknik kommit in i bilden.även

I ocksådetta ligger glidning förklarar delmellan olika sektorer. Deten en av
expansionen såg frånför de finansiella i fjol Stockholms Marktjänsterna. studieJag en

fåoch Lokaliseringsbolag visade, finansiella tjänster i vid mening deattsom var en av
Dåsektorer hade ökat under det decenniet. Allting hade minskat. skasenaste annatsom

ihågkomma dessa sektorer jobbar marknadens villkor. köperManatt mer
finansiella tjänster därför de förädlingsvärde. vad de kostar heltDe änatt ettger ger mer
enkelt. Annars skulle inte finns slags hegelianskdet. Därgöraman en
relativitetsmaximering.

Låt åren.mig några förhållandenpeka viktiga inträffat under de Vihar senastesom
kan börja med konstatera förändring det förut fysiskaäratt attatt stor som varen
värdepapper har blivit datafiler alldeles fantastiskt.i stället. har höjt kapaciteten DetDet

ocksåhar skapat Tillsammanselement för kosmopolitisk det hela. medett syn
fått Såvalutaavreglering har det alla börja hela världen sin hemmamarknad.att se som

länge har fysiska värdepapper affären praktiska skäl ganska lokalt bunden,ärman av
gårbörjar utnyttja datasystemen precis helst. skaden Hurnär göraattmen man var som

förhållande uppstårdetta affär registrera denVar och kan Kanman se manen var
detta beskattas

Industriländema såi den kallade OECD för finansvärlden harG 30-gruppen ett slags
övergår till bör siktaelektronisk registrering värdepappernärattsagt, attman manav

hålla några depåbevisvärdepappren kvar och flyttaställe, dvs. inte skapaett runt
dem. Konkret i Sverige skauttryckt: Värdepapperscentralen VPC här vara
hemmaregister såför registrerade,alla innehav i värdepapper länge desvenska är

intedet svenskar, fransmän amerikaner dem, för de skaellerär ägeroavsett om som

10
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någon fysisk leverans. de kanha De ska bara de har fordran systemetveta att somen
handla med. naturligtvisDet vissa möjligheter till kontroll.ger

någothar gjort infört kallarHär EU hel del. har för finansiella tjänsterManen som man
för investeringstjänstedirektivet för försäkringstjänster,motsvarande finns även

Målsättningen någrabanktjänster liknande. finnasoch i princip det inte skaär att
bådegränshinder. frittMan ska ha etableringsfrihet, kunna konkurrera att varagenom

kallalokalt etablerad och i sista hand fjärrbetjäning vi kan detdetäven göra genom
telefontjänster.

alltså övergång elektroniskkombinerat med tekniken, till decentraliseradDetta enen
frånhandel, har plötsligt lokalt börsgolv tillomvandlat vad början ett envarsom

någramarknadsplats egentligen Fortfarande detinte har geografiska gränser. ärsom
ändå såi de flesta fall för mycketmarknadsplats med definierade tillträdeskrav, atten

möjligt andremotpartsrisken ska elimineras. vill säkerställa denMan att partensom av
kan betala blir viktigare idet köps och leverera det säljs. härDet ännu ensom som
elektronisk värld, där datorn skapar kontakten med motparten.

förstårMed också frågandetta ni snabbt säkra betalningar, översagt t.ex.attnog om
för finansiella tjänsterInternet, vattendelare det gäller bryta marknadenär när atten upp

till alltså tillträde.I dag har vi slutna dit bara de godkända haröppna system. system,
kan skapa antingenMen anden flaskan. kanDetöppna göraärsystem uteman manur

få säkra betalningar centraleller koncept med motatt motpartettgenom som,genom en
går automatiskavgift, in i alla affärer. kallarDet vad för de ordemaär storasenare man

på detaljhandelsnivåorderfönnedling och vad Internethandel.kallarman nere

Automatisk orderförmedling in kunderna förbetyder i praktiken släpper de storaatt man
påhandla direkt marknaden. kvar mellanhanden,bara det harDet äratt att man

fondkommissionären, slags tidningsvärldens ansvarige utgivare. Det ärsom en
fondkommissionären, slussar igenom, har kundenordema över attansvaretsom som
följer reglerna, i själva verket kunden, institutionen, handlardet denär storamen som

dåsjälv. talar vi för medlemmarna beroende vilkaHär ganska öppetett system,om
sådantkreditgränser och sätter.som man

går detaljhandelsnivån,Om vi däremot de i dag i de flestainternetsystemen,över är
fall slutna. värdepapperDe utvecklad version bank telefon. Man kan bytaär en av

precis i bankkan flytta mellan sina kontonmot pengar som man pengar egna
telefonen, kan inte bryta sig har tagit handDet merpartensystemet.men man avur om

betalningsfrågan fåsäkerhetsproblemen i sammanhanget, löser kan detta enmen man
helt utformning.annan

vi skaDetta andrahandsmarknaden, sekundärmarknaden, med utgivna Menär papper.
håller alltsåinte fåglömma bort vi elektronisk primärmarknad,ävenatt att enen

ernissionsmarknad. så publiclänge ovanligt med elektroniskaDet ganskaär än
iofferings, det i problemsnabb takt. innebärDetär väg störreettmen

vår medutvecklingsländerna, infrastrukturinte har institutionella bakgrund ochsom
något dåligt.företagsanalytiker och liknande kan tänkas skrika till Detärsom om

inträffa någon lufternissionkommer säkert drar in miljoner dollar iantalatt att ett en
måsteoch sedan försvinner med vi hantera.Det problemär ettpengarna. som
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Av de här tendensema kan dra vissa effekter har medslutsatser ITgöraattman om som
slår måstepåoch igenom möjligheterna finansiera välfärden. Till börja medatt attsom

utgå ifrån Vårvi påtagligt frånSverige i vissa avviker omvärlden.avseenden rättatt
förhållandestruktur annorlunda redan till fri rörlighet och begränsadei EU. Medär

möjligheter till kontroll medför mindre friktion hardet betydande läckage. Juett man av
ocksåregleringar eller kostnader för flytta, effekter. tilldesto snabbare här lederDetatt

vissa skattebaser själveroderande.tenderar bli omöjliga de Parternaäratt att attgenom
sådana någotmarknaden dispositioner det inte blir kvar beskatta.gör attatt

Ibland från tullområdet;finns inslag i den här diskussionen ni känner igenett som
frånaningslösa människor den tullfria försäljningenborttror att togom man

Finlandsbåtarna påskulle all den handeln Systembolaget. Vi naturligtvishamna vet att
den låga.inte det. hel del saker därförEn sker enbart kostnadernagör äratt

Det fråga:här leder till intressant vid källan eller hosSka vi skattuttaen annan
inkomsttagaren finns vid därförDet tendens vilja skatt källan det ärattatt ta uten en
färre skattesubjekt vidkontrollera. 20 skatt vid källan kanske bättre nollänäratt procent

ungefärDet med det hosärmottagaren. tarattsamma resonemang som momsen, man
dem dåbokföringsskyldiga, för har bättre kontroll.ärsom man

Sedan frågakan naturligtvis harsig: Ska skatter transaktionerna somta utman man
på då påökat väsentligt eller Dåresultatet och dyker förslag skattenupp om

Ändaomsättningen. i liten,FN har haft idéer kunde läggaattuppe man enman om
marginell skatt alla valutatransaktioner i Därigenom skulle kunnavärlden. man
finansiera två.hela Hakarna i första omfattningenFN. För detär ärresonemanget av
volymema mycket beroende transaktionskostnaderna. reducerar volymemaMan

må, dåmycket snabbt inför för intekostnadskilar vilket slag det detärom man av vara
längre alltsålönsamt flyktig. detdenna affärer. Skattebasen ganska Förgöra äratt typ av

måsteandra har vi det politiska alla länderproblemet. relativt säkerMan attvara
hänger får Dåmed och inför läckage.motsvarande regler, monumentaltettannars man
blir lågskatteländer fårdet hand hela verksamheten.tasom om

området såJag de flesta forskare i falloch praktiker det här detsäger ärtror att att
bättre följa finnsslags marknadens kontantprincip, skatten först detnäratt att taen
något dvs. hellre förorda reavinstbeskattning omsättningsbeskattning. Enänatt ta attav,
hake får tillmed detta, diskuteras i höga reavinstskatter i landEuropa, är att ettsom
effekt något såtransaktionerna hamnar i dock inte hemskt lättland. Det äratt annat

definiera vilket land och liknandede egentligen har hamnat Med Internetattnumera
svårttransaktioner mellan privatpersoner det utomordentligt dokumenteraär att

transaktionerna och bestämma i vilket land de ska ligga.

Slutligen, frågorna vårade här naturligtvis centrala för förutsättningarär att vara en
marknadsplats för finansiella tjänster. riktigt vi hittills harDet alldelesär att gynnats av
förekomsten våra framgångsrika företag de har sinmultinationella och attav av
hemmamarknad går få Fråganhär. Därmed det finansiell marknad kring dessa. äratt en

går från utgångspunktenden utvecklar detta ytterligare förvart attman manom man-
kan fortsätta på välstånd,tjäna det i bemärkelsen nationellt skattebas ochatt pengar
liknande, såeller det. Tjänsterna försvinner inte,trängeratt utom man agerar man

fråga fråndet de Lika det finns tryckhamnar i stället. välärutan etten om var som
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tjänstemännen flytta lönenivåema länder,huvudkontoren därför högre i andraäratt att
påfinns det naturligtvis tryck den finansiella sidan. gäller det för kunnaDärett attoss

visa vi tillför utnyttjamervärde. Vi kan organisera det här bättre. Vi kanatt ett
informationsteknik liknandeoch för lokalisera den här verksamheten till Sverige.att

Då påpekavill jag den här slagsverksamheten än äratt trorman enmer
Någotkunskapshandel. år ivi upplevde vi valpskattenunder de hadesom som

Sverige frågaoch del handeln intehamnade i London det barastor att omen av var, var
ocksåtappade säljarna fanns.kunskapen och köparnaatt tappa pengarna; man om var

ochDet eftermarknaden igenintressant, kunna kundär är attsom samma
erbjuda dem alternativ. försvinner någonDen har affärerna.närnya annan

ungefär påDet exportindustrin sälja Volvo-bilama utländskaskulleär rot, attsom om
grossister köpte dem i Frihamnen i vi inte skulle läggaGöteborg och sade till att ossoss
i för Då få marginalvad det kunder köper bilarna. skulle bara den smalaär som man

påhar första försäljningen eftermarknaden.och inte kunna bearbeta Sammasom man
sak gäller för änstesektom.

det finns mycket denJag för försvara Stockholms positiongöratror att att att
finansiella imarknaden, och viktig faktorkreativt utnyttjande IT-tjänstema ärett av en
det sammanhanget.
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2.3 FOLK

Per Lundborg, fackföreningsrörelsens institut

för ekonomisk forskning FIEF

finns ingen forskning bättreDet entydig säger attsom
information leder till ökad emigration. Genom att

påinformationsteknologin kan kvalitet informationen,bättrege
ikommer individerna dock beslut.bättreatt ta

vidareemigrationen, omflytt-Därmed kommer troligen

mindre rörlighet,ningarna, minska i omfattning. IT kanatt ge
kvarstårrörlighet effektivare.den blirmen som

såfinns i nationalekonomisk forskning inte mycket resultat vad gäller relationernaDet-
ochmellan emigration, uppenbart informationIT och det heltär attmen

informationsteknologi på fördärmed kvalitet informationen spelar rolloch bättre storen
emigrationsbesluten. Orsaken till emigrationsbeslut under osäkerhet.det är att ett tas

förhållanden påMan har bara uppfattning hur den och i det landär ort somen vag om
flyttar till.man

För med flyttapotentiell emigrant ska flytta krävs det den förväntadeatt nyttan attatten
högre han kvar. kommer uppleva denhanär Denän stannar nytta attom nyasom

bostadsförhållandenapå får får,beror jobb, vilken vilka ochhan lön han ärorten ettom
påmängd andra villkor. naturligtvis beroende lönenNyttan bo kvar är ortenatten av av

Även tvådär han bor, jobbet, bostaden och övriga villkor. flyttkostnader mellan denu
alltsåmåste flytta.beaktas. värdet detta noll, ska hanOm är större änorterna av

Cirka genomförs,de empiriska studier internationell emigration75 procent av av som
någotutifrån påhumankapitalmodell. figurerar aldrig explicitHär lTgörs sätt, menen

det påverkar utgå frånförväntningarna. illustrativt Sverigeskan härDet mestattvara
bekanta emigranter, nämligen Kristina. Vilhelm MobergsKarl-Oskar och I
Utvandrarna finns vid köksbordet och tittarbeskrivning hur Karl-Oskar sitter uten av

dåfönstret bo kvar ioch alla i jorden. inserHan att nyttan attstenarnagenom avser
Småland låg. från oändligtSamtidigt har han framför sig bild Amerika medär etten

gårvetefált ihop med horisonten. den förväntadeDet attrepresenterar nyttansom av
flytta till Amerika. uppfattning vad det skulle kostaHan har hyggligäven attomen
flytta; å fåandra sidanhan visserligen sälja allt han ägde, skulletvungen attvore men
tillgång till gratis land borta i Amerika.

sågförhållandenaHans beslut naturligtvis hurunder osäkert Detut.togs omen enorm
frånbilden, litet emigranter skapadeden här hörsägen och brev hem tidigarevar som

hans dåligauppfattning såg informationen innebarhur det i Amerika. Den attutom
många svenskar felbedömde emigrera.nyttan attav
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Då frågan påverkar Fårkan vi ställa information förloppet.bättre vioss om mer
någonemigration vi har information, mindre intebättre eller entydigt iDet ärom

forskning bättre information Vadkommer leda till ökad internationell emigration.att att
däremot kan och det kanske det viktiga i det här sammanhangetsäga är är attman - -

individen Därmedkommer bättre beslut. har bättre beslutsunderlag.Hanatt ta ett
omflyttningamakommer minska i omfattning. finns litteraturDetatt gott somom

dåligtbehandlar just vidareemigrationsbeslutet, dvs. invandrare haratt som en
förhållandenaunderbyggd uppfattning i landet de flyttar till blir besvikna ochom

antingen någonflyttar tillbaka eller till i det landet.ortannan nya

Frågan från information för emigrationen.data kan betydelseär ärom man omse av
på iUppgifter intern omflyttning 1968inom Sverige mellan och 1988 visar att

frångenomsnitt fyra svenskarna flyttade in till Stockholms län övriga länprocent av
brutto. Motsvarande andel för invandrarkollektivet i Sverige ligger tioöver procent.
Nu gäller det här Stockholms län, vad gäller invandrare. Detär överrepresenterat ärsom
inte Malmöhus län, där vi rörligheten betydligt högre för invandrareäven ärattmen ser

för svenskar.än

dåslutsats blir svenskar har information de invandratEn bättre haränatt personer som
till dåligSverige. Invandrare söker sig fram i högre utsträckning därför de haratt
information ocksålevnadsvillkoren i olika delar och uppvisar därför ilandet dataom av

betydligt långhögre rörlighet inom landet. Naturligtvis finns det rad andra faktoreren en
också påverkar detta. inte inforrnationskvaliteten kan spela roll-Data motsäger attsom

jag intekan säga.mer

vi förhållandenaOm hypotes svenskar har bäst information i Sverige,tar attsom om
nästinvandrarna i Norden har bäst information och de utomnordiska invandrarna har

förhållandena långdistansinvandrareninformation dåi Sverige, borde flyttasämst om
inom Sverige, kortdistansinvandraren och svenskarna flytta minst. Dettanästmest mest

Levnadsnivåundersökningen. frånbekräftas Mellan 1968 och 1974 flyttade svenskarav
församling till gånger.i genomsnitt 0,43 Nordiska invandrare flyttade 0,97en en annan

gånger långdistansinvandrareoch gånger. i1,42 tydlig skillnadDet är en
flyttfrekvensen.

faktorer påverka ålder, civilståndAndra kan flyttfrekvensen kön, ochärsom
utbildningsnivå. någotSvenskarna i genomsnitt de övriga vilketäldreär än grupperna,

ocksådet skälet ska förvänta sig flyttal lite lägre. Antaletderasgör äratt attman av
Ävenkvinnor utbildningsår åt.detsamma, giftamedan antalet skiljer sig lite andelenär

åt, långdistansinvandrareskiljer sig del andelen gifta bland högst, 92är procent,en men
vilket skulle tala för lägre benägenhet flytta.attsnarare en

går ändå urskiljaDet i emigrationen. Det kan ha medmönster göra attatt ett att
långdistansinvandramasvenskarna har bättre information infonnation.och har sämstatt

ocksåfinns viss återflyttsemigrationDet litteratur vidareemigration och somom
försöker förklara frånbesluten med har bristande information början. kanHäratt man
jag i fallalla antyda informationen roll. Med bättre inforrnationskvalitetspelaratt

fåkommer vi mindre rörlighet, rörlighet blir blirIT den kvarattgenom av men som
effektivare.
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2.4 SAMTAL

Vilka flyttar och varför

Österman: Något vårTorsten för tid stigande andelär ärnytt attsom en avMobilitetsmönstret
befolkningen har erfarenhet längre tids utlandsboende, än trehar förändrats egen av en mer

sedan Karl-Oskars månader. siffran ligger hos denJag 40tror att runt procent yngre
Dåtid. flyttade generationen. intressant informationen vi bordeDet aspektär en som
för livet,man nu studera Mobilitetsmönstret betydligt sedan Karl-Oskarshar ändratsnärmare.

flyttar framman Då åktetid. till flyttar folk förUSA och sedan blev kvar där. Numan mantillbaka.och
halvår, år, år, måstekanske fram och tillbaka Vi till helaett ett tre osv. se

mobilitetsmönstret och försöka följa utvecklingen under längre tid.en

När det gäller rörligheten inom landet jag däremot kan bortsetror att man
från informationen. åldersfördelningarEkonomi förklararoch merparten av
denna, viktig vilka har i visstaspekt därutöver är rötter ettmen en man
område. torde otvistigt svenskar djupare i SverigeDet väl har rötterattvara

vad invandrare har.än

Nils lättrörlighet i dag. VadMattson: Yngre människor har störreUniversitets- en man
på frånläser universitetet skiljer fullständigt jag började undervisautbildningarna sighar närnu

blivit mer l960-talet. juridik undervisningen internationelltInom delarär stora av
internationella, bådeinriktad, komparativt- lär sig andra länders ochatt systemman -vilket gör att internationell förväntas 30 40 dem läserDessutomrätt. procentren av som~dagens unga

juristlinjen i MöjlighetenUppsala ha läst minst termin utomlands. attenlättare kan välja
måstevälja mellan olika utsträckning.länder har ökat i mycket Detvilket land de vill storen

arbeta ha med i bedömningen.man

Daniel Stigberg: för utflyttning kanske detNär det gäller risken av personer
vilkaviktiga flyttar hur flyttar kanske inteinte många Detär ut.ut,som som

så mångablir väldigt det kanske blirkan flytta utomlands, mensom
väldigt viktiga.ärpersoner som

angåendeBill IT-utbildningssatsning detGates har Kaliforniens attsagtDet viktiga inteär
mångaegentligen inte någon förmånga spelar roll hur utbildas dehur ärextra,som somsom

flyttar, vilkautan bra programmering utbildas redan. Och programmering liteär attsom
flyttar.som måste begåvningspela fiol; naturlig för bli duktig. andraha Deattman en

blir aldrig mediokra. IT-företag skapatsI de harän över nattmer som en
årenunder de företaget varit helt avgörande.har bakomsenaste personerna

alltså viktigtDet vilka vill flytta och hur vi lockar demär att stannasom
kvar i Sverige.

Österman:Torsten uppgift det gäller rörlighet, information,En central när
måsteföretag, kapital, skattebaser fakta. bör täckasamla Manattosv. vara

frånin hela fältet, faktisk rörlighetallmän önskan flytta ochatt aven om
olika fram finnsslag till definitiv flyttning. viktigt detDet är att etten

området.samlat för det sker kunskapsbildning inom det härattansvar en
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våraEnligt siffror Forskningsgruppen för samhälls- och IT-folket har
informationsstudier skulle omkring Sveriges befolkning speciellaett procentpar av

värderingartillgångarha i mångautländska banker eller hus i land, medan fler har somannat
framträder alltmertillgångar,andra åtskilligaförsäkringar dylikt. Andelenoch ärtyper av som

våra mätningar.igånger bland folk finnssysslar mycket med och Internet. Detstörre lTsom
också klar anknytning folk i ländermellan IT och kontakter med andraen

flyttbenägenheten. många gångeroch Den vanligare i den härär gruppen.
ålder någontingberor inte baraDet och utbildning, tycks ärutan vara som

knutet till själva IT-hanteringen. här IT-folket har speciella värderingarDet
går.börjar framträda våraalltmer i mätningar allteftersom tidensom

Samtidigt vikan de värderingar vi tittar det femtiotaläratt ettse som -
olika -inte åren,saker har förändrats inteunder de 50 ochnämnvärt senaste
heller under de tio senaste.

så slårverkarDet lT i har vissa värderingar,att rotvara grupper som snarare
det anledningIT till värderingarna. kan sakDetän äratt som vara samma

med flyttandet, det har slagit i de redan tidigare hade högatt rot grupper som
mobilitet. inteMan det orsakssamband eller bara samband.ärvet om rena

frågarLeif Vindevåg: Man sig naturligtvis vilka emigrerar och varför. Farniljebanden harsom
Jag inte fråga alltsådet bara dem dehögst blivitärtror att extrema svagare.en om upp,

har mindreVispecialistema. För lands utveckling borde skiktet nedanförävenett strax
familjer detochviktigt, dvs. teknikerna, arbetsledama, sjuksköterskorna. Om devara sänker barriärenförsvinner i skaror, drar undan för utvecklingen.större mattanman flytta.mot att

Vi kan tänka vi bakom förhar generations idogt arbeteatt attoss en
gjuta Europa. Nu börjar vi resultatet detta. Vi har mycket kortsamman se av
erfarenhet går pådenna informationsrevolution, där kunskapen utav
bredden. Någon tidigarenämnde snabbt växande andel denatt en av unga
befolkningen har erfarenhet längre vistelser utomlands och därmedav en
personlig närkontakt miljöerna. Karl-Oskar har varit ochDet ärav som

något fårprovbott i USA, och det helt förut. jagDetär än snartannat tror
påtagliga effekter flyttbenägenheten, inte minst för vi haratt numera

påfarniljeband Karl-Oskars tid. Vi har mindre familjer och detänsvagare
alltsåbör sänka barriären flytta, kunskapen.den ökadeutövermot att

Madeleine påminnaHeland: tycker självaJag det lämpligtäratt att underblåservon oss IT
vi släktet homo sapiens sapiens födda nomader. sapiensär homoatt attom som vara

genetisktsapiensReviret vårtkan skifta i tillståndstorlek, biologiska i rörelse,är attmen vara
inprogrammeradedepåermed olika vårställen. biologiska drift ligger bakomDet är attsom läggning röraattmänniskor sig hur helst gifter sig ochklotet. Derör över sentunga nu som sig.

har ingen helst lust bli bofasta. Vi utopiskakan inte sitta här medattsom
eller våra begåvningar,romantiska föreställningar samlaattsnarare om

ska beredda sina arbetsinsatser finansiera välfärden.att satsa attsom vara
Jag inte det realistisk tanke för generationen mellanär ärtror att en som nu

år.20 och 30

gårJag utvecklingen rörlig befolkning globalt gällerDettror att mot sett.en
inte bara svenskar alla har de fysiska möjligheterna. Utvecklingenutan som
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vilket inte barapåskyndas avancerade tekniken,eller initieras den ärav
också kommunikation, har blivitfysiskinformationsteknologi utan somren

jämförelsevis billig.

Så detsig Atlanten.Karl-Oskar emigrerade det dyrtNär äröveratt tavar
sapiens, naturligaunderblåser sapiensinte i människans, homodag. lT

sig. Därförläggningläggning, genetiskt inprogrammeradehennes röraatt
behålla stabila, bofastafåfängt detförsökajag det alldelesär atttror att

år.haft i 000samhälle vi har 8

Lappland.ii liten kommunGunnar Hedborg: borJag norraennationenKan
skamycket hur deomkring min kommunKommunernaSverige lära runt resonerar om

lilladen åtgärder.behålla olika Dendiskuterarför ungdomen Deav göra orten.att
Lapplands- behållaVi ska inte ungdomarnakommun jag bor i har orten.sagt:somkommunen innanerfarenheter. dekunskaper och Menska i världen och skaffa sigDe ut

sådan alla vill komma tillbakamiljö desig i ska vi demväg attger ge en
Är överförbartfråga: betraktelsesätti livet. vill det härJag ärett somsenare

nationen Sverige

tillbaka; detHuvudfrågan människor flyttarblirPer Florén: ärnär om som
Är pensionärer och dedet barapensionärer eller inkomsttagare. somsom

då affär föringen godservice, detvill dra kommunens ärnytta av
kommunen.

utflyttning, jagförfinns antal hinderdet gäller IT-företagNär ett men
demmånga håller bli mindre. Ettdemuppfattar ärattatt avav
påframför allt IT-Svenskar,kulturdifferensen mellan olika länder.

amerikanskaoch derasmellan demföretagen, upplever skillnadenatt
påtittatharmindre. etnologkollegor blir mindre och En som

Sverige och USAikulturemaföretagskulturen i Apple har konstaterat, att
från i Sverigeflyttar AppleSkillnadernaoch konvergerar. om manmer mer

mindre.till Apple i USA har blivit mycket

håller också på internationellt. DetblikunskapenVärdet att sommeravVärdet av
kunskap blir ochamerikansktidigare utpräglat svensk ellerhållerkunskapen mermervar

på bli upprätthålla. legalagåratt lättare Dekunskap. sociala nätverkenDemer attsamma
internationellt. minskadarbetskraft till USA däremotför inflyttninghindren engerav

tidigareDet som från gäller just IT-jobb.flytta Sverige dettendens näratt ututpräglatvar
svensk eller

diskuteras,Sverige kaneller lägre ilivskvalitetsvärdena högreOm är menamerikansk
väldigtmycket jobb ochkunskap kombinationblir i USA präglasIT-städema enavav en

kunskap. -någotskidåkning, havsbadtillsamma livsmiljö, med tilltrevlig näranära osv.
svårt konkurrera med.det är attsom

också. till kvinnligakännersjälva arbetet Jagkan finnas mervärde iDet ett
så sigjämställt.Sverige därför det Dehar valtIT äratt-experter ansersom

framgång Sverige möjlighet dramöjligheter till här. Detha bättre attenger
omständigheterandradet finns görtill sig Men sompersoner.

inflyttningmindre och där jag kankarriärmöjlighetema att avse en
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härmänniskor hindras. DeIT-folk kvalificeradekvalificerat och andra
från Sverige.ofta vinna utflyttningyrkesgruppema har att enmer

år Stockholmsi sjuekonomisk historiaStefan Carlén: har forskat iJag förstainteDet är
vilåter väldigt bekant. Samma gången hörjag i daguniversitet och den diskussion hör som

de dugligaattflyttarföretagentongångar arbetskraften ochden dugligaste och bästaattom
flyttakommer atttelegrafen,jämvägen,hela historien. Vid införandethar hörts avavgenom från landet. Vad

så vigår ochinformationsflödet snabbttelefonen har det attupprepats attav detberor att
det finnshistorienflytta Samtidigt vikommer attvetatt genommer. profetiortidigare

ganskamed perioderemigration immigration, kantatperioder och slagit inharintestor avav
harskattervi i dag, högaflyttning. Flera variabler pratar osv.,som omsvag

någondåinte spelat roll.större

vi tidigare harvarför detta,skulle önska tittade alltJag att somman
gången viinte förstafaktiskt inte hände.befarat ska hända, Det är som

då skillnaden ifrån dendugliga flytta landet. Vilkenhör de ska är storaatt
Varförskulle detsituation de helt plötsligtdagens göragör attsom nu

år existeraupphörterfarenheten under 200 300 haskulle den historiska att-
på.frågan det brajag inte vi kan Meni dag Den atttror att voresvara

utifrån också.synpunktendiskutera den

tidigareskillnadfinns juridiskLundborg: DetPer Ännumot vi inteharen
någonarbetskraftsrörlighetfriutflyttningsdiskussioner och det vi i dag har störreär settatt

tendens tilldetroll,EU-ländema. kan naturligtvis spelamellan Det närstor menen
utvandring avnågra tendenservi inteutvandringen högutbildade hargäller störresettav högutbildade.

för skadelvis politiskt motiverad,till det Diskussionenännu. är attnog
nivå.skatterna till andra länderssänka

apropå taletreflektionAnna Hedborg: En gör omsom man hög, allmänEn
frågaintehöginkomsttagarna lämnar landet det ärär inkomstnivå denären omsnararesom om

skattenivåer, viktigasteiår skillnadertillväxt. 20 sedan detallmän För störreännuvar
förförutsättningenändå inkomst,relativt högsvensk höginkomsttagare hade enmen en

inkomst-jämnenandra länder.ieftersom de svenska inkomsterna relativt högre änsettvar struktur.
bibehålla inkomststrukturjämnviktigaste förutsättningen förDen äratt en
inkomstnivå. beskattninghöghög allmän Enkanske haratt avman en

inkomstnivåi ekonomi har lägre allmänhöginkomsttagare ären som en
svårare upprätthålla.betydligt att

påså på många Sverige justlämnadeNils 1980-taletMattson: Det attvar
existerar inte längre. Jaggrund de kapitalskattema, det skälethögaav men

betydligtpå har minskatfaktiskt skälen flytta grund skattertror att att ut av
Skattetrycketdet.incitamentenhos dem har de största göraattannarssom

förmånligändå delFöretagsbeskattningen tillhar blivit rimligt. är stor om
också utsträckningi vissjämför internationellt. Kanske kan sägaman man

då realisationsvinstbeskattning blandkapitalskattema, jag annat,att menar
så våldsamt ifråninte heller avviker andra länder.
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inkomstskattema förmögenhetsskattenDet och kan problem.är utgörasomMarginalskattema
alltså gått sådanInkomstskattema, marginalskattema, till höjdhar attgått ihar upp enupp en

sådan det kan skäl lämna Sverige, det bättrehöjd det ärsägaatt ett att att att taattvara
kan skälett anställning utomlands. förmögenhetsskatten jag,vara När det gäller tror att om

lämna Sverige.att såinte hade förmögnaändrat reglerna de riktigt slappattman
fönnögenhetsskatten, skulle antal ha flyttat bara detalj i detDet ärett ut. en

ändåhela, effekterna skattesatserna ska inte underskatta.men av man
Förhållandena påannorlunda 1980-talet, skatterna, ochär ännu men
skattesatserna, har fortfarande betydelse.

Hans-Erik Holmqvist: företagen det hämmande flytta hit och dit.För är attforRisken
någotdärför flyttbarheten överskattas i dag. finns detJag Däremotflyttbarhet är tror att

bådeöverskattad påtendens alldeles utvecklingen ställe,lT läggaoavsett att ettnog en
vad gäller företag någonkundavdelningen produktion för tillfälletoch där den ärannanstans

och individer. Även Fråganbilligast. risken för individens flyttbarhet jag överskattas.tror
vårvi ska fundera förlora itid vad vi eventuellt kanär ägna överattom

påskatteintäkter. Det kanske bättre fundera vad vi kan vinnaär att att
utveckla verksamheten företagsamhet.i Sverige och bygga svenskatt upp

frånAskling: Vi flytta Sverige,Lena talar hela tiden alla skaattSverige menborde om
på också.kan rörligheten infallsvinkel immigranterDekunna attrahera man se ur en annan

högutbildade kommer till Sverige i grad tidigarei dag mycket högreär änsom
människor som påhögutbildade och kvalificerade arbetsmarknadväl den derätt som avvåravärderar svårtolika skäl har tvingats väldigt varför det intelämna. Jag har att setillgångar.unika

skulle finnas lika högt kvalificerade människor frivilligt väljer flyttaattsom
mångatill tillgångar såSverige för vi har inte finns andra ställen.att som

också vi mycket skulle kunna attraheraPer Lundborg: Jag vältror att
frånhögutbildade framför det tillkommerandra länder, allt när nya

någon gång på Då fårmedlemsländer i 2000-talet. kanske vi inflödenEU
fårlika väl vi utflöden.som

Hur bör skattesystemet utse

många påNils iMattson: Det svenska skattesystemet bygger avseenden
vi internationella reglerna,inkomstskattema och desystem som, om ser

började fram del920-talet. har sedan utvecklats,Deväxa men
utmaningar i dag finns knappast med imöter systemen.som

påflesta länders skattesystem bygger antingen bosättningsstatsprincipenDeNy teknik
tvådet domicilprincipen eller källstatsprincipen. olika principerhar gjort Det är som

svårare fästaatt påväl utvecklade. första beskattaI det fallet grundasär rättstatens att att
skattskyldigheten må idet fysisk eller juridisk bosatt landet iärpersonen, vara en person,något.till

fråga. Då har ofta beskatta all den inkomst vederböranderätt attman som
förvärvar, det i den eller utanför. Enligtäroavsett statenom egna
källstatsprincipen beskattas i stället de inkomster förvärvade i iär statensom
fråga, påinkomsttagaren sig. byggerbefinner Denoavsett attvar

någoninkomsttagaren inkomstenhar anknytning till den där ärstat
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fabrikförvärvad. företag det oftast de har kontor, ellerFör är att
fråga.i landet irepresentanter

svårare fästade teknikerna har gjort det har blivitMen attatt måste tillnya Det
något. utvecklingskattskyldigheten till Genom kommunikationssystemets likhet ien

skattesystem ihar förutsättningarna förändrats. problem kommer öka iDetta är ett attsom
länder mellanmåste någotutsträckning har blivit alltoch lösas Detsätt.stor som vilka handel och

svårare flyttar inte baramänniska bosatt. Manavgöra är änatt mervar en äremigration
gjorde förr, flytta. börjardet dessutom mycket lättare Passenär attman vanlig.

kontrollåtgärderförsvinna och andra och kontrollmöjligheter borta.är

Även Sverigedet gäller vad företags hemland det problem.när är ärettsom
ihar principen svenska företag de registrerade Sverige,är äratt som som

finns införda i och registreringsverkets aktiebolagsregister, detPatent- men
inte det avgörande längre. företag kan mycket väl ha sinEttär ärsom

någon påledning där registrerat. reda ochbolaget Attän ärannanstans ta
framför i lagstiftningen hemmaföretagallt bestämma vad ska ettsom vara

påtagligt svårare år.blivithar under senare

måstefungera till likhet i skattesystem i länderFör detta ska detatt en
mellan vilka förekommer emigration vanlig. ihandel och där Inteär
Skattesatser och kanske, själva för hur skaskattebaser systemetmen man
beskatta och vilka grunder ska beskatta bör likartat. OECDman vara
försöker hitta principer för detta och utveckla dem, här jagäven atttrormen

någradet finns mycket grunden kan inte länder självaIgöra. göraattmer
finnsrevolutionerande ändringar i de här detänsystemen, annat om en

påglobal det.samsyn

Vad viII vi betala förskatt

frågorNils-Göran Olve: Som företagsekonom sysslar med krävssom Detman en
framstår analyskonkurrenskraft, köpbeslut, betalningsvilja och liknande. För mig av

vilka välfärds-någonhittadet därför märkligt försöka finansiera välfärd, dvs. slagsattsom
erbjudanden somprissättningsmodell, definiera vad det för välfärd harärutan att som man hitta köpare,kan

avsättningsmöjligheter för. har inte behövt fundera i deFörut termema;man glädjemedsom
har haft säkrad kundkrets eftersom folk har varit tvungna att detbetalar vadman en

måste kostar.kvar och betala för välfärd kanskeden Menstanna som ges. nu man
någontingbörja betrakta ska hittaoch kommun leverantörerstat somsom av

kunder.

måsteMed ökad valfrihet, ökad möjlighet flytta i samhälle,öppnareatt ett
någotfolk känna det betalar för vill ha. analysDenäratt som man som man

skulle lT-kommissionens uppgift,behöva och kanskegöras, är ärsom som
någon har Sverigeslags marknadsundersökning. Vilka förutsättningar att

någoterbjuda företag ochkan betalt för och sigvänta atttasom man
fåmedborgare kvar eller kanske flyttar hit för attstannar rentav

får fråga sig för bidra till denMan vad och kommun kanäven görastat att
positiva utvecklingen. företagsekonom tänka migskulle kunnaJag attsom
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det vision och affärsidé för Sverigevad IT-samhälle harman ser som en som
erbjuda. Författaren Thomas harH. Davenport begreppetanväntatt

informationsekologi. någontalar företagHan hur kan bygga slagsettom
infrastruktur och klimat för handlar intesaker ska hända. Det bararättatt om

sig med datanätverk lika mycket spelregler, talasättatt utrusta utan attom
och lära sig saker i organisation, incitamentsstrukturer och Om viannat.en

framgångsrikt fårdetta och kunder och köpare väljer verka i detgör attsom
här landet, flyttar såhit sina huvudkontor eller vad krävs, har visom nu
också möjlighet betalt för de tjänsterna.att ta

gäller dock såDet det inte incitamenten alltför mycket.göra störatt attPå skatteområdet man
liksom jag på skatteområdet områdendel Där det liksom del andratror atten en

områdenandra kommer påbli pris efter prestation, skatter speglaratt nyttanmer av som
kommer det nog något rimligDet tanke detta handlar resultatskattersätt. är änatten mer ombli prisatt mer av på.transaktionsskatter, tidigare talare har varit inneom somefter prestation,
med skatter som

påspeglar Slutligen, köpbesluten. Om vi har omvärldsanalys, affärsidé för detnyttan en en
något sätt. hållervi påutforma, vi har kommit hur vi ska betalt föratt tasom nu om

våra måste ocksåtjänster, vi ha bild hur de ska köpa tjänsternaen av som
tänker och frågan: Vad det kommer locka VadDär är är attresonerar. som
kommer bromsaatt

Min och de här punkterna finns det säkertpoäng är att var en av
möjligheter skaffa bättre kunskap. Vad betyder det väldigtatt t.ex. attoss
många ocksådessa tjänstemän jobbarhar fruar eller makar och barnav som

går i skola. Vad har folk för föreställningar vad det innebär attsom om
flytta, vad det betyder för karriär och Eller backarannat ett stegom man
till: medvetnaHur människor vad de betalar skatt för Vilkaär om
föreställningar finns sådanthur i andra länder hörManut attom ser
vissa blir överraskade motsvarigheten till det betalar häröver att som man

får någonhemma betala i form i utlandet. kan kanskeHärävenman man se
någon slags nationell strategi för vilka välfärdserbjudandenmönster,ett som

kan hitta köpare med glädje betalar vad det kostar.som

frågaAnna Hedborg: sig vad svenska komparativa fördelarAtt är ärsomMer försäkrings-
positivt frågasig viktiga hur lyfter framdetta. Nästasätt närma ärettmässiga lösningar att man

kan diskuteras, dessa fördelar. det gäller vill för finns möjlighetNär vad betala attman en
bi-medäven fundera såi just försäkringsmässiga lösningar,termer av mer om manbehållande deav bibehållandeönskar med de generella och offentliga Densystemen.avgenerella och

pågående pensionsreforrnen uttryck för skapar betydligtdet. Manär ett ettoffentliga
får,samband mellan vad betalar för vad samtidigtochstörresystemen. man man som

behåller det offentliga, utvecklingstendensgenerella Det ärsystemet.man en
förhållandekan bejaka, skapa itydligare rättighetsutbyte tillatt ettsom man

framför allt socialförsäkringen.
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utbildningsnivåjämn inkomststruktur speglar jämn kanEn vara en En jämnsom en
mångaförstår företag tilli IT-sanrhället. Vad jag vänder sig inkomststrukturpoängstor

speglarsom enspridasSverige för produkter, därför de har tendens attatt testa attnya en
jämn utbildnings-imycket snabbt här. modern teknologi etableras snabbtNya ochmönster nivå kan vara eninkomstnivåförstås vårSverige, vilket delvis reflektion jämna ochär en av marknadsförde

påmarknadsförde företag vill sig fram marknad. Detnär prövasorts IT-samhället.ien en
på.viktigt hittar i bygga vidarede delar strukturen kanär att man mansom

inkomststrukturOm tycker det värde ha jämnare änäratt ett attman nu en
då måsteandra, det lyftas fram till fördel.en

åVindevåg: iLeif förenklad bild individerna delar detEn är att enaupp
sidan bit med avgiftsfunktion, socialförsäkringsdelen t.ex.,en en som man

på åtittar med benefit-ögon, sidan i bit med försvar,cost och andra en
liknande, eftersomrättsväsende och där inte kan använda det synsättetman

återstårgenuint kollektiva slagsdet nyttigheter, där detär göraatt ettmen
Då från tvåinternationell jämförelse sköldarnai stället. kläms mellanman

håll.

Österman: frågor föreställningar kringTorsten Vi har ställt människors Förr tideniom
år.försäkringssystem i Folk hade folk desociala i Sverige jämfört med omvärlden 50 mest

vettlösa idéersjukvårdfannshade de vettlösa idéer förr i tiden och trodde inte detmest att
har det attom varåren ökati dessa länder. Under de 15 har kunskapernasenastem.m. länder.i andraleva

fått sådramatiskt och har klart för sig det inte alls utatt ser som manman
frågor nämligentrodde. har vi istället börjat ställaNu motsatsen, omom

folk för sig vilka i skatter ellerhar klart kostnaderna i andra länder,är
få sjukvårdför den pension vi har imotsvarande ochsätt,annat att som

måste påSverige. Vi ha fokus definiera ska bordet,vilka faktaatt somsom
för här sigdet bord inte dukar själv.är ett som

frånvisar Sverige flyttarPer Lundborg: Om det sig civilingenjörert.ex.att
frågorblir i finansieringenoch kvar utlandet väldigt länge, detut omreser

Då lång hållbartutbildningen. inte bliden högre kommer det sikt attav
finansierar medan företagsvenska utbildningen dessaatt staten personer,av

i andra länder skördar frukterna det.av

årsuppgifterNils människors viktigaste ha 30Mattson: Förr att Det starkavar en av
så få i sambandet mellanarbetsliv de kunde full pension. ambitionerna existerar inteDeatt

välfärdochskatterlåserdag, de innebär sig för stället vill naturligtvis hamycket. Iatt man man
minskar ochpåpension, vill själv. innebärsköta det helt Detsättannat attettmen man individualiteten

förutsättningarna för välfärd kommersambandet mellan skatter och att området ökar.
utsträckning varitminska i framtiden. starka samband i viss harDet ensom

tillnödvändighet i nationalstat minskar och det sker förändringen en en
på området,individualitet det det säkert.större är

väldigt utprägladeLena Askling: Globaliseringsdiskussionen förs alltid i
ekonomiska Om lite slarvigt ska generalisera vad är nyttatenner. man som

det alltid ekonomisk jobbar i media- ochJagär nytta. som
hållerinfonnationsbranschen värderingarna i dagupplever att att

förändras väldigt breddande bransch. Vistarkt i denna snabbt växande och
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går från ekonomisk till värderingsnytta. journalistiken kallar viInomnytta
det för news for use.numera

dåVad use inte allsDet bara det här med hur jag placerar minaär ärVärderingama
fåförändras för den bästa privata pensionsförsäkringenstarkt. och det säkrasteattpengar

går frånVi utfallet min ekonomi, use väldigt mycket hälsa, medicin,ärutanav mer;
ekonomisk nytta livsåskådningsfrågor och kultur. Vi kommer märka snabbt deträttatt atttill Värderings-

sprider sig. baraInte väljer litteratur och kultur och medianär utanmannytta.
också i vardagslivet kommer de här värderingarna prägla vad äratt som

och nyttigheter i mycket högre grad.nytta

såjag vi många vårDär i Sverige har goda kvaliteter erbjuda medtror att att
våra förhållanden,och vårsociala jämlika och faktum videtnatur attsyn

såinte måste påallt har mycket social Vi fasta just de härtrots taoro.
komparativa fördelarna. Värderingsfrågoma kommer väldigtbetydaattnog

för återkomma.mycket hur människor flyttar väljeroch ochatt stanna

2.5 SLUTORD

Anna Hedborg: har leder i utsträckning företagDet tillsagts stor attmåsteVi ‘ill somse
Sverige befinnabåde kommer sig där det bäst för dem befinna sig. har deDetatt äratt att

attraherar och gjort förr och det kommer de fortsätta Kapitalet rörligt.med. Detäratt
drar nytta av tvingas vi hänsyn till. välutbildade människor vistasYngre, kommerta attdem har varitsom påtid och sig mycket det finns ingetMenröraortmer annan mer. somutomlands och

bådeegentligen de inte vårkommer sig och in. Detsäger röra äratt att utkommer tillbaka
uppgift till Sverige finns med bland de samhällen och de kultureratt attse

både attraherar och drar dem varithar och kommernytta utesom av som
tillbaka.
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påHandel nätverköppna

LÄTTRÖRLIG SVÅR3.1 HANDEL BESKATTAATT

Weje Sandén, AffärerVeckans

på frånVid sekelskiftet kommer den utländska handeln Internet
uppgå åttaSverige till delmiljarder kronor. Den växeratt som

"business-to-business"-handeln, det konsu-är ärmest men
menthandeln förlorar skatteintäkter. Vanligast i dagstatensom

handel med standardiserade produkter böcker, skivor ochär som
stårdatorprogram, digitala musik och böcker itur varor som

digital fonn.
De transaktionerna handlar dock och spel, därstörsta om sex

år.bara spelen 80 miljarder kronorväntas omsätta ettom par
svårtden lättrörligheten i branschen det förMen görextrema

gå in skattekrav. företagen flyttarmed riskerarManstaten att att
bådedåutomlands, och förlorar Sverige skatteintäkterservern

och arbetstillfällen.

året såldes påFörra 16 alla bilar i USA beräknas 25Internet. Detprocent attav nya-
år år årkommer det i och 50 2000. första januariDengöra nästaprocent att procent

Pådrivandeintroduceras det konceptet främst Bilia,här i Sverige.även är som
40 Volvo-handlama i Sverige.representerar procent av

på elektroniska handeln deDe hur den kommer utvecklasgörs attprognoser som
åren uppgårvarierar kraftigt. Enligt Activmedia den elektroniska handelnnärmaste

år förutspår årinternationellt 2001 till miljarder223 dollar, medan Cisco den redanatt
2000 i miljarder dollar. finns alla möjligal 500 Däremellan detär uppe prognoser, men

någoningen vilken, dem, Man kan dock konstateraärvet attom av som sann.
gåttutvecklingen hittills fortarehar lite alla harän trott.

ocksåDet har gjorts försök beräkna omfattningen i Sverige. svenska företagetDetatt
lågProjektor Strategi gjorde studie i vintras Trade Point. Enligt dendennaen

på två årelektroniska handeln i Sverige miljarder i1997 kronor, beräknas denrunt
uppgå årtill sju miljarder och 2000 kommer den 18 miljarder kronor.attruntsex, vara

för minJag del siffran för 1997 underskattning.tror att var en grov

Om till hur mycket och utländsk handel hittills varitsvensk har detärman ser som
Årfrån alltsåövervägande köp utlandet, import. räknar i dock2000 Trade Pointman

med den svenska handeln kommer den utländska handelnMen ävenstörre.att att vara
uppgå åttakommer ha ökat och till ungefär miljarder kronor. denDet är äratt som
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intressant för handlardiskussionen det gäller möjligheterna till punktskatter. Detnär
alltså år.potentiellt momsbortfall 1,6 miljarder kronor 1,5ettom om

företagTrade Point all handel, mellan företag likväl mellan ochtar typupp av som
uppdelning, förorganisationer, myndigheter och konsumenter. viktigtDet är göraatt en

problemen lite olika. Media fokuserat handel till konsumenterna, köpaharär att
livsmedel Enligtdet i handeln mellan företag de aktiviteternaär är.storaosv., men som
Trade Point för den elektroniska handeln isvarade konsumenthandeln 71 procent av

alltsåårSverige i fjol. till 2001.Den andelen kommer minska elva Det ärprocentatt
"business-to-business", företag, dethandeln mellan kommer Menöver. äratt tasom

konsumentornrådetegentligen skattebasen försvinner.det potentiell riskär attsom en
reglerat-så företagen iNär det gäller handel mellan företag det längeär stannar

någonSverige. vilketkan finnas risk för de flyttar sin verksamhetDet annanstans,atten
återkommajag ska till.

års låteråtta på två inteElva miljarder i utländsk vi sikt. Dethandel,procent, pratar om
ocksåpåstå rejälsärskilt mycket. vill rejält hot, detJag dock det här är äratt ett men en

utvecklingenmöjlighet för näringsliv. Vi effekterna den härsvenskt märker redan av
flertal olika marknader.ett

resebyråernaDiskussionen kommissionema direkt effektmellan SAS och är0 enom
pådet säljs flygbiljetter nätet.attav

via märktemöjligheten kom köpa utländsk Studentlitteratur InternetNär att0
nedgång kurslitteratur.Akademibokhandeln kraftig i försäljningenen av

år fåttgått på viaktiehandeln harInom har priserna med 70 1,5 attprocent0 p.g.a.ner
Internethandel med aktier.

dåVad hardet säljer vilken produkter Det närär nätet, pratattyp ommansom av
potentielladet gäller liten del denpunktskatter tobak och sprit, det baraär är en avmen

område jaghandeln. livsmedel.Ett det har mycket Detär trorpratatsannat omsom
på.absolut inte 25 svenskdel kedjorDe gör, att procent avprognoser som en

år, fantasier.livsmedelshandel fem jag vildakommer Internetöveratt anser varaom
så varjeFlertalet och inköpslistorinte välorganiserade vi sätter görär attav oss oss

gårflesta 7-Eleven-vecka. till butiken vid behov. Varför dyker detDe upp en massa
alltsåbutiker livsmedel ingenför det och bekvämt Handel medJo, ärär näraatt osv.

framtid.

distribuera, dvs.Vad handlas standardiserade lättadäremot produkter ärär attsom som
produkter därböcker, skivor, infonnationsrikadatorer, dataprogram och bilar. Det är

sådantanvändakan mycket och tid Detnätet. äratt somman spara pengar genom
slå.kommer så fascinerande, eftersombilar vanligt förekommandeAtt är är rättatt en

bil arbitrage lockar. Jagkostar 200 000 250 000, det möjlighetenär göraatt sommen-
ändå sig vi märktinte vi bilar. och för harkommer köpa Itror att att enmer

privatimport, dem i tullen. Värredet klarar kontrollera äratt stoppaattmen av genom
det med böckerna, dataprogrammen och datorerna.

försiggår handel i dag. hurDet helt klart det väldigt omfattande Ingenär vetatt en
miljon lastbilarmycket forsar in i enligt Tullverketlandet, passerar envaror som men

förstått någotår våra intejag dettaAv diskussioner med jurister har ärgränser. attper
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artikelsvårigheten jag i samband medjuridiskt problem, kontrollen. Närärutan en
fick jag intrycketRiksskatteverketringde till olika myndigheter, Tullverket, attrunt osv.
då dåpå och förtittadesamlade i Sverigeden nätet att sesomresursen var personen

på alldelesvåldsamma utveckling dethandlades. Med dagensvad nätet ärsom
fånga allt.åtskilliga för hinna Nuotillräckligt. behövs hundraDet attpersoner uppnog

narkotikapå kör med ochhelt inriktad de fula fiskarnaär storaatt ta stora, somman
från Tyskland det slumpcigarettpartier. vi böcker eller livsmedelImporterar är mer en

fastnar idet gamen.om

gång för alla skulle registrera dehördejagEtt attresonemang som var man en
fråninternationella webbhandlare säljer Sverige för kunnaatt tamot upp momssom

Då få registrera handlaremöjligt. kontrollera ochdem. knappast skulleDet är nyaman
varenda dag, vilket inte realistiskt.är

begränsadområde, så länge har ganskaDigitala produkter speciellt änär ett som
inomframför datorprogram,omfattning. Vad i dag alltärpratar en snarmenman om

årdistribueras digitalt. För 1,5framtid kan musik och kanske böcker kommaäven att
distribueradsäljasedan startades svenskt företag med affärsidén attett programvara

kringgå harspråk momsreglernadigitalt olika och i olika valutor. Föröver nätet att
frånså från i USAköper datorndator, dotterbolag, i USA, alla kunder EUde ett atten

frånoch kunderna i USA köper datorn i Sverige.

ihelstsådant Sverige. kan ha datornhär företag behöver inte ligga i DetEtt var som
tekniken. Skullemöjligheten med den härvärlden det väl det risken ochär är nyasom-

också blirslå deflytta sig, vilket detill här, kan de bara sägerägarna attmotman
På de svenska bankernasinförs begränsningar. grunddetgöraatttvungna om av

ocksåmotstånd redan lagtkreditkort vid via har företagetköp Internet,mot att acceptera
Andra företagbetalningsapparaten holländsk och engelsk bank.hela sägerut en en

de svenska bankernassig bli tvingade flytta verksamheten utomlandshelaatt p.g.a.
grundas säkerhetsskälinställning till kreditkortsköp. Vissa hävdar den inte utanatt
Mastercard, Americanbristande konkurrens. Andra banker kontrollerar Expresssom

kreditkorten.accepterarosv.

sådantpåtaglig.så Ytterligarejust rörligheten i branschenden härDet är är ettsom
ipå både kvinna i Ovikenmöjligheter TailorOnline.exempel och hot Detär är en

tillbeställningenföretag för skräddarsydda skjortor. läggerJämtland driver Manettsom
placeradi datorn skulle kunnahenne, och sedan skjortan Estland. Den varvarasys upp

exportinkomst och skapahelst. har potentiell möjlighetHon att generera ensom en
någotstå ilikaväl i Estland ellersysselsättning med i Sverige, datorn kanmera men

lågskatteland.

några denaldrig diskuteras, kanskeSedan finns det tjänster utgörnästan men somsom
transaktionsområdenatvå Internetrisken för statlig inkomstförlust. Destörsta största

på ochFrån förekommiti och spel. tidigare huvudsakligen hadag är att pappersex
någoningen harVideofilmer, distribueras pornografi digitalt Det äröver nätet. somnu

påaning vis.hur mycket dettaomsättsom som

området marknad spel. finnsandra där det finns alternativ HärDet är storenen
årligen fem miljarder i skatteintäktermöjlighet flytta hel marknad. inStatenatt taren
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spel, penninglotter, tips En del folkrörelsema och finansierasstor travsportenosv. av
med spelinkomstema. här frånDen marknaden explodera ungefär fyra miljarderväntas
internationellt åri till 80 miljarder år.kronor inom väldigt lätt flyttaDet ärett att utpar
det här. Redan i dag kan in webbplatser i England, drivna svenskar,man av som
har den svenska tipskupongen. påstårDet svenska företaget Media i Växjö,Boss som
sig världens ledande det bådegäller för spel, driver flera olika kasinon,närvara program

sig själv och andra, deras webbplats finns i Västindien.casino. Härmen www. com
gådet bara in och klicka,är fem dollar med sitt kreditkort och sedan spela.sättaatt

hållerDet tillbaka utvecklingen i dag ingen auktoriserar detta.. skaparDetär attsom
frågetecken: Var trovärdigheten Blir jag minaär lurad pengar det gällerMen när
internationella överenskommelser håller den bilden spricka. Amerikanarna haratt
gått hårtväldigt spelverksamheten fåmed raider i USA. har försöktDe andraäven
länder verksamheten bådeolaglig, lär Australiengöra och Nya Zeeland haatt men nu
antagit lagar för in och auktorisera och licenser till intemetspelbolagen. Manatt ge

alltsåkommer ha officiell myndighetsauktorisation betydligtdet säkraregöratt en som
spela.att

När jag pratade med för de svenska spelbolagen sade de derepresentanter ett attav
bävar för då påden dag Yahoo kommer kunna läsa Största jackpotten dennaattman
vecka 400 miljoner kronor, finns Då såldaLotto-bolaget i Hongkong. vi här iär
Sverige.

Där vi först kommer förändringar sådanajust här väldigt enkla produkteräratt se
spel, lätt köraär Internet och där kan använda vanliga kreditkort.överattsom som man

Vill vi ha den här marknaden i fårSverige, inte Dåställa momskrav den. trornog
jag vi bådeskulle förlora skatteintäkter och arbetstillfällen.att
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FÖRETAGEN MÅSTE3.2 IT-ANPASSAS

ÖrebroUlf Höglind, Högskolan i

påFokuseringen krävswebbsidor överdriven. Det änär mer
marknadsföring för få stånd effektivtill elektroniskatt en

frånhandel. måsteFöretagen helaIT-anpassa processen,
Dåproduktion till redovisning, för bli verkligt slagkraftiga.att

fåskulle vi konkurrenskraft; skulle kunnaföretagenen enorm
få behållaligga kvar i Sverige skatteintäkterna.och staten

slåsRisken finns dock medvissa branscher ut,att
arbetslöshet till följd. inomDet krävs nytänkande bland annatett
resebyråbranschen och tillverkningsindustrin. Staten skulle
kunna bidra säkerhetmed lagstiftning skapa störreattgenom
kring den elektroniska handeln.

år haftJag har arbetat i 1,5 med elektronisk forskningssynpunkt. jag harhandel Närur—
får såkontakt företagmed har jag uppfattningen hemsida harbaramött att manman en

fårelektronisk handel. står ni 200I reklamen det: ni ordentlig hemsidaOm gör en
såmiljoner kunder. Men enkel inte verkligheten. kan läggaManär ut en massa pengar

få något.attraktiv hemsida sälja leksaksfabrikantoch tusentals besök, Enutan atten
borta i några år hemsida, sprängdeNew York gjorde för sedan fantastiskstaten en

gånger såldeflera inteoch byggde och fick mängder besöknyttservern men enom av -
enda pryl. lade alltihop.Han ner

bedömer näthandeln framför företag ochJag kommer öka ordentligt, allt mellanatt att
måsteorganisationer, innebärtill privatpersoner. del detFöräven attstatensmen man
Ävenpåtitta möjligheterna till punktskatter, tull, bättre gränskontroller osv.moms,

import digitala kontroller,produkter kommaborde attav genomsom programvara
på i dag kan in företag har piratkopieradeochsätt ettsamma som programman omse
i sina datorer.

förståeligt frihandelsområde,Det president Clinton vill ha helaär Internetatt utansom
skatter och tullar. Majoriteten bokutgivning, programutbud ochall musikutgivning,av

ändåinformationskällor finns såi USA, vinsterna företagen kommer beskattashos att
där. alla måste någonting.Men andra länder till det händerattse

frågarVad jag någotmig varför inte försökt skapa säkerhet för handelnland harär
lagar och förordningar ellerkopplade till det finns huvudkontorettattgenom en server,

frånlager i land. gällerEn lagstiftning du den här webbplatsenköpersägerett ett som
följande köplag. frihamnHade det visste i gamla tider har där.attman man mansom
Då visste därifrånjag köper dessa lagar. kanskestöds jag Det ettattman om voreav
alternativ för någotSverige. många vill skriva hur detDet här studenter ärär om;som

spörsmål.med säkerhet och juridiska
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finns också.Det möjligheter elektroniskamed den handeln, jag problemstora men ser
slåsHela branscher kan eller mindre vilket leder till arbetslöshet.väg att ut,vara mer

Resebyråbranschen resebyråexempel. sälja i framtiden,Vad ska denär närett en nya
generationen från påbeställer sina biljetter direkt nätet Jag turistmässan ivar nere
Göteborg frågade1996, 1997 interaktiviteten,och 1998 och utställama hur det medvar
vad kunde beställa via ingenting,Internet. 1996 det i 1998 hadestort settman var men

På någontingalla utställare hemsida. flestade kunde jag beställa och till ochnästan en
från. då resebyrå måstemed handla Vad ska göra tänka för överleva.Man nytt atten

resebyråemaSka bara sälja till svenskar vill utomlands, eller ska de satsaoss som resa
få fåhit människor, hit kunskapenatt

finns det resebyråbranschen på många håll,Tyvärr här problemet inte bara i andrautan
till inom Mångaexempel tillverkningsindustrin. företag, däribland Volvo, har kommit

bit med och "just-in-time"-leverenser, löper inte hela linan fulltEDIvägen men man
harMan kanske fortfarande gammaldags betalningssätt kvar.ut.

företagsorganisation gårEn blir inte effektiv förrän igenom alla iman processer
företaget. fåDet räcker inte webbsida, företagetmed det gäller hela tänkaatt atten

Äveneffektivt så fåroch ändra samtliga det kostar lite heltprocesser. om mer, man en
slagkraft.annan

Bokföretaget sådant Så går påAmazon har helhetstänkande. fort jag in hemsidaderasett
får jag föreslårpersonlig hälsning: Välkommen hit Ulf Höglind. vi delHären en
böcker gårkan intressanta för dig. Sedan allting datorerna, jag kansom vara genom
välja leverans- frånoch betalningssätt. har tänkt logistiken, till skillnad detDe även
svenska företaget Bokus, inte utnyttjar alla fullt ut.som processerna

påFokuseringen Många fårwebbsidor jag överdriven. debaraär tror attanser en
såwebbsida har de elektronisk handel, det inte med marknadsföring. viräcker Detmen

Örebrohar kommit fram vår måstetill i forskning i igenom allaär att man
i företaget; produktion, logistik, ekonomisystem, redovisning, juridik,processerna

arbetslivsfrågor-allt måstedetta synkroniseras för företaget ska bli verkligtatt
slagkraftigt. DåLyckas vi med det, kan vi i Sverige. vi intekänna säkra behöveross

så rädda för då fårutflyttning, företag ligga i Sverige och vikan svenska kvarvara
behålla skatteintäktema får fråntill framför alltMen kunder utlandet.ävenstaten.
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3.3 SAMTAL

elektroniska handeln utHur denser

blivitGunnar Hedborg: Elektronisk handel har vedertaget begrepp,ett viktigtDet är att
på rubrikenvi har försökt ändra det begreppet och använder riksdagenattmen numera

konstaterar vadElektronisk affärsverksamhet. vittomfattande begrepp ochDet är ett nogmer
vill göramanöversättning det engelska uttrycket Electronickorrekten mer av commerce. området,det här

eftersom vi är
fråganIT-kommissionen följt och arbetat mycket medVi har i den här beroende inter-noga av

nationellaför elektronisk affärsverksamhetden, bl.a. skissera ramverk överens-att ettgenom
kommelser.för riksdagen.efter bearbetning departementen ska Detpresenterassom av

härviktigt i riksdagen konstaterar vad vill detär göraatt man man
området, på internationellasärskilt med tanke vi väldigt beroendeäratt av
överenskommelser. kunna in i internationella överenskommelserFör att
måste stårvi vi själva och vad vi vill.veta var

svårt finnsDaniel Stigberg: elektronisk handel, för detDet är mätaatt finnsDet stortett
någonvanligtingen klar definition. mätningar i USA det till exempel mycketI behovär attav

betrodd instans görgårfolk hittar produkterna och sedan köper dem bredvidnätetatt var- därprognoser manintemetkonsultföretag har dessutom allagränsen De görsom prognoserna redovisaröppet
olika definition elektronisk handel och ofta talar de heller inte hurav om bedömningvilken

får ocksåderas definition Därför vi väldigt spridda Detut. har gjort ochser se prognoser. man
eller vad detfinns behov samla in data detta och myndigheter ärett stort att att manav om

definierar.någon vilkenbetrodd instans där redovisargör öppetprognoser man
bedömning har gjort och vad det definierar.ärman man

Askling: Aftonbladets Intemetsatsning innebär vi läggerLena ut Vägledartjänsterattnumera
blikommerpåhela den vanliga tidningen plus helt tidning attnätet.nästan enen annan

branschstorfarhågor några vivissa har vi inte traditionella läsare,Tvärtemot utantappat
Internet.ocksåfått vihar helt läsargrupper. intressant erfarenhetEn är attnya annan Framtidens

fått alltså på visshar alltfler selektiva läsare. vill abonneraInternet De en problem inteär
bliservice, viss del tidningen. olika vägledartjänster lärJust informa-bristtyperen av av

tidsbrist.tionpå utanbransch Problemet i framtiden kommer inteInternet.stor atten vara
påbrist information tidsbrist; har inte tid sitta där och läsautan att utanman
vill ha valt i förväg.ochsorteratman

kläderStefan Carlén: det gäller skor ochNär ärvaror som
konsumentskyddet problem. köper inte skor och kläderMan gärnaett om

inte kan dem. Vi har postorderverksamhet medvet att returneraman man en
fungerande konsumentlagstiftning i Sverige, osannolikt videt är atten men

få mängderskulle utveckling den tiden där köpernärmaste storaen man
husgeråd, radiokläder och skor utomlands. branscherna bygg- och TV,Inom

någotoch elektronik de inte själva den elektroniska handeln hot.ärtror att
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Hot eller möjligheter

utgå från frågorPeggy Bruzelius: Genom Hur lägger viattAtt auktorisera som
elektroniska sådant såskattebasema finnsvi berörs lite möjligt detsättett att som

kasinon i stället för måsterisk vi reaktiva i ställer för proaktiva. Vi vändaäratten
förbjuda dematt frågeställningen och det här handlar nationalstaterssäga att omintressantär ett

konkurrenskraft. åtgärderGenom reaktiva ändra skattebaser ochattsomexempel hur ett
regler kan möjligtvis fördröja utvecklingen, kan inte hindraland kan öka sin man men man

konkurrenskraft. den. Vi borde inrikta bli konkurrenskraftiga det gällernärattoss mer
företag, kapital, människor och varuhandel.

intressantEtt exempel i Australien i stället för förbjudaär att attman
pålitliga.elektroniska kasinon såvill registrera dem, de blir Det är sättatt ett

för Australien öka konkurrenskraften för den här företag. Det äratt typen av
mycket fruktbärande fåha i den linjen: ska vi hitHurattmer resonemang

frånmomsbaser andra EU-länder gäller varuhandelndetnärt.ex.

Nils-Göran Olve: framDet kommer behovväxaatt ett stortStatliga garanti- av
funktioner och garantifunktioner, inspektionssystem, regler eller liknande kan hjälpasom

inspektionssystem företagen upprätthålla trovärdighet. uppgiftDet tilläratt statens att atten se
kan svenskage finns gör sådant Dådet mekanismer fungerar. skulle svensktatt ettsomföretag högre

företag kunna ha högre trovärdighet företag ligger i Västindienän etten somtrovärdighet.
eller vågar Frågankanske inte finns. kantala det vadär göraens om var man
i samhälle för detta bra sätt.ett att uppmuntra ett

området.Daniel Stigberg: sådanSverige har möjligheter det här EnstoraSverige skulle
ståkunna stå småmöjlighet skulle mikrovalutor,kunna föratt garantsom t.ex.vara som
förgarant en för tidning. kanske vilja sälja notis för tio tillDen skulle kort öreen enen

mikrovaluta. fåkund. betalar inte tio för artikelMan Visakortet läsaöre att en om
någonhästar, tio i elektroniskhar slags valuta kan lättöremen om man man

det. sitt kreditkortsnummer.Dessutom behöver inte lämna Detgöra utman
något skulle fart elektroniskväldig handel. Här harär sättasom en

så sådana ståSverige i fall möjlighet förkunna skapa elleratten pengar,
dem. litet möjligheterDet exempel, det finns medär ett storamen

såelektronisk handel, just för det äratt nytt.

Weje Sandén: viktiga inte det här hot tillDet är att ett utan attI det här landet vill se som se
vi inget hellre möjligheterna, vi faktiskt till villän kan locka skattebas. I det här landetatt oss

få framatt ett eget fåvi inget hellre fram Microsoft. spelföretaget i Växjö harIän att egetett
Microsoft. fått långt påvi uppenbarligen företag ligger väldigt frammeett som

på påprogramutveckling spel, ställer krav säkerhet Men VDnstorasom osv.
vågar intet figurera bild i tidningarna för det fult Detär ärattens en

På framhållerabsurd situation. Antigua, där själva spelwebbplatsen är,
prernjärministem dotterbolaget förebild skickar dit sinaochsom en
utländska Det har skapats 20 30 arbetstillfällen likaväl kundegäster. som-
ha funnits här i Sverige.
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utHur bör momssystemet se

måste tillbaka tillAskling: diskussion pekarLena Dagens attmot att Låt handeln växaman
sågår åt. och frodas,komma frittvid källan, eftersom rörligheten och utbytet intebeskatta att

får vi helt nyalåter får och heltvi fritt frodas vi helt företagMen det ochväxa nyaom nya
funktioner somändå måste källanfunktioner, i företag kan beskattas därsamlas ett somsom beskattas därkan

finnas ifinns. klimat kommer definns, där företaget vi braHar attett källan, företaget,
Sverige. finns.

långtifrån delstatema salesNils USA har de flesta, alla,Mattson: I men
detolika slag. fungerar ungefär mervärdesskatter,tax De ärattsomav

såvarierar mellanleverantören betalar. Skattereglema staterna, genomsom
någon tjänafinns kan kundenköpa i där det inte "sales taxatt staten

gåråtta på mistekanske sju, Vissa de detta sättprocent. stater omav som
någon där detskatteinkomster har försökt införa form users tax, äratt av

det finns ingakunden i stället för leverantören ska betala skatten. Mensom
så inte med endakontroller mellan delstatema, det fungerar i praktiken ett-

finns möjlighetundantag; bilar. Eftersom de ska registreras i hemstaten, en
där det intetill users betalas in bilen har köpts itax statatt attse om en

någonfinns sales tax.

beskattaSka ha skatt varuhandeln det enda sättetär nästan att skattSka haman en man
inte vill varuhandelnleverantören. beskatta kunden i utsiktslöst,Att är stort sett om man

måsteockså manviktigtha kontrollsamhälle inte denna världen. Det ärär attett som av
beskatta leveran-Mångautvecklingen delstater i USAinte grund skattesystem.stannar av Att beskattatören.

någon också, alltsåform skatten skahar velat ha users tax det här attav skullekunden
alldelesbetalas i den delstat levereras, Clinton har rätt när kontroll-krävasom varan men ett

låta någonting samhälle intehan vill handeln utvecklas fritt först. kanInternet Det somvara
dennaär avframgångar väl rörelsekan i Sverige. hadeAnnarsävenstora en somsom ge

världen.utomordentligaTailorOnline aldrig funnits i Oviken. Regionalt finns det

på landetmöjligheter för företag utvecklas det här i delarsättetatt av som
inte hade haft chans.annars en

påverkasHur stadsbilden

stadsbildenMadeleine den reellaHeland: Vad kommer hända medattvon
får så och handlarvi orörliga kunder sitter framför sina datorernär som

små strökunderVad kommer hända med alla affärer leveratt som
något ide läggas spännandeKommer ner Detta är att taatt uppsom vore

stadsplanediskussion.en

järnvägar, bilarWeje Sandén: All kommunikationsteknik handelsfartyg, använderFolk--
påverkat förjaghar arkitektur och geografi. Enligt de företag har Internetpratatsom

bekvämlighetensmed priset underordnad betydelse Folk använder InternetInternet.är av
skull och för attpåför bekvämlighetens för tid. Priset kommer alltidskull och att spara tid. Prisetsparafårfjärde i dag vitredje, plats. Vi har den utvecklingen i samhället att mer på tredje,kommer

Därför detoch närbutiker, 7-Eleven, just bekvämlighetsskäl. är fjärde plats.mer som av
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någon frågansmåbutikema,knappast risk för det vilket mervärdeärutan om
adderar till kunden.som man

förändras.Ulf Höglind: inte heller stadsmiljön kommerJag tror att attDe hotassom av
Intemethandeln kanske den kan förbättras. hotas Intemethandeln inteTvärtom Deär ärsom av

småinte butiker i små utanför.butiker i shoppingcentra bordeDetvärtomcentrum utan stora
centrum ,utan stora rädda. butik inne i stad har personlig service och braMen ettvara en en somshoppingcentra i

utbud lär inte bli utkonkurrerad dator.av enutkantema.

3.4 SLUTORD

ofta framtidenGunnar Hedborg: tycker migJag när prataratt omse man
något antingen-eller-förhållande.i framtidenshamnar slags Jag atttrorman

mångfaldens mångfalderbjudassamhälle samhälle, där det kommerär att
frågan framtidaenfald. centrala här Vad ska denDenän är: trosnarare om

utvecklingen

tankenflesta har talat har eller mindre ställt sig bakom denDe attsom mer
kraftigt, framför alltelektroniska affärsverksamheten kommer expanderaatt

något vi haft i"business-to-business"-delen. har längeDet ärsenare som
föregångareSverige; bilindustrin sina underleverantörer. Vihar varit med

fårutveckling för konsekvenser ihar olika berört vad dennasätt
våraframtiden det förutsättningar finansiera välfärden,vad gäller att men
någonjag upplever inte har riktigt klar uppfattning här.det Detäratt som en

frågor måste på.vi följa och observantaär som noga vara
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kan göra4. Vad bör och staten

MÖJLIGA VÄGAR VÄLFÄRD4.1 FYRA MOT

Florén,Per Kairos Future

få vadSverige nation behöver bättreett grepp om somsom
också lärahänder och i vilken takt det händer. Vi behöver oss

hur vi ska genomföra förändringar. Allt tyder attmer om
förändringstakten länder snabbt kankommer öka och deatt som

får då försprång.ställa sig ettom
offentlig verksamhetIncitamentsstrukturema inom statlig och

målinriktade. måste också blikan Offentlig sektorgöras mer
behålla.för villbättre de tjänsterargumenteraatt mansom

måste förhandlingarVi aktiv del i internationellata om
får in kunskap ielektronisk handel och till vi snabbtattse

vi ska tekniken och hur vi skaSverige hur dra nyttaom av
vår lagstiftning så positiva förutsättningar.det skaparattanpassa

ökadelektronisk handel,Om grundantagandet skattebasen eroderarär att p.g.a.-
målet urskiljautflyttning vi vill generella välfärden, kanoch bevara denäretc. att man

fyra förhuvudprinciper klara detta:att

öka eller värdesäkra de offentliga inkomsterna.Att0
Att minska eller kostnadssäkra de offentliga utgifterna.0

till olikaskilja vissa delar det generella välfärdssystemet och överföra dessaAtt ut0 ur
försäkringssystem med allmän, facklig eller privat huvudman.typer av

låta såmänniskor ökat lokalt eller kallat civiltAtt ta ett0 ansvar.

och öka inflödetDet attraktiva alternativet kunna dra situationenmest att nyttavore av
elektronisktill internationellSverige och den svenska statskassan lockaattgenom

ochförmånligahandel till Sverige med villkor och avgifter och med tydliga lagar
skulle fler arbetstillfällen därmed ökade skatteintäkter. Ettreglementen. Det ochge

närliggande tillförsäkra företag aktiva inomde svenskasätt ärärannat att som
elektronisk förutsättningarhandel bra för sin verksamhet.

oegentligheter;kan fundera hur ska hindra bortfall fusk ochMan genomman genom
skaskärpt kontroll eller för inte skatteobjektenlagar. När det gäller skärpta lagar attnya

endaförsvinna undandra sig internationell harmonisering förmodligen deteller skatt är
för Sverige, hindra de härmöjligt. Möjligheten lagstiftning, unikär attsom genom

så lättrörligheterna förefaller mycket liten, framför allt med tanke det är attatt
kringgå de skärpta lagarna olika exempelvis flyttamanövrer, att serverengenom som
utomlands. Mycket rinner mellan fingrarna vi försöker fast det.taom
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Hårdare kontroller, bland vilka köper datorprogram haröver nätet, nämntsannat av som
tidigare. praktiska försökaTeoretiskt det möjligt, det innebär problem. Attär storamen

så likaavlyssna till del ogörligt eftersom allt händernätet är nätet ut.stor som ser
Även mån vihär internationella överenskommelser framkomlig Iden kanväg.är en mer
få såöverenskommelser inom eller block underlättar det,EU ännu störregemensamma
för då påminskar incitamenten flytta verksamheter.att

sådantVi alternativet skattlägga inte kan flyttas, fastigheter,har kvar att t.ex.som
Vattenkraftverk, finns för hur mycket skatt kanoch det gräns tas utgruvor men en som

på nått någotfastigheter vi fall ha slags tak.de objekten. tycks i alla DetFör ärnu
måste ingen oändlig källa tillmöjligt vi tillbaka och höja där, det äratt mer men

skatteinkomster.

förslagen transaktionsskatter.Vi kan tänka inflöden och funderastörreoss nya om
Även få både sänkadet kräver internationella överenskommelser. fler i arbete skulleAtt

frågan vi utnyttjakostnaderna för arbetslöshet och öka inkomsterna, bara kanärmen om
så i Sverigeden tekniken för arbetstillfällen. Vi har inte varit bra detattnya generera

stårtidigare med undantag för mobiltelefonin, i för hela tillväxtenstort sett nyasom av
arbetstillfällen inom den privata sektorn, vi kanske kan bli bättre.men

på viSedan kan fundera befintliga skatteobjekt. Om utatt ta ut tarman mer av mer
förmåga jobbar iarbete drabbar det dem har minst flytta sig, dvs. dematt somsom

vården, drabbar democh skolan. Om vi ökar skatteuttaget saker det somomsorgen
Återigenrådinte själva. dekan flytta sina saker eller inte har flytta detärattsom

uppstår vårenergi problem medställda riskerar drabbas. vi detLäggersämst attsom
övergå frånenergifonner. bensin till metanolambition till Skulle överatt t.ex.nya

försvinner skatteunderlaget ganska rejält, eftersom liter bensin egentligen kostar 1:50en
liter metanol kostar 6:50.men en

På åtaganden minskad ambition i nuvarandeutflödessidan kan tänka sig färre ellerman
åtaganden. åtaganden uppgift- ska drabbasbort delikat EnAtt ärta vemen

naturligtvis till sänktnedrustning välfärden minskad ambition leder enav genom
står kraftiga tillväxtenskattemoral. Vi dessutom inför flera utmaningar, med denstora

statliga finanserna.riktigt gamla det kanske hotet balans i destörsta motav som

finnsSlutligen kan tänka sig bättre produktivitet inom nuvarande Därsystem.man
blev flersäkert del i de fall administrationen har ökat. bättre detDetgöraatten vore om

lärare i stället för fler elevadministratörer och patientadrninistratörer.och sköterskor

och dem med olikaDen tredje skilja delar ersättavägen att ut systemetvore av
försäkringslösningar. avgift- ersättning A-kassa,Traditionella försäkringslösningar är

sigsjukpeng och insättning-utbetalning pensioner, där kan tänkaetc. enman
fårtydligare koppling in vad välfärdskonton,mellan vad betalar och Deut.manman

ocksåutbildningskonton diskuteratseller medborgarkonton har är sätt göraett attsom
öka betalningsmoralen.viss avgift tydligare för den enskilde och därmednyttan av en

exempelvis alkoholskatten, därkoppling mellan risk och kostnad finns redan i dag iEn
prispålägget idelvis täcka kostnaderna för de skador alkoholen orsakartänktär att som

sjukvården, såytterligare inomsamhället. skulle kunna utvecklasDetta att
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påersättningsnivån från orsakat skadan, grundminskar själv har t.ex.staten avom man
det har gällt ökarattfylla eller fortkörning. harDenna använts när atttyp argumentav

arbetsgivamas avgifter för personalens sjukskrivning.

frånfått inomsolidaritet har förskjutning betydelsenBegreppet att en gruppen man
fårtillstödjer ömsesidigt, inom lokal fackföreningsklubb,varandra attt.ex. manen

Förespråkarefrån håll, från för civilaeller kommunen. detstatenannatpengar
för lokala varandra. ingen självklarsamhället talar öka det Det äratt ansvaret gentemot

flyttarlösning i värld där människor ochmer mer.en

försvårasbör olikahär vad kan ochDe göra,staten avresonemangen, om
så,trädgårdsmästareträdgårdsmästarparadoxen. kanomständigheter. dem EnEn ärav

fåegentligen aldrigoch plocka bort sniglama, han kan detogräs attvattna, rensa men
På statliga inte skapakan med undantag för den verksamhetenväxa. sätt statensamma

skaarbetstillfällen eller företag, bara skapa goda förutsättningar för dessautan attnya
till.kunna uppkomma och växa

frånGenerositetsparadoxen gäller allt psykoterapi till u-hjälp. hjälpJu ger,mer man
får hjälpen bli passiviserad psykologiskt plan. Attdesto tenderar den att ettmer som
så låta. acceptansparadoxeninte det enligthjälp till Självhjälp enkelt kan Menär somge

bidrag hos befolkningen specifikt eller precist det Jublir mindre accepteratett mer
bidrag blir det. innebärbredare och generellt desto Det närär,ett accepterat attmermer

försöker bidrag effektiva, de igöra tappar acceptans.man mer

Behov erbjuds,tillgångsparadoxen kan kalla det faktum destoatt merman mer som-
London uppfannskonsumeras det. leder till trafik, ochBättre Iomvänt.vägar mer

alltså upptäcktetraffic evaporation, trafikavdunstning,begreppet när man
trafikenkonsekvenserna överbelastad bro stängdes. hade räknat medMan attattav en

tidigare trafiken.skulle andra i stället försvann minst 20 den Ivägar, procentta men av
tågtunneln blev klar.Danmark har antalet under Stora Bält ökat sedan Denpassagerare

tågtrafiken flyg- eller färjetrafik. totalaökade har dock inte medfört minskad Den

resevolymen har ökat förbindelserna blev bättre.när

incitamentsdilemma, dedet gäller förändringar inom har vi dvs.När attstaten ett som
på lågska genomföra förändringar oftast inte belönas för genomförd förändring, varken

nivå.eller finns stark motivation för bevara läget dethög Tvärtom det atten som
mångalångförändringar tid, blir dyra och i fall misslyckas.Konsekvensen blir att tar

någotmedborgarna har virelationen och andra offentliga instanserI gentemotstaten
mångatrovärdighetsdilemma. människor räcker det medkan kalla för Förettsom man

dåliggångminus för upphäva sju plus. Om har maträttserveratett att enman en en
dåligamåste gångersju innan har detbra vägtmatrestaurang, man uppman servera

får förtill detta. gällerintrycket har kunden om chansen Detsammagettman man nu
något tillfälle eller kommunen haralla kan berättaNästan när statenstaten. om

gångerbehandladmisshandlat mig har blivit rättvistMen ärettatt parsom person. man
ocksåihåg bidrardet ingen kommer eller berättar för sina bekanta. Dettanästan som om

till motivationen för solidariskt betala de offentliga kostnaderna minskar.att att
Något framstår Sverige nation behöver ha bättremycket tydligt är ettatt greppsomsom

verkligen utflyttningvad händer och i vilken takt det händer. Sker det en avom som
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människor Vilka det flyttar får ocksåVilka effekter det Jag det heltär ärtror attsom
nödvändigt vi land lär mycket hur vi ska genomföra förändringaratt som oss mer om
inom offentlig sektor.

Allting tyder förändringstakten Dåinte kommer bli lägre högre. detäratt att utan
klart de länder snabbt kan ställa sig och sig till den situationenatt som om anpassa nya
får försprång. näraliggandeEtt incitamentsstrukturemaexempel i statligaär göraett att
och offentliga åstadkomma,verksamheter i linje med vad vill dvs. belönamer man
förändringar kontinuitet.änmer

Offentlig sektor, måsteoch kommun, bli mycket bättre för destat att argumentera
tjänster behålla, såvill vi medborgare känner de värda betalaäratt att attsom man som
för. måsteMan betona det lönsamt för mig medborgare handäratt att tarsom man om
värstingar tidigt stadium och inte tills blivitde har kriminella. Förväntarett tungt
trovärdigheten ocksåmedborgarna det viktigt komma till medär rättagentemot att
oönskade effekter sänker tilltron till nuvarande skattesystem, det faktumt.ex.som som

våraingen allra rikaste företagsledare förmögenhetsskatt.betalaratt av

måsteVi aktiv del i de internationella förhandlingarna elektronisk handel ochta om se
till fårvi snabbt in kunskap i Sverige; kunskap hur ska vi dra teknikenatt nyttaom av
och hur vi ska vår sålagstiftning det skapar positiva förutsättningar.attanpassa
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GYLLENE SYSTEMET4.2 MYTEN OM DET

Lindgren, TidenAnne-Marie

måste sig varandra detMycket för ländernatalar närnärmaatt
också vissa skatte-totala Troligtgäller det skatteuttaget. är att

försvinner. ordentligbaser urholkas eller helt En översyn av
måste höjningbl.a. hurmöjligheter och risker göras, avav en

andrasänkningfastighetsskatten skulle kunna växlas mot en av
ändå mista.skatter, vi misstänker vi kommer attattsom

får kan begränsasvilka utgifterDessutom över somman se
lyftaframför försäkringssektorn. Atteller ändras inom allt över

kanfinansieringen till välfardskonton/medborgarkontondelar av
måste skydda de socialalösning. det längsta vi dockIvara en

sjukvård, ochtjänsterna; äldreomsorgutbildning, även

familjepolitiken.

Vad kantvå frågor göra ochavgörande: Vad bör-Det är är statenstatensom
på. går tilljagjag Sedangöra. tänker börja med den första, harJag överettsom svar

måste någotbliden andra, där annorlunda.svaret

landsting kunde fortsättaochtycker det bra kommun göraJag attstat,att omvore
centralaerbjuda folk dellandsting i dag, dvs.ungefär det kommun och görstat, ensom

vård rimligt försäkringsskyddutbildning, ochsociala tjänster och närettomsorgsom
försörjningsförrnågan betyder inte jagolika skäl inte längre bär.den Det svärattavegna

på offentliga de i dag.varje detalj i de systemen utsom ser

socialförsäkringar och bidraggällerVi har flera olika huvudmän inblandade detnär av
fåkanalltid samstämda med varandra, vilketolika slag. Reglerna inte görär att man

många avseenden skulle vi tjänaöverlappningseffekter.konstiga marginaleffekter eller l
samordna dessa med varandra.att system

andrai riktning heltförändringarna arbetsmarknadendessutomJag motatttror
småföretagsamhet,inslagvi vid och ökatkontraktsformer dem ärän ett avvanasom

måsteinnebär Dagensmed allt vad det för med sig, i sig självt över.att systemen ses
långa företaganställningen bestämtregler skrivna med den fasta och ganskaär ett

hållermall. mallen raskt förändras.Den attsom

ioffentliga sektorn vi harfördelar omfattning denhel del med denJag somavser en
andramed iinte minst därför jag har jämförtSverige i dag. det kanskeJag systemattser

inteskaparsocialförsäkringssystemländer med andra konstruktioner. Generella
rädslaavstå från jobbinlåsningseffekter bytaarbetsmarknaden. behöverIngen att av

mycketfår kan däremotför pensions- eller försäkringsvillkor. Detsämreatt manman
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fåväl i baserade branschvisa lösningar eller avtalsförsäkringarärsystem som av
något slag.

ocksåJag misstänker den flexibla arbetsmarknad framföratt mer som ser oss
egentligen innebär krav starkt socialt grundskydd i botten. Om ska kunnaett ett man
vandra mellan olika anställningar med olika ekonomiska villkor och kanske skifta
mellan perioder anställning och utbildning eller arbetslöshet, kan troligen inteav man
pensionsspara måsteregelbundet. Det helt enkelt finnas skyddsnät.ett

fördelenGenerella försäkringssystem ocksåhar de inte skapar fattigdomsfällor. Detatt
betyder faktiskt, vad i dagens debatt, de motverkartvärtemot sägs attsom
bidragsberoende. verkliga bidragsberoendetDet har i länder med mycket starkaman
inslag behovsprövade i USA eller Storbritannien. Generellasystem systernav som
stigmatiserar avståinte. behöver frånIngen hjälpen därför bliratt ta emot att man

fårutpekad bidragsmottagare. inte denMan här uppdelningen i vi betalarsom som
och de emot, samhällspsykologiskt väldigt farlig.är Det tyvärrtarsom som ser man
tydligt årensföljer de debatt framför allt invandrarnas socialbidrag.senasteom man om

Generella har ocksåregel fördelen hållastransaktionskostnader kansystem attsom nere.
De har omfördelande bådeeffekter. gällerDet försäkringslösningama ochäven större de
offentliga Dåtjänsterna. jag egentligen inte de inkomstomfördelanderentmenar

Vårteffekterna. baserar påsig inkomstersättningsprincipen vid sjukdom,system, som
arbetslöshet eller pension, kan inte definitionsmässigt samtidigt starktvara
inkomstomfördelande. måsteDet det eller det andra. Men fördelning handlarvara ena
faktiskt så.lite änom mer

Täckningsgraden inte frånoväsentlig fördelningssynpunkt. hög täckningsgrad,är En
alltså betyder ingen faller utanför, fördelningspolitiskt viktig. deFörärattsom som

faller utanför det kan vi i dåligaandra de har Högärsystemse som egna resurser.- -
likasåtäckningsgrad viktigt sjukvårddet gäller eller utbildningär när t.ex. av samma

skäl. fallI det de faller utanför.ärannat svagaste grupperna som

Det finns fördelningsaspekt ibland glömmer bort, jagen annan som man men som
tycker viktig. iDet generella kan utjämnaär kostnaderna mellan olikaär att systemman

människor. tydligaDet exemplet i privata försäkringssystem premienär ärattgrupper av
mycket högre för den alltsåhar det behovet, kan misstänkas utnyttjastörstasom som
försäkringen ofta för han sjuk eller handikappad. offentliga viIär göratt system

har viDär högkostnadsskydd förtvärtom. de allra behövande. Vi harett mest t.o.m.
särskild rättighetslagstiftning för handikappade.

Sedan det klart kan rikta kritik den välfärdspolitiken.är generella kanManatt motman
rikta kritik alla eftersom det perfekta sådaninte existerar. kritikEnmot system systemet

ideologisk, människor bör förär sin välfärd, uttryckeratt ta mer ansvar egen som man
det. kan inteMen bara diskutera välfärdssystemet i den enskilde, vad hantermerman av
får eller vad hon Välfärdssystemen påverkarsociala De hur helagör. är system.
samhället fungerar, hur relationerna mellan människorna påoch hur viutser ser
varandra.
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våra medför själva eller barnVi inte till pension eller skolaköper bara rätt ossen
påverkar samhälletvilket i sin hurVi rättighet för andra,skatterna. köper även turen

sammanhålletvågar stabilt samhälle harfungerar. relativtJag sägatror att att ettman nu
klyftor,samhällen medför allihopa. Medan splittrade samhällen,värde storaett oss

består allihopa.faktiskt skadliga förmotsättningar ärsom ossav

diskussionen vad kankritik för tillSedan finns andra göra.över statentyper omsomav
hur mycketmöjligheten till finansiering. Oavsetthandlar skattetrycket,Det manom

ocksåfår för ställatillräckligt mycket realisttycker bör göra, attatt staten varaman
så Går få såfrågan går in mycket pengardet mycket. detgöra attattom

så kankostnadsfördelarjag ärlig jag inte detSka storatror att som manvara ger
medföra.välsignelser sänkta skatter skulleföreställa sig, hör debatten vilkanär man om

sig ganska lik hela västvärlden.Kostnadsutvecklingen inom trygghetssystemen överär
vilkaskiljer hur fungerar,oberoende hur DetDet ärär systemensystemen ut.ser somav

får ochhar pensioneromfattas dem och vad olika USAut.gruppersom av
alltså viaarbetsgivarna,utsträckning finansierassjukförsäkringar i stor avsom

åtskilliga företag suckarbranschlösningar.avtalslösningar eller Det änän värreär som
företag dyrt det blir.svenska huröver enormt

tillarbetsgivare betalar hälften avgiftenvi där anställda ochTyskland harI ett system av
kostnadsutvecklingen där. Förpensionskassor. diskussionsjuk- och Det är samma om

vi harfå restriktioner ungefär deninfört antalkostnaderna har typatt ett av sommanner
sjukfönnånema.och framför allt Igjort i Sverige det gäller utnyttjandetnär

alltså intevad vi har. harStorbritannien har betydligt lägre skattetryck Deänettman
ganskamycket här. gengäld harproblemet med skattekilar diskuterats I storamansom

ochkomplicerat med skatterproblem med fattigdomsfällor. oerhörtDet är systemett
lågavlönadefönnåner för plusavdrag och bidrag och speciellt behovsprövade ett system
alltså få marginaleffekter,in tidigt. kanmed progressivitet Mansätteren som

Dålåga det inteinkomstskikt 100tröskeleffekter, i ganska ärär över procent.t.o.m.som
går jobb.så arbetslöshetsersättning harkonstigt folk hellre än ettom

på försatsningama skolanBåde vi de offentligai USA och i Storbritannien äratt omser
råd tillså dålig, sina barndåliga, flyttar de familjer harskolan helt enkelt bliratt som

dåligatvå går kommunalafår effekter. kvar i de förprivatskolor. barnDet De som
får svårt arbetsmarknaden.får hävda sigskolorna otillräcklig utbildning och atten

andrastartförutsättningama redan tidigare. deoftast barn har de FörDet är sämstasom
börda farniljebudgeten,familjerna blir kostnaderna ofta väldigt tyngretungen

offentligtför lite bättreförmodligen hade varit betala skattvad detän ettatt
skolväsende.

låga social välfärdtillsammans med rimliggyllene skatterDet här systemet ensom ger
finns helt enkelt inte. Utbildning,rättvist fördelad marginaliseringseffekterär utansom

sjukvård hygglig kvalitet kostarrimlig omfattning och Detoch äldreomsorg pengar.av
påverkargår på ekonomin i övrigt.ellerinte betala för det det sättannatutan att ettatt

ovanpå lönensvårt kostnadskilen för lägga avtalsförsäkringharJag att attatt ense
skatteñnansieradför lägga ditskulle annorlunda skattekilenän att envara

själva leder det väl till kräverpensionsavgift. de anställda betala avgifternaSka att man
ändå skafå råd inte lyckas ochden avgiften. Om dethögre lön för betalaatt att man
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betala det själv, verkar dålogisk slutsats efterfrågan påminskar andraatten vara
produkter eftersom måsteinkomsten till skolavgifter elleravsättasmer pengar av
pensionsavgifter.

sådanaMan kan föra stårhär i ändåMen slutänden inför verklighetresonemang. man en
frågan gårdär det de här skatterna. dag det mycket förär I talar viäratt ta ut attom som

måste räkna med skattekonvergens, måstedvs. länderna sig varandrastörre närmaatten
i varje fall det gäller det totala skatteuttaget, och sannolikt vissa skattebasernär att
urholkas eller kanske försvinner.rent av

Nu kan inte säkert håll går.vilket utvecklingen ska akta sig förManveta attman som
bara skriva fram dagens tendenser det kan alltid komma stoppklossar gör attsom-
utvecklingen pådock uppståJag säker det kommerväg. är rätttar att att etten annan

påpolitiskt tryck den nivåninternationella motverka urholkningenatt t.ex. av momsen,
den elektroniska handeln kan innebära. För inga regeringar, färg, gillaroavsett attsom

bli med statsinkomster. stårAlla industriländer dessutom i dag inför akut problem,ettav
nämligen klara ökade kostnader orsakade andelen äldre ökar mycket snabbt.att attav nu

slår både påDet på vårdkostnader.pensions- och

Så möjligen såutvecklingen inte fullt riskabel föreställer sig iär dag. Men detsom man
tillräckligt hållermycket talar för påär det hända saker gällervadatt attsom

möjligheten in intäkter, samtidigt stårvi vi inför ökade utgiftskravatt ta vet attsom
inom vissa sektorer, framför allt utbildning måste hållaoch äldreomsorg. Därför man en
beredskap för förändringar, och börja diskutera handlingsalternativ

Då kan naturligtvis, på,Florén inne börja med efterPer sökaattman som var nya
skattebaser. dåEtt uppenbart fastighetsskatten. kommer inte kunna täckaDenär attsvar
allt eventuellt bortfall, det fullkomligt såsjälvklart. eftersom där givetMenär ärsvaret

utgångspunktrimlig i dagär undersöka hur höjning fastighetsskatten skulleatten en av
kunna växlas sänkning andra skatter vi misstänker vi kommer blimot att attav som av

sådanmed i alla fall. En växling borde ganska snabbt, medan fortfarande hargöras man
något växla med.att

Den sänkning fastighetsskatten någothar gjorts kanske ska beskrivasav som som
Ävenostrategisk. det här inte det enda eller i framtidaär största momentetom en

skattepolitik tycker jag det litet oroande, eftersom det visar litehuräratt
framförhållning och skattestrategi inför de här, i varje fall möjliga, förändringarna som

har. Min rekommendation konkret inte försökaskulle i dag pekaatt utman mer vara
vilka måsteskatter sänkas höjas, bådeoch ordentliggöra översynutan attsom en av
möjligheter och risker.av

Det andra naturligtvis får efter vilka utgifter kan begränsasärmomentet att man se som
eller förändras. Per Florén pratade plocka administratörernabort ochatt satsaom
dem kan fackjobbet. inte effektivisering.Jag alldeles säker det Ser viär ärattsom en

åklagarväsendetpolis- och det exakt det har gjort; har plockat bortär som man man
administratörer. Följaktligen på åklagarehamnar alla ärenden hög medan ochen massa

poliser sitter och skriver maskin själva. Administratörer kan ha funktion. Det ären
sånämligen de det möjligt för fackutbildadede och sköta detgöratt experterna att som

på.de braär
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för min del det främst försäkringssektom, kanskeJag ska ärtror att som man se
så långsiktigtframför allt pensionssparandet. pensionssparande det möjligtEtt är äratt

nå ersättningsnivåer.skapa former och rimligadär kan hög täckningsgradatt man en
kommer andra socialförsäkringar, och detDärnäst sjukförsäkring a-kassa. Där kan som

kallas för välfärdskonton intressant lösning, inte föreller medborgarkonton attvara en
lyfta hela finansieringen kanske delar den.över men av

Samtidigt bör klar minskar sitt ekonomiska ansvarstagande,över att statenman vara om
måstekan knappast diktera hur de lösningarna ska människorDetstaten ut.nya se

enskilt eller i ha bestämma själva. Sedan jag vi i det absolut längstarätt att tror attgrupp
måste alltså sjukvård naturligtvisskydda de sociala tjänsterna, utbildning, och

Även så långtäldreomsorg. familjepolitiken oerhört betydelsefull skydda detär att som
möjligt.är

svårareEffekten de otillräckliga samhällsinsatsema sektorer mycket fördessa ärav
ocksåden enskilde själv. riskera kraftiga effekter förDet betyder kanatt attparera man

hela samhället. viktigt i individenFör det vi inte bara talar hurärsagt, tennerattsom av
påverkas också påverkas.hur isamhället sin helhetutan av

utifrånmodell bör diskuteras civila samhället, den formEn detärsom av
föräldrakooperativa dagis för. handlar andraGunnar Wetterberg pläderar Detsom om

varsågodsamhällsförändringar bara i till folk, och sköt detallmänhetän största sägaatt
Ärsjälva. såhär finns nämligen utbytbarhet mellan tid och detDet atten pengar. man

fråganmåsteska samhällsjobbet själv, det i relation tillöverta ommer av man se
arbetstider. Har igenom dagis- och skolvärlden med bam och insettpasserat treman
bara vad det kräver i insats föräldrasamtal och fraktande till tandläkare och ärannat,av

inte jättelycklig på gårläggas ytterligare för skolan. nämligenDetöver attman ansvar
inte klara står jobbdet den tid till förfogande, dessutom haratt ett annatsom om man

sköta.att

här förändringar således SamtidigtDen hänger ihop med mycket kantypen annat.av
den flexiblare arbetsmarknaden, inte minst det faktum vi kanske inte behöverattnya,

hemifrån,likaanvända mycket tid arbetsresor kan sköta del skapautan en
möjligheter fanns påinte den stationära arbetsmarknadens tid.som mer
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En förloradeberäkning momsintäkterav

Per Florén:
går få någraDet inte fram exakta siffror hur mycket förlorar i momsintäkteratt staten

vid elektronisk handel, det inga i dag. Enligt Kairos bedömningär storamen summor
kan det momsfritt50 all musik importeras skulleInternet. Detöverattantas procent av
innebära år. Dåmomsbortfall gissningsvis miljarder kronor det troligen0,3ett per
köps färre datorprogram musikkassetter siffran föroch skivor, borde dettaän vara

såungefär hälften stor.

Spel hälftenbetydligt Om alla spel i Sverigeomsätter störreom pengar avsummor.
år.skulle utomlands skulle det innebära bortfall fyra miljarder kronor Viett per

dåräknar med eventuella sekundära vinster, kopplade till dem arbetar medäven som
påspel och skatter detta.

När det gäller utflyttning har Kairos tillsammans med SCB tittat mängd olikaen
varianter. femOm de heltidsarbetande inom privat sektor, 5007procent av personer,
flyttar utomlands pådet bortfall skatteinkomster cirka 15 miljarder kronor iettger av
konsumtionsskatt och inkomstskatt. Totalt detta cirka 2,5motsvarar procent statensav
inkomster. Eftersom vi såhar relativt liten spridning i löner spelar det inte rollstor atten

då ändå såantal rika försvinner, de inte bidrar mycket till statskassan.ett

Ovanstående uppgifter härrör från IT-kommissionens 6/98 IT ochrapport
nationalstaten. framtidsscenarier. SOU utarbetadFyra 1998:58, Perav
Florén och Mats Lindgren vid Kairos Future AB. Rapporten finns på YT-
kommissionens webbplats under: http://www.itkommissionen.se/itsite/pdf/rapp698.pdf
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4.3 SAMTAL

Vad kan görastaten

Peggy Bruzelius: Min gissning förmögenhetsskatten i negativdagär äratt. Husen flyttar inte
för statskassan; förlorar antagligen i kapitalbeskattning vad fastighets-än ut,man menmer man

värdena i Sverigepåin förmögenhetsskatten.hela Sedan klamrar vi fast vidtar oss
minskar radikaltfastighetsskatten och det i fallalla skattebas inte flyttar.säger äratt en som fastighets-omNej, det flyttar fårHusen inte den härär sant. ut, men man höjs igen.skatten

turistidyllsutvecklingen scenarioma i lT ochär ett rapportensom av
nationalstaten kommer naturligtvis fastighetsvärdena i Sverige minskaatt
radikalt jämfört med omvärlden. I och med det urholkas denäven
skattebasen. frågorna.Jag det oerhört akut hand de härärtror att att ta om

Sörgårds-hamnar viAnnars i eller turistskansenutvecklingen. min världI är
påvi god dit redan i dag.väg

FråganStefan Carlén: vihur ska lösa problemet med uteblivnaär hålmed iEn ärost
momsintäkter det gäller handeln såmed Om det fallInternet. i alla bättrenär över är änvaror

hål någonutan ostförlorar mycket detta det väl ganska god affäratt staten attpengar vore en
finnsalls. Det eninrätta effektiv kontroll, i alla fall det gäller de paketnären som passerar medpoäng attinte detta gårJag problem inte överbrygga.gränserna. äratt ett attser som plocka dein

nåMan kommer antagligen inte allt. vad alternativet egentligenMen äratt momsintäkter
såi fall få.Det skulle avskaffa hål kanmed i i alla fallEn äratt ost som manvara momsen.

hål någonbättre alls. finnsDet med plocka in deän poängutan ost atten
ändå får.intäkter som man

Daniel Stigberg: Fysiska kan vi absolut och kontrollera.öppnavaror
Svårare det med kunskap säljs digitalt. exempel SMHIsär Ett ärren som
tjänst, där levererar väderprognoser för viss plats och tid. Enman en
kontrollorganisation kommer dessutom kosta Ska kundenatt pengar. som
handlar dåelektronisk betala det, missgynnas elektronisk handelväg mot

på.andra Lagrådet ansåghandla inte skulle genomföra densätt att att man
lag utökar möjligheten paket vid just därföröppna gränsenatt attnya som

det inte samhällsekonomiskt lönsamt. får ståmotivering väl för sig.är Deras

Men vi inte beskattar elektronisk handel med missgynnas deom moms
vanliga butikerna säljer Då påböcker. kanske jag hellre handlar Internetsom
eftersom det momsbefriat, fast jag föregentligen skulle vilja handlaär

pris i Sverige. inteDet heller bra. vi det, blir det fel.Hurär änsamma ser

Madeleine Heland: dettaI politiska uppfattar jag majoritetattvon Industdstaten ochrum en
deltagarna inte kan industristaten industrialismenoch industrialismenacceptera attav som

struktur harstruktur har sin position samhällsekonomiska somi dettappat som nav
sin positiontappatdrivhjulet. återtaJag inte Anna Hedborg kan kontroll övertror att i detsom nav sam-samhällsekonornin hur hon sig, därför den verklighetän anstränger att som hällsekonomiska

sådanskulle ha gjort kontroll möjlig finns inte längre. de försök tillMen drivhjulet.en
målaskontrollstat tycker jag skrämmande.ärsom upp
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mångai väldigt anställdaStefan Carlén: finns redan dagDet
uppgift kontrollera vi betalar in skatter. Detskattemyndigheter är attattvars

många anställda inom tullen för hindrahar tidigare i varje fall funnits attatt
så väldig konstigt skadet smugglas tycker inte detJag är attatt manvaror.

från ändå demokratiskeftersom vi ihindra människor fuska med skattenatt
för vissa produkter. inteordning har bestämt vi ska betala skatt Jagatt ser

målar någon kontrollstat 1984.det hemsk å Det äratt storsom man upp
sig för genomföra.genomföra det har bestämtbara sätt attett att som man

svåraremycketkonsultverksamhet via det säkertdet gäller InternetNär ärJag tycker inte att
ändå måstefysisktså driva in det gällerdet konstigt närär att moms, men varor som man

ska hindraatt småjag inte med ganskaman undraröver gränsernatransportera resurserom man
frånmänniskor att rimligtviseffektivisera kontroll bordeskulle kunna den Dettypen varaavfuska med skatten.

från bokförlag i Englandenkelt vilka paket kommer t.ex.ettatt se som

tillhandahåller näringsidkare.och tjänster IJens Baastrup: De ärvarorsom
i fall de allra flesta länderalla länder finns bokföringsskyldighet, alla omen

finns faktisktvi inte Skatteparadis. Det rätt storpratar nog enom rena
ska harmonisera och kommakontrollmöjlighet. Problemet väl hurär man

villfungera. vi har konstateratemellan hur det här ska Somöverens stater
finns litealla sin skattebas. Det störrevärnastater nognog om

framgått.kontrollmöjligheter vad harän som

Vad bör görastaten

åsikt framförts flera talare hela IT-harAnna Hedborg: En är attMed bra avsomen
uppnåstabilisera sig,infrastruktur marknaden har behov sortsett att attrunt enav

den elektroniska framståri själva mediet detgenomskinlighet. finns otrygghetDet när somen
affärsverksam- några inträffautnyttja. kommeroreglerat och det kommer säkert Det attattvågarheten

viasig till behov kontroll och stabilitetting i kommer leda ettatt avsommänniskor
något också möjligheterfinns del deregelverk slag. härMen storpåutvecklas en avav

marknaden. den här marknaden representerar.som
Därmed skapas

också förutrymme måste vi ijag i VPCs styrelse sade jag viNär göra poäng attsatt att en avrimliga skatter
vårgenomskinlighet tydlighet iStockholm har väldigt speciell ochenomsättning.

någotmarknad. Möjligen det liknande vi skulle kunna IT-göraär
få infrastrukturskapa legitimationsinstrument och denmarknaden, att typ av

så mycketelektroniska affärsverksamheten kan människordenrunt som ge
vågar denna marknad. Därmedtrygghet utveckla och utvecklasatt man

åtminstone påockså omsättning.skapas för rimliga skatterutrymme
inventarier slutligVisserligen har vi alltid bostäder och andra fastakvar som

finns för de orkar bära.skattekälla, det vadgränsermen

sociala delar trygghet igäller ligga lite före för hitta deDet att att som ger
ocksåinnovationerIntemetvärlden. finns delDär göra,attnog en

fåsamhällsnivå. lyckasbetaltrygghet. Om svenskaEtt exempel är staten
så vi lärordentliga identiteter i utnyttjandet informationssystemen, att ossav
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vårthantera i statligaIT det infrasystem i sig detär göratt system, ett som
ocksåoerhört inbjudande för utländska företag dra sig till Sverige.att

Hans-Erik Holmqvist: Om elektronisk handel blir succé eller viveten Trygghet i
påinte beror fårDet antal viktiga faktorer, faktiskt den relationerännu. ärett attsom man

viktigt i affärs-beställer, ocksåeller det pris detäratt vet attvara som man man som anges
verksamhet.fåslutligen kommer betala. Trygghet i relationer väldigtärattsom man Därför detär

viktigt bådesysslar med affärsverksamhet. Det gäller förnär man viktigtoerhört att
konsumenter och i relationen företag till företag. inteOm inomvet vilkenman rättveta
vilket lands viss konsumenttvist ska skapas ska gälla.rätt göras somsom en upp, en

Behovet är stortosäkerhet kan mycket förhämmande utvecklingen densom vara av
legalav enbranschen. Vår bedömning i vilken utsträckning detta kommer attav infrastruktur".

påverka ocksåskattebaser har betydelse. gäller för konsumenter allraDet
också företagssidan, långsiktigadär det ofta handlarmest, men om

och beställningar. oerhört viktigtDet vilkenärstora att vetaengagemang
ska gälla.rätt som

någontingfinnsHär Sverige eller andra skulle kunnastaten statersom
"sälja, nämligen fålegal infrastruktur. I gengäld skulle intäkterstatenen

påmotsvarade investeringar i verksamhet. Ett exempel vadsom annan man
påkan inrikta sig bättre hantering immateriella rättigheter. Förär attav vara

så dåliga våraIT land vi ganska bevaka licenser.ärett -avancerat attpass
andra ocksåDet Sverige skulle kunna utveckla och sälja, det är attsom

utveckla offentligaden sektorn. Utvidgad Självbetjäning, interaktiva
blanketter och liknande har redan föreslagits. Om vi gick i förspetsen att
förändra och offentligaden sektorn och myndigheterna "IT-göra mer
fierade", det ocksåmycket möjligt det i sin skulle skapaär att tur
möjligheter för företag påspecialiserar sig utveckla just gränssnittattsom
mellan myndighet och individ eller myndighet och företag.

fråganandra viktigaDen det gäller handel logistik. kanDärnär är man ska inte stirraMan
också tänka sig Sverige skulle kunna utveckla sig. Vad ska vi med blind påsig allagöraatt att

led i affars-AB ska påPosten Hur eller skattebetalarna sin enägarroll där ochstaten se
måsteverksamhethur ska den utvecklas möjlighet vi lever tillEn randenär attannan digitalt.ske Det

låglöneornråden, ocksådet kan affärsverksamhet, det här exempletge som finns mycket att
Ävenmed skjorttillverkningen i Oviken. jag vill för vinnaom varna attgenom

konsumenträtten i sammanhanget, det möjlighet kunna utveckla den utveckla bl.a.är atten
marknadsföring.verksamhet.typen av

Sedan jag inte ska stirra sig blind alla led iatt attanser man
måsteaffärsverksamheten ske digitalt för finnsdet ska bra. Detatt vara

mycket vinna bara utvecklar marknadsföring,att attgenom man
konsumentinformation eller produktinformation.

Peggy Bruzelius: Vi har talat skattebasema, intäktssidan utgifternaochom
helt fenomen. någotmin bransch, finansbranschen, finnsIseparatasom som

heter arbitragörer. uppstårArbitragemöjligheter har imperfektanär man
påmarknader och olika regler olika marknader och det finns goda

möjligheter tjäna det. främsta effekten förbättradDen lT äratt pengar av
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kommunikation perfekt information. här kan skapaoch Detnära storanog
möjligheter för arbitrage skatter och välfärdssystem. Det kandet gällernär
alltså påverka både kostnaderna.skattebasema och

sitt kapital legalt eller illegaltkan tänka sig väljer haMan attIT förbättrad personer somger
någonstans delen sitt livdär kapitalskatten lägst, arbetarkommunikation störreär av

och perfektnästan låganågonstans utnyttjar välfärdssystemen därdär inkomstskattema ochär
information. bådefår utgifts- ochde optimala. förlängning vi effekterIär enDet skapar stora försäkringslösningarinkomstsidan. det denEnda vägen är typen somavurmöjligheter för

månnågon individen självvi diskuterat, livstid ihar det över ärattarbitrage somdet ennär
flestagäller skatter finansierar kommer vi och de andraoch del det här. Annarsstoren av

välfárdssystem. råka inte bara svenskt problem.länder i världen för detta. Det är ettatt ut

får liten klass- ochStefan Carlén: Om jag drista mig till göraatt en
så den flerakönsanalys de förslag Florén kom med,Per säger att avav som
servicenivåerslådem skulle väljaAtt attmot genomresurssvaga grupper.

lågavlönade lågutbildade.slåravgifter vi framför allt ochbetala vet motosv.
hårtslår LO-grupper,Försäkringslösningar vi väldigtpratade motsom om

för de har mycket risker vad SACO- har.större än grupper

ochcivila för migDet samhället detsammaär staten, att statensom
påverkas civila samhälletmedborgarna ska ihop och ömsesidigt. Detväxa

påverka politiskt. det jag duska Men ärattstaten tror menarsom
framför handlardiskussionen civilt samhälle där det allt attett omom

åtaganden naturliga nätverket,offentlig ska utföras det grannar,av
också lösningar,församlingar, familj Vi den attatt typenvet av somosv.

kommerfamiljer ochlägga barnomsorg och äldreomsorgöver grannar,
få intekvinnor detdrabba kommer För ärstörreatt att ta ett ansvar.som

handhemma ochmännen är svärmor.tarsom om

gårDiskussionen skullerisk och ut att taMånga mer ansvar omde om ansvar manav
i familj där allasig för födasframförda risker. Om harutsätter otur attman enman

frånförslagen är dånarkotika, skavissa eller det finnsröker eller alkoholskadadeär man
min synpunkt helt påockså få försökaför välfärdsstaten uppbyggdbetala detta. Hela är att
oacceptabla. De

alltifrånkan gällaminimera riskerna för de här Detresurssvaga grupperna.slår framför allt
för detkan väldigt braföretagare ska har blodprov. detJa,rättatt att talågavlönade varamot

lågutbildade. förlorar det eftersom vioch enskilda företaget, samhället helhet vetmen som
drogproblem derehabilitera hardet bästa ärsättet attatt att personer som

hårt,får vissa företagarein jobb. lösningen kan drabbakommer och Den
frånpå många framförda förslagentjänar Därför desamhället det. är avmen

någotså jättehotjag intemin synpunkt helt oacceptabla, länge motser
skatteintäktema. det politiskt val.Men är ett

negativa, för det finnsDaniel Stigberg: vi alldeles förJag tycker äratt
vi i dagmöjligheter tekniken. Sverige harotroligt med den Istora nya

årnågra vi hakommermycket omfattande kunskaper IT. Om bara attom
skulleväldigt imponerande.datorer i Sverige, vilket Detärmest per person

någontingvi kunna göra av.
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göraVad bör och kan staten

fårdiskussion viLena Askling: Min slutsats den här dagens är att nogav
går iallting inte med dekontrollera och gränsernaöppnaatt attacceptera att

fårtidigare. Viden världen gäller helt andra villkor än ta varanya
skattebaser. Vad detmöjligheterna och vad de för eventuella ärnyase ger

både i början och i slutetför värld vi vill leva i Allting handlar omsom
behov.människors värderingar och önskningar och drömmar och

ska viljaVi kan skapa förutsättningar i det landet för människorhär att har visat sigvara Det
därför rika,och verka inte därför enklast tjänahär, bara det ävenär attutanatt att pengar

framgångsrika,här har jag min familjs kulturella behov och andra behovoch störstatt
begåvadeochVijag vill jobba.möjlighet utvecklas. jag ochDet vägenatt styr vart tar var tyckermänniskor

vihar tendens glömma bort det människors behov avgöräratt att som varen det bästär attatt
Utgår från dethamnar och vilka regler vi kan i samhället. i Sverige.bomanenas om

måstevåldsammabehöver inte ha den här kontrollen. Det statenman
bli bättre att

förmedla.måste trovärdigtför detSamhället, de har makten närvarande göra attsom
Sverige bästa förutsättningarna. Jagdet land kommer skapa de härär attsom

dåliga Vi harvarit under hela 90-talet.tycker vi har fruktansvärt detatt
vi gjordevi och hur felbara hängt med huvudet och sörjt hur usla äröver

dividerat det blev det blev. Detoch skuld det ärär att somom vems
vi väljerför finns sakerverkligen dags sluta med det, det gör attatt som

framgångsrika ochmycket rika ochhär. har visat sigDet ävenatt stanna att
begåvade människor i det här landet. Det tyckertycker det bäst boäratt att

också måste på i förjag bli fönnedla, ställetmycket bättre attatt staten att
byråkratisk illaskapa slags kontrollapparat människor tyckerett om.som

faktiskt inteVi stolta vi samhälle ochbör haröver att ett stat servara en som
mångaväldigtalla andra. internationaliseringens tecken finns detIut som

på nations-forskare pekar det de kulturellaär särartema,attsom
identifieratillhörigheten, blir allt viktigare för vi ska kunnaatt osssom

viktigt villkorensjälva. villkoren för företagen blir alltmer lika detNär är att
vi kanför individen skiljer sig lite Vi i Sverige har mycketrätt sommer.

ocksåbevara och kan locka andra.som

håller påLindgren: diskutera utvecklingenAnne-Marie Om ska vart Våra värderingarman
vadtill gamla föreställningardet nyttigt ibland tillbaka ärvägen ettäratt att somta avom

samhälle hargottframtids-framtiden. 1890-taletsVad väldigt tydligt ingenär att avman ser
mycketlikafånga inträffade. Fallgropenprofeter lyckades in den utveckling faktisktsom betydelse för

utgå ifrån inte minstalltid läget det i dag, de krafter ochär äratt som utvecklingen som
styrkeförhållanden ha.existerar riktning utvecklingen tycksoch den faktiskadesom

möjligheternafungerarutvecklingen fortsätter aldrig i riktning. SnarareMen atttangentens
handla överså småningomhegelianska antitesendet gamla schemat; och syntesen.tesen,

Internet.

arbetarrörelsensVad 1890-talets framtidsprofeter glömde räkna medatt var
så här iframväxt. inte vad vi räkna med,Jag det glömmerärvet att mennu

vissainledningsskedet till utveckling det självklartteknisk är attstoren
väldigt mycketsektorer före andra i utvecklingen. intressenDerasär styr av

på detvad händer. det kommer inte fortsättaMen sättet.attatt varasom
Motkrafter kommerTekniken kommer sprida sig till andra sektorer. attatt
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mobiliseras. kommer upptäcka möjligheter utnyttja detMan att attnya
andra sätt.

Därför det lika farligt vifta det med det händer ingentingbortär att ett
gårspeciellt, vi kan fortsätta precis förut det detsägaatt attsom som nu

hållet och det till det. handlarhär bara Detär att attanpassa oss om vara
på,väldigt inför olika alternativ. Askling inne inteSom Lenaöppen är att

påverkbar.utvecklingen Utvecklingen inte objektivt givenglömma äräratt
vårabli härhar bestämt det ska det Detsättet. ärexpert atten som somav

naturligtvis precis likavärderingar vad samhälle harär ett gottav som
för faktiska möjligheterna handlamycket betydelse utvecklingen de attsom

Internet.över

någotNils-Göran Olve: gick hit och trodde vi skulle slagsJag att pratamåste tänka omMan
blivitdet hot skatteinkomster. Under dagen tycker jag mig ha klokare ochtill är motvem

har nyttasom jag ansluter mig till dem funderar vad det ärnu som snarare som
och glädje av stårsamhället för kan betalt för.tasom mansamhällets service.
Hur motiveras

Hittills har det smusslats med detta avgifter ochmycketrätt att tar utavgifter och man
skatter skatter, folk ska helst inte märka det, verkar det dag har vi kommit inIsom.

på måste påkanske tänka till det har och glädjeär nyttaatt man vem som av
samhällets service. sker kopplingen mellan den skattskyldige och detHur

utför samhälle för motivera avgifter och skatter Denattman som
Dåframöver. blir blirkopplingen kommer i detnärmare sömmarnaatt synas

långtsig pensioneringen, efternaturligtvis knepigt infinner vidnyttanom
så där intressanta problemdet betalade för sig. Detsäga äratt attman som

får på.fundera

någonsituationen formVad vi har kommit fram till den här kräverär att nya
utför vissaöverenskomna regelsystem och institutioner typersom avav

kontrollåtgärder ingenting sker sigeller garantifunktioner. därDet är som av
något ocksåfram, detsjälv. samhället kan hjälpaDet ärär men somsom

någotnödvändigt finansiera.sättatt

konkurrenssituationVi har SverigesJens Baastrup: gentemotpratattypiskt omDet är
vårttittatha så andra länder och vilka fördelar Sverige har. Sedan har visvenskt att om

dåligt självför- nuvarande välfärdssamhälle konkurrensfördel eller inte. Jag kännerär enen
troende, inteatt vårt dåligatypisk svenskhet i självförtroende vad gäller det vi faktisktsompå videttro som får visa vi har konkurrensfördel itycker bra. Framtiden välär ettom entycker bra.är

mån våra målvälfärdssamhälle, vi inte kan leva tillallmänt och i denVi härbra i uppär
måste vi, bestämmerSverige kanske vi ändra det. Vad jag efterlyser är att staten,

fårdet här Sverige.för hur det ska bra. Vi bra här i Viär ärut, attoss se
och inte problem vi inte kan leva till.bygga det bara se en massa som upp
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Avslutning5.

ESOAnna Hedborg,
framståreffekter.fånga IT-samhällets Detinte alldeles enkelt in detDet är äratt som-

först kommer konvergera. Därsannolikt företagsskatter och kapitalskatter attattsom
gäller förmögenhetsskatten. Närligger vi relativt väl till, möjligtvis vaddessbättre utom

hållFrånpåverkas. fleraåterstår faktisktindividskatter mycketdet gäller huratt se som
gälleroch varför. detefterlysts vilka flyttar Närhar ökad kunskap om som

detså samhällen. kommerviktig i de flesta Därvarubeskattning den alltär trots
samhällseffekternågonting gällerinternationella vadsannolikt hända denatt arenan

och regelverk.gemensamma

våga Sverigepå institutionenväldigt viktigt, har här slutet,Det är attsagts somsesom
åt, förnågonting någonting politiken. Jagfaktiskt kan bl.a.göra trorgenomsom man

ocksåpågår. ganskaVi harmin vi ligger mycket väl till i den utvecklingdel att nusom
-användarna trygghet. Detförutsättningar skapa de lagar och regler ITgoda att gersom

på området.väsentlig komparativ fördel det härär en

bådestarka,skulle vilja sluta jag började. samhällen kommerJag där De att somvara
härinvånare eller stabilt boendeför sina sig desamhällen vare ärär momentanamer

också tiden.effektivitet i denoch för sina företag, lyckas förena rättvisa och nyasom
frontlinjen.alltså på och ligga i Detgäller ha kontroll vad händer ärDet attatt som

grund för det.Vår användasviktigt. förhoppning den här dagen ska kunnaatt ensomvar

Gunnar Hedborg, IT-kommissionen
förmån få vi i Sverige harjust tyckervill det leva JagJag säga är attatt att nu.en-

något konstruktivt deutomordentligt goda förutsättningar försöka göraatt nyaav
fönnågalyhörda, vi harmöjligheterna. det kräver viMen är attattatt varaenav oss

gamla kursen inteförutsättningen för denflexibla. vi i tid kan konigera kursenAtt när
längre gäller.

inledningsvis.också återknyta talade Förvill sluta med till det jagJag att omsom
Låtår två wide web i världen.mindre sedan fanns det användare worldän osssex av

år anledning vi hörtför fyra suttit det här bordet medvi sedan hadesäga attatt runt av
förnågot skulle innebäradiskuterat vad dettalas hette world wide web ochnyttom som

då köpavårt vår hade talat möjligheternasamhälle, för utveckling. niTror attatt om
påfrån internationellafrån Tyskland eller spelböcker USA, billig alkohol och tobak

frågan minfundera lite den. Förkasinon via Ni kan bära med den ochInternet er
frågorna.nej alladel deär svaretegen

årockså fråga fyravi sitter härVi kan vad vi skulle prata omoss om, om
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Deltagare i samtalet

samtaletDeltagare i6.

ledarskribent, Aftonbladet.Askling,Lena

Advokatbyrå.skattejurist, Hamilton Coadvokat,Jens Baastrup,

styrelseuppdrag.Bruzelius, olikaPeggy

Handelsanställdas förbund.förbundsekonom,Stefan Carlén,

Fagerfjäll, frilansskribent.Ronald

konsult, Kairos AB.Florén, FuturePer

offentlig ekonomi ESO.för studier iordförande, ExpertgruppenAnna Hedborg,

IT-kommissionen.kanslichef,Gunnar Hedborg,

Stockholms universitet.institutionen,konsthistoriskaMadeleine Heland, lektor,von

Statsrådsberedningen.planeringschef,Holmqvist,Hans-Erik

statistik och ESA,för ekonomi, ADBInstitutionenHöglind, universitetsadjunkt,Ulf

Örebro.Högskolan i

Industriförbundet.ekonom,Lars Jagrén,

Tiden.Lindgren, chefredaktör,Anne-Marie

forskninginstitut för ekonomiskFackföreningsrörelsensforskare,Lundborg,Per

FIEF.

Uppsala universitet.Juridiska institutionen,professor i Skatterätt,Nils Mattson,

universitet,LinköpingsDatavetenskap,professor,Olve, adjungerad IDANils-Göran

konsult, Cepro.samt

IT-kommissionen.Affärer, f.d. sekreterare,redaktör, VeckansWeje Sandén,

för ESOvälfärdens faror"Digitalaförfattare tillDaniel Stigberg, rapporten varor,

IT-kommissionen 1998.och

utredningschef, Stockholms fondbörs.Vindevåg,Leif

Österman, ochför samhälls-Forskningsgruppenforskningschef,Torsten

informationsstudier FSI.

juni 1998.för samtalet, dvs. 2angivna befattningar gäller tidpunktenSamtliga
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12/98välfärdens faror IT-kommissionensDigitala Bilaga rapportvaror, -

1 Introduktion

åren handlaförtekniska utvecklingen har under de banatDen väg sätt attett nyttsenaste

tjänster, s.k. elektronisk handel. Om Intemetkonsultemasoch trorvaror man

till omfattande kommers; barakommer den elektroniska handeln utvecklasprognoser en

år förutspås Intemetl.för miljarder kronor handel kani svenskarna handla 5,8 Denna

således därför angelägetbli viktig del samhällsekonomin och detkomma är attatt en av

förändra ekonomin.studera hur den elektroniska handeln kan komma att

i fullständig.spekulerats i konkurrensen detDet har Internet närmasteäratt

påstås minimalaetableringshindrenTransaktionskostnadema noll, sägsnära varavara

uppnå 6. Vidare hävdasmarknaden kan jämvikt omedelbart OECD IE4 1998,och s.

drastiskt ibid. Med priset främstabehovet mellanhänder kommer minskaattatt somav

vilket kommerkommer tusentals Internetbutiker konkurrera konsumenterna,vapen om

på Därtillinflationsdämpande effekter ekonomin Yardeni 1996, Internet.haatt

återhållsamförakommer elektroniska betalningssystem tvinga centralbankema att en

Nicolini Telespenningpolitik, vilket ytterligare skulle dämpa inflationen Marimon,

alltså vinnarna i denl997, s.29-3l. och samhället skulleKonsumenterna vara

elektroniska handelns ekonomi.

ovanstående påståendenaifrågasätta de bedömerAllt flera börjar riktigheten i somnu

handelnKunskapsläget den elektroniskaspekulativa OECD IE4 l998, 6. omvara s.

både i sinknapphändigt, nationellt och internationellt, och forskningen är ännuär ännu

nationalekonomisk teorilinda. Syftet med denna dels med hjälpärrapport att ge enav

få hjälpeffekter elektroniska förväntas och medöversikt vilka den handeln kanöver att

effekter, undersöka konkurrensen verkligen fullständig, dels bedömadessa är attav om

påverkas elektroniskasvenska inkomster generellt kan komma denhur den statens att av

ESO2rundabordsdiskussion ochhandeln. skall underlag till medDenna rapport vara en

IT-kommissionen i juni 1998.

1 Enligt nyligen presenterad studie företaget Projector Strategi EY 1998, s.28.en av

2 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
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Eftersom den elektroniska handeln fortfarande befinner sig i utvecklingsskedeett

riskerar översikt utgå frånden elektroniska handeln bli stapplande. Genomatt atten av

de någorlundaegenskaper detta medium har och dessa skall visa siganta attsom

beständiga, ändå något såkan hoppas översikten beskriver framtiden. Vi kannärattman

analogi i bilens såg årutveckling. den första bilen dagens ljus för 100Närse en ca

sedan, fådet ingen exakt kunde effektervilka den skulle samhället.vetavar som

Genom förståttstudera bilens egenskaper torde eftertänksam vilkadockatt en person

dramatiska förändringar uppfinningen genomgåttkunde leda till. bilenFör även om

år såomdaningar under dessa hundra grundstrukturen densamma.ärstora

Begreppet elektronisk handel vitt begrepp i den anglosaxiska definitionenär ett som av

electronic oftast kategoriseras i fyra figurundergrupper 1se Typencommerce av

påelektronisk handel beror mycket vilka de inblandade Denna ärparterna rapport

fokuserad electronic retailing, skulle kunna till elektronisköversättassom

hemförsäljning, dvs. IT-baserade affärsförbindelser mellan företag och konsumenter De

Bemardi, Larsson Larsson l997, s.70.

3 gårI medierna det praktiskt dagligen läsa eller höra Intemethandel, elektronisk detaljhandel,taget att om

elektronisk affärsverksamhet, elektronisk affárskommunikation, Electronic Data Interchange EDI eller

någon form elektronisk handel. Begreppsförvirringen någontycks och tydlig definitionstorannan av vara

gårelektronisk handel inte finna. definitionerFör olika OECD GD185 1997, s.6;att t.ex.:av se

Utvärderingsrapport för projekt STELHA 96, Fredholm, 1996, U.S. of Defence,P., Departments. s.

Internet; och S.,Lennartsson, 1992, 15. Inte de världsorganisationema har kunnat kringstoras. ens enas

definition; OECD, EU och USA har alla olika definitioner OECD GD185 l997, s.6.en
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KlassificeringFigur elektronisk handel.1 av

Electronic Commerce

Business

Electronic Trade

Business Administration

Electronic Retailing ,-’

Consumer

Källa: De Bernardi, M., Larsson, F. Larsson, J. 1997, s.70.

formAnm: finns dag benämning for administration-to-consumer, dennaDet i ingen men av
kunna deklarera ochelektronisk handel mycket tänkbar, skulle skattebetalareär t.ex. en

betala kvarskatt elektroniskt Esprit 1996, Internet.

ihåg synergieffekter olikaviktigt komma det finns mellan deDet är att att stora

inteformerna elektronisk handel i vissa fall blir diskussionen ofullständigochav om

också viktigtsamtliga former berörs l998, s.192.Tapscott, D. Det poängteraär att

inte bara detelektronisk handel beroende InternetInternet. är änäratt ett, omav

Hädanefter dockviktigaste, flera medium elektronisk handel nyttjar. kommerav som

både hemförsäljningelektroniskbegreppet elektronisk handel användas medsynonymt

och Internethandel.

indelad följande näthandeln ochkapitel 2 beskrivs hurRapporten Iär sätt: vartutser

på i kapitel elektroniska handelns ekonomiskaden och sedan 3 denär väg presenteras

Efter detta följer i kapitel diskussion vilka effekter dessaegenskaper. 4 egen-en om

påfå dragits.skaper kan inkomster. Kapitel sammanfattar de slutsatser5statens som

så ochelektroniska betydelsefull inte funnitsDen handeln skulle inte Internetomvara

så baseraddärför kanske inte konstigt informationen den härdetär äratt rapportensom
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på sökagenter4,har samlats in just Newsletters, och databas-Internet. Intemet-

sökningar förhar hitta relevant och aktuell information. anled-Avanvänts att samma

ning såvälhar lT-orienterad vanliga tidningar Litteraturen haräven använts.press som

bestått såväl nyskrivna verk specialiserade elektronisk handel generellaav som

nationalekonomiska böcker. Utöver den tryckta litteraturen har har antaläven ett

få så möjligt5.seminarier elektronisk handel för bildbesökts nyanseradattom en som

4 En sökagent datorprogram för varje individ, förflyttar sig och utförär nätetett anpassat runtsom, en

bestämd uppgift Dahl Lesnick 1996, s.295-296.

5 Dessa bl.a. Framtidens affärer seminarium elektronisk handel Uppsvenskaär ett arrangeratom av-
Handelskammaren för Uppsala län och rundbordsdiskussion elektronisk handel anordnad KFB.en om av
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2 Näthandeln

kan i principfinns i dag ofantligt utbud och tjänster NumeraDet Internet.ett av varor

mångapåallt, färskvaror tjänster, handlasvissa och Internet. Ipersonnärautom

år då farthar elektroniska handeln kommer1998 pekats det den tautprognoser som

börjaAkerwall, S. Jenselius, 1998, s.32. Varför förväntas svenska konsumenterM.

elektroniska handeln harhandla Internet Intemetentusiastema hävdar denatt

handelö: hållaframförallt fem fördelar övrig Intemetbutikema kan lägre priser,gentemot

sortiment och bättre öppettider. dessutom enklare hitta produktDetstörre är attett en

åtkomligheten lokalt blir tillgängliga.Internet och inte finnsvarorär större som

två tjänsterelektroniska handeln kan delas in i framförallt ochDen varor somgrupper;

måstekan digitalt respektive tjänster levereras fysiskt.leveras ochvaror som

viaDigitala och tjänster kan under hela handelsprocessen hanteras Internet.0 varor

just inom handeln med och tjänster alla fördelar kanDet dessa Internetsär varor som

maximalt digitala och tjänster kommernyttjas och det därför sannoliktär att varor

musikdominera den framtida elektroniska tidningar ochhandeln. Programvaror,

metoder kan i digital formbehöver inte längre distribueras med traditionella utan

intelevereras direkt till konsumenterna. innebär till slutkundDetta vägatt varomas

några mellanhänder. Redan i daglängre behöver via butiker, kiosker eller andra

finansiellakonsumenter för handla flygbiljetter och sköta sinaanvänder Internet att

transaktioner U.S. 1998, 27-33. Allteftersom användandetDept. Commerce avs.

yrkesornråden underhållningssektom,ökar berörs konsulttjänster,Internet även som

hälsovården7.försäkringsbranschen, utbildningsväsendet och

kräverFörsäljning fysiska kan skötas Internet, att varorna0 menav varor

effektivisera produkt- och lagerhanteringentill kunderna. Genomtransporteras att

automatisera orderhanteringen kan Intemetföretagenoch att pressagenom

6 1998, 1996,Se Akerwall Jenselius 5.32-33 eller Esprit Internet.t.ex.

7 bilagaexempel hur branscherna kan komma förändras piratkopieringen musik,Ett utgöratt seav
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distributions- och transaktionskostnadema. Globalt det främst böcker, skivor ochär

på svenska Intemetkonsumenterandra standardiserade beställs Internet; ärvaror som

flitiga beställare 1998,dessutom sprit och tobak Pehrson, L. s.Al7. Varu-av

finnssortimentet dagligen med produkter och alltInternet utökas nästansnartnya

tillgå8.att

svårbestämbar Sveriges meteorologiskaMellan dessa kategorier finns även gränszon.en

påoch instituts energibesparingssystem exempel hurhydrologiska SMHI är ett

tillåter9.komplexa produkter/tjänster elektronisk handel SMHI:s levererarpartnersom

vindoch reglerutrustning kan räkna vilken effekt sol, och hartemperaturstyr- utsom

inomhustemperatur. och reglerutrustningen medhus SMHI förser sedanett styr-

väderprognoser via effektivare Värmereglering enligt SMHI:sInternet. Detta ger en som,

bedörrming, och regler-kan minska energikostnaderna med 10-20 Styr-procent.

såutrustningen fyller bara sin funktion länge SMHI:s tjänstenvaran prognoser

således ut.levereras kontinuerligt; tjänstmellan och suddasgränsen vara

STÅR2.1 VAR VI I DAG

telefonintervjuerSifo genomförde perioden februari 1998 4.000under oktober 1997 -

månad Resultatet visadeför kartlägga svenskarnas Intemetanvändning.att attper var

månadår någon gångtredje svensk mellan surfar eller oftare34% 12 och 79 seper

figur till bara2. tydligt svenskarna har börjat användaDet Internet änär att mer e-nu

mail, vilket bekräftas undersökningar liknande resultatandra med seäven t.ex.av

Infratest Burkes februariundersökning. för svenskarna börja handlaNästa ärsteg att

år förutspås kronor.och redan i vi handla för 5,8 miljarderInternet

3 Sverige detDet går beställa blommor, datorer, bilar, I t.0.m.att matvaror etc. är numera

s.24möjligt beställa färsk fisk Computersweden 1998,34att nr

9 Se http://www.smhi.se/sgn0l04/mb/et.htm för vidare info.

10Intervju med Ola Hjärtström SMHI.

1l 1998, s.28.Enligt nyligen presenterad studie företaget Projector Strategi EYen av
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Figur 2. nå ålder.Andelen svenskarna surfar fördelatav som

år12-24 25-34 35-49 50-79
Källa: Sifo 1998. Internet.

fåElektronisk handel har börjat fart allvar, det Internettjänsterdet är ännuta trotsnu

går flaggskeppet inommed vinst Stanley 1998, s.vi. Exempelvis harMorgansom

den elektroniska amerikanska Internetbokhandeln,handeln, den berömda Amazon,

gåtthittills förlust Internetbutik, Virtualmed Clark 1998, berömdInternet. En annan

$225,000nåddeVineyards, hyllades deras omsättning under det första kvartaletnär

1996, de flesta vinbutiker bättre Caim-USA:s centralt placeradetrots att presterarav

fått1996, s.l29. där elektronisk handel spridning, elek-I USA, störst utgörcross

tronisk hernförsäljning ofendast 1 % den totala detaljhandeln U.S. Dept. Commerceav

Frågan1998, hur den elektroniska handelns omsättningen kommer utvecklas;s.7. är

dåliga från står dekommer de hittills resultaten skrämma bort företag eller viInternet

facto inför digital handelsrevolutionen

2.2 KOMMERHUR DET ATT BLI

två årårsOECD räknar med 1997 elektroniska handel kommer tiofaldigas inomatt att

förvisso fortfarandeOECD 1997, Amerikanska Intemetbutiker kommerInternet.

omsättning i kommerden elektroniska handelns Västeuropaomsätta ävenmest, attmen

spårfrån åröka kraftigt, dagens miljard miljarder dollar 2001.l dollar till 30 Detta

analysföretaget IDC ComputerSweden s.28. delar den elektroniska13 1998, Denr av

handeln förväntas öka snabbast spel-/kasinoverksamhet, försäkringar ochärsom

underhållning OECD GDl85 1997, s.25.
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ihågförstå måsteFör den elektroniska handelns potential kommaatt attman

generationsfråga. figur 2 det tydligt detanvändandet till del IInternet ärär attstorav en

år,den generationen, användermellan 12-24 Internet Förär mest.yngre personer som

denna s.l5ff.generation naturlig del livet 1998, För deInternet Tapscottär en av

också där. svenskarna väl börjaranvänder det naturligt handla NärInternet är attsom

såhandla kan förväntas fortsätta; nämligen visat sig kunder harde det har prövatatt som

påhandla i utsträckning handlar igen 1998, 191.Tapscott, D.nätetatt stor s.

B.usiness~tc~busirIL~ss Consumer
NågraFigur amerikanska

analysföretags prognoser

den elektroniskaöver

åromsättning,handelns

1996-2000.

Källa: Christopher Anderson The

Economist, 10 maj 1997, Internet.

figurEnligt de tidigare och de i 3 kommer den elektroniskanämnda prognoserna

ifrågasattåren. Mångahandeln emellertidmarkant de harväxa närmaste prognosernas

svårt svåraretrovärdighet. nämligen elektroniska handeln,denDe är änmätaatt att

förutse då sig i tillväxtskede.dess tillväxt. den elektroniska handeln befinnerDetta ett

Andra till skiljer sig ingen bestämdorsaker osäkra och äräratt attprognoserna

svårtdefinition särskiljaden elektroniska handeln finns och det denär attattav

från stårelektroniska privatahandeln den övriga. Bakom merparten prognosernaav

framgår. ocksåföretag definition elektroniska handeln oftast inteden Det ärvars av

livnär sigtroligt företagen tenderar överoptimistiska eftersom deatt att somvara

konsulter 6-7inom elektronisk handel. OECD GD185 l997, s.

12 månaden. Dock detHela 73 % Intemetanvändama hade maj 1997 handlat elektroniskt den ärsenasteav

inte bara hela svenska folket finns detungdomar kommer handla hosnätet, storatt utansom en

få inte.villighet tjänster elektroniskt utförda, i dag använder datorer och Internet elleratt oavsett om man
Österman,Timander, l997, s.30T.
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ekonomihandelnselektroniskaDen3

få långt-egenskaper kanmarknad/handelsplats medstår i dag inför heltVi somen ny

kapitel kommerkonsumtion.från till Dettagående produktioneffekter allt att

mark-påverkas allteftersom de fysiskasarnhällsekonomin kan kommabeskriva hur att

postorder-automatiseradinte baraElektronisk handelblir virtuella.naderna är en

harekonomidagensoch tjänster. Isäljaförsäljning helt sättnytt attutan ett varor

alltkunskapprodukterna, dvs. störreinformation blivit del utgörochkunskap enen av

Pås.lOff. de1997,Wirbergförädlingsvärde Lundgrennationalproduktensdel av

tilladderasenkeltkan kunskapelektronisk handelmarknaderna ochdigitala genom

viktig delblielektronisk handel kommadärför kanoch justprodukterna att aven

förändringar;sålunda medförahandel kommerekonomi. Elektroniskframtidens storaatt

vilkafrågan för nationalekonomintressantaden ären

MARKNADEN3.1 DEN PERFEKTA

elektroniskövergången tilltekniken ochhävdar denfinns analytikerDet att nyasom

s.136.1997,Caimcrossfriktionsfria kapitalismendenhandel kommer skapaatt

s.k.efterlikna denhandel kommerelektroniskinteEkonomer kan ännu avgöra attom

handelnselektroniskabeskriva den säregen-marknadsekonomin de kanperfekta men

WhinstonChoi, Stahlfullständigmarknadheter. Konkurrensen sägs omvaraen

1997, s.28:

marknadensigsäljare etableraochenkelt för potentiella köparei Det är att

etableringshinder.ingarespektive lämna marknaden

påverka prisetsig inte kanmånga försäljare och köpareii finnsDet som var

pristagare.aktörerna s.k.är

produkten/tjänsten.ingen differentieringProdukten/tjänsten homogeniii är av

perfektmarknadsaktörerför allapå produkten/tjänsten kändkvaliténiv Priset och är

information.
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Vid snabb granskning tycks Internet kunna uppfylla dessa punkter. elektroniskaDenen

handeln kan komma skapa marknad med fullständig konkurrens, dvs.näraatt en en

mycket effektiv och konkurrensutsatt marknad, eftersom antalet säljare och köpare är

många global marknad, transaktionskostnaderna tillgångenminimala, till information

produkter och priser god och etableringshindren obefintliga.är Resurser kommerärom

sådantanvändas det omöjligt öka välbefinnandetsätt hos individärett att att utanen

minska det hos Choi, Stahal, Whinston l997, Internetatt en annan.

Å andra sidan kan ocksåInternets säregenheter resultera i marknad dominerad etten av

fåtal fåtalföretag och länder. Exempelvis ledande mjukvaror stordrifts-ett gynnas av

fördelar, Standardisering och nätverkseffekter, vilket, för respektive mjukvarusegment,

kan de facto resultera i monopol. Bör myndigheterna ingripa för kon-att uppmuntra

kurrens sådanaoch det i fall möjligt Vilka marknadsinterventionerär finns tillgåatt

och hur hindrar fråndem drabba effektiva företag Reglering marknader medattman av

obefintliga etableringshinder, dvs marknader inte naturliga monopol, tenderarär attsom

inte fungera. Splittring vertikalt integrerade företag kan förhindra monopolbeteende,av

vilka företag bör splittras Choi, Stahal, Whinston l997, Internetmen

3.1.1 Priskonkurrens

I hålleraktuell USA:s handelsdepartement för troligt priskonkurrensen pårapport atten

kommer öka framövernätet U.S. Dept. of Commerce sål998, s.44. Om sker kan

prisstrukturen påInternet sikt nationella prisstrukturer och skattesystemsätta press

Caimcross l997, s.l3. När Sverige nyligen beslutade påsänka skatten tobakatt var

orsak den privatimporten påcigaretter CarlbomInternet l998, s.A1 l. Detstoraen av

ohållbartblev i längden paket cigaretter kostade 45 kronor i Sverige fannsatt ett som

tillgängligt på Internet för mellan 20-25 kronor ibid. Antalet direkta konkurrenter är

ofta betydligt fler för återförsäljare.Internetbutik för lokal antalDet butikeränen en

kan besökas Internet någotvad köpcentra kan erbjuda.är avsevärt större änsom

Det dessutom flera orsakerär lättare jämföra priser Internet; dels ligger deattav

olika butikerna aldrig längre bort enkelt musklick, dels kan sökagenterän ett
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Även tidigare skyddadeprodukt.på vissjämföra priserochautomatiskt söka enupp

tillföljdför konkurrensdetaljhandeln, kan komma utsättasmarknader, att avt.ex.

utsträckning.intåg. dock oklart i vilkenIntemethandelns Det är

sysslarkonsumentenkan, medanprispressarepotentialAgentemas är agentstor; ensom

visspriser förderasoch läsatusentals Internetbutikernågot uppsökamed enannat, av

ochförsäljarnabilligastedelistalevererarbestämd tidpunktVid agenten envara. en

Även föroch lättaineffektivai daggenomföra köpet. ärkankonsumenten agenternaom

detkommerframtidens göramöjligtblockera/lura detförsäljarna attär agenterattatt

hittillsharProduktdifferentiering Internethålla olika priser.svårt butikerför att

kanolikamervärdeerbjudaupprätthållits butikerna försöker sätt, t.ex.att engenom

svårtkommerböckerna. Detkan diskuteraforum där kundernabokhandel skapa ett vara

priset för de konsumenterförsäljningsargumentanvända andra änInternetbutikerför att

uppgifter konsumentendebaranyttjar rapporteraragentensmarta agentersom -
hållasvårarefå detkommerefterfrågat. verksamma i Europa ävenFöretag attatt

prissättningföretagsHittills harorsak:priserdifferentieradegeografiskt annanav en

handelsomsättningelektroniskökadinomolika länder EU,varierat starkt mellan enmen

pris-försvårar geografiskvalutan, Euro,bildandet densamt gemensammaav

s.143.Caimcross l997,diskriminering

prisreduksubstantiellahandeln innebäraelektroniskakan denkonsumenternaFör

prisnivån på tycksInternetundersökningar1996, Flerationer15" Esprit Internet. av

genomfördnyligenYoung,påstående. konsultföretaget Ernstbekräfta detta I en, av

vanligajämfört med denpriser32 lägre Internethade 28undersökning avvaror

på prisernatyderfunnit dataDock har OECDdetaljhandeln 1998, Internet. attsom

13 sökningargenomföra bättrekananvändaren ochstuderarlärande sökagenterDet finns även som

finnsEnkla pröval996, s.295ff.Lesnick,används Dahl attden agentermera

http://bf.cstar.ac.com/bf/www.bottomdollar.com och

14 priset ochmedbutikerna konkurrerakandetaljhandelns konkurrensklassiska teorinEnligt den om
monopolbeteende.således kunnatdetaljhandelnlokalisering har utövakonkurrentemasläget. Givet ett

l996, s.125DiPasquale Wheaton

15Översatt författaren.av
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inte lägre Internet OECDär IE4 1998, s.4-5. OECD:s undersökning visserligenär

omfattande Ernst Youngzs, byggerän äldre data februari ochmera men mars

Då1997. fanns bara fåtal Intemetbutiker och resultatet sålundabehöver inteett

beskriva den elektroniska handelns nuvarande eller framtida prisstruktur/

konkurrenssituationlö.

16 Man bör fundera prisnivån påäven Internet jämförbar dåmed butiksprisema.är Dettaom

Intemetkunden köper tjänst förmånen åkavaran och slippa handla. påFörsäljningen Internetatt ären

därtill ofta kringgärdad olikarad tjänster den lokala butiken inte erbjuder.av en som
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3.1.2 Förtroende på marknadsplatsen

Klarar den osynliga handen dirigera den elektroniska handeln såatt marknadenav att

effektiv svårtär En problem måste lösas innan elektronisk handel kan fartsom ta

allvar förekomstenär asymmetrisk infonnation, dvs. situation där köpare ochav en

säljare har olika information transaktionen Nicholson 1990, Tvås.409.om

holländska ekonomer, Heck och Ribbers, har funnit belägg förvan deatt en av

viktigaste faktorerna för elektronisk marknad skallatt ekonomiskt effektiven är attvara

det finns förtroende mellan säljare, köpare och mellanhänder 1996, s.4. vissaI fall

när saknar information kanagenterna marknaden upphöra helt Choi, Stahalt.o.m.

ÄrWhinston 1997, s.l37. inte fördelarna med elektroniska marknader till-en av att

gången på information mycketär riklig Det visserligenär på Internet detsant, ärmen

också mycket enklare sprida falsk infonnation.att För mycket information kan dessutom

försvåra för konsumenter hitta relevant informationatt produkterna.om

Ny teknik tillåter olika fonner attestering tredje förser SET-teknikenav part, t.ex.av

godkända försäljare med krypterade intyg. På så minskar riskensätt för direkta

bedrägerier, konsumenter fortfarande inteär garanterademen produkten håller högatt

kvalitet. När varan/tjänsten handlas elektroniskt och levereras i digital form måste den

oftast konsumeras för köparna skall kunna bilda sigatt uppfattning kvaliténen om

Choi, Stahal Whinston 1997, s.l38. Rena informationsprodukter karaktäriseras

dessutom de bara inhandlas gångatt vilket förvärrar problemetav ibid. Hittills haren

aktörerna på Internet bl.a. försökt lösa problemet använda betrodd tredjeattgenom en

eller kunden tillåtspart produktenatt pröva t.ex. sharewaregenom och demokopiorlå.

Entreprenörer har upptäckt det finns marknad föratt produktinformation, finnsen t.ex.

rad företag graderar och olika Intemetbutiker.en testar Dessa metodersom har dock inte

17 SET, Secure Electronic Transaction, betyder svenska säker elektronisk transaktion. SET är en
teknisk standard syftar till verifiera, godkänna ochatt skydda,som säljare, köpare och bank Internet när

kontokortsbetalning utförs. För informationen http://www.medstroms.se/set/SET-bakghtmlmer ochse
http://www.visa.com.

13 Shareware datorprogramär fårett användare gratisprövas de, efter tidsbegränsadsom mot att en
period, registrerar sig hos tillverkan de önskar fortsätta använda Demokopierom programmet. är program
med begränsad funktionalitet. Båda distribueras vanligtvisprogramtypema Internet.över
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löst alla problem och förekomsten asymmetrisk information kan därför innebära attav

fullständig konkurrens inte förden lämpligaste modellen den elektroniska handelnär

jämför villkor iv, sektion 3.1.

3.1.3 Produktdifferentiering

På marknad med fullständig konkurrens kommer inget företag vinst och därförgöraen

månförsöker företag i möjliga differentiera produkterna. flesta ekonomiskaDestörsta

modeller beskriver produktdifferentiering geografiska lokali-baserade denärsom

seringsmodellen utvecklad Hotelling. hans förenklade modell konkurrerar varjeIav

företag endast figurmed angränsande företag. illustreras enkelt exempel.I 4 ett

består tvåMarknaden sträckan 0 till företag säljer homogena produkterl ochav som

lokaliserade i punkterna och 12. Givet konstant transportkostnad kommerärsom

konsumenter befinner sig företag handla produkter1 dess och denärmare attsom

företag 2 kommer välja dess produkter.närmare att

Figur Hotellings enkla model.

Källa: Krouse 1990, 171-172.s.

Anm: hållerDen förenklade modellen bygger inget företag prisantagandet lägre änatt ett
konkurrenterna.

finnsDet rad s.k. spatiala modeller utvecklat Hotellings kanDessaen som resonemang.

användas för beskriva produktdifferentiering eftersom företagens lokaliseringsvalatt

kan tolkas produktvariation. individuella förha preferenserKonsumenterna antassom

varje produkts specifika utformning. dessa har konsumenterna och produk-Baserat

förhållande alltsåspecifik lokalisering i till varandra. dessa modeller harItema en

avstånd avståndetbetydelse, givet avtagande ökar. Dettanäratt nyttan antas vara

implicerar det finns antal företag marknaden har varjeävenatt ett stortom

individuellt fåtal påverkadeföretag endast angränsande företag direkt dessärett som av

strategiska val. 125-126, 136,Krouse 1990, s.12l, 171-172
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På elektroniska marknader i allmänhet och på Internet i synnerhet spelar avståndet

mellan säljare och köpare mycket liten dåroll den marginella kostnaden för avstånden

noll.är frånnära Bortsett fysiska måste levererasatt via traditionella distributions-varor

kanaler kan hela handelsprocessen hanteras via Internet. Företag verksamma Internet

måste därför använda andra metoder lokaliseringän för differentiera produkterna.att En

metod erbjudaär kunderna individuelltatt anpassade produkter/tjänster customization
19. Detta kan de göra utnyttja de elektroniska spåratt konsumenterna lämnargenom när

de sig pårör Internet till bestämma varje konsumentsatt preferenser. Den elektroniska

handeln tillåter kan köpslå ochatt parterna genomföra aktioner online, vilket också leder

till säljarna får tillgång till detaljeradatt infonnation konsumenten. Digitalaom

produkter kan, kostnad,störreutan efter konsumentens önskemål. Elektroniskanpassas

handel det dessutomgör enklare individuellt debitera kunderna. Påatt de fysiska

marknaderna förhindras individuell anpassning höga marginalkostnader förav att

variera produkterna, höga kostnader för debitera detaljerat och högaatt informations-

kostnader. Choi, Stahl Whinston l997, s.3l3ff.

En lämplig beskrivning den elektroniska handelns marknad bör alltså fokuseraav

produktvariation och inte lokalisering. Chamberlins marknadsbeskrivning, s.k. monopo-

listisk konkurrensteori, detta.gör Enligt den monopolistiska konkurrensteorin har varje

företag viss marknadsställning och varje företag säljer distinkten produkt. Därför kanen

företag verksammaär monopolistisk konkurrensmarknadsom välja vinst-en en

19Elektronisk handel möjliggör produktdifferentiering flera olika Ettsätt. exempel Personalär Journal
automatiskt skickar finansiell informationsom de företag kunden önskarom som

http://bis.dowiones.com/pi.html. Ett påexempel produktdifferentieringannat Amazonsär
paketeringsservice; kunden köper boken för bort den kanom Amazonatt paketera boken innan denge
sänds till http://www.amazon.com.mottagaren Ett tredje exempel personligaär Internet butiker"
http://www.yourcommandcom/

20 Det finns redan antal Internettjänsterett auktioneranu och tjänster,utsom t.ex.varor se
http://www.auktion.base.org/. En intressant variant prisförhandling på Internet Pricelineär harav som som
affärside låta kunderna självaatt föreslå vilket pris de villigaär betala för flygresaatt en
http://www.priceline.com/. Teoretiskt kan de anslutna flygföretagen med hjälp dessa prisförslagav
konstruera enkel efterfrågekurva flygresor.en

73



Finansiering välfärden i det globaliserade IT-samhälletav

prisnivå rådandemaximerande i stället för enbart marknadspris.att acceptera ett

något dåEmellertid inte företag lång företagkan sikt med vinst eftersom nya

frånkommer etablera sig fullständig konkurrens kommermarknaden. Till skillnadatt

monopolistisk konkurrens innebära överkapacitet, priset kommer större änvara

marginalkostnaden figur överflöd5 och det kommer finnas märkesvaror.se att ett av

pådetta viss idealTrots kommer marknadslösningen enligt Chamberlin ochsättvara

eftersom konsumenter köper anpassade till deras preferenser.produkter Krouseärsom

såledesl990, s.l28-129, 145 Genom produktdifferentiering kan samhällsekonomiska

uppnås,välfärdsvinster överförs till företagenemellertid finns risk vinsternaatten

prisnivåneftersom kan öka Choi, s.29-30.Stahl Whinston l997,

Långsiktig påFigur jämvikt monopolistisk konkurrensmarknaden

Pi

thHC

I31‘

11PL~P
MR

Pi Å

r
1kqi:

Källa: Egen bearbetning Krouse I990, s.13O Tirole 1988, s.288.av

efterfrågekurva.Anm: företag izs pris konkurrentemaspi, pi Denna beror företagets pi ochär av av
priser, prisvektor monopolistiskdvs. Eftersom inga etableringshinder existerarpi en.konkurrensmarknad företagsvinstema företaget producerai jämvikt noll. jämvikten kommer iIär

pf, efterfrågekurvanuppnås denoch sälja till priset dvs. jämvikt i punkt därden tangerarvaror
då MC.genomsnittliga kostnadskurvan AC. Marginalintäkten lika med marginalkostnadenMR är

Notera produktionen inte tillräckligt genomsnittliga kostnaden, dvs.för minimera denäratt stor att
qi", pi‘.jämvikten inte optimaladenär
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Är monopolistisk konkurrens den marknadsform bäst beskriver den elektroniskasom

handeln Modellen kräver de finns många konkurrenter påatt marknaden och inteatt

någon dessa har marknadsandel överstiger 10 Shepardav 1990,en s.l4.procentsom

Det troligtär dessa förutsättningar kommeratt gälla för vissa Internet-segment av

marknaden, delar detaljhandeln.t.ex. Ett villkor för monopolistiskaav annat att

konkurrens skall gälla företagär enkelt kan etablera sig påatt marknaden, dvs. detatt

inte finns några etableringshinder Shepard 1990, s.75. Hur väl uppfyller denpass

elektroniska handeln detta villkor Följande avsnitt försöker belysa denna fråga.

3.1.4 Etableringskostnader

Under Internets barndom förutsågs inom bara några år kommeratt alla företag ha en

hemsida och den elektroniska handeln skulleatt kommaegen beloppomsättaatt enorma

Teldok 116 1997, s.267. Prognoserna grundades det relativt enkeltatt attvar

skapa hemsida; för någrabara kronor skulle hela världen kunnaen tusen bli företagets

marknad. Kunderna har förändrats, sades det, de förväntar sig företagenattnumera

snabbt levererar miljövänliga produkter till bästa kvalitet och lägsta pris, och därtill

erbjuder bästa service samtidigt de socialt Tapscott 1996,tar s.l0.som ansvar

Konkurrensen skulle bli hård och inte bara bestå de vanliga konkurrenterna,av utan

företagäven från andra industrier och tusentals nystartade företag ibid.av Paradoxalt

det just dessa lågaär etableringskostnader visat signog skapa problem för densom

elektroniska handeln. Eftersom sådet enkeltär och billigt finnas på kannätetatt man

hitta miljontals hemsidor frånallt grytlappar till rymdfysik och det därför lätt förärom

Internetbutik försvinna i mängden.atten

Den vanliga konsumenten handlar ofta i butik han/hon kommer ihåg, dvs. butiken en

konsumenten råkat tidigare. På Internet svåraredetär komma ihåg vilkapassera att

butiker råkat hitta och måstedärför Intemetföretagen locka kunder någotman annat

För konsumentersätt. skall hitta tillatt företags hemsida krävsett de känner tillatt

företagets Intemetadress, vilken oftast produktnamnetär eller företagsnamnet t.ex.

www.telia.se. Företag med välkända har därför försprångett stortvarunamn gentemot

nystartade företag. För försöka lösa detta problem har småatt och företag skapatnya

något skulle kunna liknas vid torgförsäljning. Påsom konsumentersätten samma som

75



Finansiering välfärden i det globaliserade IT-samhälietav

inte behöver känna till torgförsäljamas intebehöver Intemetkonsumenten vetanamn

företagens det räcker med känna till dvs. adress;utan att torgets ettnamn, namn

exempel framgångsrikaPostens satsningär Torget.se, Passagen.se.ärett annat

Även konsumenter hittar till företags Internettjänst har de etableradeett nystartatom

företagen fördel. Konsumenter har oftast otillräcklig information nystartadeen om

företag och deras måste, fåprodukter tjänster. företagNy förutom konsumenternaatt

medvetna deras existens, dem deras produkter bättreövertyga är änattom om

konkurrentemas. denFör delen den elektroniska handeln fysiskagäller ärav som varor

svårtdet för kunderna bilda sig uppfattning produkternas kvalitet. I denatt en om

vanliga handeln kan företag pålokalt och, plats, erbjuda gratisprover;nya annonsera

Internet, där marknaden åtminstoneglobal eller nationell, detta mycketär är

kostsammare. digitaltFör levererbara produkter gäller det eftersommotsatta

leveranskostnadema i princip noll. innebär kundernaDetta enkelt kanär prövaatt varor

och tjänster innan köpet genomförs, vanligtdet mycket datorprogram lanserasärt.ex. att

shareware och demokopior.som

visatDet har sig konsumenterna mindre lojala Internet och de kräveräratt att en

innehållsrik hemsida för EconomistThe l998, Därför krävs detInternet.att stanna

mycket upprätthållaför hemsida. Enligt Forrester Research, teknik-att ettresurser en

konsultföretag, kostar attraherande hemsida åri genomsnitt 3,1 miljoner USD atten per

upprätthålla ibid. finnsDet visserligen försök billiga, standardiserademed Internet-

figurbutiker återstårse Q, det framgångsrika.dessa kommer bli Detatt attmen se om

således relativt enkelt och billigtär Internetbutik, för den ska kunnaöppnaatt atten men

rimlig omsättning krävs storagenerera en resurser.
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Internettjänster.Figur Standardiserade

Källa: Netch.

således påmåste för lockaIntemetföretag förlita sig i utsträckning reklam attstor

i sig etableringshinder. den elektroniskakunder. Detta skapar delsegmentFör av

handeln kan därför oligopolmodell den bästa marknadsbeskrivningen. För att etten vara

företag skall Därför gestaltas kost-marknadsandelar krävs ökande reklamkostnader.ta

på figurnaden för bryta sig in marknaden inbrytningskostnaden stigande iatt som

totala kostnaden för nyetablerat företag produktionskostnad, normal reklam-Den ett

inbrytningskostnadoch företagen. Sträckan tillkostnad för de etableradeär större än

i figuren etableringshinder inbrytningskostnaden resulterardetrepresenterar som

dvs. den monopolvinst de etablerade företagen Inbrytningskostnaden resulterar ävengör.

i nyetablerade företagets produktion i stället för hade inbryt-det optimala qäratt

genomsnittligningskostnaden varit noll skulle det nyetablerade företaget ha samma

företagen. produktionentotalkostnad de etablerade skulle den optimalaq omsom vara

nödvändig.ingen reklam nyetablering till bundna kostnaderNär leder t.ex.storavar

nödvändig reklam för skapa märkeslojalitet det möjligt företag väljer inteäratt att att

försöka etablera sig. Shepard l990, 394fs.4l, 275,

de företagen effekt. genomsnittliga reklam-För etablerade har reklam ytterligare Denen

kostnaden falla företagets optimala företagsstorlekenmed storlek vilket ökar denantas

21 uppnåsDetta det s.k. MES-värdet minimum efficient scale vilket där lutningen denär

genomsnittliga i figurentotalkostnadskurvan noll. Den genomsnittliga produktionskostnadskurvanär

upptillbygger antagandet den genomsnittliga minskar med företagets storlekproduktionskostnadenatt

q producerats. Därefter produktionskostnaden Shepard l990, s.4lkonstant.äratt
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från till Shepard s.394f. minskad konkurrens eftersomq 1990, Resultatet är

framgårmindre företag har högre genomsnittlig totalkostnad. figuren deAv atten

företagen förlora marknadsandelar.etablerade kan höja priset till riskeraatt attutan

reklam skulle priset bara bli normala reklamkostnadenUtan pl. I modellen denantas att

såväldensamma för företag för de etablerade. Verkligheten visar dockär attnya som

vissa företag Hewlett-Packard,har lägre reklamkostnad. Exempelvis har företag somen

uppnåttpå såCanon kunnat samköra ordinariereklam ochInternet- och sättetc.

haftkostnadsfördelar. del företagen etablerat sig har dessutomEn Internet enav som

viktig fördel i media. Disney, CNN,de kan billigare i andra Företagatt somannonsera

Time SvD och Aftonbladet all kunnat reklam för deras InternettjänsterWarner, har göra

såledesi deras primära media, dvs. och dagspress. företag redan etableradeTV Dessa är

på relativtmarknaden eller kan billigt bryta sig in marknaden.

Figur Reklam7 etableringshinderettsom

Pris
lb.Ko smad Genomsnittlig totalko stnad

Nytt företag

/ Genomsnittlig totalko stnad
Etable företagrat Genomsnittlig-——‘

duktionskostnadpro
.

I Genomsraittligga" l mbrytziingskostnari
f

Genomsnittlig----..
reklamko stnadr

Produktion

Källa: Shepard 1990, s.397.

Anm: Genomsnittlig totalkostnad för företag genomsnittlig produktionskostnad genomsnittlignytt +
inbrytningskostnad genomsnittlig reklamkostnad.+
Genomsnittlig för produktionskostnadtotalkostnad etablerat företag genomsnittlig +
genomsnittlig reklamkostnad

78



12/98IT-kommissionensDigitala välfärdens faror Bilaga rapportvaror, -

kommer sannoliktproduktdifferentiering och bundna kostnaderEtableringshinder som

konsultföretaget StanleyExempelvis bedömer Morganleda till oligopol uppkommer.att

fyra dominerande bokhandlar Barnestroligtvis kommer finnas tilldet nätet:treatt

Även3-9. denBook Stacks. 1998, s.3—2,Noble, Borders, and CUC’sAmazon,

dvss.k. kompakt oligopol,bokhandeln karaktäriserasvanliga marknaden brukar som en

Shepard l990,60 marknadenfyra företagen har mellan 100de största procent av-

s.14.

individuellt hurfigur bestämmeri företagen inte prissättare. De7Notera är storatt

sådan kallas för Coumot-marknadsjämvikt brukarkvantitet de skall producera. En en

produktion kommer mindrevilket innebär företagens totalaNash jämvikt, änatt vara

gå Gravellemed vinst. Reesfullständig konkurrens, och företagen kommerunder

l992, s.301-304

3.1.5 Prisdiskriminering

tillgång kantill information konsumenternaproduktdifferentiering och godMed om

uthyrning,prenumeration, licens,Intemetföretagen tillgripa rad försäljningsverktygen -

preferenser. verktyg kanskillnader i Dessaleasing utnyttjar konsumentersetc. som—

olikatill olika betalt konsu-för prisdiskriminering, dvs.användas utöva att taatt av

indivi-På företagen kan användatänkbartför lika detInternet är attmenter varor.

ochprisförhandla med kundernapriser eftersom det möjligt direktdualiserade är attatt

s.3 l3ff.Choi, Stahl Whinston l997,auktionera till massmarknad.ut varorna en

prisdiskrimineringTredje gradensPrisdiskriminering brukar delas in i kategorier:tre

på diskrimineringexempel dennautnyttjar information ärett typextern avom grupper;

uppstår väljerprisdiskriminering konsumenterstudentrabatter. Andra gradens när

utnyttjarpreferenser företagetdärigenom signalerar sinamellan olika alternativ och

bilförsälj-diskriminering vidkunderna. användsendogen information Denna t.ex.om

gradensbilens utformning.viss möjlighet bestämma Förstaning; kunden attenges

innebär varjeteoretiskt begrepp,prisdiskriminering, hittills attettansettssom vara

individuellaföretagen företagen kanindivids preferenser kända för och sättaär att

ocksåprisdiskriminering krävsförsta gradenspriser. företaget skall lyckas medFör att
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formall försäljning mellan konsumenterna undviks. Choi, Stahl Whinstonatt av

1997, s.313ff.

Huruvida prisdiskriminering kommer bli vanligt inom den elektroniska handeln elleratt

inte, beror i påutsträckning konsumenternas framtida agerande. Om konsumenternastor

ifrånovilliga lämna sig personlig informationär och de kommer börjaatt attom

använda personliga prisstrukturenkommer bli relativt uniform. Emellertid tycksagenter

det finnas trend inom den elektroniska handeln kunderna påatten prenumererar

individualiserade produkter trenden fortsätter, kommer leda tillatt attsom, om

omfattande information konsumenter ibid, s.324om genereras.

3.1.6 småGigantiska monopol eller miljontals butiker

digitalaFör produkter har elektronisk handel påverkarytterligare egenskap kon-en som

kurrensen. branscher tillverknings-I där och distributionskostnaden lågmycket ellerär

lika med noll risken finansiella fåtaloch makt koncentreras tillär stor att ettresurser

dominerande företag Caimcross 1997, s.176. ekonomiI med tilltagande skal-en

avkastning har det företagetmarknadsledande betydande drivkrafter expanderaatt

på såytterligare och skapa sig Påmonopolställning ibid. den amerikanskasätt en

marknaden sker redan tydlig koncentration; dagligen någotkungörnästannu en

Intemetföretag uppköpet konkurrent Gimein såI998, Internet. Företagav en som

Lycos, Infoseek, ochAmazon USWeb har alla uttalad strategi växaatten genom

företagsuppköp uppnåibid. Denna monopolställning ocksåharsträvan attmot

påresulterat i företag med direktaInternet samarbetar konkurrenter Miller I998,att

Internet.

Tekniken bakom elektronisk handel smådet dock möjligt för och medelstora företaggör

samarbete företag uppnåoch därmed skalfördelar. Föratt ett stortgenom agera som

mindre företag har vertikal integration traditionell med kunderIT ochgenom

leverantörer oftast varit för kostsam, med hjälp småkanInternet ävenmen av

organisationer bilda Framföralltnätverk. kan möjligheten skicka EDI-attgemensamma
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meddelanden Internetöver bli betydelsefull för mindre företag Laudon Laudon

1997, s.282.

Vi har alltså elektronisk handel harsett radatt säregenheter bådeen som gynnar

respektive missgynnar konkurrensen Internet. denI här har fullständigrapporten

konkurrens, oligopol och monopolistisk konkurrens diskuterats, för vissa segmentmen

den elektroniska handeln, mjukvaror, kommer troligtvisav t.ex. monopolmodeller bättre

beskriva marknaden. På Internet finns för närvarande allt från enmansföretag till globala

giganter. Vilka kommer finnas kvar några år för tidigt Sålundaärsom detsäga.att ärom

också för tidigt vilkenavgöra marknadstypatt bäst kommer beskriva denattsom

elektroniska handeln. Det också viktigtär komma ihåg elektronisk handelatt medatt

fysiska produkter postorderförsäljning via Internet oftast inte förändrar marknads-

fonnen gäller för produkten. Ett exempel detta bilförsäljningensom är brukarsom

beskrivas marknad med ofullständig konkurrens. Skalfördelarsom en det endastgör att

lönsamtär producera visst antalatt modeller i vissett uppsättning färger. Dettaen

förändras Äveninte bara för bilar säljs via Internet.att kundernas speciella önskemålom

kan förmedlas via Internet direkt till produktionen det inteär lönsamt tillverkaatt en

individuell bil för varje enskild kund. För ytterligare exempel Benjamin Wigandse

1995, Internet.

ÖVRIGA3.2 EKONOMISKA EGENSKAPER

3.2.1 Kapitalflöden och mikrobetalningar

Allteftersom elektronisk handel ökar i omfattning, också behovetväxer enkla ochav

billiga metoder betala på Internet. Nya betalningssystem,att framförallt elektroniska

e-pengar, har pekats oumbärliga för denpengar elektroniskaut handeln. E-pengarsom

kan beskrivas digitala värdeenheter används allmänna betalnings-som som som

instrument. Digitala värdeenheter elektroniskaär registreringar medel kanav som

22 Med EDI automatisk överföring från dator till datormenas strukturerade meddelanden iav
Standardiserad form EDIS, Internet.

23 För forskarna skall kunna undersökaatt den elektroniska handeln kommer betydligt bättreäven ochen
omfattande datainsamling krävas.mera
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l4,1998:SOUkontoindividualiseratfinnas påbetalningarföranvändas ettattutan

elekt-del medbetydandetilltransfereringarochhandelutförsi dagRedans.63. en

tillföraså vad kankommunikation,elektroniskoch e-pengarinstrumentroniska

betal-behövsblomstraskall kunnahandelnelektroniskadenförAnhängare attattmenar

därmedskullesmå E-pengarinköp.mycketkostnadseffektivt hanterarsystem som

betaltkunnatidningarskulle tatjänster,ochproduktertillåta t.ex.kunna typer avnya

användsintemikrobetalningssystemOmInternet.1998,aprilWired 15artikelper
fårUppsalaiexempelvisineffektivt prenumeranteratthanterasdetinnebär att resurser

TV-programsäljskvalitet t.ex.med lägreprodukterellerStockholmsbilaga attDN:s

Vissareklamintäkter.attraheradärmedochtittarelockavåld förochvisar attsexsom

förbetaltkanföretagintetillhandahållas taaldrigdessutomprodukter kommer att om

iaspekterrad olikamedoptimeraskanBetalningssystemen ävensmå inköp. enmycket

Baileyanvändarvänlighetflexibilitet, etc.anonymitet,tillförlitlighet,åtanke: säkerhet,

år harnågrafunnitsharbetalsystemenDes.401-4l4. men1997,McKnight nya

Internet.1998,april15Wiredhandelnelektroniskai denslagit igenomhittills inte

ochanvändareantalet accepterartordetill dettaorsakbidragande att somEn vara

kreditkortföredragithittillsIntemetanvändarenfåföranvänder är attsamte-pengar

Intemetanvändamalågtvärderastjänsterprodukter/Intemetbutiker avibid. De vars

harkreditkort. Demedbetaltkunnatintetransaktionskostnader, tahögahar, p.g.a.

ibid.reklaminkomstersigförlitatistället

detblipaketpriser kommerochprenumerationsavgifter attförharDet attargumenterats

flerakonsumenterhandlardagiRedanbetalt Internet.metodendominerande taatt

kabeltittareväljertillsammans;säljsoch t.ex.paketerastjänsterochprodukterolika som

för denanpassadinnehåll ärmorgontidningens genom-kanaler,paketolikamellan av

formerdessaunderskerhandelelektroniskönskemål Omsnittliga prenumerantens osv.

Förespråkareonödiga.och menare-pengarkontanterdigitala avkommer varae-pengar

ochproduktersäljatrendfinnsmarknadenvanliga attdenå sidasin även enatt

därmedochpriserhögrekanalternativ utflera taskundensig. Närförtjänster gesvar

erbjudaskunnaskallIntemetkonsumentenföruppnås. Menvinster atthögrekan

82



Digitala välfärdens faror Bilaga IT-kommissionensvaror, 12/98rapport-

alternativ måste det finnas metoder klarar betalt för småavgifter24.att ta Choi,som

Stahal Whinston 1997, Internet

E-pengar kan komma påverka tvåatt monetära dels kan påverkasystem sätt; de

utbudet penningmängden förändra penningmultiplikatom,av pengar att delsgenom

kan påde lång sikt förändra omsättningshastighet och därmed påverka pris-pengamas

och räntenivån. Effekten olika beroendeär hur köps. Penningmängdene-pengarna

bestäms bl.a. bankernas möjlighet låna När Svenssonattav 1000ut kronortarpengar. ut

från sin svenska såbank minskar penningmängden eftersom banken inte längre kan

använda de 1000 kronorna grund för utfärda lån. Om Svensson däremotatt köpersom e-

Ecash, för de 1000 kronornat.ex.pengar, bank, Mark Twain Bank,t.ex.av en annan

behöver penningmängden inte minska eftersom Mark Twain Bank i sin kan användatur

de 1000 kronorna för utfärda lån. Med andraatt ord, kommer konsumenter bäranya att

på färre sedlar ioch hållastället på bankkonton. Resultatet blir det totalapengarna att

penningutbudet ökar26.Choi, Stahal Whinston 1997, s.443ff, 452-453

Ur svensk synvinkel kan växelkursen påverkas, kronan deprecieras,en eftersom det är

troligt Mark Twain Bank kommeratt vilja växla den svenskaatt valutan mot

amerikanska dollar eller Euro. Om del de svenska konsumenternastor kommerav att

föredra handla/hålla andra valutoratt eller kommer detta innebära justeringe-pengar en

neråt svenska kronans värde. Choi, Stahal Whinstonav 1997, s.443ff, 452-453

24 Internet källa tillär information både bra dåligoch kvalitet. Mångaen harav entreprenörer sett en
möjlighet förädla och sälja dennaatt information till konsumenter, för det skall kunna skeattmen
framgångsrikt måste betalsystem lämpar sig för mikrobetalningar i bruk Dahlsom Lesnick 1996,tas
s.70. Konsultföretaget Jupiter Communications förutsäger hälften den globala elektroniskaatt handelnav
kommer ske med de betalsystem årredan 2000 http://www.jup.c0rn/.nya
25 Mark Twain Bank i St. Louis, USA den första banken Ecashvar att knutnaut tillärge e-pengar som
vanliga konton. Se http://www.marktwain.com

26 I själva verket minskar det s.k. currency-deposit CD förhållandet vilket innebär att
penningmultiplikatom ökar. Eftersom den basen förblirmonetära oförändrad ökar det totala penning-

utbudet. Dvs., penningmängden penningmultiplikatom den basenmonetära penningmultiplikatom

1+CD / CD+RD

stårdär RD för reserve-deposit förhållandet. Choi, Stahal Whinston 1997, s.444-445
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någon valutaellerhålla kronorbehöverinte annanbankenOm ut e-pengamagersom

vanligapris bestämsproduktdifferentierad avsäkerhet, varsär e-pengama ensom

köptskulle haSvenssondensammaEffektenutbudsfaktorer. ärefterfråge- och som om

valutandvs.minskar,Efterfrågan kronorför kronorna.valutanågonellerEuro annan

så blirdeprecieringenförhindraförkronorstödköperRiksbanken attOmdeprecieras.

blirdetOmminskar.penningmängdenochbasenden monetäraiställetresultatet att

Sverigeförvälfärdsförlust ute-dettainnebärhålla kronor p.g.a.attraktivtmindre att en

gamla ärinte bytstrycker mottusenlappVarjeseignioragevinst. statenbliven som

mindreMedmarginell.tryckkostnaden äreftersomvinsti enkronor1000egentligen

egentligenSeignioragevinsten är ettintäkter.dessagår mistevalutaattraktiv staten om

fleraOmSverige.iutgivaremonopolställningsvenska pengarresultat avstatens somav

tillöverförasseignoragevinstenkankunderkonkurrerar statensvalutorelektroniska om

452-453s.443ff,1997,WhinstonStahalChoi,konsumenterna.

omsättnings-betalningssystemelektroniskaeffekterna pengamasDäremot är av

påverkasräntenivån kommerochpris- atthurvi intedärmedochosäkrahastighet vet

kanbetalningssystemElektroniska452-453.s.443ff,1997,WhinstonStahalChoi,

minskar. Itransaktionskostnadenekonomineffektfundamental atthadock genomen

TelesNicolini ochMarimon,Macroeconomics harEmpiricalfortill Instituterapporten

effektivitetenoch ökainflationenhållakanbetalningssystemelektroniskavisat nereatt

firspenningpolitikenhurfå effektdetkandettas.29-31. Om stämmer1997,

övergång tillokontrolleradföranalytikervissahar attEmellertid varnatibid. en

kanbetalningssystemenödesdiger. Dekan varabetalningssystemelektroniska nyavara

funia-tillkopplingsaknardeeftersominstabilitetutvecklasnabbteller kaninstabila

skulleInstabilitetens.308.Holst 1997,komplexamycketochfaktorer ärmentala

Tvåflödena.eller bromsakontrolleradå kaningenkrissvår globalleda tillkunna en

visserligenStenkula,ochBäckströmRiksbank,Sverigesvid serverksammaekonomer

dvs.fördelarna,ändå attbetalningssystem,elektroniskamedproblem ansermenstora

1997,tillvarade börförtillräckligt taseffektivitet, attochsnabbhet är storaökad

s.55.
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på3.2.2 Jämviktsmekanismer marknaden

På den fysiska marknaden företag felaktigt bedömer marknadensdet vanligtär att

efterfrågan håller små information efter-och därför för eller för lager. Briststora om

frågan direkta koordinationsproblem till felbedömingar.eller viktiga orsaker dessaär

Över- respektive priserna eller kvantitetemaunderskotten korrigeras dock attgenom

efterfrågan.uppnå finnsförändras för jämvikt, där utbudet exakt lika med Detäratt en

många uppnåsolika marknad, bl.a. den s.k.modeller beskriver hur jämviktsom en

utgår frånförsta priset förtâtonnemprocessen och Marshalls Den att anpassasprocess.

utgår frånuppnå produktionenmarknaden skall jämvikt, andramedan denatt att

efterfrågan vilken beskrivningtill skillnader i och utbudet. Oavsett bästsomanpassas

effektivareskildrar den elektroniska marknad Choi,handeln, kommer denna att vara

såStahal Whinston 1997, s.576. förklara varför fallet härFör är presenterasatt

fungerar följandetâtonnemprocessen. I korthet tâtonnemprocessen Ensätt:

frågarskiljedomare/centralsamordnare föreslår hurpris och säljare och köpare storaett

efterfrågan intekvantiteter de villiga affärer till detta pris. Ommedär göra möteratt

förfarandet s.253ffutbudet enligt följande regel: Gravelle Rees 1992,upprepas

Ä ÄOdp/dt zptz

dp/dt lika prisförändringenmed tidsenhet.är per

mått på hastighet vilken jämvikt.den med marknaden sigär rör mot

rådereller tidpunktzpt det underskott marknaden vidöver-motsvarar som

På svårt förstå skullemarknad med mänskliga aktörer det inte dettaär är att atten vara

ellertidskrävande Med hjälp kan helt delvisIT-verktygen process. processenav

kostnadseffektivare metodautomatiseras. Elektroniska marknader erbjuder inte bara en

uppnåsprisförhandla, eftersom inteökar hastigheten med vilken jämvikt kan deatt utan

7begränsade spatiala faktorer eller ineffektiva transaktioner, dvs. värdet ökarär av

Choi, Stahal i sök- och matchnings-Whinston 1997, s.576-577. Friktionerna

långsåledes. kan påminskar Konsekvenserna elektroniska marknaderprocesserna av

sikt behovetinnebära effektiva decentraliserade marknader formas att attatt samt av

reglera minskar ibid.marknader inte själva kan effektivt fördelasom resurser
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påeffekterDen elektroniska handelns4

statsinkomsterna

tidigare kapitel följerI studerades den elektroniska handelns egenskaper. dessaAv att

dåekonomin förändras blir elektronisk. ekonomihandeln kommer dennaHurnär nya

påverka påverkasden svenska ekonomi kan bl.a. indirektDenstatens attgenom~ —

handeln blir global och arbetsmarknaden förändras och direkt att statensgenom— -

påverkas.skatteinkomster

4.1 GLOBAL HANDEL

Internationella företag fördelhar sedan länge kunnat dra och tjänsteratt varorav

tillverkas i det land för respektive produkt har komparativ fördel. Privatpersonersom en

har inte haft valfrihet. därfördenna Hittills har konsumtionen oftast skett lokalt dels att

informationen alternativen varit för dyr, dels därför det kostat för mycket attattom

båda gåttdistribuera varan/tjänsten. till kostnaderInternet har bidraget dessa haratt ner

ocksåoch därför handlar Intemetkonsumenten globalt.

Även konsumenten inte nationsgränserna har de svenskbaseradebundenärom av

Intemetbutikema oftast möjlighetSverige marknad. Intemetkonsumenten har störresom

den vanliga konsumenten billigast eftersom det mycket lättarehandla där detän är äratt

frågajämföra perspektiv,priser därför, svenskt intressantInternet. Det äratt attettur

sig framtidens konsumenter Intemetbutikerkommer handla; svenskbaseradeattvar

eller utländska Intemetkonsumenten hälften sina inköpI dag den svenskagör av

utomlands, det främst sprit och tobak de köper, dvs. med höga punktskatterärmen varor

Pehrson l998, A17. troligt handeln med sprit och tobak InternetDet är atts.

sålunda gårkommer minska framöver sektion inte i hurse 4.3 och det dag avgöraatt

betydelsefull privatimporten bli.kommer att

tillFlera olika bedömare hoppas den elektroniska handeln kommer bidraatt att

tillväxten framöver. USA sker medvetet offensiv satsning iI Internet tron atten
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elektronisk handel kommer bli viktig inkomstkälla. USA:satt handelsminister,en

William M. Daley, underströk nyligen den elektroniska handelns betydelse

handlar"Detta e-handel, eller ellerän e-hemförsäljning, eller e-filer.e-post, Dettaom mer
handlar "e" ekonomiska möjligheter.i Det handlar n p: iom empoweringsom om e som
företag, arbetare och konsumenter på aldrig mojliga. Det handlarsätt varitsom attom se
till detta alla företag ochatt små, gamla och ochstora tjanste-gynnar nya,-
tillverkningsforetag.28

Inom hoppasEU dessutom elektronisk handel skall kunna bli detatt verktygman som

skyndar på Euro-valutan ökar konkurrensen påacceptansen den inre marknadensamtav

EU COM 157 l997, s.2. Därför vill stimulera intensiv tillväxt inom elekt-man en

ronisk handel främja teknikutvecklingen och skapaatt regleringgenom gynnsamten

Ävenibid. i Asien fåtthar för den elektroniskaögonen handelns potential.man upp

Länder Singapore har länge haft mål attraktivt för inter-som att ettsom centrumvara

nationell handel och det följer därför naturligt Singapore hårt på elektroniskatt satsar

handel, bland skapa regelverk.annat Regeringenatt i Singaporeett gynnsamtgenom

hoppas företag Amazon ochatt Kmart skall välja från landet CNETsom att operera

l998, Internet.

ARBETSMARKNADSFRÅGOR4.2

Elektronisk handel kan komma fundamentalt påverka turistsektom, detaljist-att och

distributionsleden, dvs. arbetsintensiva delar ekonomin EU Com 157 l997, s.4.av

Nya arbetsmetoder och helt produkter kommer leda tilltyper gamlanya av att

arbetstillfällen försvinner och skapas. Om flera arbetstillfällenatt försvinner inya

förhållande till de skapas eller de arbetstillfällena skapas utanför Sverigesom om nya

kommer inkomster påverkas negativt. Sverigestatens I har länge förts debatten om

huruvida välutbildade svenskar kommer flytta utomlands för uppnå högreatt att

reallöner, bl.a. databranschen har varit rädd för förlora anställda. Elektronisk handelatt

27 Hela Daleys tal hittas på http://www.ecommerce.gov

28 Översatt författaren. påCitat engelska lyder: This about thanav e-mail,more e-commerce, or or e-
trades, e-files. about the "e" in economic aboutopportunity. the "e"or in empowering
businesses, workers, and that havein been done. about making thisconsumers ways never sure
works the benefit of all businesses largeto and small, old and manufacturing.serviceour new, or--
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kan komma förändra denna dådebatt det möjligt arbetstillfällena, i ställetatt är attnu

för arbetarna, kan flytta utomlands.

Med den höga arbetslösheten åtankei skulle det skulle rimligen önskvärt iattvara

sågSverige tillväxt i antalet högkvalificerade tjänster. Tekniskt ligger långtSverigeen

framme i användning IT vilket borde allmän tillväxt inom -sektorn3°.ITav gynna en

Med elektronisk handel det tänkbart de potentiella arbetstillfällenär där skulleatt som

kunna skapas i stället uppkommer utomlands. Organisationer kan, mycket tack vare

elektroniska informationsflöden, förlägga sin verksamhet till de länder harsom

komparativa produktionsfördelar billigoch arbetskraft. Företagen kan via Internet och

Intranet enkelt kommunicera med de olika delarna; information produkter,om nya

företagets inkomst, försäljningsprognoser och försäljningsmaterial blir tillgänglig för

kontoret i Rach Gia, Vietnam, samtidigt för huvudkontoret i Stockholm.som

Arbetsmetodema förändras samarbetarnär Internet med utvecklaöverteam att program-

med design bilmodell eller för påundervisa distans. kanT.ex.attvaror, av en ny en

ingenjör i Kalifornien han slutar för dagen skicka e-mailnär med arbetsuppgifter tillett

kollegan i Bangalore, Indien, där kan fortsätta med arbetet Westerberg l998,som

s.14. direkt fördelEn produktionen aldrig behöverär avbrytas eftersom det alltidatt är

dag någon sida jordklotet. Men denna arbetsmetodik implicerar arbetet inte allsattav

behöver utföras i företagets hemland. Länder med påöverskott välutbildadett

arbetskraft kan locka till sig arbetstillfällen från länder med brist välutbiidad

arbetskraft U.S. ofDept. Commerce l998, s.49. råderI Sverige pådet brist

högskoleutbildad arbetskraft inom framförallt teknik och datayrkena och Sverige

riskerar således välbetalda arbetstillfällen försvinner och, därmed, skattebasenatt att

minskar. Emellertid kan ohälsosamt höga löneökningar därigenom förhindras och den

ekonomiska tillväxten främjas. arbetsuppgifterDe inte någonkräver formsom av

personlig kontakt med uppdragsgivaren bör emellertid fårelativt även inom IT-vara

branschen och därför bör inte möjligheterna till globalt distansarbete överdrivas.

29 Se Malmström 1997, 53 och CNET l998, Internet.s.
30 Sverige de länder Holst editär spenderar 1997,IT capita s.22-23.ett mestav som per
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då meddetbli globala, hurhögkvalificerade arbeten kan ärVi har sett att men

handel ochnågon utbildning Elektroniskkräverarbetstillfällen inte störresom

minskar derasblir mobilaföretagaffärskommunikationelektronisk gör samtatt mer

ellerflytta delarför företagbidra till det blir lönsamtflyttkostnader. kanDetta attatt av

Elektronisks.503.Stahal Whinston 1997,Choi,hela verksamhet utomlands

lågutbildad arbetskraft.efterfrågan påocksåå bidra till ökasidanhandel kan andra att

konsumenterna kansubstitut till tjänsterhandelnden elektroniskaDelar är ett somav

hemkörningprofessionella,eller välinte lika snabbtutföra själva, kanske t.ex.sommen

också tjänster konsumenternahandel kanElektroniskfärdiglagad ersättamat. somav

hushållsartiklar. Ihandlaslippaväl de uppskattarutför lika uträtta, ettt.ex. attattmen

dessaalternativ sänka skattenarbetslöshet skulle det kunnamed högläge attettvara

efterfråganskulle vrida inhemsksådan beskattningenförändringtjänster. En mot enav

påeffekter sysselsättningkortsiktigt positivaproduktionarbetsintensiv ge utan att ge

l995, s.529.Hultkrantz Nordströmvälfärd/tillväxtnegativa effekter -lägrestora

mellanmellanledelektronisk handel antaletbesparingspotential med ärEn attstor

arbetstillfällen.sålunda försvinnerminskar ochproduktion och slutkund även

tilli framtiden.dock behövas FörutomMellanhänder kommer att transporteraatt varor

kvalitet, erbjudauppgifterandrahar mellanhändemaslutkunden ettatt garanterasom

Sarkar ochtillhandahålla Butler,produktinformation. Tre ekonomer,utbud ochstort

elektronisk handeltransaktionskostnadsteori visatSteinfield, har med vanlig att snarare

synnerhetItraditionella mellanhänder l995, Internet.behovetökat minskatän av

mellanhänder behövsinformation kommermed ofullständigproblemet att garantera att

arbetstillfällenåtminstone sikt33. Exempelvis kommer radkortframöver attnyaen-

specialisteranvända sigeffektivareuppstå upptäcker detkonsumenter ärnär attatt av

mellanhandmed hjälpproduktinfonnation ellerredaför söka näratt ensparare av

sitt kapital ibid.maximera avkastningenkan

31 s.A11.Björklund 1998,efterfrågan arbetskraftvälutbildad läsinformationFör ommer

32 resemäklare och finansiella mäklare.fastighets-,Yrken i farozonen yrkenär som

33 Lesnickarbetsuppgifter Dahlförutspås del mellanhändemassikt kunnaSökagenter överta en av

I996, s.295.
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PÅ4.3 SKATTEBETALARE FLYKT

Skatter något nödvändigt för det moderna välfärdssamhället skallont attanses vara

fungera. Därför beslutsfattare världen med den framväxande elektroniskaruntser oro

handeln. inteDet anledning fruktar den elektroniskaär handeln, deutan storaman

knäckfrågoma nämligen hur beskattar handel Internet Vad skallär beskattasman

Vem skall beskattas fåVilket land skall skatteinkomstema Regeringama inser att om

de inte frågorlöser dessa riskerar skattebasen minska och de nationella företagenatt att

för orättvis konkurrens.utsättas en

SverigeI har den elektroniska handeln några åtgärderredan bidragit till fråndrastiska

regeringens sida. Sänkningen tobaksskatten motiverades delvis med ökad privat-av en

Ävenimport cigaretter via Internet. sänkning punktskatter andra kanav en av varor

Östroskomma bli aktuell. Skatteminister Thomas har till media hanatt sagt att tror att

det framtiden svårti blir upprätthålla höga skatter sprit just med hänvisning tillatt

ökad handel Internet Luthanderöver l998, s.Al0. kanske drastiskaDen hand-mest

lingen dock regeringens lagförslagär skall tullen utökade befogenhetersom ge

beträffande och Bådepostorderpaket. Justitiekanslern lagrådetvägtransporter JK och

har sig de reglerna ändå planerar Finansdepartementet frågandrivamotsatt attnya men

vidare Nilson l998, 5.

Eftersom det för vissa och tjänster de kan levereras i digital form omöj-ärvaror som- -

ligt kontrollera dåhandlat vad och handeln ocksåglobal, blir detäratt omö-vem som

ligt för land säkerställa mervärdeskatt betalas Choi, Stahal äett ensamt att att

Whinston l997, ff.s.489 kan måsteDetta bara lösas internationellt. Därför Sverige

invänta resultatet de multinationella förhandlingar förs inom WTO. En skanav som

länder under ledning förespråkarUSA högljutt den elektroniska handeln inte skallattav

beskattas alls. En länder, med Kanada i hållhar försiktigspetsen,annan grupp en mer

ning framhålleroch inte årskall beskatta den elektroniska handeln före 200C.att man

Övriga deltagare, däribland EU, mycket motvilliga överhuvudtaget undanta denär att

elektroniska frånhandeln beskattning. Wired majl l998, Internet
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4.3.1 Beskattning

måstede kommaFörhandlarna i WTO-överläggningama överensvet att om en

komplexaskattestruktur, det ingen lätt uppgift. mängdDetär är storgemensamt men en

Exempelvis brukar länder ha olika Skattesatserbeskattningssystem skall förenas.som

måsteinkomster vilket innebär definiera vad detför olika äratttyper manmanav

ålägger mervärdeskatt,digital bild laddas skall betalaskatt. Om mottagaren menen ner

definieras produkt skall företags-vilken skatt skall säljaren betala Om bilden som en

bilden definieras tjänst kanvinsten beskattas, leveransen annanav som en enmen om

måste vilka sekundärainkomstskatt. Varje land dessutom begrundaskattesats gälla, t.ex.

få nationens ekonomi. Därtilleffekter beskattningen den elektroniska handeln kanav

eftersompositiva till särbehandla elektronisk handel deinte alla regeringarär att ser

potentiella skatteinkomster i elektronisk handel. Sacher l997, s.52.stora

elektronisk handel.diskuteras flera olika alternativ för hur skatt skallDet tas utett

går påvanligare förslagen säljaren ska betala mervärdeskatt tilldeEtt mottagar-ut attav

i Sverige skall det betalalandet, franskt varuhus säljer till konsumenter ävent.ex. ettom

bådeför fysiska och digitalain mervärdeskatt i Sverige. teorin fungerar denna regelI

sig mycket opraktisk. finns radden kan vid tillämpning visa Detvara envaror, men

sådantsådan omöjligproblem med regel. det första kan skattesystem skapaFör ett enen

måste dåIntemetföretagen Sacher s.52-53. Exempelvissituation för 1997, ett

påhålla och ländersföretag, bokhandeln reda hundratalsAmazon, statert.ex.

vilket administrativa OECD l997, Internet.skattesatser den bördangör enorm

från deRisken butiker väljer inte sälja till kunder mindre länder ellerär attstor att att

helt enkelt glömmer bort betala mervärdeskatt till mottagarlandet.att

förslag detta förslag harbetalar skatten,Ett möttär ävenannat att mottagaren men

måstekritik. Skatten skulle i princip bli frivillig vilket innebär medborgarna berättaatt

såledesvad de köpt och vad det kostat; effekt det omöjligt för konsumen-är äratten

rimlighandla Choi, Stahal Whinston l997, s.495. Enterna att anonymt annan

betala in skatten.invändning vid sällanköp det enkelt glömma bortär är är attatt att

måste ifrågasätta skattevilja; regeringar litakonsumenternas kanMan även att

frivilligt betalar skattgemene man
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idé gårEn diskuteras inom EU s.k. bitskatt. Förslaget den digitalaär ut attsom en

dataöverföringen ibeskattas stället för produkten/tjänsten; därigenom skulle idet

undgåprincip bli omöjligt beskattning. många,förslag har dock förkastas bl.Dettaatt av

konstaterade den s.k. Sachergruppen i till OECD bitskatf ärrapport atta. en en

omöjlig. motiveradeDe det med data inte enkelt kanmängden värderas.mätasatt samt

såSystemet skulle dessutom kunna snedvrida beskattningen elektronisk handelatt

missgynnas jämfört med övrig handel. Sacher l997, s.17,53

Figur Mervärdeskatt i EU-ländema.

Luxemburg
Tyskland
Spanien
Portugal

Storbritannien
Nederländerna v

Grekland
Genomsnitt

Italien
Österrike
Frankrike

Belgien
Irland ’

Finland
Danmark

Sverige .

Källa: Veckans Affärer 14 l998, s.48.nr

Vissa differentieradAnm: länder använder mervärdeskatt.

Överlever4.3.2 det marknadsvenska skattesystemet globalen

skattefrågor påI Sverige har alltid varit hett debatterade, skatterna är vägmen om nu ner

så det troligtvis inte resultat förändrats.debatten spelreglerna Underär ett utan attav av

90-talet har olika gångerskäl upprepade tvingats sänka utländskaskattenstaten av

särbehandlas, bilaccisen har sänkts, beskattningen A-aktier har ändrats, öl-experter av

båda månoch tobakskatten har sänkts. I vilken elektronisk handel kommer bidraäven

till påskattesänkningar oklart sänkningen punktskatten tobak motive-är även om av

rades med bl.a. handeln med tobak ökat. EinarInternet l998, s.44-47att
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En köps på Internet svensk konsumentvara som skall enligt myndigheternasav en

tolkning beskattas med svensk mervärdeskatt bilagase 2. Köps i något EUannatvaran

land säljarenär skyldig betala skatt i Sverigeatt och köps någoti land utanför EUvaran

skall mervärdeskatt och eventuell tull betalas vid införseln34. I teorin elektroniskutgör

handel således inget hot skatteintäktema denmot kritiska frågan det gårärmen attom
effektivt Ävenbeskatta elektronisk handel regeringen driver igenom lagförslagetom

tullen ökade befogenheter beträffandesom ger vägtransporter och postpaketskontroller,

blir det svårare praktiskt kontrolleraatt rent alla paket allteftersom elektronisk handel

iväxer omfattning. Det ingetär problem för myndigheterna spåra Internet-att upp

tjänster riktar sig till svenska konsumentersom t.ex. Pegit och begära deatt tar ut

mervärdeskatt, hur gör med de tusentals Intemetbutikermen baraman säljer tillsom

några enstaka svenska konsumenter

Ett område kan bli svårannat beskatta kapitalmarknader.att ärsom Kostnaden för att

fönnedla värdepapper har minskat drastiskt. har iDe och med Internet kommit tillner
nivå där det är möjligt för små kunderen investera globaltnu U.S.att Dept. of

Commerce 1998, s.29ff. Frågan är kan beskatta kapital ochstaten förmögenhet iom

sådan miljö eller kapitalflykt kommeren Ävenleda till det blirom ohållbart.att att

försäkringsbranschen kommer bli global vilket ytterligare försvårar för staten att

beskatta kapital ibid.

Vi har digitala varor/tjänstersett att blir vanligare och för dessa blir det också svårare att

skatt. För dessata produkterut har myndigheterna mycket små möjligheter kontrol-att

lera skatt betalats eftersomatt naturliga kontrollpunkter t.ex. gränsstationer saknas.

gårDet inte heller produktionenmätaatt eller förändringar i lagret digitala varor
behöver inte förvaras någoti lager och produktionen sker ögonblickligen. Visserligen
finns under utveckling skall kunnaprogramvaror känna igen och värdera digitalasom

34 Företag med begränsad försäljning, under 320 000 år,kronor behöver inte momsregristrera sig iper
Sverige SOU l998:58, s.8. Mer information på tullverkets hemsida: http://www.tullverket.seges
35 När paketen kommer från land utanför EU innebärett detta tullen måsteatt ochöppna kontrollera
paketet och sedan debitera gällandemottagaren skatt och tullavgift. Om paketen kommer från företagett
inom EU måste skattemyndighetema kontrollera säljaren betalt svenskatt mervärdeskatt.
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i praktiken kan ingenhuruvida fungeradataströmmar, de kommer att svaramen

Även uniformtglobalt ochvärldens länder kanSacher 1997, s.53. ettenas omom

belägga den elektroniskamisslyckas medskattesystem finns risk attatt statenen

punktskatt har redanvissa med höghandeln med skatt. Inom nämntssomvaror

kommeroch andra skatterelektronisk handel haft betydelse. Om mervärdeskatten att

återstår troligt resultathandelnsänkas till följd den elektroniska ärett attatt mense,av

lång siktsig varandramervärdeskattema i kommerpunktskattema och Europa närma

figurse 8.

mervärdeskattpunkt- ochBör beläggas med4.3.3 nätet

tillväxtstadium och därföri känsligtelektroniska handeln befinner sigDen ett

förespråkar många Intemethandeln skallländer, däribland Kanada, temporärtatt

Intemethandelnfrånundantas beskattning. stödjer dettaDe attresonemang menarsom

uppnå omsättning. närvarandetillfälligt skyddas för lönsam Förbehöver testaratt en

elektronisk handelför vilkenföretag olika tjänster och produkter typatttyper avseav

går Intemetföretagenförsöksperiod de flestabli vinstgivande. Under dennakansom

några årföretagen has.vi. Emellertid kommermed förlust Stanley I998,Morgan om

då kostnadseffektivt.kan verkalärt sig använda detta medium ochnya

bidra med riskkapital underfinansiella sektorns uppgiftDet borde dock den att envara

någon svårighet attraherahittills inte haftindustris tillväxtsfas. Intemetföretagen har att

elektroniska handeln,skattesubventionera denriskkapital. Genom statenatt ger

dåtill sig eftersom de blir medIntemetföretagen orsak aldrig växadessutom att aven

mervärdeskattpunkt- ochviktig konkurrensfördel skattebefrielse. Dessutom är enen

mångaviktig inkomstkälla för länder.

gårskattebefrias ellerelektroniska handeln skallDebatten huruvida den attom

förespråkas föribland skyddtullar. Tullarjämföra med motsvarande debatt som nya,om

detta inte giltigttillväxtindustrier, nationalekonomer brukar är argumentatt ettmen anse

ändåprotektionismekonomiskt perspektiv kanHusted Melvin l995, s.209. Ur ett

infrastrukturindustrin bidrar till byggaekonomiskt motiverat den att uppvara om nya

elektroniska handeln bidrarPå denibid, s.2lO. kan samhälletsätt gynnas omsamma
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får ersättning föringenIntemetföretagenförbättra infrastruktur,till Internetsatt men

då företagen.kompenseraSkattebefrielse kandetta. sättett attvara

förespråkar skattebefrielsetullar används USAJämförelsen med permanentsom enav

såsom tariffer/handelshinderemellertidelektroniska handeln. USAför den attmenar

maj20handeln Wiredtillåtas elektroniskautvecklingen deninte kan hämmaskatter av

förmotiverbartekonomiskdock enbartbordel998, Internet. Detta argument vara

Intemethandeln undantasOmhandlasbeskattas högre devaror/tjänster nätet.omsom

finnsdå skattesystemetdet Detfrån blirbeskattning förändras skattesystemet. Hur nya

Dessavisst skattesystem.användas för utvärdera ärfem kriterier brukar attettattsom

genomskinligt.flexibelt ocheffektivt, administrerbart,skall rättvist,skattesystemet vara

s.527fStiglitz 1997,

betalavaror/tjänster böridentiskahandlarRättvist: Konsumenter samma0 som

från mervärdeskattpunkt- ochundantaselektroniska handelnOm denskattesats.

samhälls-i rikaretillgång dvs. de demed till Internet,främst dekommer det gynna

elektroniska handeln beskattaspå rättvisekriteriet bör denskikten. Baserat samma

övrig handelsätt som

förändraså möjligt, intedvs.ekonomin liteEflektivtz skallSkattesystem störa som

börondo ochpunktskatterkriteriumEnligt dettaallokeras.hur är avresurser

likahandel beskattasbör allresursfördelningen. Däremoteftersom deundvikas stör

snedvridas. Ominte skallkonkurrensenmervärdeskatt förmeddvs. attsamma

övrigadrabbasskattefördelarenbartväljer handlakonsumenter Internetatt g.a.

dödviktskostnaderIntemethandeln kan skapabeskattaförsäljare. inteAtt attgenom

produktionsdödvikts-Intemethandelnskattebefriadetill denallokerasresurser

efterfrågan ofördelaktigareskiftarkonsumenterochkostnader motattgenom

konsumentdödviktskostnader.substitut

slårhandelns Tillväxtsprognoserlätthanterligt: elektroniskaAdministrativt Om den0

måstesvenska Dessadagligen dentusentals paket gränsen.in kommer passera

går måste skattemyndighetemamånden det ävenoch beskattas. Ikontrolleras
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Hanteringendigitalt.levererastjänsterochprodukteroch beskattaövervaka som

därmedblirkostnaderadministrativaochbli omfattandesålundakommer statens

skatter.sålunda dyramervärdeskattochPunkt- ärhöga.

förutsättningar.ändradetillmåsteFlexibelt: skattesystemEtt att anpassa0

förutsätt-ekonomiskadeochsnabbtmycketIT-området skerinomUtvecklingen

förutfonnasskattesystemDetsålunda förändraskan över natt.ningarna somen

Internethandelndärsnabbt. Ettmåste därför kunna systemInternethandeln anpassas

med skatter.flexiblareförvisso änskattebefriad systemärär

dvs.skattebetalaren,karakteriserasskattesystem attGenomskinligt: braEtt av0

Sverigesutanför gränserhandlasbetalar. Närvad dennekonsumenten, vet varaen

ingårSverigetydlig. Inomblir skattendärmedlistpriserna,tillmervärdeskattenläggs

för konsumenten.döljer skattenvilketi prisetmervärdeskattenoftast

intehandelnelektroniska sär-bör deneffektivitetskriteriemapå rättvise- ochBaserat

medskattesystemfaktumoch detkostnadernaadministrativa att etthögabehandlas. De

elektron-denståndpunktenstödjerflexibelt attsärskiltinteantagligenIntemetskatt är

handelnelektroniskadenhuruvidabeslutskattebefrias. Etthandeln böriska om

kriterier.dessabaseradavvägningbörellerbeskattas envara
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Sammanfattning5

embryostadium, enligt flerabefinner sig ielektroniska handelnDen ännu ett men

På siktexplosionsartat framöver.prognosinstitut den elektroniska handelnkommer växa

fundamentala konsekvenserförändringar meddetta medföra strukturellakommer stora

vilka blirpå i dag dessaDilemmat ingen analytiker kansamhällsekonomin. sägaär att

kan vägledaempiriska dataMcKnight Beklagligt saknasBailey 1997, s.52. somnog

detdärförTeoretiskabeslutsfattarna i infonnationssamhället.det ärresonemangnya

våra måste sina beslut.politiker baseraviktiga beslutsunderlag vilket

Sociologiska, juridiskainoftastlitteratur finns elektronisk handel täckerDen som om

påverkar samhällsekonorninhandelelektroniskoch företagsekonomiska aspekter. Hur

förutspått arbetenmånga hari utsträckninghar inte analyserats attäven omsamma

den häröka. li ekonomin kommerkommer försvinna och konkurrensen rapportenatt

elektroniskaunderbyggd. Denvälargumentation intehar konstaterats denna äratt

intetabell ochfullständig konkurrens,leda tillhandeln kommer troligtvis inte se

heller till arbeten försvinner i mängder.att

elektroniska ekonominhandelsFullständig modell DenTabell konkurrens

del-flestabegränsad deintensiv KonkurrensenAlla marknader karaktäriseras ärav
monopolistiskstället detI troligtkonkurrens. ärsegmenten. att

oligopol och monopol situationerkonkurrens,

förekomma. 3.1kommer seatt

förutveckling centralTekniskStatisk teknik. är e-

sålunda för konkurrensen.handelsföretagen, och

3.1.1 3.1.3se

Tillgången information godtill nätet.och andra marknadsagenter ärFöretag, konsumenter

informa-samla in detaljeradetillgång Intemetföretagen kaninformation.har fullständig till relevant

Ofullständigpreferenser.kundernastion om

asymmetrisk informationen,information, inte minst

3.1.3för handeln. 3.1.2hinder sedockär ett

både positiv ochelektroniska handeln kan ha4. DenDet finns ingen ofrivillig arbetslöshet.

Ofrivilligpåverkan arbetslösheten.negativ

4.2finns.arbetslöshet se
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riskfinnsinformationasymmetrisk attPga. enfinns.marknaderönskadeAlla
blir till.aldrigellerupphörmarknadervissa

decentraliseradeeffektiva,kanEmellertid

3.2.23.1.2möjliga. seblimarknader

E-pengarförekommer.MarknadsmisslyckandenallokerastilllederKonkurrensen att resurser
3.2.13.1effektiviteten. seökakaneffektivt.

kanöverenskommelserInternationellaminimal.rollStatens är
marknadsmisslyckandenhanteraförnödvändiga att

Statensinkomster.fördelningrättvisoch av

urholkas se 4kommakanskatteinkomster att

Källa: Egen.5.333.Stiglitz l997,Källa:

med vilkenenkelhetpriserna. Denhatycks redanhandelnelektroniska sattDen press

främstablir detprisetinnebärapå börInternet attjämföra priserkankonsumenterna

Emellertid kommerföretagen.handelselektroniska morgon-deförkonkurrensmedlet

samlaspreferenserkonsumenternasinformationomfattandetillåtateknikdagens att om

enskild konsumentvarjetillprodukternainformation kandennain. Med anpassas

högreförutnyttjasskulle kunna att ta utsedanvilketprodukterna,differentiering av

sinaframgångsrika iblirföretagenHuruvidaprisdiskriminering.bl.a.priser genom

villigakonsumenterna är attberoiinte kommerellerhöja priserna stortförsök omatt

information.personliglämna ut

slåkanhelstlåg. principIsig Internet är uppetableraKostnaden för somvematt

detkrävsEmellertidmarknad.världenhelai teorin, haförInternet att, somportarna

krävsbutiken. Dettill attkonsumenterlockaförorsakerflera attstora resurserav

måstede ävenexisterar vetabutiken utanmedvetnabarainte är attkonsumenterna om

påläggatvingasföretagen storamedför resurserdit. DettaIntemetadressen neratt

upprätthållaförKostnadenetableringshinder. attsig kan skapaivilketmarknadsföring,

rörligadendvs.Reproduktionskostnadenhög.dessutomInternettjänstattraktiv ären

bety-företagenlåg vilketmycket ettoftavaror/tjänsterdigitala ärförkostnaden ger

Teknikenmonopolställning.uppnåhelstmarknadsandelar,incitamentdande ta enatt

tillsammanskanenklare ettföretagsmå medelstoraoch somemellertidmedför ageraatt

delsadress,underbutikersinaförläggadelsföretag; gemensamenattstort genom

via Internetvertikaltintegrerasleverantörerkanintensivare,samarbeta t.ex.attgenom
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med butiken. Sammantaget för detta med sig det inte troligtär marknadsformatt att en

kommer karakterisera den elektroniska handeln, vi kommer för olikautan segment se

olika former monopol, oligopol, monopolistisk eller fullständig konkurrens.-

De och tjänster handlas på betalas i dagnätet med traditionellavaror betalsystemsom

post- och bankgiro, kreditkort etc. Dessa betalsystem fungerar utmärkt för betal-större

ningar, för små, frekventa s.k. mikrobetalningar saknas fungerandemen betalnings-

För fylla detta behovsystem. har betalsystematt utvecklas, digitala kontanter ochnya

elektroniska Hittills har konsumenterna varit skeptiska till använda digitalapengar. att

kontanter/elektroniska de betalningssystemen slår igenom kan depengar men om nya

komma få betydande konsekvenseratt samhällsekonomin och penningpolitiken.

Generellt har Intemetkonsumentema världen marknad och handlar där det ärsom

billigast. intressantEn fråga deär svenska Intemettjänstema håller priser ärom som

internationellt konkurrenskraftiga Eftersom distributionskostnadema måstefallit t.ex.

den svenska Internetbokhandeln Bokus konkurrera med bokhandlare såväli England

USA. Särskilt varor/tjänster med lågmycket distributionskostnad,som digitalat.ex.

tjänster, konkurrerar på global marknad. mångaDet länderär i den elektroniskaen som

handeln expanderande näring och därför försöker locka till bådesigser en Internet-som

konsumenterna och Intemetbutikema.

Den elektroniska handeln kan komma påverkaäven arbetsmarknaden. Dystraatt

profetior har för mellanhänder kommervarnat bliatt onödiga och jobb kommeratt att

försvinna från Sverige. informationsteknikenatt har inneburit högkvalificerade jobbatt

kan emigrera och företagen har blivit mobila.att finns såledesDet viss riskmera atten

Sverige kan förlora arbetstillfällen till utlandet. Emellertid kan den elektroniska handeln

bidra till öka efterfrågan på lågutbildade, någotatt skulle kunna utnyttja förstatensom

kortsiktigt arbetslösheten.att Farhågoma den elektroniska handelnpressa skallner att

leda till mellanhändema försvinneratt tycks ha varit obefogade. En del ekonomer tror

den elektroniska handelnt.o.m. att kommer öka behovet mellanhänder.snarare av

Utfommingen skattesystemet nivånoch på skattesatserna kan kommaav förutsättasatt

påfrestningarstora resultat den elektroniskaett handeln. Eftersom densom av
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globaltibeskattningsfrågoma lösasmåste ettglobalhandeln ävenelektroniska är

mängdsvår uppgift. Det ärsigvisatharsamförstånd, det enormenvara enmen

hurmåste komma överensochförenasskallskattesystem omkomplexa mansom

säkerställapraktikensvårt ibli attdessutomkantill. Det attskallbeskattningen

makthavareför dagensProblemettjänster.ochdigitalasärskilt förbetalas,skatten varor

urholkakommakanframtidenihandeln attelektroniskadensåledes avgöraär att om

skattebasen.
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6 Avslutning

Den elektroniska handeln befinner sig fortfarande i utvecklingsskede. Därför återstårett

det vilka former denatt elektroniska handelns ekonomise kommer Denna översiktta. av
Intemethandelns egenskaper bör ändå ha kastat ljus denöver elektroniskaett handelns

framtid. För handelnäven kommer genomgå förändringarom framföralltstora -
tekniska så marginalkostnadenär för avstånd noll.nära Detta faktum innebär den- att

elektroniska handeln global.är Världen har sålunda redan blivit mindre med resultatet

nationalstatens maktatt och möjlighet till reglera marknaden minskat.att Genom att

marknademas storlek vidgas ökar för arbetsdelningutrymmet och specialisering.

Möjligheterna till kundanpassad orderstyming blir större.

Den elektroniska handeln kan därför få fundamentala effekter på världsekonomin. Den

här har blott berörtrapporten den förändringytan elektronisk handel leder till.av som

Nationalekonomer och beslutsfattare står inför den kolossala uppgiften försöka förståatt

hur den elektroniska handelns ekonomi kommer fungera. Dennaatt marknadsplatsnya

har egenskaper borde intressera forskare inom alla områdensom nationalekonomin.av

Ytterligare forskning behövs exempelvis för beskriva kostnadsstrukturenatt och pris-

sättningen informationsprodukter. Den elektroniska handelnav ökar behovetäven av

forskning inom områden produktdifferentiering, prisdiskrirninering,som marknads-

föring, copyright, elektroniska betalningssystem En nationalekonometc. framhöll

tidigare i våras elektronisk handel baraatt förfinadär form postorderförsäljning.en av

Förhoppningen dennaär haratt visat han hade felrapport ochatt det dessutomatt är

mycket viktigt för beslutsfattare, både i företag och i myndigheter, bättre förstå deatt

fundamentala förändringar den elektroniska handeln får på samhällsekonornin
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12/98välfärdens faror Bilaga IT-kommissionensDigitala rapportvaror, -

Digitala produkterBilaga8

året Kraftfullare datorerfyllts piratkopierad musik.det medhar underInternet senaste

förbanatMPEG Audio 3 MP3, haroch komprimeringsstandard, Layer vägen ny

viaoch bildfiler kan användarekraftigt komprimera ljud-denna utveckling. Genom att

60 minuterslåtar vanliga CD-skivor. Eni kvalité liggerladdaInternet närasomner en

några år kommertimmar ladda Omskiva med normal modem, ett atttar, ett ner.par

oroligtMusikindustrin i USAtabell 2.dock den tiden i sekunder se servara nere

AmericaAsssociation of RIAA,företrädare, Recording Industryutvecklingen och dess

MP3-filer F.Service jakten piratkopierade Jones,tagit och Secret ihar hjälp FBIav

skivindustrin piratkopieringen erbjudahot kan1998, s.33. Förutom utgöra ett motatt

nämligen skapat distributionssystemframtiden; piraterna harglimt ärett somoss en av

år musik vinågra kanske all köperskivindustrins. Om kommereffektivareavsevärt än

laddas hem via Internet.

överföra IO-megabytefil.överforingshastighet.TidTabell Jämförelse olika metoders att enav
ÖverföringstidModemhastighet/typ

Kbpsmodem 2,3timmar9,6
timmarmodem 1,514,4Kbps

46 minutermodem28,8Kbps
10minuterKbpsISDN128

sekunder1,54 direktanslutning 52MbpsT-l
20 sekunderMbpsKabelmodem4

sekunderADSL teknik 108 Mbps
8 sekunderMbpskabelmodem10

Källa: U.S. of Commerce1998, A2~13.Dept. s.
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9 SkattekontroversenBilaga 2:

Internethandeln

våren gåttUnder har det i media dagligen läsa elektronisk handel. Lockandeatt om

fåttrubriker Handla skattefritt svenskarna baraIntemet har hos Internet-attsom

dag‘. Påhandelsförmedlaren Pegit handla för halv miljon kronor RSV haren per man

ingalunda varit road dessa rubriker missvisande.de helt Tillsammansav varasom anser

med Generaltullstyrelsen GTS och Alkoholinspektionen gick Riksskatteverket RSV i

med pressmeddelande för klargöra vilka regler gäller för Internet-ut ett attmars som

handeln. korthet innebarI pressmeddelandet nuvarande svenska regler gäller. Mer-att

värdeskatt och punktskatt skall betalas i Sverige och det totalförbjudet föra inär att

alkoholdryckerl. framgår ocksåpressmeddelandetAv det spelar ingen roll huratt

alltsåsäljs, skall handel förmedlade Internetbutiker beläggas medävenvarorna av

mervärdeskatt och eventuella andra avgifter. i EG-domstolenUtslaget i det s.k. man in

black-målet ståndpunkt.tycks bekräfta de svenska myndigheternas man-in-black-I

målet prövade domstolen försäljningssätt innebar brittiska konsumenterett attsom

frånköpte tobak bolag i Luxemburg betala brittisk punktskatt. Internet-ett utan att

handelsfönnedlaren Pegit dock utslaget gällde speciellbara situation ochattmenar en

inte dem, medan Intemetbutiken Cigarett.nu intebeslutet klargörattanser vem som

skall betala skatten. ComputerSweden 13 l998, s.5nr

l Enligt uppgift till VA handlar svenskarna för halv miljon dag via Pegits Internettjänst Sandénca en per

l998, fråns.52—53. Rubriken kommer för förstasidaPC allazs 1998.nr
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