Inbjudan till seminarium den 19 juni 2013

Infrastruktur på rätt väg?
I dagsläget verkar både politiker och intresseorganisationer ense om
att den svenska infrastrukturen är eftersatt och behöver rustas upp. I
debatten framförs ofta att Sverige dras med olika former av driftsoch underhållsberg och att en ansenlig infrastrukturskuld måste
amorteras.
- Hur bra är underlagen för dessa utsagor och beräkningar?
- Hur mycket är det rimligt att satsa på infrastruktur i förhållande
till andra angelägna områden?
- Ska all infrastruktur finansieras med offentliga skatter och avgifter eller finns det bättre finansieringsformer?
Dessa frågor diskuteras på ett ESO-seminarium där två rapporter om
infrastrukturinvesteringar presenteras. I den första rapporten Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur, red.
Lars Hultkrantz och Johan Nyström, redovisar åtta nationalekonomer
sina uppfattningar om vilka investeringsvolymer som är rimliga. I den
andra rapporten Transportinfrastrukturens framtida organisering och
finansiering diskuterar Björn Hasselgren för- och nackdelar med offentlig och privat samverkan kring infrastrukturinvesteringar.
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Seminariet leds av Hans Lindblad, ordförande i ESO:s styrelse

Välkomna!

Program
13.00 Kaffe
13.15 Inledning

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
ESO är en kommitté med uppdrag
att självständigt bidra till att
bredda underlaget för framtida
samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden..

Hans Lindblad

Expertgruppen består av

13.25 Investeringar in blanco

Ordförande
Hans Lindblad, fil.dr och riksgäldsdirektör

Lars Hultkrantz & Johan Nyström
14.10 Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering

Björn Hasselgren
14.25 Kommentarer
Nils Gunnar Billinger
Claes Norgren m.fl.
15.10 Paneldiskussion
Maria Börjesson
Gro Holst Volden
Anders Ygeman m.fl.

Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap och verksam som universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi och dekan vid Handelshögskolan
vid Örebro universitet

16.00 Slut

Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i
forskningspolitik vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA

Tid:

Onsdagen den 19 juni 2013
kl. 13.00 --- 16.00

Annika Sundén, docent i nationalekonomi från Stockholms universitet och
verksam vid Pensionsmyndigheten

Plats:

Rosenbads konferenscenter
Drottninggatan 5

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 14 juni
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi på www.eso.expertgrupp.se

