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Introduksjon

2



Dagens presentasjon

Presentasjonen er basert på arbeid med Richard Friberg, Emil Halseth og Frode Steen
Forskningen blir offentlig tilgjengelig som arbeidsnotat innen kort tid
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Spørsmålet: Hva betyr grensehandel for dagligvaresalg i
Norge?

Har til nå vært vanskelig for oss forskere å gi et godt svar på dette spørsmålet
Ideell situasjon: Sammenligne salg i Norge når grensehandel er mulig, med salg i Norge når
grensehandel ikke er mulig
Men vi kan jo ikke bestemme at grensa skal stenges!
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Grensene til Sverige var stengt i store
deler av 2020
Vi fikk plutselig informasjon om
dagligvaresalg i Norge når
svenskehandel var umulig (eller i hvert
fall veldig vanskelig)

Men så kom covid-19!

5



Data

Salgsdata fra 400 norske dagligvarebutikker i 2019 og 2020
Lokasjonsdata til svenske butikker i grenseområdene
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Hva skjedde med salg i norske dagligvarebutikker da grensa
stengte?
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Hjemmekontor
Hamstring
Stengte restauranter
Ingen utenlandsferier

Men covid-19 førte til andre ting enn stengte grenser
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Hele endringen kan ikke nødvendigvis tilskrives bortfallet av
grensehandel

9



Hvordan isolere effekten av grensehandel?

Vi antar at hjemmekontor og hamstring påvirket butikker i hele landet på samme måte
Vi antar at butikker som var mer enn 180 minutter fra nærmeste svenske butikk ikke ble
påvirket av muligheten av grensehandel

Disse butikkene kaller vi kontrollbutikker
Siden de ikke ble påvirket av grensehandel, forteller de oss om effekten av
hjemmekontor og hamstring
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Hvordan isolere effekten av grensehandel?

Vi trekker fra endringen i kontrollbutikkene (som kun er drevet av hamstring og
hjemmekontor)
Står da igjen med det av endringen som ikke skyldes hamstring og hjemmekontor, og
som derfor kan tilskrives grensehandel
Dette er det vi kaller en forskjell-i-forskjell-analyse
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Hvordan isolere effekten av grensehandel?
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Effekten av grensehandel

13



Noen komplikasjoner

Det vi rent faktisk i forskningsartikkelen er litt mer komplisert, men ikke så mye
Vi tar hensyn til at noen svenske len var åpne for grensehandel i noen perioder av 2020
For hver butikk regner vi ut kjøreavstand til den til enhver tid nærmeste "åpne" svenske
butikken
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Hva er effekten i kroner og øre?
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Fra utvalg til populasjon

Vi har data fra 400 butikker i ulike kjedekonsepter (lavpris, supermarked, nærbutikker)
Bruker dette til å si noe om salg (og tap av salg) i alle 3800+ dagligvarebutikker i Norge i
2019
2019 er det siste "normale" året der vi har tall for grensehandel
For at dette skal gå bra bør våre butikker (i hver avstandskategori) være representative for
butikkmassen som helhet

Når vi ser på salg på butikknivå ser dette ut til å være tilfelle
Både gjennomsnittsalg totalt, og fordelingen innenfor ulike avstandskategorier
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Totalt salg i 2019
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Totalt salg og merverdiavgift i 2019

Nærmest grensa er tapet omtrent 1/3 av faktisk salg
Betydelige effekter opp til to timer fra grensa
Nasjonalt er estimert tapt salg 7,3 milliarder

3,4 prosent av faktisk salg
1,2 milliarder i tapt merverdiavgift
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Sigaretter i 2019

19



Sigaretter i 2019

Nærmest grensa er det estimerte tapet større enn det faktiske salget
Betydelige effekter opp til to timer unna Sverige
Nasjonalt tapte staten 400 millioner i særavgift

Omtrent 12 prosent av faktiske avgiftsinntekter
Lignende resultater for snus
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Brus i 2019
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Brus i 2019

Betydelige effekter langt fra grensen
Nasjonalt tapte staten 170 milliarder i særavgift

Nesten ni prosent av faktiske avgiftsinntekter
Lignende resultater for øl
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Totalt tap av avgifter i 2019

Totalt sett estimerer vi at staten gikk glipp av omtrent 2,3 milliarder i avgifter
(merverdiavgift og særavgifter) i 2019 på grunn av grensehandel
1,2 milliarder kommer fra tapt merverdiavgift, 1,1 milliarder fra tapte særavgifter
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Er estimatene våre troverdige?
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Estimatene våre er robuste

Resultatene er uendret når vi tar hensyn til at
covid-19 kan ha gitt ulike effekter i ulike deler av landet som ikke har med grensehandel
å gjøre: Arbeidsledighet, smittespredning, hytteforbud
Grenseområdene kan ha hatt ulik underliggende utvikling i uavhengig av covid-19

25



Tallene våre samsvarer bra med tall fra andre kilder

Våre estimater av faktisk salg og skatt i 2019 (basert på 400 butikker) treffer godt med tall
fra andre kilder
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Total omsetning og tobakk

Vår estimat på total omsetning i 2019 samsvarer bra med tall fra Nielsen
Under 4 prosent avvik

Våre estimat på salg av tobakk er 20-30% lavere enn tall fra FHI, men her selges også mye i
kiosker og bensinstasjoner

Samme gjelder for øl og brus
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Grensehandel

Vi estimerer effekten av grensehandel på salg i Norge
Dette er ikke det samme som verdien av grensehandelen i Sverige
Prisene i Sverige er lavere

Vi forventer at en grensehandler kjøper mer bacon og brus i Sverige enn hun hadde
gjort hvis hun måtte bli værende i Norge
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Prisene i Norge er høyere enn i Sverige (og alt skyldes ikke
avgifter)
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Grensehandel

Vi estimerer tapet fra grensehandel til å være 7,3 milliarder i 2019
SSB estimerer verdien av grensehandel til å være omtrent 17 milliarder i 2019

Men dette inkluderer blant annet Systembolaget
Dagligvarer er antatt å utgjøre omtrent 66 prosent
SSB har med grensehandel fra alle fylker, vi begrenser oss til butikker som ikke er mer
enn 180 minutter fra Sverige
Justerer vi for dette ender vi opp med et estimat på verdien av grensehandel på under 10
milliarder

30



Konklusjon

Vi estimerer at grensehandel reduserte salg i norske dagligvarebutikker med 7,3 milliarder i
2019
2,3 milliarder av dette er tapte avgifter
Verdien av grensehandelen av dagligvarer var i underkant av 10 milliarder
Forskjellen kan forklares av prisforskjellene mellom Sverige og Norge
Prisforskjellene er store

Kan reduseres ved å senke avgiftene, men avgiftsreduksjonene må være store for at det
skal monne
Selv uten særavgifter vil mange produktkategorier være dyrere i Norge
Politisk spørsmål hvor mye man er villig til å senke avgiftene for å redusere
grensehandelen
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