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Referat af MAKRO-bestyrelsesmøde, 5. november 2020 

Dagsordenen var: 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Revideret tidsplan 

3. Estimation af udenrigshandelselasticiteter og SVAR for udlandske stød 

4. Oversigt over model og centrale modelleringsvalg 

5. Eventuelt 

 

Deltog over Skype: Torben M. Andersen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Birgitte Anker, Jesper Pe-

dersen, Mads Kieler, Lars Haagen Pedersen, Peter Stephensen og Grane Høegh samt Anders Kron-

borg ved punkt 3. 

 

Afbud: Peter Bache. 

 

Ad 1: Referatet fra sidst manglede en enkelt væsentlig kommentar og et nyt udkast rundsendes. 

 

Ad 2: Bestyrelsen mente, at en forlængelse af projektperioden til november 2021 giver god mening 

i lyset af tidsforbruget i forbindelse med aldersfordelt forbrug baseret på registerdata og indførel-

sen af processen med eksterne eksperter.  

Processen omkring de eksterne eksperter blev diskuteret. Det blev besluttet, at Torben M. Ander-

sen og Peter Stephensen sender bestyrelsen en mail med forslag til endeligt brev og navne på ek-

sperter snarest. Lars Haagen Pedersen kommer med et bud på vederlag til eksperterne. 

 

Ad 3: Anders Kronborg gennemgik de nye arbejdspapirer om estimation af im- og eksportelastici-

teter og estimation af SVAR for eksportmarkedsvækst, udenlandske priser og rente udskudt til næ-

ste møde. 

 

Ad 4: Grane Høegh gav et overblik over MAKRO og centrale modelleringsvalg med fokus på pro-

duktmarkedet, im- og eksport, kapitalmarkedet og den offentlige sektor.  

I forbindelse med den rundsendte oversigt over model og modelleringsvalg kommenterede besty-

relsen, at introduktionen i en den endelige version med fordel kunne udvides med en beskrivelse af 

modellens fremtidige anvendelse. Endvidere blev det kommenteret, at lix-niveauet svinger lidt for 

meget. Notatet skulle gerne kunne læses af økonomer, som ikke er fagspecialister.  

Det blev bemærket at modelgruppen på nuværende tispunkt er nået langt i sine bestræbelser på at 

dokumentere modellen, idet der nu både foreligger et oversigtspapir og en fuld teknisk dokumenta-

tion.   

 

Ad 5: Der vil blive slået en doodle op om datoer til møde i december. 


