
Stephen A. Ross til årets Karl Borch Lecture 
 
Fredag 12. mai arrangeres den femte forelesningen 
til minne om professor Karl Borch ved NHH. 
Foreleser er den verdenskjente forskeren Stephen 
A. Ross.  
 
Stephen A. Ross, som er professor ved Sloan School of Management, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, USA, er en av verdens ledende finansøkonomer. 
Til sin Karl Borch Lecture har han valgt det aktuelle temaet   
 
"A Neoclassical Look at Behavioral Finance: A Tale of Two Anomalies". 
 
Professor Ross har gjort banebrytende innsats innen et bredt spekter av finansiell 
økonomi, og er spesielt kjent for ”The Arbitrage Pricing Theory ”. Han har også gjort 
grunnleggende arbeider innen teorien for risikonøytral prising, klassifisering av ”No 
Arbitrage”, og den tidlige etableringen av ”The Fundamental Theorem of Asset 
Pricing Theory”. Han har bidratt, sammen med medforfattere, til den intertemporale 
generelle likevektsteorien for priser på aktiva, samt den tilsvarende teorien for rentens 
terminstruktur. Han var også tidlig ute med analyse av Prinsipal-Agent-problemet, og 
bl.a. begrepet ”Theory of Agency” stammer fra ham.  
 
Ansvarlig for minneforelesningen er Knut K. Aase, Agnar Sandmo, Kristian 
Miltersen og Steinar Ekern. Forelesingen arrangeres av Institutt for foretaksøkonomi. 
 
Karl Borch var professor ved høyskolen mellom 1963 og 1986, og er regnet som en 
av grunnleggerne av Economics of Uncertainty, med en lang rekke betydningsfulle 
bidrag publisert i vitenskapelige tidsskrift og bøker. 
 
- Tanken bak Karl Borch Lecture er å holde en årlig gjesteforelesning om et aktuelt 
forskningstema for vitenskapelig stab, studenter og andre interesserte. Den første Karl 
Borch Lecture, som gikk av stabelen i 2002, ble gitt av professor Bengt Holmström 
ved Massachusetts Institute of Technology. Den andre ble gitt i 2003 av professor 
Oliver Hart, Harvard University, den tredje i 2004 av professor Robert Wilson, 
Stanford University, og den fjerde, i 2005, ble holdt av professor Michael Brennan, 
Anderson School, University of California, Los Angeles. 
 
 
Tid og sted: Fredag 12. mai kl 12.15-13.45 i aud. C 
Tema: "A Neoclassical Look at Behavioral Finance: A Tale of Two Anomalies" 
 
Kontaktperson: Knut K. Aase, tlf. 55 95 92 49, e-mail Knut.Aase@nhh.no. 
 


