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CEBI publikationer i toptidsskrifter
CEBI-medlemmer ved UCPH udgav 17 artikler i toptidsskrifter
i 2018. For eksempel publicerede Niels Johannesen og
medforfattere en artikel i American Economic Review, som
påviser vigtigheden af skatteunddragelse for ulighed. Martin
Browning og Mette Ejrnæs publicerede en artikel i Journal of
Political Economy, som demonstrerer betydningen af
heterogenitet i tålmodighed og risikovillighed for ulighed i
indkomst og forbrug.
Claus Kreiner, Torben Heien Nielsen og Benjamin Ly
Serena udgav en artikel i PNAS om, hvordan man skal måle
ulighed i levetid, og betydningen af social mobilitet for ulighed
i levetid.
Flere top publikationer i vente
Postdoc Jakob Søgaard og eksternt medlem Henrik Kleven fra
Princeton har en kommende artikel i American Economic
Journal: Applied Economics, som dokumenterer langsigtseffekterne af børn på kønsforskelle i indkomst.
Ph.d.-studerende Nick Fabrin Nielsen er medforfatter på en
kommende artikel i JAMA, som viser at diabetes 1 ingen effekt
har på børns præstationer i tests i skolen.
American Economic Review har inviteret Torben Heien
Nielsen og medforfatter Itzik Fadlon fra UCSD til at indsende
en revideret version af deres papir, som viser og måler
netværkseffekter i sundhedsadfærd.
Ph.d.-studerende Katrine Jakobsen og eksternt medlem
Henrik Kleven er inviteret af Quarterly Journal of Economics til
at indsende en revideret version af deres papir om effekter af
formueskat på opsparingsadfærd og formueulighed.
Verdens bedste økonomisk forskning i 2018
Quartz bad tolv førende økonomer om at beskrive verdens
vigtigste forskningsresultater i 2018. Det nye arbejde af
Torben Heien Nielsen og hans medforfatter om netværkseffekter i sundhedsadfærd blev udvalgt med følgende
begrundelse: “The authors exploit a novel data source to look
at how our choices about health care are influenced by what
is happening around us—with our family, and even our coworkers. It challenges our standard notion of how people think
about their own health behavior choices.” Dette illustrerer
forskningspotentialet ved at udnytte CEBI’s data infrastruktur.
Stor offentlig interesse i forskningsresultater fra CEBI
CEBI forskningsresultater blev omtalt i internationale nyhedsmedier såsom New York Times, Harvard Business Review,
Harold Tribune, The Economist, Vox, Quartz og BNN
Blomberg. De blev også beskrevet i danske aviser såsom
Politiken, Berlingske Tidende, Børsen, Jyllandsposten,
Information og Weekendavisen. Arbejde af Jakob Søgaard og
Henrik Kleven om indkomstforskelle mellem mænd og kvinder
blev omtalt I Netflix Explained såvel som i DR radioavisen,
Radio 24syv Morgen og TV2 News.

Præsentation af forskningsresultater ved nøgleinstitutioner
CEBI medlemmer gav 68 præsentationer i 2018. Dette omfatter
præsentationer ved topuniversiteter som Harvard University;
præsentationer ved centrale internationale og danske
institutioner såsom den Europæiske Centralbank og Finanstilsynet; og tretten præsentationer givet af ph.d.-studerende.
Internationalt miljø, samarbejde og rekruttering
CEBI havde 35 gæster. Dette inkludere de eksterne CEBImedlemmer Ernst Fehr, Henrik Kleven og José Luis-Peydró, som
arbejdede på CEBI projekter under deres ophold. Det omfatter
også topforskere som professor Stefanie Stantcheva fra Harvard
University og professor Gordon Dahl fra UCSD, som nu er
involveret i to nye CEBI projekter.
CEBI opslog postdoc positioner internationalt, modtog 266
ansøgninger, interviewede 17 kandidater i Napoli og Atlanta,
organiserede fly-outs til København for otte kandidater og har
ansat tre kandidater med amerikansk og tysk baggrund.
CEBI medlemmer er CEPR research fellows
Centre for Economic Policy Research (CEPR) er et netværk for
akademiske topøkonomer, som har til formål at skabe “a virtual
centre of excellence for European economics”. Niels Johannesen
blev inviteret i 2018 og er nu CEPR Research Fellow sammen
med Søren Leth-Petersen og Claus Kreiner.
Arrangør af CEPR Public Policy Symposium 2018
CEBI var vært for CEPR’s årlige Public Economics Symposium.
Symposiet omfattede foredrag om adfærd og ulighed af verdensførende forskere: Thomas Piketty fra Paris School of Economics;
CEBI-medlem Ernst Fehr fra University of Zürich; og Fatih
Guvenen fra University of Minnesota.
Organisering af store internationale konferencer
Claus Kreiner var formand for det videnskabelige programudvalg
for den 74. Annual Congress of the International Institute of Public
Finance med 500+ indsendte papirer og en række inviterede
foredrag om virkningerne af økonomisk politik på arbejdsmarkedet og indkomstfordelingen. Han var også medlem af
programkomiteen for Econometric Society’s europæiske
vintermøde.
Workshops, forskningsseminarer og erfaringsseminarer
CEBI organiserede to workshops, en om forbrugsadfærd og
ulighed og en om anvendte empiriske metoder, som inkluderede
deltagere fra Stanford University, University of Chicago og
University of Pennsylvania. 23 internationale topforskere
præsenterede deres forskning i CEBI-seminarserien. CEBI
organiserede også et ugentligt internt seminar, som prioriterer
præsentationer af juniorforskernes forskningsideer, og
arrangerede erfaringsseminarer for ph.d.-studerende. For
eksempel, fremlagde Emil Verner, som for nylig blev PhD fra
Princeton, sine erfaringer som jobansøger på det internationale
akademiske jobmarked.
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