
  

Referat for MAKRO-bestyrelsesmøde, 26. august 2020 

Dagsordenen var: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Kort status for projektplan 

3. Empirisk strategi 

4. Aldersprofiler: Data og kalibrering 

5. Eventuelt 

 

Deltog over Skype: Torben M. Andersen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Mads Kieler, Jesper 

Pedersen, Peter Stephensen, Peter Bache og Grane Høegh samt Martin Kirk Bonde ved punkt 

4. 

 

Afbud: Jørgen Elmeskov, Kirsten Balling og Lars Haagen Pedersen. 

 

Der blev rykket lidt rundt på punkterne, så rækkefølgen blev 1, 2, 5, 4 og 3. 

 

Ad 1: Referatet fra sidst blev godkendt. 

 

Ad 2: Peter Stephensen gjorde status for projektet. Tidsplanen fra maj følges med kun mindre 

justeringer. Vi har en grundlæggende model, som kører, man kan analysere stød i, og kvalitativt 

giver mening. Siden sidst er boligmarkedet landet, hvilket vi vil komme ind på til mødet til 

september. I den forbindelse er der reestimeret SVAR for boligpriser. Endvidere er aldersfordelt 

forbrug, indkomst og formue lagt ind i modellen, hvilket Martin Kirk Bonde kom ind på under 

punkt 4. Endelig er modellens IR for arbejdsudbudsstød holdt op mod den estimerede, hvilket 

selv uden direkte matching giver et pænt fit. 

Det vi primært mangler er at få modellen og det empiriske arbejde dokumenteret samt at få IR-

matchingen af modellens parametre på plads. Dokumentationen skal være og forventes at 

være på plads til mødet til oktober, hvor der også gives en status på første forsøg på en fuld 

IR-matching. 

 

Ad 5: Til mødet i maj var der enighed om at undersøge, hvilke 2-3 fagligt kompetente eksterne 

personer, der kunne evaluere modellen. Peter Stephensen foreslog, at de relevante personer 

skriver en evaluering af MAKRO på minimum 5 sider. Dette kan de gøre på baggrund af det 

skriftligt materiale der vil foreligge efter bestyrelsesmødet i februar. Evalueringerne kan så 

tages op af bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i april. Det forventes, at man for at få dem til at 

afsætte den fornødne tid skal tilbyde dem et honorar på i omegnen 20-25.000 kr. Torben M. 

Andersen supplerede med, at de skal skrive evalueringerne på baggrund af helt specifikke 

punkter, som vi vil bede dem om at vurdere modellen på. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen 



  Side 2 af 2 

kommenterede, at 3 personer til vurdering ville være bedre end 2 – og foreslog, at man så snart 

som muligt henvendte sig til de relevante personer for at få dem til at reservere plads i deres 

kalender. 

Det blev besluttet at Torben M. Andersen og Peter Stephensen sender et bud på personer og 

formulering af invitation rundt til bestyrelsen snarest. 

 

Ad 4: Marin Kirk Bonde holdt oplæg om kalibrering til aldersfordelte serier i MAKRO. Der er på 

baggrund af registerdata lavet aldersfordelte serier for indkomst, formue, beskatning, og arv, 

samt imputeret en aldersfordelt serier for forbrug. Disse er afstemt til nationalregnskabet. Det 

giver et eksplicit detaljeret aldersfordelt datagrundlag, som ikke har været til stede før. Modellen 

er kalibreret op til disse parametre for 2017. Sammenlignet med 2016 er parametrene rimeligt 

stabile. Desværre starter formueregistrene i 2015, så det er ikke muligt med vurdering af 

parameterstabilitet over tid. Til gengæld giver parametrene anledning til stabile 

aldersfordelinger af indkomst, forbrug og formue frem i tid. Der korrigeres ikke for ændring af 

folkepensions- og efterlønsalder i fremskrivningen, hvilket giver anledning til en moderat 

overvurdering af indkomst og forbrug for de aldersgrupper, der øger 

arbejdsmarkedsdeltagelsen som følge af velfærdsforliget. Fordelingen af pensionsformue 

rykker sig markant i overensstemmelse med, hvad man ville forvente ved en senere 

pensionsalder og modning af arbejdsmarkedspensionerne.  

 

Ad 3: Grane Høegh holdt et oplæg om det empiriske grundlag for MAKRO og om fastsættelse 

af parametre. Det er meget i tråd med et oplæg holdt af Anders Kronborg i forbindelse med 

seminaret i december 2019. MAKROs egenskaber er givet ud fra modellens relationer og dens 

parametre. Modellens parametre kan opdeles i tre grupper. Den ene gruppe estimeres (primært 

internt), den anden gruppe fastsættes ved IR-matching, og den tredje gruppe kalibreres. Mere 

udførligt materiale blev sendt rundt til bestyrelsesmødet i december 2019, og der vil blive gået 

mere i detaljer til mødet til oktober 2020. Der planlægges, at formelt IR-matche til et stød til hhv. 

offentlige udgifter, eksportmarkedsvækst, udenlandske priser og renten. Mens modellen holdes 

op mod et stød til arbejdsudbuddet og den marginale forbrugstilbøjelighed ved empiriske 

studier. 

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Torben M. Andersen mente, at det var en fordel også eksplicit 

at matche til stødet til arbejdsudbuddet. Jesper Pedersen nævnte, at han synes det var 

imponerende at kunne matche noget, der ikke formelt blev vægtet. Endvidere foreslog han, at 

man som stabilitetscheck enkeltvis kunne udelade de estimerede stød til matchingen, og se 

hvad det gjorde ved de estimerede parametre. 


