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Publikationer i de bedste tidsskrifter 
Medlemmer af CEBI har fået publiceret eller accepteret tres 
artikler i de bedste tidsskrifter siden CEBI blev grundlagt i 
september 2017. Dette omfatter en artikel i 2019 i the 
American Economic Review skrevet af Torben Heien Nielsen 
og medforfatter Itzik Fadlon fra UCSD. Deres indflydelsesrige 
arbejde om forskelle i sundhedsudfald demonstrerer, hvordan 
vores sundhedsadfærd påvirkes af mennesker omkring os. 

Claus Kreiner, David Lassen, Søren Leth-Petersen og 
Gregers Nytoft Rasmussen samt eksterne medlemmer 
Thomas Epper, Helga Duda-Fehr og Ernst Fehr har en artikel 
accepteret i the American Economic Review. De kombinerer 
eksperimentel- og registerdata for at udføre det første test af 
den basale økonomiske hypotese, der angiver, at tålmodige 
mennesker opsparer mere og derved bliver rigere end 
utålmodige mennesker. 

En kommende artikel i the Quarterly Journal of Economics 
af PhD studerende Katrine Jakobsen og eksternt medlem 
Henrik Kleven estimerer effekten af formueskat på
husholdningers opsparingsadfærd. Det er en hjørnesten i 
evalueringen af økonomisk politik rettet mod at reducere 
formueulighed. 

Publikationer i toptidsskrifter inden for andre discipliner 
Niels Johannesen og Postdoc Adam Sheridan publicerede en 
artikel i et af de bedste tidsskrifter i finansiel økonomi, Review 
of Financial Studies, og PhD studerende Nick Fabrin Nielsen 
medforfattede en artikel i et af de bedste medicinske 
tidsskrifter JAMA. Dette illustrerer både den brede interesse 
for CEBIs agenda samt forskernes evne til at udgive artikler i 
de bedste tidsskrifter indenfor andre discipliner. 

Synlighed i det akademiske miljø 
Medlemmer af CEBI gav 65 præsentationer udenfor Danmark 
i 2019. Dette inkluderer et plenum-foredrag af Claus Kreiner 
ved the European Economic Associations (EEA) årlige 
konference, en præsentation af Søren Leth-Petersen ved 
Stanford-konferencen om globale indkomst dynamikker og en 
præsentation af Torben Heien Nielsen ved en NBER- 
workshop om ulighed i forventet levetid. CEBIs forskning var 
også nævnt i præsidentens tale ved EEA kongressen. 

Internationalt forskningsmiljø 
CEBI arrangerede fem konferencer/workshops med
deltagelse af forskere fra universiteter såsom Princeton, 
Stanford, Columbia, Northwestern og London School of 
Economics. Dette inkluderer den tidligere præsident for 
American Economic Association Janet Currie. 

CEBI havde 39 gæster inklusive 25 internationale 
topforskere, som præsenterede deres forskning i CEBIs 
seminar-serie, fx den tidligere præsident for the European 
Economic Association Eliana La Ferrara. 

CEBI inviterede også PhD studerende Jonathan Leganza fra 

UCSD på besøg og faciliterede dermed opstarten af et 
forskningsprojekt mellem ham og CEBI PhD studerende Esteban 
Garcia-Miralies. 

Politisk rådgivning internationalt og i Danmark 
Vicepræsident Magrethe Vestager og skattekommissær Paolo 
Gentiloni inviterede Niels Johannesen til at informere kommis- 
sionens skatteunddragelsesdagsorden. Mette Ejrnæs er udpeget 
til medlem af Ydelseskommissionen. Medlemmer af CEBI udgør 
fire ud af fem eksperter udpeget til at rådgive Finans- og 
Skatteministeriet om adfærdseffekter af beskatning. 

Stor offentlig interesse for CEBIs forskning 
CEBI medlemmers arbejde har været beskrevet i internationale 
nyhedsmedier såsom Financial times, New York Times, The 
Independent, Wall Street Journal og Blomberg, samt danske 
nyhedsmedier som Berlingske, Politiken, Information og Børsen. 
Den 4. februar dedikerede Berlingske hele sin forside til en figur 
fra Postdoc Jakob Søgaards forskning. Figuren viser den øverste 
procents indkomstandel i Danmark over de sidste godt hundrede 
år. Interviewet med Jakob Søgaard fyldte tre sider i avisen og 
beskrev udviklingen i uligheden over tid, hvilket satte den relativ 
moderate stigning i de seneste år i et historisk perspektiv. 

Engagement i forskningsformidling 
Torben Heien Nielsen deltog i en debat om ulighed i sundhed ved 
folkemødet på Bornholm. Simon Boserup gav otte præsen- 
tationer om ulighed for gymnasieelever. Simon Boserup og Jeppe 
Druedahl har begge klummer om økonomiske adfærdsforskning 
i avisen Information. 

Junior-forskere besøger de bedste internationale forskere 
PhD studerende Kristoffer Balle Hvidberg besøgte Stefanie 
Stantcheva ved Harvard, PhD studerende Martin Benedikt 
besøgte Shachar Kariv ved Berkeley, Postdoc Jakob Søgaard 
besøgte Henrik Kleven ved Princeton, PhD studerende Esteban 
Garcia-Miralles og Postdoc Benjamin Ly Serena besøgte Gordon 
Dahl ved UCSD. 

Aktivitet i det internationale jobmarked 
CEBI forberedte Katrine Jakobsen til det internationale 
jobmarked. Katrine fik hendes drømmejob – en treårig Postdoc 
ved Oxford Universitet. 

CEBI modtog 166 Postdoc ansøgninger, interviewede 10 
kandidater i Rotterdam, organiserede besøg for 6 kandidater i 
København og ansatte to kandidater fra hhv. Lund og Oxford. 

Medlemmer modtager eksterne bevillinger og anerkendelse 
Torben Heien Nielsen modtog en Sapere Aude bevilling, som 
gives til talentfulde unge forskningsledere. Postdoc Jakob 
Søgaard modtog et Marie Curie stipendie til at besøge eksternt 
CEBI medlem Henrik Kleven ved Princeton. 

Christina Gravert var på Danmarks talent 100 liste lavet af 
Berlingske Business. Claus Kreiner blev udnævnt som Area 
Director af Public Economics i CESifo forskningsnetværket. 

Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) is a center-of-excellence at the University of Copenhagen, 
founded in 2017, financed by a grant from the Danish National Research Foundation. The goal of CEBI is to 
understand the role of behavior and attitudes of people for the formation of inequality in society in income, wealth 
and many other outcomes. More information may be found at www.econ.ku.dk/cebi. 
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