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Japankrisen kan
påverka uranletning
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Lars EO
Svensson

Uranprospekteringen i Sverige
kan komma att minska till följd
av kärnkraftskatastrofen i Japan, tror ﬂera experter.
– Det lär inte stanna av helt,
men helt klart kommer aktiviteterna att minska avsevärt,
säger Olof Holmstrand, teknisk doktor i geologi i Göteborg, till Norrländska Socialdemokraten.
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procent. Så
mycket ökade
Sveriges ﬁskeexport förra
året jämfört
med 2009. Fisket står för en
tredjedel av exporterade jordbruksvaror. Totalt ökade jordbruksexporten med 9 procent
till 54 miljarder kronor, uppger
Jordbruksverket.
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Saab får order
på robotvarnare
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Försvarskoncernen Saab har
fått en beställning på ﬂygburna skyddssystem. Ordern
är värd 28 miljoner euro, cirka
250 miljoner kronor. Leveranserna av systemen för bland
annat robotvarnare till den
hemliga kunden kommer att
ske mellan åren 2012 och 2016,
enligt ett pressmeddelande. TT

Det stigande oljepriset driver
på inﬂationen i västvärlden.

Högre oljepris
sänker BNP-tillväxt
Det högre oljepriset kan komma att höja inﬂationen i västvärldens ekonomier med 0,75
procentenheter. Samtidigt kan
BNP-tillväxten landa cirka 0,5
procentenheter lägre under
2012, enligt en studie från den
ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.
Ännu en höjning av oljepriset med 10 dollar kan om ett
par år komma att sänka BNPtillväxten i OECD-länderna
med ytterligare 0,2 procentenheter.
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Räntan skulle varit lägre än den är i dag om vice riksbankschefen Lars EO Svensson fått bestämma.

”Sänkta räntor kan
ge tiotusentals jobb”
Tiotusentals ﬂer jobb hade kunnat skapas om Riksbanken vilat
på hanen med räntehöjningarna.
Det anser vice riksbankschef
Lars EO Svensson. Att det ändå
går så bra för svensk ekonomi
tackar han marknaden för.

– Arbetslösheten är fortfarande
hög och prognosen för inﬂationen
mätt med KPIF är lägre än målet.
Det är det viktiga. Tillväxten spelar
bara roll i den utsträckning den påverkar inﬂation och resursutnyttjande.

I bokhyllan på Lars EO Svenssons
kontor ligger en keps med texten
”inﬂation targeter” på.
Men hur Riksbanken ska uppnå
sitt inﬂationsmål har han och majoriteten i den sexhövdade riksbanksdirektionen haft olika åsikter om sedan början av 2009. Hade
Lars EO Svensson fått sin vilja igenom hade räntan varit lägre i dag
och ﬂer hade haft ett arbete, hävdar han i en DN-intervju.
– Vi kunde haft tiotusentals ﬂer
jobb, säger Lars EO Svensson.
Att svensk ekonomi växte med
rekordhöga 7 procent fjärde kvartalet förra året tycker han inte är
något skäl för räntehöjningar.
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ändå växer
snabbt tillskriver han delvis marknaden. Under förra året låg marknadsräntorna betydligt lägre, den
femåriga mellan 0,5 och 1,5 procentenheter, än Riksbankens räntebana, prognosen för kommande
räntepolitik.
– Det betyder att den faktiska
penningpolitiken har varit mer
expansiv än den verkliga. Det har
sänkt företagens kapitalkostnader,
påverkat börsen positivt och gjort
kronan svagare. Jag tror det är en
förklaring till att vi nu har en så
kraftig återhämtning i ekonomin.
Annars hade svensk ekonomi varit
mycket sämre med starkare krona

och lägre export, säger han och refererar till USA där en sänkning av
långa räntor anses ha lett till lägre
arbetslöshet.
Lars EO Svensson vill att penningpolitiken ska vara ”enkel,
tydlig och robust”. Som ett led förespråkar han ett större fokus på
arbetslöshet som mått på resursutnyttjandet. I stället för att ha ﬂera
olika mått på hur nära ekonomin är
att gå på högtryck vill han endast
studera arbetslöshetsgapet, det vill
säga skillnaden mellan rådande
arbetslöshet och den långsiktiga
nivå som bedöms förenlig med inﬂationsmålet. I dag bedömer han
att den arbetslöshetsnivån ligger
på cirka 5,5 procent.
– Om man har för många mått på
resursutnyttjandet blir det en enda
röra och man kan välja ett som just
då passar ens syften. Jag har kommit fram till att arbetslöshetsgapet
är bäst.
Arbetslösheten mäts ofta, revi-

deras sällan och är det mått som är
viktigast samt lättast att förstå för
allmänheten, argumenterar han.
räntehöjningarna
har andra riksbanksledamöter
varnat för risken med stigande
huspriser och hushållens skuldsättning. Det är fel, tycker Lars EO
Svensson. Dels tror han inte att
fastighetsmarknaden står inför en
bubbla, dels tycker han att styrräntan är ett trubbigt instrument för
att påverka bostadspriser.
– Forskning visar ganska entydigt att styrräntan påverkar bostadspriserna ganska lite. Om man
höjer styrräntan med en procentenhet går bostadspriserna ner med
1–3 procentenheter. Samtidigt kan
BNP falla med 0,5 procentenheter.
Det är en mycket stor realkostnad
för en liten effekt på bostadsmarknaden.
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marianne.bjorklund@dn.se 08-738 21 66

Tisdag 26 april 2011 kl 9.00 –17.00
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35,
Stockholm
I januari 2010 blev Olof utnämnd till Årets Föreläsare 2009 av SAJ Förmedlingsbyrå
och i augusti 2010 släpptes Olofs debutbok ”Det blir alltid som man tänkt sig
– Handbok i mental styrketräning” (Forum Förlag), som är såld i över
11 000 exemplar.
Pris: 1.995:- (ex moms)/biljett inkl ﬁka, lunch, ﬁka samt bok.
Anmälan: Boka biljetter på www.pratbolaget.se
Arrangör: SAJ Förmedlingsbyrå AB – i samarbete
med Clarion Hotel Sign och Mötesfabriken.

Program:
P
• Träning ger färdighet
• Träningsmetoder för ökad
mental styrka
• Framgångsrik förändring
• Skapa din egen framtid

