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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen analyserar förhandlingarna och lobbyaktiviteten kring Europeiska Unionens direktiv för beskattning av inkomster från sparande
(EUSTD) ur den internationella politiska ekonomins perspektiv. Den teoretiska approachen baserar sig i huvudsak på professor Susan Stranges
referensram om fyra maktstrukturer.
Med stöd av tidningsreferat om förhandlingarna och valda ursprungsdokument analyseras strukturella faktorer som å ena sidan befrämjat
förhandlingarna men som å andra sidan också begränsat dem. Dessa beskrivs allmänt på tre nivåer - den världssystematiska, den internationella
och transnationella, samt den nationella. Speciell vikt har lagts på att analysera såväl staters och internationella organisationers som
marknadskrafters och privata aktörers inflytande på förhandlingarna ur ett perspektiv som utgår från att alla aktörer behandlas jämlikt.
Avhandlingen argumenterar för att de motsatsförhållanden som uppstått staterna emellan har sitt ursprung dels i historiska faktorer och dels i
olika marknadsvillkor för ländernas finansiella industrier. Tydligast är skillnaderna mellan högbeskattande industriländer och s.k. skatteparadis.
Men även länder som Belgien, Storbritannien och USA har satt käppar i hjulet för direktivet och ofta intagit orubbligt principiella positioner. En
av de viktigaste slutsatserna är att enighet om direktivet slutligen uppnåddes efter att principiella ståndpunkter övergivits och man istället gått in
för att beakta relativa överföringar av säkerhets-, produktions-, kunskaps- och finansiella resurser, vilka var skäliga för alla involverade parter.
De nödvändiga kompromisserna har tenderat att begränsa det rättvisa och framhäva de rikaste parternas strukturellt starka position. Mindre
investerare lider, relativt sett, mera av direktivet än de förmögna, och de allra starkaste finansiella centrumen - New York, London och Schweiz -
har sett EU:s klor glida förbi.
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