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HÖSTENS
TREVLIGASTE
SPARPAKET

Vilket företag du än har och hur många bilar och bilmärken du än 

behöver, kan vi ge ditt företag ett enklare bilägande med betydligt

mindre administration. Med våra produkter sparar ni inte bara in på

tiden och resurserna ni lägger på hanteringen av företagets bilar,

utan även på pengarna ni lägger på drivmedel. Vilka paket tillfreds-

ställer era behov bäst?  Skaffa dig en överblick här och besök sedan

volvofinans.se eller närmaste Volvohandlare och få reda på mer om

höstens trevligaste sparpaket. Varmt välkommen!

G E D I T T F Ö R E T A G E T T 

B Ä T T R E  B I L Ä G A N D E  M E D
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V
i är alla keynesianer, förklarade president Nix-
on 1971. Och nog känns det som om 70-talet är
tillbaka. Både regering och opposition talar
om att staten måste stimulera konsumtionen.

Professor Lars Calmfors vill se tillfälliga
skattesänkningar och bidragshöjningar, och till och med
Svenskt Näringsliv efterfrågar expansiv finanspolitik,
även om de på bedrägligt manér smugglar in några lång-
siktigt kloka reformer under den rubriken. 

Men om det är så enkelt borde vi ha hört mer om de 
150 miljarder dollar som den amerikanska staten började
skicka tillbaka till skattebetalarna i april i år. Varje ameri-
kan fick en check på 300 dollar och ytterligare en för 
varje barn de hade, men inte hjälpte det. De lockades mer
av spargrisarna än av kassaapparaterna.

Milton Friedman formulerade hypotesen om permanent
inkomst redan för ett halvsekel sedan. Folk tänker mind-
re på hur mycket pengar de har i plånboken, och mer på
hur mycket de har på längre sikt och anpassar sig efter det.
När de får något extra sparar de hellre än slösar.

Nu är det dessutom kris. Svenskar har redan ett rejält
konsumtionsutrymme, men eftersom morgondagen är
osäker vill de inte slösa. Om stater försöker stimulera sig
ur krisen på bekostnad av budgetbalansen är folk inte
dummare än att de förstår att de kommer att få stå för 
notan i framtiden och då blir det ännu viktigare att spara
i dagsläget.  

Politiken får samma effekt
som när piloten omotiverat
förklarar för passagerarna att
det inte finns någon anled-
ning till oro.

Staten kan naturligtvis
spendera själv, men erfaren-
heten från många länder 
under många decennier visar
att det är lättare att få tajm-
ningen rätt när man dansar
jitterbug. 

Som nationalekonomen
Andreas Bergh konstaterade
häromdagen gör åtgärderna
ofta ingen nytta för att de
kommer för tidigt – eller så
kommer de för sent, vilket gör
att återhämtningen övergår 
i överhettning. 

Det var denna politik som
länge resulterade i att sväng-
ningarna förstärktes, att budgeterna länsades och att 
inflationen drog iväg. Absolut ingenting tyder på att poli-
tiker under de senaste decennierna har fått kraftfullare
kristallkulor och mer rättvisande kaffesumpar att basera
sina spådomar på. Om de hade det kunde de ju byta 
karriär och investera på börsen utifrån dessa insikter.  

Kommer ni ihåg vad som hände efter att Nixon förkla-
rat att han var en god keynesian? Inflationsbrasan smälte
ned guldmyntfoten och Bretton Woods-systemet, USA 
införde pris- och lönestopp och förgiftade handelssam-
arbetet med tullmurar. Välfärdsstaternas försök att styra
konjunkturerna resulterade i häxblandningen stagflation. 

Det är inte bara återkomsten av 
70-talets kläder och frisyrer som vi
har anledning att åse med fasa.
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1970-talet tillbaka
– även i ekonomin

”Politiken
får samma
effekt som
när piloten
förklarar att
det inte
finns någon
anledning
till oro.”

Telekomföretagen får 
betala 11–16 miljarder kro-
nor för att efterleva till
nya lagar. 

Det motsvarar upp till
4 000 kronor per hushåll.

Det är telekombolagens eget
branschorgan, It & Telekom-
företagen, som har räknat ut
vad en mängd olika lagar och
förändringskrav från myn-
digheterna kostar företagen. 

Engångskostnaderna för
samtliga förändringar beräk-
nas till 11–16,5 miljarder kro-
nor.

Det är kostnader som hus-
hållen kommer att få ta en
stor del av, mellan 2 500 och
3 700 kronor.

Slutkund får betala
De årliga kostnaderna för 
alla förändringar beräknas
bli mellan 670 miljoner kro-
nor och 1 miljard kronor. Det
motsvarar mellan 152 och
227 kronor årligen för hus-
hållen.

Kostnaderna per år mot-
svarar cirka 5 procent av före-
tagens vinster. 

”Det torde inte vara osan-
nolikt att detta kommer att
tas ut av slutkunderna”, heter
det i rapporten.

Då ingår inte den kontro-
versiella ipred-lagen, som
tvingar operatörerna att 
lämna ut vem som har en viss
ip-adress när olaglig fildel-
ning misstänks. 

Enligt lagrådsremissen
ska operatörerna få ersätt-
ning för detta, men enligt It & 
Telekomföretagen kommer
den inte att täcka de löpande,
årliga kostnaderna. Hur
mycket det blir, har man dock
inte kunnat beräkna efter-
som det ännu inte finns något
slutgiltigt lagförslag.

Kostnadsberäkningen
bygger i stället på en rad 
andra lagar och förändringar
som väntar telekomföre-
tagen. Det handlar om FRA-
lagen, där operatörerna ska
etablera så kallade samver-
kanspunkter för avtappning
av trafik samt upprätta en 
administration för detta.

Det handlar om trafikda
talagen, som riksdagen vän-
tas anta i vår. Den innebär
att alla operatörer blir skyl-
diga att inhämta, lagra och
kunna lämna ut trafikdata
för alla typer av telefoni och
meddelandehantering via
internet. 

Begränsningsfunktion
Ett annat krav, som gäller 
sedan i somras, är spärrfunk-
tioner och specificerad faktu-
ra för att konsumenterna ska
kunna begränsa det maxima-
la fakturabeloppet, till exem-
pel vid mobila tjänster utom-
lands.

Därtill kommer auktions-
kostnader för frekvensområ-
den, glesbygdsavgift, bered-
skapsavgift samt kostnader
för Post & telestyrelsen 
och Konsumenternas tele &
internetbyrå. (TT)

Nya lagar
ger dyrare
teleräkning


