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HVAD ER FINANSIELLE FRIKTIONER?
FRIC forsker i, hvordan priser og finansielle markeder påvirkes af finansielle friktioner. Finan-

sielle friktioner er omkostninger eller hindringer i forbindelse med finansielle transaktioner, 

som for eksempel skyldes transaktionsomkostninger, begrænsninger i markedsdeltageres 

adgang til at låne penge, kreditrisiko, kapitalkrav for finansielle institutioner og forskelle i 

markedsdeltageres information. 
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På vores hjemmeside kan du læse mere om FRICs aktiviteter,

skrive dig på vores mailingliste og se videoer om FRICs forskning: WWW.FRIC.DK

FORSKNING
FRICs forskning er relevant og af høj kvalitet. Vores forskning favner bredt og 
beskæftiger sig med finansielle friktioner i mange forskellige sammenhænge

I 2013 fik FRIC forskning en direkte indvirkning på finansiel regulering i EU, da EBA anbefalede at danske 
realkredit-obligationer bliver regnet som ultralikvide. Det er forskning udført af lektor Jens Dick-Nielsen fra 
FRIC og medforfatterne Gyntelberg og Sangill der bliver anført som den primære reference bag diskussionen 
om likviditet af realkreditobligationer.
 Centermedlem professor Lasse Heje Pedersen modtog i 2012 Bernácer-prisen, som gives årligt til en europæisk 
økonom under 40, som har lavet enestående bidrag indenfor makroøkonomi og finansiering. Alene i 2012 holdt 
FRIC medlemmer foredrag i 10 forskellige centralbanker.

AKTIVITETER: 
FRIC ORGANISERER ÅRLIGT 2 WORLD-CLASS EVENTS
FRIC’13, FRIC’14, FRIC’15

FRICs årlige hovedkonference afholdes altid i august 
og tiltrækker nogle af verdens førende finansøkonomer.
I 2013 havde FRIC nobelprismodtager Jean Tirole, 
Toulouse School of Economics på programmet, og i 
2015 kommer endnu en nobelprismodtager: Lars Peter 
Hansen, University of Chicago.
 FRIC’15: Conference on Efficiently Inefficient Mar-
kets finder sted 24.–25. august på CBS. Læs mere om 
konferencen på www.fric.dk.

Top Finance Graduate Award

I samarbejde med AQR arrangerer FRIC en årlig pris-
uddeling: Top Finance Graduate Award. Prisen belønner 
årets mest lovende ph.d.-kandidater indenfor finansiel 
økonomi. Vinderne vurderes til at have det største po-
tentiale til at levere vægtige bidrag til både forskning 
og finansiel praksis.
 Prisuddelingen er en rigtig god mulighed for at møde 
de mest lovende kandidater på markedet, og fungerer 
samtidig som inspiration for vores egne ph.d.-stude-
rende og CBS-studerende, der får adgang til at opleve 
denne forskning på nært hold.

FORMIDLING
FRIC formidler også forskning til et bredere publikum

I 2014 deltog FRIC som en del af CBS-delegationen ved Science in the City Festivalen i 
København. Med inspiration fra Bayeux-tapetet tog David Lando initiativ til et 20 meter 
langt FRIC-tapet over finanskrisen, som CBS for øjeblikket udstiller i Rotunden på 
Solbjerg Plads. Se den elektroniske version på www.cbsfrictapet.dk.
 FRIC har blandt andet produceret fire videoer, hvor David Lando forklarer 
centrale termer som friktioner, likviditet, amerikanske call optioner og ka-
pitalkrav til banker. På hjemmesiden kan du også holde dig opdateret på alle 
FRICs seminarer og events.


