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-Hva i all verdenerdet somgår
avverden, ogerdet
økonomenes feil, spurtepolitisk
redaktørKjetil B.Alstadheim i
DagensNæringsliv, somledet
paneldebattenunderåpningen
avdetøkonomiske fakultetetpå
NTNUtirsdag.
Nylig pensjonert økonomipro-
fessor ved Norges Handelshøy-
skole i Bergen (NHH), Victor
Norman, har tidligere gitt ut-
trykk for at økonomene må ta
noe av ansvaret for både britenes
valg om å forlate EU og valget av
Donald Trump til amerikansk
president.
Finansminister Siv Jensen

(Frp) satt også i panelet, og holdt
sitt eget foredrag like før. Der
pekte hun på at store grupper
ikke hadde hengt med i inntekt-
sutviklingen i sine egne land,
selv omhun pekte på Norge som
et unntak.
Ifølge Norman hadde Jensen

illustrert mye av årsakene til
valgene både i USA og Stor-
britannia.
- De som har tapt på globali-

seringen har ikke blitt tatt på
alvor, og det har kanskje heller
ikke de som tapte på finanskri-
sen. Når man neglisjerer store
deler av befolkningen lenge nok,
så gjør det noe med dem. Det er
ikkenoe rart at vi får en revolt, sa
Norman.
-Det er ikke bare økonomenes

skyld, men jeg tror ikke de har
vært tydelige nok. Skal man
høste gevinstene av globaliser-
ing og ny teknologi, så må vi
samtidig sørge for at de som
taper får ta del av gevinsten, sa
Norman.

- Flere stemmer
I panelet satt også økonomipro-
fessorene Kalle Moene og Rag-
nar Torvik fra henholdsvis Uni-
versitet i Oslo og NTNU, og des-
suten Telenor-sjef Sigve Brekke.
Moene var ikke udelt enig i at

økonomene hadde vært for lite
opptatt av de negativene sidene
ved globaliseringen.
- Noen har kanskje vært det,

og noen av dem er kanskje til
stede her i dag. Men jeg syns vi
skal slutte å si at økonomene
taler med én stemme. Det er
ulike stemmer, med litt ulike
oppfatninger, og det gjør at vi
ikke er så dumme som vi ellers

» Åpningen av det økonomiske fakultetet på NTNU

ProfessoreneVictorNormanogRagnarTorvikmener
økonomenemåtanoeavskylden for fremvekstenav
enpolitiker somDonaldTrump.

-Desomhar tapt
påglobaliseringen,
har ikkeblitt
tattpåalvor

»Trondheim
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NTNUsparte ikkepånoedadet
nye fakultet for økonomi ble
offisielt åpnet i går.
Arrangørenhadde sydd sam-

men et solid kunstnerisk og fa-
glig program, blant annet med
finansministeren som hoved-
taler og en interessant panel-
debatt med tungvektere fra det
norske økonomimiljøet.
- Dere kan bli enda mer at-

traktive for norske og uten-
landske studenter. Dere kan
være med å forme samfunns-
debatten, og bevare og utvikle
velferdsstaten, sa finansminis-
teren, som en hilsen til NTNU
ogdet nye fakultetet.
Hun holdt en bredt anlagt

tale med en analyse av den
globale økonomiske utviklin-
gen, og snakket mye om om-
stillingenNorge står foran.
- Hvordan kan økonomimil-

jøet ved NTNU bidra til den
omstillingen?
- På mange måter. Det han-

dler om å utfordre de etablerte
utdanningsmiljøene, og koble
utdanninger på tvers. Frem-
tidens arbeidsmarked kommer
til å kreve at man ikke bare har
økonomiforståelse, eller tek-
nologisk kunnskap. Her er
NTNU veldig flinke, og tør
tenke nytt. Det som skjer her er
veldig bra, og gir et spark i ba-
ken på de etablerte økonomi-
miljøene iNorge.

-Uniktmiljø
I sin tale kalte NTNU-rektor
Gunnar Bovim fakultetet et
nytt tyngdepunkt for utdan-
ning og forskning i økonomi og
ledelse.
- Dette er et unikt fagmiljø

med en tydelig teknologiprofil,
sterkt fokus på innovasjon og
entreprenørskap og et nært sa-
marbeidmed industri, næring-
sliv og de store arbeidslivsor-
ganisasjonene, sa Bovim.

Rektoren kom også med en
liten advarsel:
- Ikke bli selvgode, eller ta

suksessen for gitt.
Han understreket at det ikke

holder med et godt utdanning-
stilbud hvis NTNU skal være
førstevalg blant de aller beste
studentene. Forskningen må
også være ledende.
Bovims ønske er at ferdigut-

dannede studenter skal ha sol-
id kunnskap, at de skal være
mer nysgjerrige enn da de star-
tet og at de har gode verdier
med seg.
- NTNUhar kanskje ikke lagt

stor nok vekt på det siste. Mer
enn noen gang trenger arbeid-
slivet mennesker med kloks-
kap og evne til etisk refleksjon.

Må forskemer
Monica Rolfsen er dekan for
det nye fakultet som skal
smelte sammen etablerte fag-
miljøer fra Dragvoll, Gløshau-
gen og de tidligere høyskole-
miljøene ved Hist, Ålesund og
Gjøvik.
Det nye fakultetet har omkr-

ing 200 ansatte og 3300 stu-
denter. I løpet av året skal sam-
funnsøkonomimiljøet påDrag-
voll flytte til handelshøyskole-
bygget i Elgeseter gate. Med
nærheten til institutt for indus-
triell økonomi («indøk») på
Gløshaugen, blir hele økono-
mimiljøet i Trondheim ganske
samlet geografisk.
Dekanen regner med at det

først vil handle mye om sa-
mordning og organisering for å
få fakultetet til å fungere slik
man ønsker. På den faglige
siden er hun klar på at det er
forskning det må satses på,
ikkeminst for å løfte fagmiljøet
fra tidligereHist.
- Vi må forskemer, og lykkes

bedre i konkurransen om nye
forskningsmidler. Den jobben
har vi allerede startet på, sier
Rolfsen.
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»Finansministeren:

-Gir et sparkbak
påetablertemiljøer
Finansminister Siv Jensen
menerdet erbramedetnytt
fagmiljøvedNTNUsom«gir et
spark ibakenpådeetablerte
økonomimiljøene.

Pomp og prakt: Finansminister Siv Jensen og rektor Gunnar Bovim i
front, med prodekan Kari Melby, prodekan Toril Nagelhus og
økonomidekan Monica Rolfsen like bak. Foto: JENS PETTER SØRAA

haddeblitt, saMoene,menpekte
samtidig på noen av de samme
årsakene til trumpske tilstander.
- Det er helt klart at de lan-

dene i verden som har hatt de
minste lønnsforskjellene, de
mest generøse velferdsstatene,
de har også unngått Trump-til-
stander. De landene med store
forskjeller, for eksempel India,
har fått sin lokale Trump.De for-
søker ofte å spille på at fattige
folk ikke identifiserer seg med
sin egen gruppe, men med
nasjonen, fotballaget eller reli-
gion. Det har mange økonomer
fremhevet i lang tid, saMoene.
Ragnar Torvik fikk spørsmål

om man dermed hadde lyttet til
feil økonomer, men svarte at det
hadde vært for lite debatt innad i

økonomifaget:
- Økonomene har vært veldig

gode til å finne ut hvilke konsek-
venser globalisering og teknolo-
gisk fremgang har hatt for inn-
tektsfordeling, men nå ser vi
hvilke konsekvenser inntekts-
fordeling har for politikk. Det
området har vi vært dårlige på,
og det er det vi ser nå, sa Torvik,
og pekte påUSA.
Der har realinntektene til de i

midten falt siden1990.
- I USA har ikke bare de fattige

gjort det dårlig. Selv de på mid-
ten føler at globaliseringen og
teknologien ikke spiller på lag
med dem, og det gir noen poli-
tiske implikasjoner som det
brede lag av økonomene har
vært for dårlig til å analysere, sa
Torvik.

-Velbegrunnet frykt
Telenors toppsjef Sigve Brekke
skulle ønske at økonomene så
merpådenpositive effektendig-
italiseringen har på særlig frem-
voksende økonomier, og at den
både kan utjevne forskjeller og
gi bedre varer og tjenester. Men
ifølge Siv Jensen er denne effek-
ten lettere å peke på enn å gjen-
nomføre:
- Politikerne må ta innbyg-

gerne sine på alvor, fordi de føler
en velbegrunnet frykt. Mange
jobber vil bli borte på grunn av
den teknologisk utviklingen,
men sannsynligvis vil det skapes
enda flere på grunn avnyemåter
å jobbe på, sa Jensen.
Ragnar Torvik sammenlignet

dagens situasjonmedden indus-
trielle revolusjon. Da erstattet
maskiner manuell muskelkraft.
Nå erstatter maskinene hjerne-
kraft, ifølge Torvik, som mener
det gir store utfordringer når det
gjelder inntektsforskjeller:
- Det er mange av dagens pro-

dukter som er dyre å finne opp,
men som er kjempebillige å pro-
dusere. Det betyr i stadig større
grad at vinneren tar helemarke-
det. En dårlig rørlegger får
mindre i lønn, men en dårlig
søkemotorutvikler får null lønn.
Vi ser derfor en ekstremøkning i
inntektsulikheten, særlig på
toppen. Vi ser det særlig i USA,
og i mye mindre grad i Norge, sa
Torvik.
- Kjernespørsmålet er hvor-

dan vi skal kombinere teknolo-
gioptimisme, med politikk og
velferdsordninger som gjør at
alle blirmedpå lasset, sier han.
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«

De landenemed
store forskjeller, for
eksempel India,har
fått sin lokale
Trump.
KalleMoene,økonomiprofessor
vedUniversitetet i Oslo

Fagtungt: Professorene Victor
Norman (f.v.) og Kalle Moene
deltok i debatten som ble ledet
av politisk redaktør Kjetil B.
Alstadheim. Også professor
Ragnar Torvik, finansminister Siv
Jensen og Telenor-sjef Sigve
Brekke satt i panelet.
Foto: JENS PETTER SØRAA


