Finanspolitiska rådet
inbjuder till konferenser

Studier i finanspolitik
2 och 11 juni 2009

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.

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

Information om konferensen 2 juni
Tidpunkt: Tisdag den 2 juni 2009, kl. 9:00-11:40.
Plats: IVAs konferenscenter, Wenströmsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Kaffe och smörgås serveras.
Information om konferensen 11 juni
Tidpunkt: Torsdag den 11 juni 2009, kl. 9:00-11:40.
Plats: IVAs konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Kaffe och smörgås serveras.

Anmälan
Konferenserna är avgiftsfria. 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 28 maj till konferensen 2 juni 2009. Sista anmälningsdag är 8 juni till
konferensen 11 juni 2009. Uppge vilken konferens du deltar på, eller om du deltar på båda konferenserna. OBS! begränsat antal platser. Vid eventuella frågor om konferenserna ring Charlotte Korfitsen
på Finanspolitiska rådets kansli (08 453 59 91).

Studier i finanspolitik
IVAs konferenscenter, tisdag 2 juni 2009

09.00 – 11.40
09.00 – 09.10

Presentationer av studier i finanspolitik
Inledning

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande i Finanspolitiska rådet.
09.10 – 09.50

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008/vintern 2009

Clas Bergström, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Kommentator: Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden.
09.50 – 10.20
10.20 – 11.00

Kaffe och smörgås serveras
Net wealth analysis and long-term fiscal policymaking

Per Molander, Mapsec.
Kommentator: Mats Persson, professor i nationalekonomi vid
Stockholms universitet.
11.00 – 11.40

An evaluation of selected reforms to education and labour
market policy in Sweden

Mikael Lindahl, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
Kommentator: Anders Björklund, professor i nationalekonomi
vid Stockholms universitet.

Studier i finanspolitik
IVAs konferenscenter, torsdag 11 juni 2009

09.00 – 11.40
09.00 – 09.10

Presentationer av studier i finanspolitik
Inledning

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande i Finanspolitiska rådet.
09.10 – 09.50

09.50 – 10.20
10.20 – 11.00

11.00 – 11.40

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?

Oskar Nordström Skans, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Kommentator: Per Skedinger, docent i nationalekonomi vid
Institutet för näringslivsforskning.
Kaffe och smörgås serveras
Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms
universitet.
Kommentator: Helena Svaleryd, fil. dr. i nationalekonomi vid
Institutet för näringslivsforskning.
Arbetsmarkanden för de äldre

Gabriella Sjögren Lindquist, fil. dr. i nationalekonomi vid
Stockholms universitet.
Kommentator: Agneta Kruse, fil. dr. i nationalekonomi vid
Lunds universitet.

