Finanspolitiska rådet
inbjuder till konferenser

Finanspolitiken i krisen 3 juni
Sysselsättningspolitiken i krisen 9 juni

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Rapporterna utgör ett viktigt underlag för rådets huvudrapport och bidrar därutöver till
debatten om den ekonomiska politiken. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnar rådet två konferenser där underlagsrapporterna diskuteras. Konferensernas syfte är att
sprida kunskap och bidra till debatt om den ekonomiska politiken.
Konferenserna hålls på svenska och engelska.

Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådet består av åtta ledamöter och bistås av ett kansli med fyra anställda. Mer information om
rådet finns på www.finanspolitiskaradet.se.

Information om konferensen 3 juni
Tidpunkt: Torsdag den 3 juni 2010, kl. 9:00-12:00.
Registrering från kl 8.30.
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.
Kaffe och smörgås serveras.
Information om konferensen 9 juni
Tidpunkt: Onsdag den 9 juni 2010, kl. 9:00-12:00.
Registrering från kl 8.30.
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.
Kaffe och smörgås serveras.

Anmälan
Konferenserna är avgiftsfria och öppna för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till
konferens@finanspolitiskaradet.se; eller brev till Konferens, Finanspolitiska rådet, Box 3273,
103 65 Stockholm; eller fax till 08 453 59 64. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats, telefonnummer
och e-post. Sista anmälningsdag är 31 maj till konferensen 3 juni 2010. Sista anmälningsdag är 4 juni till
konferensen 9 juni 2010. Uppge vilken konferens du deltar på, eller om du deltar på båda konferenserna. OBS! begränsat antal platser. Vid eventuella frågor om konferenserna ring Charlotte Sandberg på
Finanspolitiska rådets kansli (08-453 59 91).

Finanspolitiken i krisen
Finlandshuset, torsdag 3 juni 2010

9.00 – 12.00
9.00 – 09.50

Presentationer av studier i finanspolitik
Fiscal consolidations in advanced industrialized democracies: Economics, politics, and governance

David Dreyer Lassen, professor i nationalekonomi vid
Köpenhamns universitet.
Kommentator: Göran Hjelm, ek. dr. i nationalekonomi,
Konjunkturinstitutet.
9.50 – 10.20
10.20 – 11.10

Kaffe och smörgås serveras
Hur varaktig är en förändring i arbetslösheten?
Har finanspolitik omvända effekter under omfattande
budgetsaneringar? Den svenska budgetsaneringen 19941997.

Michael Bergman, docent i nationalekonomi vid Köpenhamns
universitet och ledamot i Finanspolitiska rådet.
Kommentator: Anders Vredin, docent i nationalekonomi och
VD för SNS.
11.10 – 12.00

Sovereign debt risk premia and fiscal policy in Sweden

Huixin Bi, Ph.D. i nationalekonomi vid Indiana University.
Eric M. Leeper, professor in nationalekonomi vid Indiana
University.
Kommentator: Per Krusell, professor i nationalekonomi vid
Stockholms universitet.

Sysselsättningspolitiken i krisen
Finlandshuset, onsdag 9 juni 2010

9.00 – 12.00
9.00 – 09.50

Presentationer av studier i finanspolitik
Regular Education as a tool of countercyclical employment policy

Christopher A Pissarides, professor i nationalekonomi vid
London School of Economics.
Kommentator: Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi
vid Uppsala universitet.
9.50 – 10.20
10.20 – 11.10

Kaffe och smörgås serveras
Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?

Per Skedinger, docent i nationalekonomi, Institutet för
näringslivsforskning.
Kommentator: Åsa Sohlman, fil. dr. i nationalekonomi och
konsult vid SSC Sohlman Senior Consultants.
11.10 – 12.00

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

Pathric Hägglund, fil. dr. i nationalekonomi, Inspektionen för
Socialförsäkringen.
Peter Skogman Thoursie, docent i nationalekonomi vid IFAU.
Kommentator: Per Johansson, professor i ekonometri vid
IFAU och Uppsala universitet.

