
Robert Wilson gir årets Karl Borch forelesning 

Robert Wilson fra Stanford University i USA vil forelese over temaet "Risk Management in 
Liberalized Electricity Markets". 
 
Karl Borch var professor ved NHH i årene 1963-1986 og var høyt anerkjent i internasjonale 
økonomiske forskningsmiljøer. Han regnes som en av grunnleggerne av feltet "Economics of 
Uncertainty" og publiserte rundt 150 vitenskapelige arbeider. Borch var en pioner og 
miljøskaper på NHH innen økonomisk grunnforskning rettet inn mot den internasjonale 
forskningsfronten og med vektlegging av publisering i ledende vitenskapelige tidsskrifter.  
 
Ved den årlige Karl Borch Lecture gir en internasjonalt fremstående økonom en 
oversiktsforelesning over et aktuelt faglig tema, gjerne med en viss tilknytning til Borchs 
forskningsbidrag. Målgruppen for forelesningen er relativt vid, bl.a. vitenskapelig stab, 
studenter og andre interesserte. Professor Bengt Holmstrøm fra Massachusetts Institute of 
Technology og professor Oliver Hart fra Harvard University holdt de to første forelesningene 
i henholdsvis 2002 og 2003.  
 
Professor Robert Wilson er Adams Distinguished Professor in Management, Emeritus, ved 
Stanford Business School. Han er utdannet ved Harvard University og er æresdoktor ved 
NHH (1986) og University of Chicago (1995). I likhet med Borch er også Wilson kjent for å 
være en stimulator for yngre forskere og har bistått medarbeidere fra NHH på mange måter 
gjennom årene. Wilson er en anerkjent ekspert innen spillteori og dens anvendelser. Hans 
faglige bidrag omfatter bl.a. markedsdesign, strategier for prissetting, auksjoner, 
forhandlinger, strategisk atferd og andre emner innen næringsøkonomi og 
informasjonsøkonomi. 
 
Elektrisitetsmarkeder i mange land har i de senere år blitt restrukturert og liberalisert, med noe 
blandede erfaringer med hensyn til markedseffekter, risikodeling og reguleringsmuligheter. 
Professor Wilson vil i årets Karl Borch forelesning gjennomgå historie, motiver og erfaringer 
med restrukturering og liberalisering i denne sektoren, undersøke mellomalternativer som 
sikrer kjernekundene bedre tjenester, og beskrive praktiske prosedyrer for risikostyring i 
liberaliserte elektrisitetsmarkeder. 
 
Karl Borch Lecture arrangeres av Institutt for foretaksøkonomi ved NHH, med støtte av SNF. 
 
 
Tid: Fredag 29. oktober kl. 1215-1345 
Sted: Finn E. Kydlands auditorium (tidl. aud. D) 
Tema: "Risk Management in Liberalized Electricity Markets" 
Kontaktperson: Steinar Ekern 


