POL150216
Till: Kerstin af Jochnik, vice Riksbankschef
Hej!
Ang. TAL för Börsgruppen på LiU, Lkpg!!!
Mycket intressant o pedagogisk genomgång av Riksbankens politik o beslut. Jag läser
mycket om penningpolitiken i världen för den har stor påverkan på aktiemarknaden.
Du var orolig för att en ökad efterfrågan får priserna att stiga. Detta är en felaktig och
gammal erfarenhet. Tiderna har förändrats från 70-talet, så att vi nu har en hög
arbetslöshet, en flexibel arbetsmarknad (t.ex. bemanningsföretag) o en ”obegränsad”
produktionskapacitet i världen. Flexibel produktion med korta ledtider innebär att man
snabbt kan ta hand om en ökning av efterfrågan o producera den där det finns ledig
kapacitet. Jag har arbetat inom material- o produktionsstyrning, så jag har sett denna
ändring under de senaste 20-30 åren. Förr hade man svårt att öka kapaciteten och
reagerade på hög efterfrågan genom längre leveranstider och högre priser. Numera är det
oerhört viktigt för ett företag att snabbt hjälpa sina kunder för att bli ett framgångsrikt
företaget. Flexibel produktion är ett viktigt krav vid val av leverantör för extern produktion
(outsourcing).
För några år sedan var Anders Borg oroad över risken för en överhettning i Sverige. Man
använder gamla teorier o kunskaper. Förändringen till en flytande växelkurs för en liten
öppen ekonomi innebär att växelkursen fungerar som en reglerventil. Stark ekonomi och
bytesbalans innebär en starkare valuta. Genom förväntningar och valutaspekulation
påskyndas effekten på valutakursen. Har man läst reglerteori så förstår man detta.
”EMU är skit, men euron är kanon!” Mitt förslag är att man återinför ländernas egna valutor
men att euron ska alltid kunna användas vid betalningar. Världsvaluta? Betalkort!!!
Mvh/Bernte
PS!
Jag har inga fina titlar men personligen tycker jag kompetensen är viktigare än titeln!
BLE!
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