
  

Referat for MAKRO-bestyrelsesmøde, 21. marts 2019 

Dagsordenen var: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst  

2. Tidsplan for implementering af MAKRO i FM (ved FM) 

3. Status for projektplan 

4. Principper bag kalibrering, grundforløb og stød 

5. FM’s anvendelse af MAKRO i forbindelse med strukturelle arbejdsudbudsvirkninger 

(ved FM) 

6. Projekter frem mod næste bestyrelsesmøde  

7. Eventuelt 

Fremmødte: Torben M. Andersen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Martin Ulrik Jensen, Mads 

Kieler, Lars Haagen Pedersen, Martin N. Jørgensen, Peter Stephensen, Damoun Ashournia 

og Grane H. Høegh. 

 

Afbud: Jørgen Elmeskov 

 

Ad 1: Referat fra sidst blev godkendt. 

 

Ad 2: Lars Haagen fremlagde en tidsplan for implementeringen af MAKRO. Projektperioden 

forlænges med et år frem til april 2021. Det er stadig planen at modellen er grundlæggende 

færdig sommeren 2020. Projektforlængelsen er foretaget for at sikre at implementeringen i 

ministerierne kan ske med en praktisk taget færdig model.  

Planen er, at hovedområderne i MAKRO skal være modelleret i løbet af foråret/sommeren 

2019. Alle modelleringsprojekter skal være afsluttet i løbet af 2019, og foråret 2020 går med 

at finpudse modellen. Der afholdes generalprøve i Finansministeriet frem mod august-

redegørelsen 2020, hvor alle brugere er involveret, inden MAKRO tages fuldt i brug til 

december-redegørelsen. 

Der var en diskussion om, hvornår modellen kan siges at være færdig. Selve 

modelleringsprojekterne skal være færdige indenfor den oprindelige projektperiode, men der 

var enighed om, at den først kan annonceres som værende færdig, når den er til rådighed for 

andre interessenter inkl. databank, hvilket den først vil være efter den har været brugt til bl.a. 

mellemfristet kørsel i foråret 2021. I denne forbindelse blev det diskuteret, i hvilket omfang 

den skal være til rådighed for interessenter. Dette vil blive mere konkret fastlagt senere, men 

udgangspunktet er en form, der minder om den, der gælder for ADAM i dag. Det blev også 

vendt, at der i forbindelse med, at modellen bliver annonceret færdig, skal udgives en bog om 

modellen, og der bør udbydes kurser i brug af modellen.  

I det udsendte materiale foreslår Finansministeriet, at DREAM medfinansierer den 1-årige 

forlængelse af projektperioden. Der var enighed om, at Finansministeriet må henvende sig til 

DREAMs bestyrelse i forbindelse med en eventuel medfinansiering. 
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Ad 3: Peter Stephensen gjorde status for projektplanen. Alle hovedområder vil være 

færdigmodelleret i løbet af sommeren. Dette inkluderer virksomheder, husholdninger, den 

offentlige sektor, arbejdsmarkedet, finansielle aktiver og passiver samt pension og 

boligmarked, som skal modelleres frem mod næste bestyrelsesmøde. Siden sidst er der lavet 

1) et data-konsistent finansielt system, 2) offentlig produktion og investeringer konsistent med 

Finansministeriets regneregler, 3) mer-profitter fordelt på efterspørgselskomponenter, som 

gør det muligt at styre efterspørgselsdeflatorerne i konjunkturårene, 4) nestningsstrukturen i 

forbrugssystemet er ændret og estimeret, og 5) matching-arbejdsmarkedet blevet 

implementeret i modellen. Endvidere er der lavet en skitse til implementering af nyt 

boligmarked, som blevet gennemgået af Grane Høegh. 

 

Ad 4: Peter Stephensen gennemgik principper bag kalibrering af grundforløb og stød i 

MAKRO.  

 

Ad 5: Blev udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 6: Frem mod næste bestyrelsesmøde er fokus på at få modellens hovedområder 

modelleret færdigt. De to store udeståender er pension og bolig. Endvidere vil der blive 

præsenteret resultater fra SVAR-matching. Det blev efterspurgt, at der til næste møde kom en 

opsamling på arbejdsmarkedet og vist egenskaber ved det. I denne forbindelse udfærdiges et 

papir om arbejdsmarkedet til næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 7: Næste møde bliver afholdt 18. juni kl. 14-17.  


