Inbjudan till ESO-seminarium den 14 november 2013

Svenska mineraler --- vem tjänar på utvinningen?
Den internationella efterfrågan på mineraler har stigit kraftigt och
många ser mycket positivt på utvecklingen framöver. Nya svenska
fyndigheter exploateras och antalet prospekterande företag ökar.
Den snabba utvecklingen aktualiserar många ekonomiskt och politiskt viktiga frågor.
I rapporten Utvinning för allmän vinning --- en ESO-rapport om
svenska mineralinkomster analyserar forskarna Jesper Roine och
Daniel Spiro hanteringen av de svenska mineraltillgångarna. Frågor
som diskuteras är bl.a.
 Finns det en avvägning mellan statliga mineralinkomster och
positiva effekter i form av t.ex. nya arbetstillfällen?
 Hur bör skatter och avgifter vid prospektering och utvinning utformas?
 Hur bör mineralinkomsterna fördelas över generationerna?
På seminariet presenterar författarna sin rapport och därefter följer
en diskussion om hur de svenska mineralinkomsterna bör hanteras.
På seminariet medverkar bl.a.
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Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Välkomna!

Program

Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi

12.50 Kaffe

ESO är en kommitté med uppdrag att
självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.

13.00 Inledning

Hans Lindblad
Expertgruppen består av

13.05 Presentation av rapporten

Jesper Roine & Daniel Spiro
13.35 Kommentarer

Halvor Mehlum
Håkan Ekengren
14.05 Paneldiskussion

Per Ahl
Håkan Ekengren
Jonas Eriksson
Lotta Gröning
Halvor Mehlum
m.fl.
Ca 15.15 Seminariet slut

Tid: Torsdagen den 14 november 2013
kl. 13.00 --- ca 15.15
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 5, Stockholm

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 12 november
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på www.eso.expertgrupp.se
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Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi och dekan vid Handelshögskolan vid Örebro universitet
Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i
forskningspolitik vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA
Annika Sundén, docent i nationalekonomi från Stockholms universitet och
verksam vid Pensionsmyndigheten

