
KRAV TIL FINANSMINISTERIETS 

MAKROØKONOMISKE REGNEMODEL 

 

Seminar på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Bygning C (nærmere 

oplysninger om lokale på de elektroniske mødetavler i portrummet umiddelbart 

inden for hovedporten), 2200 København N. 

Fredag den 26. oktober 2018 kl. 13:00 – 16:00 

Arrangeret af Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) 

 

 

  

 

 

Det er velkendt, at statens økonomiske politik delvis påvirkes af karakteren af  

makroøkonomiske regnemodeller placeret i Finansministeriet. Enhedslisten 

udsendte i april 2018 en rapport med titlen ”Den politiske Regnemaskine”, som så 

nærmere på regnemodellernes tekniske karakter og politiske konsekvenser af disse 

modeltekniske karakteristika. 

Den hidtil anvendte makromodel ADAM, er nu sendt på ’pension’ og 

Finansministeriet har bedt DREAM-gruppen om at forestå et 3 års projekt med at 

opbygge en ny regnemodel MAKRO. Dette arbejde pågår parallelt med en 

intensiveret kritik af den ’gamle’ model suppleret med krav til en mere retvisende 

model. 

Seminaret tager udgangspunkt i denne kritik ved et oplæg fra Jonas Gielfeldt, der 

har været med til at udarbejde Enhedslistens rapport. 

Dernæst får vi et oplæg fra Peter Stephensen, der er leder af DREAM gruppen 

hvorunder MAKRO arbejdsgruppen hører, som også har Peter Stephensen som 

leder. 



For det tredje får vi et oplæg vedrørende de to socialdemokratiske 

folketingsmedlemmer Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsboe-Jørgensens 

netop udgivne bog ”Det betaler sig at investere i Mennesker”. Her er udviklet en 

model kaldet SØM, der forsøger at leve op til bogens titel.  

Afslutningsvis får vi en debat omkring, hvad oplægsholderne måtte være enige om 

med hensyn til regnemodellers egenskaber. Jesper Jespersen fra NETØK lægger op 

til denne debat og fungerer som ordstyrer. 

PROGRAM 

 

13:00 - 13:10: Velkomst og programmet ved Jesper Jespersen 

13:10 - 13:30: Enhedslistens kritik af Finansministeriets modeller, ved Jonas        

Gielfeldt fra EL. 

13:30 - 13:45: Diskussion 

13:45 - 14:05: Moderne makroøkonomisk modellering. Finansministeriets nye 

model MAKRO, ved Peter Stephensen leder af DREAM og MAKRO. 

14:05 - 14:20: Diskussion 

14:20 - 14:35: Kaffepause 

14:35 - 14:55: Det betaler sig at investere i mennesker og SØM modellen, ved Ane 

Halsboe-Jørgensen. 

14:55 - 15:10: Diskussion 

15:10 – 16:00: Er der enighed om ønsker til økonomiske regnemodeller? En mere 

almen modeldiskussion. Jesper Jespersen leder debatten. 

 

Gratis adgang, men  tilmelding bedes ske til jlpe@dtu.dk senest onsdag den 

24.oktober kl. 11:00   
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