Erfaringer med
inflasjonsmål for
pengepolitikken
Konferanse
Auditoriet i R5
i regjeringskvartalet

Mandag 16. januar 2017 kl. 11.30-17.00
Enkel lunsj serveres fra kl. 11.00
Arrangert av Finansdepartementet i samarbeid med
Senter for monetær økonomi (CME) ved Handelshøyskolen BI

Påmelding til Frøydis Vestad fmv@fin.dep.no tlf. 22 24 45 03

Program
Opening of conference 11:30
 Opening and welcome
Part I (in English) 11:35-14:00:
 Keynote: Inflation targeting in a small open economy –
what are the lessons learned? with former deputy
governor of Bank of Canada John Murray
 Flexible inflation targeting and alternative monetary
policy targets – what does research tell us? with research
director in Norges Bank Øistein Røisland
 Inflation targeting – lessons learned from a Norwegian
perspective with former chief economist and professor
Knut Anton Mork
 Norwegian monetary policy seen from abroad with head
of General Secretariat Sveriges Riksbank Anders Vredin
 Panel debate and questions from the audience
Part II (in Norwegian) 14:30-17:00:
 15 år med inflasjonsmål i Norge – hva har vi lært? ved
professor Øystein Thøgersen (NHH)
 Utfordringer for pengepolitikken i et lavrenteregime ved
professor Steinar Holden (Univ. i Oslo)
 Pengepolitikk eller finanspolitikk i konjunkturstyringen?
ved professor Ragnar Torvik (NTNU)
 Skal pengepolitikken ta hensyn til finansiell stabilitet?
ved professor Hilde Bjørnland (Handelshøyskolen BI)
 Paneldebatt og spørsmål fra salen

Foredragsholdere
John Murray is former deputy governor of Bank of Canada (2008-2014).
PhD in economics from Princeton University. Taught at University of
British Columbia, University of North Carolina and Princeton University.
Joined the Bank of Canada in 1980.
Øistein Røisland is research director in Monetary Policy Department in
Norges Bank. PhD from University of Oslo. Joined Norges Bank in 1998.
Head of Norges Bank’s ReFIT-project (Review of Flexible Inflation
Targeting).
Knut Anton Mork is economist at CARN Capital, adjunct professor at
NTNU, and former chief economist at Handelsbanken (1996-2015). PhD
in economics from MIT. Previously taught at BI Norwegian Business
School, University of Oslo, Vanderbilt University, University of Arizona.
Chaired the government commission on the equity share in GPFG. Twice
headed Norges Bank Watch.
Anders Vredin is head of the General Secretariat in Sveriges Riksbank.
PhD from Stockholm School of Economics. Former CEO of SNS (Centre
for Business and Policy Studies). Head of the Monetary Policy
Department in the Riksbank (2003-2009) and head of research at the
Riksbank (1997-2002). Taught at Stockholm School of Economics.
Member of the Norwegian commission on new central bank act.
Øystein Thøgersen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved
NHH. Forskningsfeltet er særlig makroøkonomi, offentlige finanser og
finanspolitikk. Medlem av styret ved NHH, leder styret for SNF og har
vært medlem av hovedstyret i Norges Bank. Ledet det offentlige utvalget
som så på finanspolitikk i en oljeøkonomi. Doktorgrad fra NHH.
Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i
Oslo. Forskningsfeltet er særlig lønnsdannelse, pengepolitikk, makroøkonomi og arbeidsmarkedet. Har ledet en rekke offentlige utvalg som
har sett på utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi. Leder
Finansdepartementets rådgivende utvalg i modell- og metodespørsmål og
har vært medlem av det svenske finanspolitiske rådet. Doktorgrad fra
Universitetet i Oslo.
Ragnar Torvik er professor Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU.
Forskningsfeltet er særlig pengepolitikk, finanspolitikk og «resource
curse». Gjesteforsker ved MIT, Harvard og University of California,
Berkeley. Har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo og Norges Bank.
Doktorgrad fra Universitetet i Oslo.
Hilde C. Bjørnland er professor ved Handelshøyskolen BI. Forskningsfeltet er særlig makroøkonomi og naturressurser og konjunktursykler.
Faglig rådgiver for Norges Bank. Vært medlem av offentlige utvalg som
bl.a. har vurdert norsk finanspolitikk og aksjeandelen i SPFU. Vært
medlem av det svenske finanspolitiske rådet. Doktorgrad fra Universitetet
i Oslo.

Bakgrunn
Den nåværende forskriften for pengepolitikken ble innført 29. mars
2001, samtidig med handlingsregelen for bruk av oljeinntekter.
Finansdepartementet annonserte våren 2016 at– parallelt med Gjedremutvalgets arbeid med ny sentralbanklov – ville departementet vurdere
behovet for å modernisere forskriften for pengepolitikken. I den
sammenheng arrangeres en minikonferanse den 16. januar 2017 for å
belyse erfaringene med inflasjonsstyringen siden den nåværende
forskriften kom i mars 2001.
Seminaret vil belyse internasjonale erfaringer med inflasjonsstyring,
herunder hva som i dag anses for beste praksis og hvilke utfordringer
man kan møte i pengepolitikken med et inflasjonsmål. I hvilken grad
pengepolitikken skal ta hensyn til finansiell stabilitet, er et slikt
spørsmål. Utfordringer i pengepolitikken med renter nær null er annet
slikt spørsmål.
Seminaret vil også belyse mer spesifikt norske erfaringer, herunder
samspillet med finanspolitikken og oljevirksomhetenes rolle i norsk
økonomi.
Bidragene på seminaret vil bli skrevet ut og utgitt som en egen
publikasjon.
Norges Bank er også bedt om å vurdere erfaringer med pengepolitikken
i Norge siden 2001. Norges Banks notat vil bli offentliggjort i slutten
av januar.

