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Finanspolitiken står inför stora framtida utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen. Därför har de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet blivit en central
fråga i alla utvecklade länder. En strategi för att klara de kommande utmaningarna är
ett finanspolitiskt ramverk med tydliga mål och regler. En annan strategi är att genom
arbetsmarknadsreformer försöka säkerställa en hög sysselsättning. Den nuvarande ekonomiska politiken i Sverige följer båda dessa linjer. Detta väcker ett antal frågor: Hur
ska lämpliga långsiktiga mål för statsskulden utformas? Vilken roll bör finanspolitiken
spela för stabiliseringen av konjunktursvängningar? Hur ska finanspolitiken bäst föras i
situationer med stor osäkerhet om effekterna av arbetsmarknadsreformer och konjunkturutveckling? I vilken utsträckning bidrar de svenska arbetsmarknadsreformerna till
högre sysselsättning?
På konferensen diskuterar ledande internationella forskare de grundläggande principerna för en god finanspolitik. Anförandena grundas på arbeten som utförs för Finanspolitiska rådets räkning. Konferensens syfte är att sprida kunskap och bidra till
debatt om den svenska finanspolitiken.
Konferensen hålls på engelska
Finanspolitiska rådet granskar på regeringens uppdrag om finanspolitiken står i överensstämmelse med de uppställda målen och om den ekonomiska utvecklingen ligger i linje med god långsiktig tillväxt och hög långsiktig
sysselsättning. Rådet består av åtta ledamöter och bistås av ett sekretariat med två anställda. Mer information
om rådet finns på www.finanspolitiskaradet.se.

Information om konferensen
Tidpunkt: Tisdagen den 29 januari 2008, kl. 9:00-14:15.
Plats: Bonnier Konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm.
Kaffe och lunch serveras.
Anmälan
Konferensen är avgiftsfri. Anmälan görs genom att skicka e-post till konferens@finanspolitiskaradet.se;
eller brev till Helena Hellman, Finanspolitiska rådet, Box 3273, 103 65 Stockholm; eller fax till
08 453 59 64. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats, telefonnummer och e-post. Önskas vegetarisk
mat vänligen meddela detta. Sista anmälningsdag är 22 januari 2008. Vid eventuella frågor om konferensen ring Finanspolitiska rådets sekretariat (08 453 59 90).
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09:00-09:10

Welcome and introduction

Professor Lars Calmfors, IIES, Stockholm University, Chairman of the
Swedish Fiscal Policy Council
09:10-10.00

Long-term objectives for government debt

Professor Alan Auerbach, University of California, Berkeley
Discussant: Professor Kjetil Storesletten, University of Oslo
10.00-10:45

The contribution of fiscal policy to the stabilisation of the
business cycle

Professor Roel Beetsma, University of Amsterdam
Discussant: Professor Lars E O Svensson, Riksbanken
10:45-11:15

Coffee

11:15-12:00

Prudent fiscal policy under uncertainty about revenues and
labour market reforms

Professor Rick van der Ploeg, European University Institute
Discussant: Professor John Hassler, IIES, Stockholm University
12:00-13:00

Lunch

13:00-13:30

Keynote speech: The speed with which labour market reforms
work - lessons from international experience

Jørgen Elmeskov, Acting Head, Economics Department, OECD
13:30-14:15

Equilibrium unemployment and equilibrium employment in
Sweden

Associate Professor Anders Forslund, IFAU
Discussant: Professor Bertil Holmlund, Uppsala University

