Referat af MAKRO-bestyrelsesmøde, 14. december 2020
Dagsordenen var
1. Godkendelse af referat fra sidst
2. Kort opdatering ift. proces med eksterne eksperter
3. Marginal forbrugstilbøjelighed i MAKRO
4. Udbudseffekter i dansk eksport
5. Permanente stød til MAKRO
6. Eventuelt
Deltog over Skype: Torben M. Andersen, Birgitte Anker, Jesper Pedersen, Mads Kieler, Peter
Stephensen, Peter Bache og Grane Høegh samt Martin Bonde ved punkt 3 og Christian Kastrup ved punkt 4.
Afbud: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Lars Haagen Pedersen.

Ad 1: Godkendelse af referat fra sidst
Referat fra sidst blev godkendt.

Ad 2: Kort opdatering ift. proces med eksterne eksperter
Torben M. Andersen har kontaktet Erika Damsgaard, som er forskningschef for Konjunkturinstituttets enhed for forskning og makroøkonomiske scenarier i Sverige, Douglas Laxton tidligere chef for Economic Modeling Division hos IMF og Werner Roeger chef for Models and
Databases unit hos Europakommissionen med henblik på at sammensætte et panel af eksterne eksperter til at evaluere MAKRO. Erika Damsgaard takkede ja til posten som formand
for panelet af internationale eksperter, som skal vurdere MAKRO. Det vurderes at være en
fordel med en formand, som kan læse og forstå dansk. Douglas Laxton takkede ja til at være
en del af panelet, mens Werner Roeger endnu ikke har vendt tilbage.

Ad 3: Marginal forbrugstilbøjelighed i MAKRO
Peter Stephensen forklarede, hvordan MAKRO kalibreres for at ramme det aldersfordelte private forbrug fordelt på alder og viste i den forbindelse resultatet på husholdningernes diskonteringsfaktor og deres marginale forbrugstilbøjelighed. Der var en diskussion af præcis,
hvilke formuer der burde indgå i bestemmelse af henholdsvis arvenytten og den øvrige
nytte. Endvidere blev det diskuteret, hvordan den marginale forbrugstilbøjelighed vil opføre
sig ved stød til indbetalingsadelen til pension. Det blev besluttet at have et opfølgende

DREAM · MAKRO

1

REFERAT
BESTYRELSESMØDE AFHOLDT 14. DECEMBER 2020

møde med hensyn til aldersfordelt for- brug, hvor definitionen af formuerne bliver beskrevet, og hvor det vises, hvordan den marginale forbrugstilbøjelighed opfører sig ved et stød
til pensionsindbetalingerne.

Ad 4: Udbudseffekter i dansk eksport
Christian Kastrup gennemgik et rundsendt notat om udbudseffekter, hvor der blandt andet
estimeres en udbudseffekt baseret på en udbudsligning under flere forskellige specifikationer. Under alle de estimerede specifikationer er effekten signifikant forskellig fra nul og ikke
signifikant forskellig fra én. Det blev nævnt, at skaleffekten er estimeret på aggregeret data,
hvor priselasticiteten ift. udlandet er estimeret meget lav pga. aggregeringsbias. Der blev
spurgt ind til om dette kunne påvirke estimatet af skalaeffekten. Det blev besluttet at undersøge mulighederne for at tage hensyn til aggregeringsbias i priselasticiteten, når udbudseffekten estimeres.

Ad 5: Permanente stød til MAKRO
Grane Høegh gennemgik et finansieret og ufinansieret stød til offentligt materialekøb i
MAKRO fra en rundsendt analyse. Formålet med papiret var delvist at illustrere MAKROs
egenskaber, men også at have en skabelon for stød-analyser. Bestyrelsen mente, at det var
en god skabelon til fremtidige analyser. Det blev dog bemærket, at ufinansierede stød ikke
er realistiske, og at det bør understreges, at disse alene skal ses som et værktøj til en teknisk
analyse af systemet.

Ad 6: Eventuelt
Der vil blive slået en Doodle op om datoer til møder i februar og april.
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