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"Efter ar ~v patryckningar fran olika hall har regeringen givit
upp motstandet mot telekonkurrens i princip. Man avskaffar riittsligt televerkets monopolgriinser. Men samtidigt ar man pa vag att
inf6ra skyddsbarriiirer pa marknaden som motverkar mangfald."

I

MJngfald pJ telemarknaden!
• I alit fler liinder finns
mAnga olika fOretag som erbjuder teletjanster. Konsumentema kan va!ja nar det
galler telefoni, fa_x, data.
Tomas Ohlin ar forskare vid
lnstitut /MIT, Handelsh6gskolan i Stockholm

Har i Sverige ar Higet osakert. Efter ar av patryckningar frAn olika hail har regeringen givit upp motstandet
mot telekonkurrens i princip.
Man avskaffar rattsligt televerkets .,, monopolgranser.
Men samtidigt ar man pa vag
att infOra skyddsbarriarer pa
marknaden som motverkar
mangfald.
Tva atgarder ar nu narmast
aktuella_ De ror balansen
mellan televerkets tjanster
och vart med allmanna medel
betalda telenat. Dels har kommunikationsminister Georg
Andersson aviserat att han
kommer att fOresla bolagisering av televerket. Dels infOrs
samtidigt
. . permanenta
skyddsavgifter som gor det
sv:irare fOr konkurrenter att
fa tillgcing till vart allmanna
telenat.
·• ·Om det fOrst a ffirslaget kan
man . saga att bolagisering,
med av~ att senare privatisera, fOrvisso iir bra. Men i
forbifarten tycks man glomrna syftet ...: att frii.mja mangfald. Forslaget frAn regeringen uppges vara att inte bara
bolagisera te!everkets tjanster utan att i det nya bolaget
lagga . med ; hela telenatet.
tvartemot vadman gor betraffande SJ. Da tillfOr man de
facto televerket over 100 mil-

Telepolitiken tar inte motverka ko nkurrens

jarder kronor. Det ~: ka till samman telenaten i Norden
mycket starka konkurrens- och i Europa sa kommer exifri:imjande atgii.rder fOr att sterande taxeskillnader i fokompensera fOr en sadan for- kus. Det ar svan att bestii.mdel.
rna dessa exakt_ Det finns
Sa dana · atglirder lyser helt inga a!Lrnant accepterade regmed sin franvaro i det andra Ier fOr hur man ska skriva av
f6rslaget. Har infer man i nat- och tji:insteinvesteringar.
sta!Iet troskelavgifter fOr kon- Olika lander gor olika_
kurrenter. For att fa koppla in · Vissa t~alliga anpasssig pa vart allmii.nna telenat ningsatgarder miste 'oi antagska man betala en tull, en hog ligen vara 6ppna fOr, pa teleminutavgift. Till att borja med _omradet liksom pa sa mAnga
ror forslaget mobiltelefoni. andra omraden. Det ar inte
Der kan bli allvarligt for till problernfritt att narma sig
exempel Comvik.
,EG.
• Fragan om troskelavgifter -.• Men telepolitiken far inte
ar emellertid inte enkel. Sve- 'motverka konkurrens.. L.aga
rige har intemationellt sett ·avgifter ivan land kan verka
fOrhallandevis laga teletaxor. · inbjudande bade fOr nationelsarskilt fOr telefoni. Telever- · la och intemationella parter.
ket har. visserligen pa eri Det ii.r bra. Ut oss i detta
skyddad marknad. utvecklat sammanhang striiva efter en
bra och sakra grundtj ansterl marknadssituation diir ingen
Vi ar televerket tack s kyldiga\ producent dominerar. Da kan
fOr detta . Nar vi nu kopplar marknaden utvecklas och

konsumenten verkligen valja.
Till detta brukar televerket
svara att om vi ar alltfOr generosa sa kommer de stora internationella
telebolagen
strax att kopa in sig och pa
sikt ta over helt. Viii vi verkligen hamna i ett sadant beroende?
Svaret ar nej . Vart eget telekunnande ska fOrvisso finnas
med i besluten kring var teletrafik. Vi star darfor infOr ett
kansligt balansnummer..Men
innan vi har mitt koriSen'SHs i
det bor vi oppna, inte Si:liilga,
dorrarna till var telemarkriad.
Ingrepp maste vara undantag
och temporara_
Det ar nu viirdefuilt att prova olika former av samarbete.
En sa dan ar det 4elade ansvar
·s o-m Esselte, IBM Och televerket har kommit 6verens oih;i
foretaget TeleGuide. Hii.r ska
mAngahanda tjanster · Via
hemterminaler sti:illas till hitshall ens foi:fogande i vart land,
.med borjarf nu till sommaren.
Forutom d_e. spannande m.Oiligheter ·som- TeleGuides
tjanster ger fOrmAnga maniliskor ar ffiretagskonstruktionen intressant. Olika typer:av
kunnande gar samman, ~de
med nationell och internat!onell anknytning.
·
• Det ii.r kring tillii.mpningen
av den typen som det ar vardefullt att analysera var k<;>rnmande telernarknad. Den
maste vara oppen och tnte
f6rsedd rned barrikader. Folj
ocksa TeleGuides exenipel
och bygg pa samarbetsmooel. len,' dar olika parter sM11 fOr
nat och tjanster pa teleomradet! . ..

