Referat for MAKRO-bestyrelsesmøde, 22. juni 2018
Dagsordenen var:
1. Velkomst ved Torben M. Andersen
2. Offentliggørelse af bestyrelsesreferater
3. Status på arbejde
Materiale: Projektplan
4. Modelevaluering (ved FM)
Materiale: MAKRO version 18MAJ, Nominelle trægheder og tilpasningshastigheden
5. SVAR-matching
Materiale: Et eksempel på SVAR-matching
6. Arbejde frem mod næste bestyrelsesmøde
Materiale: Projektplan
7. Eventuelt

Fremmødte: Torben M. Andersen, Jørgen Elmeskov, Niels Lynggård Hansen, Martin Ulrik
Jensen, Lars Haagen Pedersen, Mads Kieler, Peter E. Bache, Peter Stephensen og Grane H.
Høegh.
Afbud: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Ad 1: Torben M. Andersen byder velkommen. Referat fra sidst blev godkendt.

Ad 2: Der var enighed om at lægge referaterne fra bestyrelsesmøderne ud på MAKROs
hjemmeside.

Ad 3: Peter Stephensen og Grane Høegh gjorde status. Hovedfokus har været at gøre
modellen klar til i slutningen af året, hvor det skal testes, om den kan bruges som
regneramme til konjunkturvurderinger. Modellen har nu det ønskede antal forbrugsgrupper og
branchefordelt beskæftigelse i hoveder. IO-systemet er reduceret ved som i ADAMs databank
at antage ens investeringsstruktur for kapitaltypespecifikke investeringer på tværs af
brancher. Der er stadig problemer med at få modellen til at kalibrere med det fulde antal
ønskede brancher. Lars Haagen Pedersen foreslog, at man kunne forsøge at gøre modellen
mere robust ved at have et makroprisindeks på usercost på tværs af brancher. Peter
Stephensen nævnte, at dette kunne opnås ved fx at have en sektor, som producerer
kapitalgoder. Nogle tekniske projekter som afbalancering af CES-parametre og udglatning af
aldersprofiler er foretaget for at give et bedre grundforløb. Der er endvidere blevet afholdt
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præsentation for Dansk Økonometrisk Selskab. Slutteligt er metoden til SVAR-matching
beskrevet ved sidste møde blevet implementeret på et stød til offentligt forbrug.

Ad 4: Peter Bache gennemgik de to papirer om den nye modelversion og om nominelle
trægheder og tilpasningshastigheder i MAKRO. Finansministeriet er tilfredse med
prioriteringen i projektet. Grundforløbet er under ændring, så en umiddelbar sammenligning
venter til næste modelversion. I forbindelse med gennemgangen om reaktion på ændringer i
trægheden på løn og priser bemærkede Jørgen Elmeskov, at importen steg mest ved den
høje rigiditet, hvilket forekom ham kontra-intuitivt. MAKRO-gruppen vil undersøge
mekanismen bag dette resultat.

Ad 5: Anders Kronborg kom ind og gennemgik proceduren til SVAR-matching i forbindelse
med et trægt stød til det offentlige forbrug. Det er i høj grad lykkedes at matche den ene
SVAR-reaktion ved hjælp af rimelige parameterrestriktioner. To undtagelser er privat forbrug
og investeringer. Investeringerne stiger gradvist i SVAR modellen og aftager langsommere.
Dette er svært at matche med kvadratiske installationsomkostninger til investeringer i forhold
til kapital. Det blev foreslået at forsøge med omkostningerne i forhold til sidste periodes
investeringer. Det private forbrug reagerer ikke hensigtsmæssigt, hvilket sandsynligvis
skyldes fejl i kode eller input-data. Det er noget MAKRO-gruppen er i gang med at
undersøge.

Ad 6: Grane Høegh fremlagde arbejdsplanen frem mod næste møde. Fokus er på at klargøre
modellen, så OIM kan benytte den til at lave en test-konjunkturvurdering i slutningen af året.
Processen er lidt forsinket på grund af problemer med indførelse af flere brancher, og at der
sidst ikke var afsat nok tid af til at forberede modellen til klargøring til konjunkturbrug. Samlet
set er implementering af arbejdsmarkedet og senere projekter et halvt år forsinket, hvor noget
af forsinkelsen skyldes klargøring og noget skyldes et for optimistisk bud på
implementeringstid til flere brancher, forbrugsgrupper mv. Martin Ulrik Jensen kommenterede,
at det var svært at få overblik over, hvordan processen skred frem, og hvor meget
omprioriteringer forsinkede den langsigtede projektplan. MAKRO-gruppen lovede fremtidigt at
lave ændringer i projektplanen mere synlige med en mere detaljeret plan på det længere sigt
med de usikkerheder, der nu måtte være på sådanne estimater. Det blev af Torben M.
Andersen og Niels Lynggård Hansen pointeret, at en prioritering af anvendelse af modellen til
en test-konjunkturvurdering allerede i år kan give større fokus på drift frem for udvikling. Lars
Haagen Pedersen svarede, at prioriteringen var gjort med åbne øjne for at sikre, at man ville
have en driftsklar model som direkte kunne anvendes af ministerierne ved projektperiodens
udløb.

Ad 7: Selvom der på modelsiden på grund af sommerferien ikke kan nås store landvindinger
inden næste bestyrelsesmøde, blev det fastholdt til 13. september. Planen er at diskutere
arbejdsmarkedsmodellering og gerne et emne mere.

