
Veien videre for  
makroøkonomiske policy-modeller

Åpent seminar arrangert av Finansdepartementets  
rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Tirsdag 5. desember 2017 kl. 11.30–15.55 
Plenumssalen R4 i regjeringskvartalet, Oslo

Cecilie Brein-Karlsen (Frp) har vært statssekretær i 
Finansdepartementet siden januar 2017. Hun har tidlig ere 
vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 
og byråd for helse og eldreomsorg i Oslo kommune. 
Brein-Karlsen har en mastergrad i politisk økonomi fra 
Handelshøyskolen BI og Solvay Business School i Brussel.

Olivier Blanchard er professor emeritus ved MIT, og 
påtroppende president i American Economic Association. 
I perioden 2008–2015 var han sjeføkonom i IMF.
Blanchard er en makroøkonom med bred erfaring, 
blant annet innen pengepolitikk, arbeidsmarked og 
krakk og kriser. Han er nå Senior Fellow ved Peterson 
Institute for International Economics.

Jesper Lindé er forskningsleder i Sveriges Riksbank, 
hvor han tidligere har ledet modellseksjonen. Han har 
også vært seksjonssjef for internasjonal finans under 
sentral bankstyret i den amerikanske sentralbanken. 
Lindé har doktorgrad fra Stockholm School of Econo-
mics og har publisert en rekke artikler innen penge- og 
finans politikk.

Ådne Cappelen er forsker i SSB, hvor han tidligere har 
vært leder for Forskningsavdelingen. Han er utdannet 
samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo. Cappelen har 
deltatt i en rekke offentlige utvalg og er for tiden leder av 
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 
(TBU).

Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi 
ved Universitet i Oslo. Han har tidligere ledet flere 
offentlige utvalg, senest Holden III - utvalget som så 
på lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. 
Steinar Holden leder Finansdepartementets utvalg for 
modell- og metodespørsmål.

Foto: Bjørn Stuedal

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Foto: UiO
Finansdepartementet



Veien videre for makroøkonomiske modeller

Makroøkonomiske modeller spiller en viktig rolle i analyser av den økono-
miske utviklingen og den økonomiske politikken i mange land. Resultater fra 
slike modellbaserte analyser er et viktig grunnlag for utforming av økono-
misk politikk. I kjølvannet av finanskrisen har det vært en tiltakende debatt 
om hvor godt egnet rådende modeller har vært, blant annet om bruken 
av såkalte mikrofunderte dynamiske stokastiske generelle likevektsmodel-
ler (DSGE-modeller) kontra store makroøkonometriske modeller. I Norge 
og andre land har debatten resultert i en omfattende modellutvikling de 
senere årene. Dette har dels foregått i akademia, men også i institusjoner 
med ansvar for å utforme eller gi råd om den økonomiske politikken. 

På dette seminaret vil Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- 
og metodespørsmål belyse hvordan beslutningstakere bruker og bør bruke 
makroøkonomiske modeller for å analysere virkninger av finans- og penge- 
politikken. Foredragsholderne vil blant annet ta for seg det siste tiårets 
lærdommer for stabiliseringspolitikken, nytteverdien av DSGE-modeller i 
policy-sammenheng og bruken av makroøkonomiske modeller i Norge.

Program

5. desember 2017, 11.30–15.55 
Plenumssalen R4 i regjeringskvartalet, Oslo

11.30  Registrering og kaffe

12.00  Åpning av seminaret
 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

12.15 Rethinking Macro Stabilization. Back to the Future?
 Professor Olivier Blanchard, Peterson Institute for International Economics 
 Forberedt kommentar: Martin Sandbu, spaltist i Financial Times

13.20  Kaffepause

13.40  DSGE Models: Still Useful in Policy Analyses?
 Jesper Lindé, Sveriges Riksbank
 Forberedt kommentar: Victoria Sparrman, forsker i SSB

14.30  Kaffepause

14.50  Modeling Fiscal Policy in a Small, Open,  
 Resource-Rich Economy: Norwegian Experiences
 Ådne Cappelen, forsker i SSB
 Forberedt kommentar: Ragnar Torvik, professor ved NTNU

15.40  The Road Ahead
 Utvalgsleder Steinar Holden, professor ved UiO

15.55  Slutt

OM UTVALGET

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- 
og metode spørsmål skal gi faglige råd knyttet til 
Finansdepartementets arbeid med makroøkono-
miske problemstillinger. Utvalget har ti medlemmer 
og ledes av professor Steinar Holden (Universitetet 
i Oslo).
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