Referat for MAKRO-bestyrelsesmøde, 22. januar 2018
Dagsordenen var:
1. Velkomst ved Torben M. Andersen
2. Evaluering af seminar 6. december
Materiale: Nogle kommentarer fra seminaret
3. Åbenhed – overholdelse af offentlighedsloven
Materiale: MAKRO: Sikring af overholdelse af offentlighedsloven
4. Samarbejde mellem MAKRO og Finansministeriet og mellem MAKRO og ADAM
Materiale: Forslag til ramme for arbejdet med løbende MAKRO-modelversioner og
levering af input til bestyrelsesmøder, Femårsplan for ADAM
5. Status på arbejde
Materiale: Projektplan
6. Ny model og dokumentation
Materiale: Documentation, MAKRO: Grundforløb og sammenligning med ADAM
7. SVAR estimationsresultater
Materiale: Identifikation af stød med SVAR-modeller
8. Arbejde frem mod næste bestyrelsesmøde
Materiale: Projektplan
9. Eventuelt

Fremmødte: Torben M. Andersen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Jørgen Elmeskov, Niels
Lynggård Hansen, Martin Ulrik Jensen, Lars Haagen Pedersen, Mads Kieler, Peter E. Bache,
Peter Stephensen og Grane H. Høegh.
Ad 1: Torben M. Andersen byder velkommen. Der er blevet eftersendt materiale og kommet
ekstra punkt vedrørende samarbejde på dagsordenen og rækkefølge på dagsordenen er
rykket lidt rundt.

Ad 2: Kommentarerne fra seminaret blev diskuteret. Finansministeriet skriver et notat, hvor
det bliver tydeligt, hvad man regner med at kunne nå indenfor den 3-årige tidsramme. Der
blev lagt op til et halvdags-seminar efter sommerferien, hvor de opnåede resultater fra
modellen bliver fremlagt. Endvidere blev lagt op til gå-hjem workshops om modellen, hvor der
inviteres bredt til diskussion af emner, som fx en ny arbejdsmarkedsmodel.
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Ad 3: Det skal sikres at MAKRO overholder offentlighedsloven. Det kræver, at det skal være
muligt med få og enkle kommandoer at foretage udtræk fra MAKROs databank, og at data
skal være beskrevet.

Ad 4: Der udsendes fast en modelversion 4-5 uger før bestyrelsesmøde. MAKRO-gruppen
dokumenterer, og Finansministeriet evaluerer. Materiale sendes til bestyrelsen senest 1 uge
før bestyrelsesmødet. Der er fra ADAM-gruppen et ønske om et mellemfristet
arbejdsprogram. Peter Stephensen tager kontakt til ADAM-gruppen, og de udarbejder
sammen en plan.

Ad 5: Peter Stephensen gennemgik, hvad der var nået siden sidste bestyrelsesmøde. Blandt
andet er der skrevet et papir på engelsk og afholdt seminar. Der er kigget på modellens
egenskaber. Der er blevet kalibreret på baggrund af FMs gab. Denne proces fortsætter.
Thomas Nyvang fra DREAM kigger på modellering af den offentlige sektor. Der er skrevet et
SVAR-papir, som Søren Hove Ravn har kigget på og kommenteret.

Ad 6: Der blev givet kommentarer til dokumentationen. De fleste var rettelser til tekst og
formulering. Der skal tilføjes et afsnit om kalibrering af modellen. Data skal beskrives lidt mere
detaljeret: Hvad er input til modellen, hvad er beregnet udenfor modellen, og hvad er
eksogene fremskrivninger. Der skal fremover gives en læsevejledning: Hvilke afsnit er ændret
markant i forhold til sidst.

Ad 7: Der blev givet kommentarer til SVAR-papiret. Stor ros blev givet til forfatteren. Det blev
bemærket, at effekterne af stød er forholdsvis persistente. Der går mange år, inden
økonomien er tilbage i ligevægt. Dette kan dog skyldes, at stødene er træge og midlertidige.
Det kan vise sig, at permanente stød giver en hurtigere tilpasning til den nye ligevægt.
Fremover må forfattere til papirer gerne give en 10-15 minutters præsentation.

Ad 8: Peter Stephensen gennemgik projekter for foråret heriblandt: Modellering af
konjunkturafhængig
produktivitet,
fastsættelse
af
substitutionselasticiteter
og
investeringsomkostninger, afgrænsning af model med brancher og forbrugsgrupper, strukturel
saldo, imputeret boligforbrug, bruttoficering af formuer, strukturelle parametre og forberedelse
af model til at matche impuls-responserne fra SVAR. Finansministeriet bad om, at det blev
prioriteret at undersøge, hvordan OIM bruger modellen, og hvad den mangler for at kunne
bruges til konjunkturvurdering. Til næste bestyrelsesmøde blev efterspurgt et principielt papir
om modellens kalibreringsstrategi.

Ad 9: Næste bestyrelsesmøde blev rykket til 25. april 14-17. Mødet 20. juni kl. 13-17 blev
fastholdt. Der bliver sendt en doodle rundt med forslag til møder i efteråret. Det blev
efterspurgt at bestyrelsen sammen med materialet til næste møde blev sendt spørgsmål, som
den skal tænke over og svare på.
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