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Arrangörer: Arbetarrörelsens Tankesmedja, Kalevi Sorsa -fonden, soc. dem. riksdagsgruppen 
 
Det påstås ofta i den offentliga debatten att möjligheterna att utöva nationell skattepolitik har försämrats i och med 
den ekonomiska globaliseringen och internationell skattekonkurrens. Många ekonomiska modeller framhåller att 
endast beskattningen bestämmer länders konkurrenskraft samt deras attraktionskraft i fråga om investeringar och 
företags lokaliseringsbeslut. Detta synsätt beaktar inte alls vad man får i gengäld för skattepengarna, exempelvis 
ökad produktivitet som följd av högklassig utbildning eller de goda verksamhetsförutsättningar för företagen som 
stabilitet och fungerande infrastruktur innebär. 
 
Vad säger ekonomisk forskning egentligen om skattesatsens och -grundens betydelse för ekonomisk 
tillväxt? Frågan begrundas av Essi Eerola, ledande ekonom vid finska statens ekonomiska forskningsinstitut VATT 
samt av Magdalena E. Andersson, de svenska socialdemokraternas skattepolitiska rådgivare, f.d. statssekreterare vid 
finansdepartementet. Beskattningens betydelse för företagens lokaliseringsbeslut diskuteras av Sixten Korkman 
verkställande direktör för Näringslivets forskningsinstitut ETLA samt fackföreningscentralen FFC:s ekonom Olli Koski. 
 
Den globala ekonomiska krisen och välfärdsstatens utgiftstryck ställer Finland och Sverige inför en gemensam 
utmaning: Hur kan välfärdsstatens livsviktiga service och inkomstöverföringar finansieras utan 
överskuldsättning? Hur kan skatterna höjas på ett rättvist sätt utan att effektiviteten bli lidande? Hur förändras 
skattebördan nu och hurdan vore den optimala skattegrunden i framtiden? Utredningschef Anne-Marie Lindgren från 
Arbetarrörelsens tankesmedja och Jaakko Kiander, chef för Löntagarnas forskningsinstitut inleder om förändringarna i 
skattestrukturen i Sverige och Finland. 
 
Återspeglar skattedebatten omvärderingen av marknadens och statens roll i den ekonomiska politiken efter 
finanskrisen? Finns det likheter i de finska och svenska regeringarnas skattepolitik? Borde Sverige och Finland börja 
samarbeta för att definiera minimiskattesats för företagsbeskattningen inom EU? Konjunkturinstitutets 
makroekonomiska enhets chef Juhana Vartiainen leder paneldebatten om socialdemokratisk skattepolitik efter 
finanskrisen i Finland och Sverige med riksdagsledamot Heli Paasio, utredningschef Anne-Marie Lindgren samt 
skattepolitisk rådgivare Magdalena E. Andersson. 
 
Jutta Urpilainen, ordförande för Finlands Socialdemokratiska Parti inleder seminariet. 
 
Arbetsspråken är finska och svenska med simultantolkning. 
 
Anmälningar ombeds senast 21.9 till info@sorsafoundation.fi pga. riksdagens säkerhetskontroll. Meddela även 
eventuell specialkost eller allergier samt övriga önskemål och behov. 
 
Ytterligare information av projektkoordinator Antti Alaja +358 40 1952 041, antti.alaja@sorsafoundation.fi 
 
Seminariet ordnas med understöd av Kulturfonden för Sverige och Finland. Seminariet är kopplat till Kalevi Sorsa -
fondens och Löntagarnas forskningsinstituts projekt Rättvis beskattning. 



 
 
 
 


