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Ved overrækkelsen af hædersprisen på Finanskonferencen 17. november 2016 

Jesper Bergs pristale 

  

Indstilling af professor Michael Møller til Finansforeningens hæderspris. 

 

Så er det blevet tid til, at vi skal overrække Finansforeningens Hæderspris. 

”Hædersprisen gives til en person, der har skilt sig væsentligt ud ved at yde et 
bidrag af varig betydning og ved at højne det faglige niveau i anvendelsen af 
finansanalysen i Danmark. Der lægges vægt på, at bidraget har haft praktisk 
relevans og har kunnet implementeres i finansanalytikernes arbejde. Personen 
kan også have medvirket til at øge interessen for finansanalyse i Danmark 
gennem formidling til gavn for samfundet.” 

 

Professor Michael Møller, Institut for Finansiering på CBS,  tildeles hædersprisen 
med udgangspunkt i et betydeligt bidrag i forhold til forskning, analyser og 
formidling af selv komplicerede økonomiske problemstillinger.  

Priskomiteen har ikke mindst lagt vægt på, at de færreste evner som Michael at 
omsætte teori til praksis. I alle sammenhænge er han en forbilledlig formidler, der 
på en pædagogisk, skarp og humoristisk måde kan gøre vanskeligt tilgængeligt stof 
forståeligt, uden at gå på kompromis med nuancerne i problemstillingerne eller det 
teoretiske og empiriske grundlag. Mange studerende har haft glæde og udbytte af 
hans formidlingstalent i undervisningen, og hans skriftlige produktion og optræden 
som økonomisk/finansiel ekspert i aviser og elektroniske medier har fremmet både 
kvaliteten af debatten og forståelsen for de belyste emner for ”almindelige” 
mennesker og dermed langt ud over fagøkonomernes rækker. 

Hans valg af emner favner ekstremt bredt, men de er kendetegnet ved at være 
konkrete og aktuelle – og ofte direkte relateret til eller relevante for finansanalysen 
i Danmark. I de fleste bidrag formår Michael Møller at illustrere, at konklusioner 
ofte er mere komplicerede end som så, og at man derfor generelt skal passe på 
med at have alt for fastlåste meninger - og samtidig være varsom med at 
overvurdere egne evner som økonomisk og finansiel beslutningstager. 



 

 

Bidragene har haft mange forskellige former. Blandt eksempler (delvist baseret på 
de forskningsmæssige bidrag, som CBS begyndte at registrere i 1999) kan nævnes: 

- 51 artikler i Finans/Invest (siden 1999) 

- 79 kronikker/kommentarer i et bredt udsnit af aviser (siden 1999) 

- En række rapporter fra ekspertudvalg, hvor MM i flere tilfælde har været formand. 

Eksempler: 

o Udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter. 

o Omlægning af kapitalpension til aldersopsparing i et pensionsselskab: 

Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet. 

o Systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark: Identifikation, krav og 

krisehåndtering. 

o Lavere skat på arbejde: Skattekommissionens forslag til skattereform. 

- Flere bøger (alle sammen med Niels Christian Nielsen), der har fået gode 

anmeldelser og viser Michael Møllers talent for pædagogisk formidling af økonomiske 

problemstillinger: 

o Din økonomi: En bog om tid og penge, 4. udgave, 2016 (har).  

o Taxiøkonomi - Økonomi efter Georg Brandes-metoden, 2012.  

o Den kapitalstyrede virksomhed, 2004. 

o Kunst økonomisk set, 1999.  

o Dansk Realkredit gennem 200 år, 1997. 

o Aktieoptioner som aflønningsform, København 1989. 

- Utallige optrædener som ekspert i medierne. 

- Utallige foredrag i mange forskellige sammenhænge rundt omkring i landet, hvor 

Michael Møller generelt ikke har skelet til, om nogle fora skulle være ”for små”. 

Finansforeningen har bestemt også nydt godt af Michaels altid store velvilje til at dele 

sin viden og diskutere sine faglige kæpheste. 

Og nu til selve hædersprisen: 

Hædersprisen består af et diplom og en mundblæst glaskugle med sandblæste 
motiver og inskriptionen ”Finansforeningens Hæderspris” i bunden. Spejlvendt, så 
man kan se det igennem glasset. Hver glaskugle er et unika-kunstværk skabt af 
glaskunstneren, Pia Rakel Sverrisdóttir. Nogle kunne få associationer om 
finansanalytikerens krystalkugle, men det er vist ikke en metier, som Michael har 
store tanker om… 

Det er det mig en glæde at overrække Finansforeningens Hæderspris til Michael, og 
jeg vil derfor Michael om at komme herop og modtage det synlige bevis på 
hæderen. 

 


