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Pressträff och presentation av Industrins 

ekonomiska råds rapport 

Press och media hälsas välkomna att närvara vid en pressträff, och om så önskas, efterföljande 

seminarium om Industrins ekonomiska råds nya rapport. Rapporten handlar bland annat om 

den lägre produktivitetstillväxten sedan finanskrisen, de demografiska utmaningarna, artificiell 

intelligens samt vilka ekonomiska risker som handelskonflikterna och klimatutmaningarna för 

med sig. 

Morgonen inleds med pressträff och en kortare presentation av rapporten. Därefter kommer ett längre 

seminarium att hållas utifrån rapporten. 

Rapporten, som är skriven av Industrins ekonomiska råd (IER), behandlar flera områden. 

Inledningsvis behandlas den vikande produktivitetstillväxten ur ett mikroperspektiv där nyare 

forskning om teknologiska förändringar och konkurrensens betydelse för tillväxten tas upp. Därefter 

följer avsnitt om de demografiska utmaningarna, migrationen samt om artificiell intelligens kommer 

att ändra spelplanen. Rapporten avslutas med ett kapitel som tar upp frågan om handelskonflikten 

mellan USA och Kina och om klimatutmaningarna kan leda till en ekonomisk kris. 

• Lägre tillväxt en bestående trend? – Ett mikroperspektiv, Mauro Gozzo, IER 

• Åldrandet och den internationella migrationen, Juhana Vartiainen, IER 

• Artificiell intelligens – en teknologi som förändrar spelplanen? Ola Bergström, IER 

• Handelskrig och klimatförändringar – risker för en ny kris, Anna Breman, IER 

Seminariet som sker efter pressträffen modereras av ekonomijournalisten Pernilla Ström. 

IER utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. IERs uppgift är att ta fram 

rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna. Ledamöter i IER är:  

• Mauro Gozzo, VD Mauro Gozzo Consulting AB, ordförande 

• Ola Bergström, professor, Göteborgs Universitet 

• Anna Breman, chefekonom, Swedbank 

• Juhana Vartiainen, politices doktor, riksdagsledamot i Finland 

  



Tid för pressträff: onsdagen den 2 oktober kl. 9.00 – 9.45 

Tid för seminarium: onsdagen den 2 oktober kl. 10.00 – 12.00 

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Lokal: New York 

Anmälan: johanna.zetterstrom@fikansli.se, senast den 1 oktober 

PROGRAM PRESSTRÄFF OCH SEMINARIUM 

09.00 Pressträff 

09.50 Kaffe och registrering 

10.00 Inledning – Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer 

10.05 Presentation av rapporten (IERs ledamöter) 

11.25 Diskussion och frågor 

11.50 Avslutning – Per Hidesten, VD, Industriarbetsgivarna 

12.00 Lunchwrap serveras 

Presskontakt:  

Julius Petzäll Mendonca, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, 070-660 91 29 

Jimmy Sandell, Livsmedelsföretagen, 073-355 06 07 
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