
Seminariedag den 25 augusti vid Ekonomihögskolan i Lund 
Tid: 2017-08-25 10:00 till 16:00  
Typ: Konferens/föreläsningar 
Plats: Crafoordsalen, Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1, Lund 

1. Europa under det senaste halvseklet. En halv miljard invånare, en av världens
största ekonomier  -  lever EU upp till sin potential?

60 år efter Romfördraget, nästan 30 år efter murens fall, drygt 20 år efter svenskt medlemskap och snart 10 år 
efter krisen. Vad har uppnåtts och vilka är utmaningarna och möjligheterna? EU-expertis, ekonomer och en 
näringslivsrepresentant borrar i frågorna.      

Kl 10-12:  Allmän översikt – utvecklingen sedan Rom 1957. (KAM)        
Vilken framtid har euron? – den gemensamma valutan och finanspolitisk union. (LJ)      
Ekonomin i EU – i samtliga länder är nu t ex tjänstesektorn störst som andel av BNP. (BS)  
Näringslivsperspektiv  -  aktuella frågeställningar kring små och medelstora företag. (GA) 
Kl 13-14:   Europas och EUs framtid. (KAM)       
Svensk EU-politik och Europa-forskning i ekonomi. (LO)      
Frågor från åhörarna. 

Medverkande:       
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige. Statsministerns statssekreterare 2010-14 med ansvar för utrikes- 
och EU-frågor. Tidigare också verksam vid svenska EU-representationen i Bryssel och vid UD, internationell handel.  (KAM)      
Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. (LJ)       
Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Författare till standard-verket Ekonomin i EU. (BS)        
Gunilla Almgren, företagare, styrelsemedlem i europeiska paraplyorganisationen UEAPME för små och medelstora företag med 12 
miljoner medlemsföretag och 45 miljoner anställda. (GA)        
Lars Oxelheim, professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. (LO)  

2. Hur blev Sverige rikt och jämlikt? Alternativt: Föregångsland eller
avskräckande exempel?

Kl 14-15:  Sverige har länge varit ett återkommande exempel i den internationella debatten. Stundom har Sverige 
använts som avskräckande exempel på hur skatter och regleringar kan förstöra en ekonomi, stundom är Sverige 
ett föregångsland när det gäller att kombinera jämlikhet med högt ekonomiskt välstånd. Just nu är Sverige åter i 
blickfånget på grund av de senaste årens flyktingmottagande och de omdiskuterade konsekvenserna av detta. 

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund samt verksam vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm, 
är författare till boken ”Den kapitalistiska välfärdsstaten” (Studentlitteratur) och flera vetenskapliga artiklar om samma ämne. Han menar att 
Sveriges framgångar är resultatet av grundläggande välfungerande kapitalistiska samhällsinstitutioner, och att den som tänker på Sverige som 
en kapitalistisk välfärdsstat lättare kan förstå den svenska ekonomiska historien – och vad som avgör hur det kommer att gå i framtiden.       
Föreläsningen kommer även att behandla vilka reformer under 1800-talet som blev tongivande för utvecklingen. 

3. Förtroendemaskinen - hur kan du lita på dina värsta fiender?

Kl 15-16:  Diskussion av möjligheterna med Bitcoin och blockchain.  

Ibland sker innovationer som vänder upp och ner på hur vi tror att saker och ting ska fungera. Bitcoin 
introducerades utan pompa och ståt tidigt 2009 och har tuggat på sedan dess utan några större bekymmer. 
Genom sättet att distribuera och säkra integriteten – blockchain brukar ofta liknas vid distribuerad huvudbok - 
har teknologin inspirerat mängder av branscher att optimera sina processer. Rekordmånga investeringar har skett 
på området, i likhet med investeringarna som skedde inom Internet under 90-talet.  

Vad är det för problem Bitcoin egentligen löser och hur kan den lösningen appliceras på andra affärsprocesser? 
Vad finns det för fördelar jämfört med dagens lösningar och vilka är nackdelarna?  
Christopher Jämthagen tekn dr från Lunds Tekniska Högskola 

Seminarierna är öppna för alla i mån av plats. 

Kontakt: Börje Kjellström, epost borje.kjellstrom@telia.com, mobil 0703 399 390 


