
  

Referat for MAKRO-bestyrelsesmøde, 15. maj 2020 

Dagsordenen var: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Revideret tidsplan for MAKRO 

a. Revideret tidsplan 

b. Kriterier for påbegyndelse af implementeringsfase 

3. Eventuelt 

 

Deltog over Skype: Torben M. Andersen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Jørgen Elmeskov, 

Mads Kieler, Lars Haagen Pedersen, Jesper Pedersen, Peter Stephensen, Kirsten Balling, 

Peter Bache og Grane H. Høegh. 

 

Afbud: Ingen. 

 

Martin Ulrik Jensen har meddelt, at han træder ud af bestyrelsen, så den kommer ned på 6 

medlemmer. Finansministeriet er fortsat repræsenteret i bestyrelsen ved Mads Kieler og Lars 

Haagen Pedersen. 

 

Jørgen Elmeskov stopper som Rigsstatistiker ved udgangen af september og stopper i den 

forbindelse også som medlem af MAKROs bestyrelse. Kirsten Balling overtager hans plads i 

bestyrelsen. Frem til udgangen af september vil de begge deltage i MAKROs 

bestyrelsesmøder. 

 

Ad 1: Referatet fra sidst blev godkendt. 

 

Ad 2a: Peter Stephensen fremlagde en revideret tidsplan for MAKRO. Projektperioden er 

udvidet med godt et år, således forventes en færdig og fuld dokumenteret beta-version af 

modellen klar til offentliggørelse i forbindelse med et seminar i juni 2021. Dokumentationen og 

modelkoden bliver offentligt tilgængeligt. Beta-version af modellen inkluderer en historisk 

databank og et stiliseret grundforløb. 

Frem til offentliggørelsen er planen at bestyrelsen skal mødes den 29. maj samt i august, 

oktober, december i år og februar og april i 2021. Til møderne i maj og august gennemgås 

resten af det teoretiske fundament bag MAKRO (med fokus på virksomhederne og 

husholdningerne) for bestyrelsen. Til mødet i oktober gives sammen med den fuldstændige 

tekniske dokumentation et overblik over modelleringsvalg i MAKRO. Endvidere gives her en 

samlet dokumentation af det empiriske fundament til MAKRO sammen med et første forsøg 

på at matche den færdige modelramme med det færdige empiriske fundament. I mødet til 

december gås i dybden med analyse af marginalegenskaber og stød sammenligninger med 
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andre modeller samt grundforløb. Februar 2021 afholdes et langt 1-dags bestyrelsesmøde, 

hvor bestyrelsen skal evaluere om modelramme, grundforløb og marginalegenskaber er 

tilfredsstillende. Efter det sidste møde til april foreslås en skriftlig udtalelse fra bestyrelsen. 

Torben M. Andersen foreslog, at man afsatte tid til at følge op på diskussionen fra 

bestyrelsesmødet i december 2019 af den overordnede strategi for, hvordan man vil matche 

den teoretiske modelramme med det empiriske fundament. Jørgen Elmeskov mente, at det 

her var vigtigt at diskutere, hvilke stød modellen skulle kunne analysere, og om det empiriske 

fundament udspænder dette rum. Hans-Jørgen Whitta-Jacobsen ville gerne til denne lejlighed 

have overblik over, hvad det empiriske fundament består af. Det blev besluttet, at dette skulle 

på mødet til august. 

Yderligere foreslog Torben M. Andersen, at modellen blev eksternt evalueret af 2-3 fagligt 

kompetente personer, som ikke er en del af bestyrelsen. Dette kunne fx være personer fra 

OECD eller IMF. Umiddelbart var der bred enighed om at undersøge muligheden for dette. 

Torben M. Andersen og Peter Stephensen går sammen, undersøger mulighederne og 

kommer med et oplæg inkl. budget til et kommende bestyrelsesmøde.   

Peter Stephensen gjorde status for arbejdet fra december 2019 til maj 2020, hvor der er 

arbejdet med modellering af boligpriser, kapacitetsudnyttelse og procyklisk produktivitet, løn- 

og pristrægheder, aldersfordelt registerbaseret data for husholdningernes indkomst, formue 

og forbrug samt estimation af elasticiteter i produktion og forbrug. 

 

Ad 2b: Mads Kieler kom med et oplæg til hvilke kriterier, der skal være opfyldt, før en 

betaversion af MAKRO kan offentliggøres. Modelrammen skal være på plads, der skal være 

et stiliseret grundforløb egnet til offentliggørelse, det empiriske fundament og 

marginalegenskaberne skal være tilfredsstillende, og der skal være tilgængelig 

dokumentation for modellen. For at dette kan være færdigt som planlagt, er det vigtigt, at 

områderne færdigbehandles. For eksempel skal bestyrelsen til august præsenteres for 

husholdningerne så grundigt, at de er trygge ved modelleringen og har været nede i de 

væsentlige detaljer, som fx illustration af relevante aldersfordelte størrelser. Efter 

offentliggørelsen i juni 2021 følger en periode kaldet implementeringsperioden, hvor 

Finansministeriet skal implementere modellen. 

Torben M. Andersen nævnte, at der bør lægges noget ud på hjemmesiden om den 

opdaterede tidsplan. Efterfølgende fulgte en diskussion om, hvad der skal lægges ud og 

hvornår. Det der lægges ud skal gerne være rimeligt retvisende i forhold til, hvor modellen 

skal ende op. Til gengæld vil det være en fordel at få offentliggjort noget materiale løbende. 

Det blev besluttet, at bestyrelsen fra gang til gang skal beslutte hvilket bestyrelsesmateriale, 

som skal offentliggøres. Umiddelbart lægges op til, at et overblik over modelleringsvalg samt 

den tekniske dokumentation for MAKRO og det empiriske grundlag kan offentliggøres efter 

bestyrelsesmødet til oktober. 

 

Ad 3: Ingen havde noget til dette punkt. 


