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Åtte måneder er gått siden Doha-
runden tok en ufortjent ferie, og 
oppholdet i frihandelssamtalene 
omtales som alt fra ”et pust i bak-
ken” til ”fiasko”. Tidsrommet har 
blitt flittig benyttet av WTO-sjefen 
Pascal Lamy til å utnevne de største 
syndebukkene, og Norge har blitt 
raskt og effektivt plassert i skam-
mekroken sammen med et utvalg 
mektige venner, med ”Egoist” ta-
tovert i pannen. 

Kombinasjonen av høye jordbruks-
subsidier og salg av gass- og oljeek-
sport til skyhøye priser var åpenbart 
ikke det beste utgangspunktet for å 
få stjerne i boken av Lamy. 
 
Jordbruket bidrar til overraskende 
lite av verdenshandelen, bare åtte 
prosent. Likevel er det uenighetene 
rundt nettopp denne som må få 
mye av skylden for at forhandlin-
gene har vært oppsiktsvekkende lite 
produktive siden de begynte i Qatar 
i 2001. Hvordan har jordbrukspo-

litikken fått denne nøkkelrollen i 
Doha-rundens suksess?

70 prosent av verdens befolkning 
bor på landsbygda. Derfor vil 
potensiell jordbrukseksport være 
avgjørende for velferden til disse 
folkemassene i årene fremover. 
Mye av formålet med Doha-runden 
har vært å legge til rette for denne 
eksporten ved å senke handels-
hindringer i jordbruksmarkedet. 
Spørsmålet er da om det finnes 
noen omstendigheter som gjør at 
Norge med hevet hode kan holde 
landbruksbeskyttelsen på dagens 
nivå. 

Mange har allerede påpekt det ube-
tydelige poenget at norsk økonomi 
er for liten til å være av signifikant 
betydning. Men om spørsmålet er 
av prinsipiell karakter blir det ikke 
mindre viktig av den grunn. 
Videre har det blitt mumlet i gan-
gene om desentraliseringspolitikk, 
kulturlandskap, og andre store ord 

som ofte favoriseres i stortingsmel-
dinger.

Norsk medias se&hør-journalistikk 
har heller ikke bidratt til å skape en 
konstruktiv debatt omkring dette 
viktige temaet. Debattens problem, 
i den grad debatten i det hele tatt 
eksisterer, er det unyanserte svart/
hvitt-planet den opererer på. Det 
tas for gitt at lavere tollgrenser 
automatisk fører til at de norske 
bøndene utkonkurreres. Skrekk-
scenarioet kulminerer i at Norges 
bønder kollektivt spretter ut av 
traktoren, pakker sakene og tvangs-
sentraliseres for å leve et ulykkelig 
liv i fremtids-Norges eneste by: 
Tigerstaden. 

Det er både ventet og forståelig at 
få har tatt til motmæle mot Lamys 
kommentarer. Men de høye gjer-
dene begynner å bli en klam affære 
for landet. Det er ikke noe vi kan 
stå for videre, ei heller noe vi er 
tjent med. 

Beretninger om beskyttelse
[Anna Brander ]

 utsyn

Det ligger veldig mange arbeids-
timer bak fagutvalgets aktualitet-
suke om olje og energiknapphet. 
Arrangement var svært vellykket, 
og gjesteforelesningene ble fulgt av 
ivrige studenter med gode spørsmål 
og innspill. Derfor er det leit når vi 
får høre at Fagutvalget møtes med 
en vegg av apati fra instituttets 

side, med unntak av kjeft for å ha et-
terlatt noen brusflasker i Frisch-rom-
met etter et møte med IEA-økonom 
Fabien Roques. Han kom fra Paris 
utelukkende for å delta på Aktualitet-
suka. Likevel var det ingen, bortsett 
fra instituttlederen, som brydde seg 
om å spandere en halvtime for å innta 
lunsjen i hans selskap. Arrangementer 
som Aktualitetsuka fungerer som vita-
mininnsprøytninger for studenter som 
ellers sultefores på empiriske kunnska-
per. De bør støttes aktivt av forelesere 
som ellers lett vil kunne framstå som 
mistroiske til at andre enn dem selv 
kan bidra til vår dannelse.

Den andre saken er mer triviell: Bes-
varelsen i ECON 2200 som er trykket 
bakerst i bladet er resultatet av flerfol-
dige timers nitid arbeid for underteg-
nede. På tross av halvannen ukes aktiv 
forespørring i 10.-12. etasje er imidler-
tid den sedvanlige eksamenskommen-
taren fra vitenskapelig ansatt fortsatt 
fraværende. 

[Erling Servoll]

Høydesyke

Dette organ har tidligere 
etterspurt engasjement fra 
studentene. Denne gangen retter 
vi søkelyset mot de ansatte i 12. etasje 
som følge av to konkrete tilfeller.

innsyn
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- Jeg fikk en bok om Trygve Hoff av 
farfar, leste den, og synes den var 
veldig interessant og spennende. 
Siden har jeg tenkt på å skrive noe 
om ham, så da så jeg på det som en 
perfekt anledning til å gjøre det da 
jeg leste om artikkelkonkurransen, 
forteller han. 
Eid går siste semester av en bach-
elor i samfunnsøkonomi, og er 
tydelig fornøyd med førsteplassen. 
 - Det var en lønnsom bok, kom-
menteres det av de to andre ar-
tikkelvinnerne Thomas Lystad og 
Catharina Vogt, som på sin side 
kom på delt andreplass.

Barnesoldater i Uganda
Vogt, som vant med Human Rights 
Economics Now, er også engasjert 
i temaet hun tar opp, da hun har 
jobbet lenge som frivillig. 
- Jeg har lenge vært med i Amnesty 
International, og drevet mye med 
frivillig arbeid, opplyser hun.
Hun har også tilbrakt tid i Uganda, 
der hun har jobbet med barnesol-
dater.
- Jeg arbeidet mye i konfliktområ-
det nord i landet, forteller hun. 

I artikkelen argumenterer hun for 
at det må utvikles et eget økono-
misk fagområde kun viet til men-
neskerettigheter. Hun mener at  
fagene i samfunnsøkonomutdan-
nelsen i større grad bør ta for seg 
menneskerettigheter. Blant annet 
foreslår hun en utregning av brut-

tonasjonalprodukt som tar hen-
syn til menneskerettigheter. 
- At juryen velger å premiere 
min artikkel tolker jeg som at 
det finnes en viss åpenhet rundt 
dette temaet på instituttet, legger 
Vogt til. 

Sentralbanksjefens lille veiviser
- Det var utfordrende å skrive 
på en mer fengende måte, min-
dre akademisk, påpeker Thomas 
Lystad, forfatter av Min lambda 
er større en din.
Interessen for pengepolitikk har 
ført til at han nå skal skrive mas-

Artikkelvinnerne kåret

teroppgave om temaet, og synes 
derfor det var gøy å måtte fremstille 
det på en mer spennende måte enn 
han regner med å kunne gjøre i op-
pgaven.
I artikkelen beskriver Lystad 
hvordan lambda fungerer som en 
rettesnor for sentralbanksjefen og 
dermed også Norges Banks penge-
politikk. Den er også opphav til 
uenigheter økonomer imellom.   

Vinnerartikkelen om den glemte 
økonomen Trygve J.B. Hoff kan 
leses i sin helhet lenger bak i 
tidsskriftet.

Anna Brander

Observators artikkelkonkur-
ranse er avsluttet, og vin-
nerne av gavekort hos 
Akademika er kåret. Tord 
Kopland Eids artikkel Den 
glemte økonomen: Trygve J.B. 
Hoff gikk av med seieren, og 
han er dermed 1800 kr rikere. 

Juryens begrunnelse:
The jury, Maria Reinertsen (Mor-
genbladet), Ola Storeng (Aften-
posten) and Jon Vislie (Depart-
ment of Economics), has taken the 
following decision as to the 
ranking of the articles submitted to 
the contest:

1st prize: Tord Kopland Eid with 
the article “Den glemte økonomen: 
Trygve J.B.Hoff – en motpol til Fr-
isch”

2nd prize is shared between: Tho-
mas Lystad “Min lambda er større 
enn din”, and Catharina Vogt Hu-
man Rights Economics Now!.

Our decision is based on the crite-
ria provided by Observator:

• The ability to present topics and 
arguments or pose interesting 
questions related to the field on an 
engaging way
• Good language and style
• General journalistic impression
• Technical skills or scientific level 
will not be in focus in the evalua-
tion.

The article by Tord Kopland Eid is 
informative, even though some ar-
guments might be contested, and it 
engages the reader as well. The im-

pression we get is that the author 
has made significant preparations. 
As far as we can understand, he has 
read Hoff ’s thesis, in order to pro-
vide a concentrated and focused 
contribution about the so-called 
“forgotten” economist. 

This article meets the full set of 
criteria, while the winners of the 
2nd prize outline some interesting 
ideas, but not as thoroughly as the 
winner. 

Observator takker alle 
bidragsytere til konkurransen. 
Jurymedlemmene fortjener også 
en stor takk.
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Økonomisk Inst itutt  går  en 
spennende tid i møte. Like før jul 
ble det klart at det var Kalle Moene 
og ØI ble tildelt status som ”Senter 
for Fremragende Forskning” av 
Forskningsrådet, og dermed de 
økonomiske midlene som fulgte i 
kjølvannet av statusen. Professoren 
legger ikke skjul på at tildelingen 
betyr mye både for ham personlig 
og instituttet som helhet, når 
Observator tar kontakt med den 
nybakte ”mangemillionæren”.
- Tildelingen må sees på som en 
anerkjennelse av forskningsmiljøet 
på instituttet. For meg personlig 
betyr det mye å være del av dette 
miljøet og å få være med på å utvikle 
det videre, sier Moene.

Senteret  Moene er satt  t i l  å 
lede, ”ESOP” (Equality, Social 
Organization and Performance), 
er det første og foreløpig eneste av 
sitt slag på Samfunnsvitenskapelig 
Fakultet. Ordningen er opprettet av 
Forskningsrådet, og kalt ”Sentre for 
fremragende forskning”. Dette skal 
bidra til at norske forskningsmiljøer 
får etablert sentre som driver 
forskning med en mer langsiktig 
målsetning, og skal resultere i at 
forskningen når opp på et høyt 
internasjonalt nivå. 
- Foreløpig har vi kommet i gang med 
å ansette noen nye medarbeidere 
- stipendiater, post doc’er og en 

administrativ leder, forteller han. 
For å få tak i de beste kandidatene til 
post doc.-stillingene har de vært på 
det internasjonale arbeidsmarkedet 
i USA og i Europa. 

- I utgangspunktet meldte det seg 

over hundre søkere, og nå har tre 
utenlandske forskere fått et tilbud 
om ansettelse, informerer Moene.  

Økonomisk katastrofe – i teorien
De fleste tradisjonelle økonomiske 

teorier er basert på en økonomi 
med markedsbaserte institusjoner. 
Her hevdes det at en stor offentlig 
sektor og et høyt skattenivå fører til 
dårligere konkurranseevne. 
- I søknaden vår påstår vi at det 
kan være et gap mellom økonomisk 

teori og skandinavisk praksis. Ifølge 
noen tolkninger av tradisjonell teori 
skulle forholdene i Skandinavia lede 
til en makroøkonomisk katastrofe, 
forteller forskeren.
- Vi har for små lønnsforskjeller, for 

Moenes millioner
I teorien burde norsk 
økonomi vært en katastrofe. 
Kalle Moene har fått 100 
millioner for å finne ut hva 
vi gjør riktig her i landet.

”Spørsmålet vi stiller oss er om noen trekk av den 
skandinaviske modellen kan eksporteres til fattige land”

sjenerøse velferdsstatsordninger, for 
høye skatter, for sterke fagforeninger 
og  for  s terke  arb e idsg iver-
organisasjoner, vil nok mange 
hevde. Likevel har vi hatt omtrent 
like høy økonomisk vekst som USA 
og mindre arbeidsløshet enn resten 
av Europa, opplyser han.

Vitenskapelig rosemaling
Dagens Næringsliv er i sin leder 
22. februar skeptisk avventende til 
den såkalte nordiske modellen. Vi 
vet ikke om vår vekst og fremgang 
har skjedd på tross av eller på grunn 
av høyt skattenivå og stor offentlig 
sektor. Ettersom det faktisk er en god 
del forskjeller mellom de nordiske 
landene, er det ikke engang helt 
klart hva den nordiske modellen er,  
skriver redaktør Amund Djuve.
 
- Den skandinaviske modellen er 
kort sagt en rekke ordninger som 
passer godt sammen. Ordningene 
er komplementære i den forstand 
at  de  forsterker  hverandres 
virkemåte. For eksempel gir små 
lønnsforskjeller en høy politisk 
støtte til en sjenerøs velferdsstat, 
mens en sjenerøs velferdsstat leder 
til små lønnsforskjeller, forklarer 
professoren. 

- Vi ønsker blant annet å forstå 
bedre det som har gjort de nordiske 
landene litt spesielle, og om det er 
noe hold i det positive inntrykket 
mange utenlandske kommentatorer 
for tiden har av de Norden. Det 
internasjonale mediebildet av 
Norden kan lede noen til å tro at vi 
i ESOP skal gi denne rosemalingen 
en vitenskapelig ramme. Det er 
overhodet ikke planen. Vi har et 
kritisk og åpent utgangspunkt, 
opplyser Moene bestemt.

Den nordiske modellen som 
utviklingsstrategi
Senteret jakter på svarene på de 
viktigste spørsmålene knyttet til 
ulikhet, utvikling og institusjoner. 

- Det er viktig for ESOP å forstå 
hvorfor så få utviklingsland har 
innført velferdsstatsordninger som 
minner om de nordiske. Det er 
selvsagt utviklingslandene som 
virkelig trenger bedre sosial-
forsikring aller mest, forteller den 
engasjerte økonomiprofessoren.  

Spørsmålet vi stiller oss er om noen 
trekk av den skandinaviske modellen 

kan eksporteres til fattige land. 
Kan den skandinaviske modellen 
fungere som utviklingsstrategi? 
Vi har al lerede arbeidet l itt 
med slike spørsmål, og denne 
forskningsaktiviteten omkring 
alternative utviklingsstrategier vil 
bli utvidet gjennom ESOP, utdyper 
han.

- Møt opp!
I tilknytning til forskningen har 
Moene en rekke oppfordringer 

til studentene ved Økonomisk 
Institutt. 
- Alle som er knyttet til ESOP 
ønsker å presentere sin forskning for 
studenter og andre, og det kommer 
trolig mange forskere på kortere og 
lengre besøk til oss. Disse vil holde 
forskningsseminarer og kanskje gi 
gjesteforelesninger. Så møt opp! 

Videre forteller forskeren at det kan 

bli annonsert interessante tema for 
hovedoppgaver innenfor ESOP. 
- Mulige oppgaver vil bli kunngjort 
så snart vi kommer mer i gang, 
sier Moene. Han opplyser at det 
også vil bli flere muligheter for å 
få stipendiatstillinger og oppgaver 
som forskningsassistent. 
- Endelig er det en viktig oppgave 
for ESOP å bidra til at flere unge 
kvinner søker seg til forskning 
og etter hvert kvalifiserer seg til 
toppstillinger, poengterer han.

”Vi jakter på svarene på de viktigste spørsmålene 
knyttet til ulikhet, utvikling og institusjoner” 

ESOP skal:
- konfrontere økonomisk teori med nordiske lærdommer.  Må vi endre 
de grunnleggende adferdsantakelsene i faget eller kan de nordiske 
erfaringene bli forklart med standard teori når vi får alle detaljene på 
plass? 
 
- forstå sammenhengene mellom økonomiske resultater, fordeling og 
sosiale forskjeller. Hva er kostnader og gevinster av økt likhet? 
 
- undersøke levedyktigheten til sjenerøse velferdsstater og egalitære 
markedsøkonomier.  Hva bestemmer deres virkemåte og deres 
økonomiske og politiske muligheter? 
 
- forstå samspillet mellom økonomisk politikk, institusjoner og 
langsiktig utvikling.  Hvilke type økonomisk politikk og institusjonelle 
ordninger kan gi en konsistent egalitær utvikling? 
 
- bringe disse forskningstemaene til forskningsfronten. Hva er de 
generelle lærdommen for økonomifaget? 

Kathrine Lebesby

8 9



Knut Sydsæters spørsmål rammer 
hardt, og de rammer tilfeldig. 
Korrelasjon med håndsopprekning 
og  ut ve lge l s e  t i l  å  b esvare 
spørsmål i forelesningene er lik 

null. Dette har kuliminert i den 
karakteristiske, redselsdirrende 
studentklumpen bakerst i auditoriet 
i matematikkprofessorens timer.

I DAG ER intet unntak. Etter å 
ha undervist økonomistudenter i 
matematikk i mer enn 40 år, skal 
Sydsæter nå pensjoneres. På initiativ 
fra fagutvalget ved Økonomisk 
institutt holder han nå derfor en 
avskjedsforelesning. Sitteplassene 
midterst på første rad behandles 
som vanlig som uriaspost, og får 
stå i fred. En viss melankoli preger 
forsamlingen. 
Tilskuermassen, for det meste 
i n t e r e s s e r t e  s t u d e n t e r  o g 

vitenskapelig ansatte, foreleses 
i legendens betraktinger over 
matematiske emner for siste 
gang. Applaus følger, det samme 
gjør blomster og overrekking av 
karikaturtegning. 
-  K n u t  S y d s æ t h e r  e r  e n 
legende, utbryter en fascinert 
professorkollega. 
- Hvem skal klare å fylle hans sko, 
undrer de.

S E N E R E  S A M M E  d a g  h a r 
Observator fått audiens hos den 
blivende pensjonisten, og oppsøker 
ham i ellevte etasje i Eilert Sundts hus. 
Innerst i gangen sitter han fordypet 
i de siste forberedelsene til en 

Professor Knut Sydsæter skal pensjoneres fra universitetet. Men tallene 
tar han med seg til Afrika.

Fra Lier til Malawi

for economists, og det finnes ingen 
tegn til lavere vitenskapelig tempo 
på det overfylte kontoret.
– Jeg har alltid vært interessert i 
matematikk, og hadde tenkt å bli 
en lektor da jeg begynte å studere 
i 1958 ved Matematisk institutt, 
avslører Sydsæter. 
Først ble han hjelpelærer ved siden 
av studiene, deretter prøveforeleste 
han i matematikk for økonomer 
fra 1964. 
- Året etter ble det en stilling ledig, 
og den fikk jeg heldigvis, forteller 
Sydsæter. 
Siden har han vandret rundt på 
Blindern, kun avbrutt av noen USA-
opphold. 

- Har du aldri blitt lei?
- Jeg har alltid trivdes veldig godt 
her, og hatt gode kollegaer. Men selv 
om alle jobber er rutinepregede, er 
det kanskje litt betenkelig med så 
mange år på ett sted og undervise 
år etter år i det samme? Jeg har 
løst dette ved å tenke at det er nye 
studenter hver gang, og for dem er 
det noe helt nytt som skal læres. Da 
blir det også morsomt å undervise, 
opplyser han.  

P ROF E S S OR E N  STÅ R  b a k 
matematikkunnskapen til flere 
generasjoner norske økonomer. 
- Jeg har jo hatt veldig mange av dem 
jeg ser på TV som studenter, humrer 
han fornøyd. Jens Stoltenberg og 
Hydro-sjef Eivind Reiten nevnes. 
Når statsministeren fremlegger 
statsbudsjettet, har Sydsæter altså en 
liten finger med i spillet. Men selv 
om han kanskje dukker opp i ny og 
ne i Stoltenbergs bakhode, har han 
ikke vært den som har løpt forrest 
ved parolene.
- Jeg har aldri vært noe særlig aktiv 
politisk, forteller Sydsæter. Men til 
tross for sitt passive medlemskap i 
Arbeiderpartiet har han lenge vært 
skeptisk til partiets skolepolitikk 
og til hvordan reform ’94 jevnet 
ut faglige nivåforskjeller mellom 

allmenn- og yrkesfag. At bakere og 
andre yrkesfaglærte må lære om 
sinus og cosinus betegner han som 
matematikkimperialisme, og synes 
det er meningsløst. 
- Konsekvensene har blitt at de 
allmennfagliges nivå har gått ned for 
å tilpasse nivået til de yrkesfaglige. 
Dette mener jeg er en farlig politikk, 
advarer han. 
- Jeg er av den oppfatning at det 
vil hjelpe med en mild form for 
linjedeling i grunnskolen, slik at 
elever får muligheten til å velge 
mellom ulike varianter. Dette 
måtte igjen få konsekvenser videre. 
Nå er ikke klassestrukturene like 
rigide, og jeg tror ikke det vil være 
stigmatiserende å innføre en slik 
inndeling. Men politisk er det nok 
en dødfødt tanke, antar Sydsæter.

DET ER IKKE bare toppolitikere 
og næringslivsledere som nyter godt 
av professorens kunnskaper. Hans 
mange bokutgivelser er viden spredt 
over kloden, fra Kina til Budapest.
- Jeg er oversatt til tretten-fjorten 
språk tror jeg. Akkurat nå er det 
en gruppe i Albania som oversetter 
bøkene mine til albansk. I tillegg er 
det et kinesisk forlag, som tidligere 
hadde oversatt en bok i 1983 uten 
at jeg visste om det. Plutselig en 

dag fikk jeg en bunke med ti bøker, 
opplyser han lattermildt. 
- Ved Universitetet i Budapest 
var det en gruppe som hadde satt 
seg ned for å finne en passende 
lærebok og av en eller annen grunn 
funnet vår og oversatt den. Delvis 
skyldes nok disse oversettelsene 
studentene jeg har hatt, spekulerer 
han. Professoren understreker at 
lærebokspørsmålet er sentralt, og at 
det er viktig at lærerne og studentene 
får tilgang på god faglitteratur.

DET ER TYDELIG at det afrikanske 
kontinent ligger matematikerens 
hjerte nært.
- Jeg har tenkt mye på dette, og har 
funnet ut at jeg kunne gjøre bedre 
nytte for meg der. Her er det jo så 
mange som kunne gjøre jobben, sier 
Sydsæter tankefullt. Det er nemlig 
ikke bare bøkene som eksporteres, 
matematikeren går ikke av veien 
for å bidra i egen person. Og det 
er Zimbabwe som har tatt mye av 
hans tid.
- Vi hadde en samarbeidsavtale, og 
noe motvillig ble jeg sendt ned dit 
for å se på forholdene. De trengte 
virkelig hjelp, utbryter han. Det 
har de fått, både i form av egne 
Zimbabwe-utgaver av bøkene hans 
og besøk fra professoren selv. 

Fra: Lier, men bor i Oslo
Født: 5.10.1937 
Familie: Bulgarsk kone, har 
barn og barnebarn
Vitenskapelige stillinger:
Foreleser fra 1965-75
Dosent fra 1975-84
Professor fra 1985-
Interesser: tennis og klassisk 
musikk

Manudeep Singh    Fotograf : Francesco Saggio
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- Jeg har holdt forelesninger der nede 
og hatt lærere her på intensivkurs. 
Det har blitt en del orden der nå, 
og vi har klart å legge om pensum, 
forteller Sydsæter. Han føler at 
studentene der er blitt flinkere enn 
ellers i Afrika, og har fått et håp om 
at det nytter. 
- Dessverre er utdanningssystemet 
veldig byråkratisk, og det er 
vanskelig å endre forholdene. Men 
jeg synes synd på disse folka, og 
på grunn av forholdene begynner 
dessuten lærerne der nede nå å 
flykte fra universitetene, forteller 
matematikeren bekymret.

DEN SOM TROR at Sydsæter 
nå skal lene seg tilbake med en 
paraplydrink i den ene hånden og 
kryssord i den andre, kunne ikke 
tatt mer feil. Han har diverse planer 
klare, og disse inkluderer reising 
til det afrikanske kontinent, mer 
spesifikt til Malawi.
- Det kommer av at det var en 
student fra Malawi her, som mente 
at jeg kunne hjelpe dem, forklarer 
han. Dette førte selvfølgelig til at han 
umiddelbart trådte til verket og grep 
muligheten begjærlig med hele sin 
matematiske og medmenneskelige 
kapasitet.

- Det har vært tre-fire lærere derfra 
på besøk her og snakket med meg om 
de dårlige undervisningsforholdene. 
Ofte har de et helt meningsløst 
pensum. Det er et gjennomgående 
trekk i Afrika, forteller han. I februar 
reiser han til kontinentet i fire-fem 
uker, og kommer til å besøke flere 
universiteter i løpet av den tiden. 
- Jeg har mest lyst til er å hjelpe 
Kenya, for det er det landet jeg har 
vært i kontakt med som har det 
mest ambisiøse opplegget men som 
får dårligst resultater. Der er det 
lite håp om at vi klarer å få til noe. 
I Malawi, derimot, er jeg sikker på 
at det er mulig å få til noe, fordi 
der har de bestemt seg for å kutte 
ut de bøkene de bruker. Med støtte 
fra Ulltveit-Moe skal vi lage tusen 
eksemplarer av bøkene og gi til 
universitetsbibliotekene i Malawi, 
forteller han fornøyd. 

VERDEN ER FULL av uerstattelige 
mennesker.  L ikevel  går  den 
videre, selv når en legende forlater 
forelesningspodiet til fordel for 
Malawi og pensjonisttilværelsen. 
Og professoren mangler ikke tro på 
sine etterfølgere.
- Jeg har nettopp hørt på to av 
dem som har søkt på min stilling, 
og må si at verden går fremover! 
De er matematikere begge to, og 
veldig flinke! Det kommer nok til å 
bli ny giv etter de yngre slipper til, 
filosoferer matematikeren.
Akkurat det er det vanskelig å tro på, 
der professoren sitter i kjent stil og 
gestikulerer energisk for å illustrere 
etterkommernes kompetanse. 
Ute har et nytt lag med snø lagt seg 
rundt Eilert Sundts hus, og skjuler 
for en stakket stund det østblokk-
lignende byggets harde linjer. Elleve 
etasjer lenger nede ser studentene 
ut som små arbeidsmaur der de 
myldrer inn og ut av SV-fakultetet, 
uvitende om at en epoke er forbi. 
Matematikkprofessoren pakker 
sakene og gjør plass til ny giv på 
kontoret, deretter trasker han ut i 
vinterværet.

Største nyhet siden sist, er fusjonen mellom 
Statoil og Norsk Hydro. Allerede i 2004 ble 
gjødseldivisjonen til Norsk Hydro, Yara, 
utfisjonert, og det lå dermed i kortene at noe 
ville skje med både aluminiumdivisjonen og 
oljedivisjonen. At løsningen ble en fusjon med 
Statoil, overrasket de færreste. Det nyfusjonerte 
oljeselskapet får sterkere tyngde i internasjonal 
sammenheng, noe som er av stor betydning for 
de internasjonale planene både Norsk Hydro og 
Statoil har hatt. På norsk sokkel derimot blir det 
sammenslåtte selskapet totalt dominerende, og 
trer inn i en monopsoni posisjon som kan være 
uheldig for norsk leverandørindustri. Alt i alt 
vil det sammenslåtte selskapet ha en børsverdi 
på nærmere 600 milliarder kroner, og blir med 
ett Skandinavias største selskap. Som følge av 
fusjonen er Observatorporteføljen skeptisk til 
den nye konkurransesituasjonen som oppstår 
på norsk sokkel, men synes samtidig det er gøy 
med imperiebygging og store størrelser under 
et norsk flagg. 

Nest største nyhet side sist, er den elendige 
utviklingen Observatorporteføljen har hatt. 
Så elendig har porteføljen utviklet seg, at selv 
en flokk sjimpanser trolig hadde fått bedre 
snittavkastning dersom de ble satt til å trade aksjer. 
For mens hovedindeksen på Oslo Børs er opp 12 
prosent siden sist, har Observatorporteføljen 
tapt 1,4 prosent av sin verdi. En avkastning som 
er hele 13,5 prosentpoeng dårligere enn hva 
markedet generelt hadde gitt. Og nå begynner 
varsellampene å lyse. 

Helt siden observatorporteføljen ble lansert, 
høsten 2004, har vi gang på gang hatt en 
totalavkastning bedre enn markedet. Men 
etter siste periodes håpløse prestasjon, ligger 
hovedindeksens avkastning plutselig i tet. 
Ettersom EconLink Invest vil lansere en ny 
portefølje i Observator til høsten, blir med 
andre ord neste periode siste sjanse vi har til å 
nå vårt mål: å gi en avkastning som er bedre enn 
avkastningen på Oslo Børs’ hovedindeks.

Observatorporteføljens dårlige avkastning i 
siste periode skyldes flere grunner. For det 
første har fusjonen mellom Norsk Hydro og 
Statoil sendt Norsk Hydro-aksjen opp med 
over 30 prosent. Norsk Hydro er tungt vektet i 
hovedindeksen, og denne engangseffekten som 
følge av fusjonen, gir dermed hovedindeksen 
en kunstig høy avkastning i forrige periode. 
For det andre har Observatorporteføljen rett 
og slett bommet med de anbefalingene som ble 
gitt i forrige nummer. Sterkest trekker Q-Free 
ned, med en nedgang på nesten 21,7 prosent. 
Selskapet er verdensledende innenfor veiprising, 
men leverte dårlige resultater for 2006 og få nye 
kontrakter. Observatorporteføljen er sikre på 
at øket privatbilisme spesielt i Østen, parallelt 
med et økende fokus på miljø, vil tvinge verdens 
veimyndigheter til drastiske bomring- og 
veiprisingløsninger. Vi har ment at Q-Free står 
i en posisjon til å tappe dette markedet, men 
innser at ting tar tid. På tross av fallet velger vi 
å bli sittende i aksjen. 

Å anbefale Frontline var en tullete idé. Vi mente 
vintermarkedene for oljetransport ville sende 
fraktratene opp, og at aksjemarkedet ville reagere 
positivt på dette. Dessverre har varmt vær og 
en stadig økende tankflåte ført til at oppgangen 
har uteblitt, og Frontline er dermed ned med 
8,2 prosent siden sist, korrigert for utbytte. Vi 
velger å kvitte oss med aksjen, og tror de gode 
tidene i tankbransjen er over: markedet er på vei 
til å bli overkontrahert. DNO sliter med usikre 
tider i Irak, tomme brønner i Yemen, og generelt 
høye letekostnader. Selskapet er ned 5,6 prosent 
siden sist, og vi velger å kvitte oss med aksjen. 
Risikoen blir for stor.

Porteføljens eneste lyspunkt, bokstavelig talt, er 
Hafslund. Vi sitter utelukkende med Hafslund-

aksjer grunnet selskapets eierandel på 21,3 
prosent i solcelle firma REC. Vi forventer at 
det blir en transaksjon av denne andelen, og 
at dette vil bli en lukrativ handel for Hafslunds 
aksjonærer. Vi velger dermed å bli sittende med 
aksjen. Søkeselskapet Fast Search and Transfer 
har hatt en positiv utvikling siden sist. Mye takket 
være en vellykket presentasjon i USA, der Fast 
poengterer at de vinner kontrakter foran nesen på 
sin erkerival Autonomi. Observatorporteføljen 
mener Fasts verdensledende teknologi, samt 
selskapets sterke vekst, gjør det til en fortsatt 
interessant aksje. 

Til neste gang kvitter vi oss dermed med Frontline 
og DNO, og tar til oss flaskepantselskapet Tomra 
og avispapirprodusenten Norske Skog.
Hvordan vår siste portefølje gjør det, får du lese 
om i neste nummer av Observator.

Martin Sommerseth Jaer

Hvorfor velger Observatorporteføljen disse aksjer:

   Tomra:
Tomra er etter REC, Norges nest største ”miljøvennlige” 
bedrift. Selskapet kjempet i årevis for en innføring 
av lovpålagt flaskepantordning i Tyskland, noe 
som endelig ble formalisert i 2005. Etter et heller 
skuffende 2006 med dalende marginer og færre 
flaskepantsystem-ordre enn ventet, viste resultatet 
for fjerde kvartal klare lyspunkter. Både med tanke 
på marginer, ordreinngang og muligheten for nye 
markeder. Observatorporteføljen tror den positive 
trenden vil fortsette inn i 2007 og satser på en reprising 
av Tomra-aksjen.

   Norske Skog: 
Etter gode tider rundt tusenårsskiftet,  har 
papirindustrien vært plaget av overkapasitet og lave 
papirpriser. Norske Skog har slitt med store tap, 
spesielt som følge av gigantinvesteringen i den New 
Zealanske papirprodusenten Fletcher Challenge 
Paper, sent på nittitallet. Men nød lærer naken 
kvinne at spinne. De dårlige tidene har tvunget 
Norske Skog til å effektivisere driften, noe blant 
annet den mye omtalte nedleggelsen av Union i 
2005 var et eksempel på. Resultatene for fjerde 
kvartal 2006 overrasket markedet positivt, og tyder 
på at omstruktureringsgrepene begynner å virke. 
Observatorporteføljen mener Norske Skog går 2007 
med bedre marginer i vente og at økende papirpriser 
raskt vil gi store resultater på Norske Skogs bunnlinje. 
Vi velger dermed å ta aksjen inn i porteføljen.

Oslo Børs har tilbakelagt en sterk 
periode siden forrige nummer av 
Observator. Motstanden på 420 
ble brutt i midten av desember, og 
siden det har børsen steget til et 
stadig høyere og ukjent territorium. 
Toppen fra mai i fjor er for lengst 
passert, og med en hovedindeks 
i 460 er det knappe 9% igjen til 
den magiske 500-grensen. I så fall 
vil børsen ha femdoblet seg siden 
bunnen i februar 2003. 

12



Faghistorie er for tiden særlig aktuelt 
i forbindelse med Agnar Sandmos 
nye bok ”Samfunnsøkonomi- 
en idèhistorie”. Ifølge Aanund 
Hyllands anmeldelse av boken, 
gir Sandmo tre begrunnelser for å 
bruke tid på faghistorie: ”Det er rett 
og slett interessant, det er en del av 
den faglige allmenndannelsen, og 
det gir en klarere forståelse for at 
samfunnsøkonomi er et fag i stadig 
utvikling, og dermed en dypere 
innsikt i hva forskning består i. 

ET TER AT JEG  har  studert 
ved Økonomisk Institutt i fem 
semestere har jeg lært mye om mye 
forskjellig, men hørt svært lite om 
faghistorie. Dette er synd, særlig 
fordi ØI ved Universitetet i Oslo ser 
ut til å ha hatt en rekke interessante 
og dyktige økonomer i tidligere år, 

som nok fremdeles preger det vi 
lærer her ved universitetet: Mange 
har vel hørt om Ragnar Frisch, Leif 
Johansen og Trygve Haavelmo. 
I n t e r n a s j o n a l t  a n e r k j e n t e 
økonomer som, etter hva jeg har 
lest, tilførte økonomisk teori mye, 
men som samtidig (spesielt i de 
to førstnevntes tilfeller) hadde 
sympati for det sovjetiske systemet 
med reguleringer av økonomien- 
planøkonomi. Et syn som nok må 
ha preget utdannelsen av økonomer 
ved UiO i en viss grad (Professor 
Jon Vislie sa på en forelesning i 

høst noe sånt som at ”da vi studerte 
her på 70-tallet lærte vi å bli gode 
planøkonomer”). 

I DAG, over 15 år etter Sovjet-
unionens endelige oppløsning, kan 
det, i tråd med den faghistoriske 
aktualiteten, være interessant 
å stille spørsmålet om det kan 
ha vært andre økonomer ved 
UiO som hadde et annet syn på 
forholdet mellom plan og marked, 
og på det sovjetiske systemet, 
enn de økonomer som kom til å 
prege utviklingen. Svaret på dette 
spørsmålet er at det ved UiO fantes 
i hvert fall en annen økonom med 
et annet syn på disse spørsmålene: 
Trygve Jacob Broch Hoff. Denne 

artikkelen handler derfor om 
ham. 

Den glemte økonomen: Trygve J.B. Hoff 
- En motpol til Frisch

“Vi ser ikke kun på denne kamp for næringslivets frihet fra et 
økonomisk standpunkt. Vi betrakter den som et ledd i kampen 
for den personlige frihet og talefriheten.” - Trygve J. B. Hoff

 Trygve J.B. Hoff, født 12.november 
1 8 9 5 ,  b l e  f e r d i g  u t d a n n e t 
statsøkonom ved UiO i 1916, 
og dro deretter til Frankrike og 
USA hvor han studerte bank- og 
finansvirksomhet. På 1920- tallet var 
Hoff finansmedarbeider i Dagbladet 
hvor han skrev kommentarer om 
økonomiske spørsmål. Mest kjent 
er han imidlertid som redaktør for 
forretningsbladet Farmand, som 
han overtok i 1935. Hoff gjorde 
det helt fra begynnelsen klart at 
Farmand skulle være et upolitisk 
organ for næringslivets frihet, og 
han skriver i programartikkelen 
fra 1935 at ”Vi ser ikke kun på 
denne kamp for næringslivets 
frihet fra et økonomisk standpunkt. 
Vi betrakter den som et ledd i 
kampen for den personlige frihet og 
talefriheten. Både i diktaturstatene 
og her hjemme går kampen mot 
næringslivets frihet hånd i hånd 
med kampen mot den personlige 
frihet og ytringsfriheten” (Hoff 
1975:21) 

FREM MOT krigsutbruddet fremla 
Hoff kommentarer og prognoser 
i Farmand, som i ettertid viste 
seg å være korrekte både når det 
gjaldt krigens forløp og omfang, 
og når det gjaldt katastrofene både 
kommunismen og nazismen skulle 
føre til. Hoff var, i motsetning til 
mange andre i mellomkrigstiden, 
m o t s t a n d e r,  i k k e  b a r e  a v 
kommunismen eller nazismen, 
men av begge samfunnssystemer. 
Han så hvordan disse ideologiene 
ofrer individet på bekostning av 
et høyere mål, henholdsvis klassen 
eller rasen. 
Under Hoffs ledelse ble Farmand, 
til tross for at bladet i liten grad ble 
markedsført, trykket i et opplag 
på ca 30 000. Innholdet i bladet 
ble regnet som et tilstrekkelig 
salgsargument i seg selv, derfor ble 
omslaget frem til 1980- årene brukt 
til helsides annonser istedenfor 
redaksjonelt stoff. 

HOFFS LIV og virke som redak-
tør for Farmand kunne i seg selv 
vært tema for en artikkel som 
denne, men for oss som studerer 
samfunnsøkonomi er det enda 
mer interessant at Hoff også var 
en ”betydelig” økonom. Som en 
av de første tok han doktorgraden 
i sosialøkonomi ved UiO for 
a v h a n d l i n g e n  Ø k o n o m i s k 
kalkulasjon i socialistiske samfund. 
Den 28.oktober 1938 sendte Hoff 
boken til Ragnar Frisch, og fikk brev 
med følgende innhold tilbake:

“Fikk nettopp levert boken ved døren, 

takk for den. Jeg åpnet den og ble 
sittende og bla- lenge- på tross av 

at bordet lå fullt av ting som burde 
vært ekspedert. Jeg synes det ligger 
en meget behagelig duft over boken. 
Selv om jeg ikke kan garantere at 
jeg ikke senere med nøyere lesning 
vil finne meget å kritisere, må det 
foreløpige hovedinntrykk være 
meget behagelig. Jeg hadde lyst til 
å la Dem vite det med en gang. Jeg 
synes De burde innlevere den som 
doktoravhandling.” (Brev fra Frisch 
til Hoff datert 28.10.1938)

Hoff ble naturlig nok svært glad 
for dette.  25.november 1939 
fulgte han oppfordringen og 

forsvarte avhandlingen med stor 
suksess. De tre medlemmene 

Hoff var, i motsetning til mange andre i mellomkrigstiden, 
motstander, ikke bare av kommunismen eller nazismen, 
men av begge samfunnssystemer. 

VENNSKAP: Kontakten med Frederich von Hayek førte til at Hoff var 
med på å stifte Mont Pelering Society
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av vurderingskomiteen; Frisch, 
Wilhelm Keilhau og Gunnar 
Jahn, var alle enige om at av-
handlingen tilfredsstilte kravene til 
doktorgraden. 

IFØLGE EGIL BAKKE hadde Hoff 
lenge interessert seg for hvordan 
sosialistiske økonomier, der staten 
eier produksjonsmidlene og der 
man ikke har frie markeder med 
ordinær prisdannelse, vil klare å 
bruke ressursene på en effektiv måte. 
Avhandlingen ble derfor ”et forsøk 
på å belyse behovet og mulighetene 
for økonomisk kalkulasjon i 
socialistiske samfund” (Hoff 1938:
Forord), der et sosialistisk samfunn 
er definert som et samfunn hvor, for 
det første, privat eiendomsrett til 
produksjonsmidlene er opphevet, og, 
for det andre, hvor det forretnings-
messige inititativ ligger hos en 
sentral ledelse som alene dirigerer 
næringslivet.

I FØRSTE kapittel gjør Hoff rede 
for andre økonomers behandling 
av det tekniske spørsmålet om 
muligheten for kalkulasjon. 
   Problemet ble ifølge Hoff 
behandlet av flere (blant annet 
Vilfredo Pareto og Enrico Barone), 
men debatten kom først i gang for 
alvor da østerrikeren Ludwig von 
Mises i 1920 hevdet at priser (både 
på konsumvarer, halvfabrikata 
og produksjonsfaktorer) uttrykt 
i penger, var den nødvendige 
forutsetning for  økonomisk 
kalkulasjon. På Mises side i debatten 
sto blant annet hans velkjente elev 
fra ”østerriker-skolen” Friedrich von 
Hayek, mens Oskar Lange og Alva 
Lerner er de mest kjente navnene 
blant de som mente at effektiv 
bruk av ressursene var mulig i en 
planøkonomi. Hoffs avhandling var 
altså et bidrag til en betydningsfull, 
internasjonal økonomisk debatt. 
”Ø k o n o m i s k  k a l k u l a s j o n  i 
socialistiske samfund”

AVHANDLINGEN OM kalku-
lasjon i sosialistiske samfunn er 
også i dag grei å lese, selv for en 
bachelorstudent som meg selv. 
Årsaken er for det første at Hoff sto 
for en ”verbalisme” som er langt 
mindre utbredt i dag, ettersom 
matematikken har blitt en så viktig 
del av faget. I hele avhandlingen 
er det faktisk kun ett regnestykke, 
og derivasjon nevnes ikke. For det 
andre er Hoff også en svært grundig, 
ryddig og nøyaktig skribent, som 
blant annet bruker de første tre av 
15 kapitler på å forklare emnets 
tidligere behandling, metode, 
definisjoner og problemstilling.
 
ET TER Å HA  dannet  dette 
grunnlaget går Hoff videre til å 
unders øke  mu l ig hetene  for 
kalkulasjon innen f lere ulike 
varianter av et sosialistisk samfunn 
som faller under hans definisjon av 
sosialisme (uten privat eiendomsrett 
og med sentralledelsen som eneste 
intitativtaker i økonomien): Fra 
en natura lhusholdning med 
tvangsarbeid, til et samfunn med 
utviklet pengehusholdning og fritt 

valg av yrker og forbruksgoder. Hoff 
finner det naturlig å begynne med 
det pengeløse naturalsamfunn, fordi 
det på 30- tallet sto som et ideal for 
mange sosialister. I februar 1932 
skal finanskomissæren i Sovjet 
ha uttalt at finansdepartementets 
politikk tok sikte på å forberede 
den dag da penger kan overlates til 
museene (Hoff 1938:46). 

HOFF KOMMER frem til at en 
naturalhusholdning ikke kan skaffe 
den nødvendige fellesnevner for 
å foreta en rasjonell økonomisk 
kalkulasjon, altså trengs priser for 
å få nødvendig informasjon. Han 
forklarer imidlertid grundig hvorfor 
heller ikke prisene i et sosialistisk 
samfunn, kan sørge for at ”det 
økonomiske prinsipp” (best mulig 
resultat, for gitt innsats) kan følges, 
fordi det vil være svært vanskelig for 
en sentralledelse å hele tiden skaffe 
seg de data som avgjør hva prisene 
bør være for å nå målet om å dekke 
mest mulig behov ved bruk av en 
gitt mengde ressurser.

ETTER Å HA argumentert for 

at kalkulasjon er svært vanskelig 
i ulike former for sosialistiske 
samfunn, går Hoff over til å behandle 
”faktorer som sentralledelsen 
må ta med i sine kalkulasjoner 
og omkostningsberegninger, så 
sant ”det økonomiske prinsipp” 
skal følges” (Hoff 1938:185): 
Rente, grunnrente (jordrente) og 
amortisasjon (kapitalslit). Han 
kommer frem til at disse faktorene 

”var vanskelige, til dels umulige, å 
bestemme uten priser på produksj
onsmidler”(Ibid).

I RESTEN AV  avhandlingen 
redegjør Hoff for- og drøfter- ulike 
økonomers forslag til løsninger på 
Mises påstand om at sosialisme 
(uten privat eiendomsrett og 
med sentralledelsen som eneste 
initiativtaker i produksjonen) ikke 
er gjennomførbart på grunn av 
fraværet av markeder og priser, som 
gjør det umulig å bruke ressursene 
effektivt. 
Ha n  t i l b a k e v i s e r  d e  u l i k e 
løsningene med at de enten ikke 
er tilfredsstillende, eller fordi de 
innebærer at det åpnes opp for 
forhold som bryter med sosialismen 
slik den er definert (for eksempel 
dersom det innføres konkurranse). 
Etter grundig gjennomgåelse av 
bidragene til de viktigste deltakerene 
i debatten, konkluderer Hoff 
avhandlingen med at det selvsagt 
ikke er umulig for et sosialistisk 
samfunn å eksistere, og å produserer 
goder som er etterspurt. Imidlertid 
kreves det, for å oppnå ”maksimal 
behovsproduksjon- et apparat med 
priser og omkostninger- og det er på 
dette punkt at det i praksis gjør seg 
særegne vanskeligheter gjeldende 
for socialistiske samfund” (Hoff 

1938:277). 
Det er vel liten tvil om at de triste 
forholdene man i praksis har sett i 
de samfunn, som (helt eller nesten 
helt) har falt innenfor den anvendte 
def inisjonen av sosial ist iske 
samfunn, er i tråd med denne 
konklusjonen. 

HVORFOR BLE  Hoff og av-
handlingen glemt? Hoff var, 

såvidt jeg vet, aldri ansatt ved noe 
universitet, og det var hovedsaklig 
som redaktør han fortsatte å gjøre 
seg bemerket. Det er da kanskje 
ikke så rart at jeg, som nevnt, enda 
ikke har hørt Hoffs navn nevnt ved 
UiO? På den ene siden er jo tross 
alt ikke avhandlinger så sjeldne at 
alle kan omtales, og det begynner 
jo også å bli veldig lenge siden Hoff 
skrev sin.
 
PÅ DEN ANNEN side er det mye 
som taler for at avhandlingen, 
og Hoff selv, var noe utenom det 
vanlige. Egil Bakke skriver for 
eksempel: ”Etter min mening var 
hans doktoravhandling forbilledlig 
i sin avbalanserte redegjørelse 
for de argumenter som ble ført i 
marken.... Den gir en bred oversikt 
over et betydningsfullt kapittel i den 
økonomiske idèhistorie” (Bakke 
1995).
I tillegg ble Hoffs avhandling og hans 
navn, lagt merke til i utlandet. Ifølge 
Tore Jørgen Hanisch og Arild Sæter, 
professorer i samfunnsøkonomi, 
ble avhandlingen anmeldt av 
flere utenlandske tidsskrifter, og 
forlagsrettighetene solgt både til 
et britisk og et fransk forlag (den 
engelske oversettelsen ble imidlertid 
utsatt, mens den franske aldri fant 
sted, som følge av krigen). 

DET SOM imidlertid kanskje var 
mest betegnende for at Hoff var 
noe utenom det vanlig skjedde 
i 1947, da Friedrich von Hayek, 
en av de mest kjente økonomer 
i det forrige århundre, inviterte 
til en konferanse på toppen av 
Mont Pelerin i Sveits. Hayek var 
bekymret for utviklingen, og anså 
sosialistiske idealer og planøkonomi 
som trusler mot friheten. Han 
samlet derfor 36 personer (for det 
meste økonomer) som han anså 
for å være gode intellektuelle og 
som forsto markedsøkonomien. 
Blant de Hayek inviterte var Milton 
Friedman, Ludwig von Mises, Karl 
Popper, og, som den eneste fra 
Norge: Trygve J.B. Hoff. Forøvrig 
kan det nevnes at ”The Mont Pelerin 
society”, som fremdeles eksisterer, 
har hatt åtte vinnere av Nobels 
”minnepris” i økonomi. 

I NORGE ER det få som ser ut til 
å ha hatt samme tiltro til Hoff som 
det Hayek hadde. Søker man for 
eksempel etter Hoff på internett, er 
det lite hjelp å få, med unntak av en 
artikkel av Hanisch og Sæter som 
nettopp omhandler ”Den glemte 
doktoravhandling”. Forfatterene 
av denne (leseverdige) artikkelen 
foretok en spørreundersøkelse ved 
ØI ved UiO, for å undersøke hvor 
godt kjent man var med Hoff. Selv 
om alle kjente til Hoff og Farmand, 
var det ingen som visste at han 
hadde skrevet en avhandling i 
samfunnsøkonomi, eller hva temaet 
var. Dette til tross for at de spurte 
hadde vært studenter ved instituttet 
i tidsrommet 1945- 85. 

PÅ BAKGRUNN av hva som er 
skrevet i denne artikkelen er det 
på sin plass å stille spørsmålet om 
hvorfor Hoff er endt opp med å bli 
en glemt økonom i et lite land med 
et lite fagmiljø. Både krigsutbruddet 
og det faktum at Hoff ikke var ansatt 
som forsker, er nærliggende årsaker 

Jeg mener det er naivt å tro at de samfunnssystemer 
som i dag anses for å være eller ikke være aksepterte, 
aldri vil kunne endre status i fremtiden.

I SKYGGEN: Trygve Hoff var sterkt uenig med Ragnar Frisch, og har 
lenge stått i skyggen av den nobelprisvinnende økonomen. 
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som allerede er nevnt. 
Hanisch og Sæter legger i tillegg 
frem en annen sannsynlig forklaring: 
”det (er) rimelig klart at verken 
form, innhold, eller konklusjon 
(i avhandlingen) passet særlig 
godt i forhold til de planer Frisch 
hadde for Sosialøkonomisk Institutt 
etter krigen” (Hanisch og Sæther: 
2005).

NÅR DET GJELDER form, var som 
nevnt Hoffs avhandling verbal, fri 
for matematikk. Frisch hadde liten 
tro på dette, og dermed fremsto vel 
ikke Hoffs bok som den første han 
trakk frem for studentene. 
I tillegg var det en stor politisk 
uenighet mellom de to. Begge ønsket 
et fritt ”åndsliv” med personlig 
frihet og yttringsfrihet, men når 
det gjaldt næringslivet var de sterkt 
uenige, noe som også fremgår i en 
interessant brevveksling mellom de 
to, høsten 1941. 
Frisch hadde i begynnelsen av 
30- årene ganske stor tro på ett 

fritt marked, men han la seg snart 
på linje med Arbeiderpartiets Ole 
Colbjørnsen, og utviklet en sterk 
tro på muligheten og behovet for 
planlegging av økonomien. Frisch 
var sentral i utformingen av Ap’s 
økonomiske politikk etter krigen, 
men den 24.august 1964, uttrykte 
han(i et brev til Hoff) skuffelse over 
at ”Norge har ikke fått så mye igjen 
for sine store investeringer som vi 
burde ha fått.... DNA har gått inn 
for en ytterst naiv og fantasiløs 
form for økonomisk planlegging.” 
Frisch skal også, på begynnelsen av 
60-tallet, ha uttalt at han aldri mer 
ville stemme på Arbeiderpartiet, 
og han ble etter det en bombastisk 
tilhenger av Sosialistisk Folkeparti 
(Njølstad 2005: 342).

OGSÅ ANDRE velkjente økonomer 
ved UiO hadde et helt annet 
politisk syn, og en helt annen tro 
på det sovjetiske systemet, enn 
hva Hoff hadde. Jeg tenker da først 
og fremst på Leif Johansen. Det 
er kanskje ”urettferdig” overfor 
Johansen å trekke han frem i denne 
sammenheng, ettersom alle som 
omtaler Johansen i litteraturen 
beskriver han som en politisk 
nøktern og svært dyktig økonom 
som, særlig i sine siste leveår, 
fremhevet fordeler og ulemper ved 
både marked og regulering. 
Imidlertid kan det nevnes- for 
å fremheve hvor langt Hoff sto 
f ra  hovedstrømningene ved 
Sosialøkonomisk Institutt i Oslo- 
at Johansen, i tillegg til å være 
medlem av Norges kommunistiske 
parti hele sitt liv, også skal ha regnet 
ut ”århundrets regnestykke” i 1960. 
Spørsmålet var: ”Når vil Sovjet nå 
igjen USA i samlet produksjon eller 
produksjon per innbygger, om det 
ikke skjer drastiske endringer i ett 
eller begge land?” Johansens svar 
var henholdsvis 10-11 år og 17-18 
år (Thalberg 2000:136-137). Til 
Johansens forsvar skal det imidlertid 
sies at han langt fra var den eneste 

økonomen som kom til feilaktige 
konklusjoner på dette punkt. 

HOFF VAR altså en motpol til Frisch 
og de toneangivende økonomer 
i Norge i etterkrigstiden. Det er 
nok vanskelig å argumentere mot 
at dette var en viktig årsak til hans 
relativt anonyme status. Samtidig 
gjør dette han til en interessant 
person, særlig for oss som studerer 
ved det universitet hvor han fikk sin 
doktorgrad.

Hvor for  br y  s e g  om  Hof f s 
avhandling?
Det er nå ca 70 år siden Hoff skrev sin 
avhandling og forklarte hvorfor det 
er umulig å følge ”det økonomiske 
prinsipp-” best mulig resultat, for 
gitt innsats- i et sosialistisk samfunn. 
I dag er de aller fleste klar over 
dette, og det er i dag svært få som 
argumenterer for at en sentralledelse 
alene bør bestemme hva som skal 
produseres i et samfunn. Er det da 
noe poeng i å bry seg om Hoff og 
hans avhandling? 

I INNLEDNINGEN henviste jeg 
til tre generelle argumenter for å 
bruke tid på faghistorien, og etter 
min mening gjelder disse også 
for Hoff og hans avhandling: Det 
er interessant, det er en del av 
den faglige allmenndannelsen, og 
det gir en klarere forståelse for at 
samfunnsøkonomi er et fag i stadig 
utvikling, og dermed en dypere 
innsikt i hva forskning består i. 

I tillegg mener jeg at det er minst 
tre argumenter for hvorfor spesielt 
Hoffs avhandling er interessant: 
For det første vil det være for enkelt 
å ignorere avhandlingen med den 
begrunnelse at samfunnssystemet 
Hoff kritiserte, i dag har minimal 
oppslutningen. Jeg mener det er naivt 
å tro at de samfunnssystemer som i 
dag anses for å være eller ikke være 
aksepterte, aldri vil kunne endre 
status i fremtiden. Dersom f.eks. 

troen på det kommunistiske system 
igjen skulle øke etterhvert som 
Sovjets fall (og de andre mislykkede 
forsøkene på planøkonomi) kommer 
mer på avstand, vil Hoffs arbeid 
igjen være svært aktuelt.
 
For det andre kan avhandlingen 
også være en viktig påminnelse 
for økonomer,  polit ikere og 
andre, i sosialdemokratiske og 
sosialliberale samfunn, om at 
inngrep i samfunnets ”trafikklys”- 
prisene- ikke er uproblematisk, 
dersom man ønsker å få mest mulig 
ut av ressursene. 

For det tredje, og kanskje viktigst, for 
oss som ønsker å forstå økonomien 
og verden bedre, er det all grunn 
til å være oppmerksom på Hoff, 
ettersom hans prediksjonsevne i 
ettertid har vist seg å være så sterk. 
En samfunnsforsker som evner å 
predikere vil sannsynligvis ha gjort 
mange ting riktig når det gjelder 
metode, tema og forutsetninger. 
Planøkonomiens kollaps i slutten 
av forrige århundre skjedde blant 
annet som følge av de forhold Hoff 
advarte mot. 

Avhandlingen fremstår som et 
eksempel på hvordan en systematisk 
og grundig økonomisk analyse kan 
fremlegges verbalt på en svært ryddig 
og fruktbar måte. Det er all grunn 
til å ”bry seg om” Trygve J.B. Hoff- 
en mann som svært tidlig forsto 
problemene med planøkonomien, 
men som selv ble forstått i langt 
mindre grad i Norge, enn det viste 
seg å være grunn til. 

Artikkelen av Gunnhild Inder-
gaard på s. 24–25 i Observator 
nr. 4/2006 forteller en del om 
studietilbud i faget vårt andre 
steder i Norge.  Det er helt riktig 
at det er mulig å være hospitant 
ett semester ved ett av de andre 
universitetene.  For mange kan 
dette være et godt alternativ til et 
utenlandsopphold.

Det er noen få opplysninger i 
artikkelen som er misvisende 
— derfor denne kommentaren.  
Det er riktig at NTNU gir tilbud 
i tidsserieøkonometri og mikro- 
og paneldataøkonometri.  Men 
det gjør vi ved UiO også!  Vi har 
emnene ECON5115, ECON5120 
og ECON5125, jfr. http://www.
uio.no/studier/emner/sv/oeko-
nomi/.  En grunn til eventuelt å 
ta noe av dette ved NTNU kan 
være at vi ikke tilbyr alle emnene 
hvert år.

Det er også flere likheter mellom 
tilbudene ved UiB og UiO enn 
det artikkelen får fram. Det kan 
hende at noen temaer blir tatt 
opp på bachelornivå det ene ste-
det og på masternivå det andre. 
Tilbudet ved UiB i “Bedriftsstra-
tegi og konkurransepolitikk” har 
en del til felles med våre emner 
ECON3210/4210 og ECON4820, 
mens tilbudet deres i “Økono-
misk teori for organisasjon og 
ledelse” trolig vil være beslektet 
med ECON1810 og ECON4245.  

I det sistnevnte tilfellet er det 
ikke klart fra websidene til UiB 
hva slags tilbud de gir i de kom-
mende semestrene.

Selv om vi ønsker å framheve 
egne tilbud ved UiO, kan vi 
gjerne bidra med enda flere tips 
om spesialiteter ved de andre 
norske lærestedene.  Det bør 
nevnes at NTNU har gode tilbud 
i kommunal- og regionaløko-
nomi.  Dessuten har artikkelen 
helt oversett UMB (tidligere 
NLH, Ås), som har gode tilbud i 
miljøøkonomi, ressursøkonomi 
og landbruksøkonomi.  Men alle 
som ønsker å inkludere ett eller 
to semestre ved andre læresteder 
i en grad hos oss, må være klar 
over at det kan bli redusert ut-
telling for emner som overlapper 
med emner de tar hos oss.

Observator beklager at vi 
i forrige nummer oppga at 
artikkelen var skrevet av Anna 
Brander. Riktig forfatter var 
Gunnhild Indergaard.

Flere veier til Rom?  Kommentar til en artikkel 
i Observator nr. 4/2006
ved instituttleder Diderik Lund

Kommentar

Trygve Hoff
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- Hvis vi løfter blikket og ser på de 
utfordringene vi står overfor som 
følge av miljøproblemer, skjev in-
ternasjonal inntektsfordeling og en 
aldrende befolkning, blir det klart 
at inntektene fra oljevirksomheten 
ikke alene kan sikre vår velferd. 
Med disse ordene var finansminis-
ter Kristin Halvorsen med på å sette 
tonen for samfunnsøkonomenes 
årlige valutaseminar på Sander-
stølen Høyfjellshotell. 

Samlingen fant som vanlig sted i 
slutten av januar, og for mange av 
deltakerne var det vinterens første 
snøkorn man øynet gjennom de 
store hotellvinduene. Den bekym-
ringsfulle klimatiske utviklin-
gen gikk passende nok inn under 
temaet for seminarets første dag: 
“Finanspolitikken og bærekraftig 
utvikling”. 

Veldressert finansminister
Det var knyttet mye spenning til 
finansministerens foredrag “Hvor 
mye skal vi bruke av oljeformuen?”, 
og pressedelen håpet nok at hun 
skulle komme i skade for å røpe for 
mye her. Kan handlingsregelen vi-
dereføres med dagens høye nivå på 
oljeprisene, var spørsmålet mange 
gjerne ville ha besvart.

I opposisjon var Halvorsen ikke 
videre positiv til handlingsregelen, 
og i foredraget skulle hun argu-
mentere for bruk og videreføring 
av denne, til tross for en sterk økn-
ing i oljeprisene.

Bærekraftig fjelltur
Miljø og oljepengebruk sto i sentrum da samfunnsøkonomer og journalister dro til 
fjells for å delta på det årlige valutaseminaret i regi av Samfunnsøkonomenes Forening.

Observator stilte derfor følgende 
spørsmål: 
- Har dere en kontinuerlig vurder-
ing av handlingsregelens relevans?
- Vi tolker den ikke mekanisk, men 
mer som en rettesnor, lød svaret. 
I foredraget sa hun dette om han-
dlingsregelen:
- Handlingsregelen innebærer at 
de løpende innbetalingene fra olje-
virksomheten til staten sluses inn i 
Statens pensjonsfond – Utland, og 
at vi over tid kan bruke forventet 
realavkastning av fondet, anslått til 
fire prosent av fondskapitalen. 
Videre understreket hun at regelen 
er fleksibel og legger til rette for en 

stabil utvikling i norsk økonomi 
både på kort og lang sikt.
Halvorsen var aldri i nærheten av 
å røpe for mye, og handlingsrege-
len, som hennes regjeringskol-
lega Stoltenberg initierte i 2001, 
unnslapp kritikk. 

Uenige om oljepengebruk
Det samme kan ikke sies om FrPs 
utsendte, stortingsrepresentant Ulf 
Isak Lerstein.  
- Det er ikke noe mål i seg selv å 
bruke mer oljepenger, sa han i sitt 
foredrag. 
Lerstein kunne fortelle at partiet 
kutter i offentlige utgifter med 

rundt 11 milliarder kroner, i tillegg 
til et kraftig avgifts- og skattelette. 
Partiet ønsker også å kanalisere 
fem milliarder inn i Norges infra-
struktur. Totalt ønsker Frp å øke 
bruken av oljepenger med 16 mil-

Oppblåst boligmarked
Det er ikke ordentlig valutasemi-
nar før Kredittilsynets direktør 
Bjørn Skogstad Aamo retter en  
advarende pekefinger mot kredit-
tveksten. I år var intet unntak.

- Den meget sterke kredittveksten 
bygger opp risiko i husholdninger 
og foretak, advarte han.  
Aamo antydet at boligprisene er 
inne i en oppblåst vekstperiode, og 
opplyste at en vesentlig del av op-
plåningen til boligformål er knyt-

tet til forventninger om stadig sti-
gende boligverdier.  
- Når prisene stiger med 18 prosent, 
og vi fortsatt har en rente klart un-
der normalnivået, er det stor risiko 
for at prisene kommer høyere enn 
et normalnivå, og må korrigeres 
ned til til et balansepunkt, advarte 
han.  

Risikofylt avdragsfrihet
Direktøren var også skeptisk til 
den økende tendensen til at lånene 

innledes med avdragsfrie perioder.
- De som låner det meste og kom-
binerer det med avdragsfrihet tar 
en ekstra risiko fordi de hverken 
skaffer seg en buffer for det tilfel-
let at boligprisene synker eller 
for det tilfellet at betalingsevnen 
reduseres, poengterte Aamo.  
Han la likevel til at det omtalte 
omslaget i boligmarkedet er lite 
sannsynlig på grunn av gunstige 
utsikter for sysselsettingen.

“...er det stor risiko for at prisene 
kommer høyere enn et normalnivå...”

liarder kroner. 
- Dersom vi vil unngå press i norsk 
økonomi kan vi la oljeinntektene 
betale for økt import av tjenester vi 
ønsker mer av, argumenterte han.
Politikeren viste til at Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) har ”godkjent” 
deres budsjettforslag.
- Vi spurte SSB hva som var effekten 
på norsk økonomi av FrPs alterna-
tiv, og svaret var bl.a. ”ingen revo-
lusjon”, det ville gi mindre press i 
norsk økonomi, noe sterkere krone 
og lavere rente.

SSB er imidlertid ikke de eneste 
som har regnet på FrPs budsjet-
tforslag. Den sittende regjeringen 
har gått igjennom FrPs løfter, og 
kommet frem til at det er lagt opp 
til en økning i oljepengebruk på 
minst 20 milliarder kroner mer 
enn forslaget oppgir, kunne Hal-
vorsen fortelle.
- Det er viktig å forstå at selv om 
budsjettforslaget ikke ville skape 
press i økonomien, foreslås det 
kraftige kutt i offentlige utgifter, 
noe som vil være et alvorlig skudd 

for baugen for velferds-Norge, sa 
finansministeren. 

Effektive klimakvoter
Finansministeren utrykte også 
bekymring for den klimatiske ut-
viklingen, noe Kjell Olav Kris-
tiansen, direktør i Point Carbon, 
videreførte i sitt foredrag. 
Han kunne berette om deres erfa-
ringer med klimakvoter, og fortalte 
hvordan mangel på utslippshis-
torikk har bidratt til å gjøre det 
vanskelig å allokere kvoter.
- Men det er ingen tvil om at CO2-
kvoter har en effekt, fortalte han. 
- Det som imidlertid er avgjørende 
for at kvotene skal gi noe utslag, er 
at det oppstår en knapphet på dem 
i markedet.
Direktøren trakk deretter frem den 
meget omtalte Stern-rapporten:
“Climate change represents a 
unique challenge for economics: it 
is the greatest and widest-ranging 
market failure ever seen.”
- Kvotehandel er markedets beste 
svar på å løse sin egen imperfeks-
jon, konkluderte han. 

SKEPTISK: Finansministeren advarte mot FrPs budsjettforslag på samfunnsøkonomenes valutaseminar.  

“ Climate change represents a unique challenge for 
economics: it is the greatest and widest-ranging market 
failure ever seen”  Stern Review on the Economics of Climate Change
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- Norge vil bli nødt til å tilpasse sin 
jordbrukspolitikk, sa WTOs gene-
raldirektør Pascal Lamy nylig på et 
globaliseringsseminar i Oslo. 
De pågående WTO-forhandlinge-
ne, eller den såkalte Doha-runden, 
står i stampe, og Norge er ikke 
med på å gjøre det lettere. Som 
en følge av dette har Pascal Lamy 
rettet sterk kritikk mot landet, og 
4.januar kunne E24 melde at han 
anklager Norge for å ikke ville gi 
matvarer fra utviklingsland tilgang 
til det norske markedet. 

Videre påpeker han hvordan glo-
baliseringen har ført til lave priser 
på norske importvarer, mens et-
terspørsel og dermed priser på 
olje- og gasseksport nærmest har 
eksplodert. Dette kvalifiserer til 
verstingplass, mener han.

Mye av skylden for forhandlingenes 
sammenbrudd har blitt gitt til rike 
land som nekter å redusere jord-
brukssubsidier og toll for å gjøre 
rom for utviklingslandenes jord-
brukseksport. Med andre ord: land 

som Norge.

Spesielle hensyn
44 utviklingsland samarbeider un-
der WTO-forhandlingene under 
navnet G33. Gruppen argumen-

terer for at det skal vises spesi-
elle hensyn ved fastsettelse av egne 
handelsbarrierer. Landene ramser 
også opp en rekke indikatorer for 
utviklingslandene når de skal velge 
hvilke produkter de ser det nødven-
dig å kreve beskyttelse for.
- Vi håper dette kan skape fram-
gang i forhandlingene, sa Indone-
sias WTO-ambassadør Gusmardi 
Bustami, da han presenterte dem i 
forhandlingene.

Spørsmålet er om Norge tilfredsstil-
ler G33s indikatorer. Om svaret er 
nei, tør vi da å presentere våre egne 
forslag til indikatorer, for så å for-

telle verden hvorfor nettopp Norge 
fortjener særbehandling?

Mer enn mat
Tove Linnea Aas, rådgiver i Norges 
Bondelag, forsvarer den omfattende 

støtten til norsk jordbruk.
- Matproduksjon i Norge innebæ-
rer mer enn å bare produsere mat, 
argumenterer hun.
- Hvis man skal benytte tradisjo-
nelle økonomiske prinsipper for 
matproduksjon så kommer Norge 
dårlig ut med vårt høye kostnads-
nivå i alle ledd, og dårlige klima-
tiske og arronderingsmessige vilkår. 
Vi mener markedsprinsippet ikke 
kan benyttes på produksjon av mat 
fordi landbruket også produserer 
fellesgoder som kulturlandskap, 
matvaresikkerhet, og bosetting, 
poengterer hun. 
- Dette gir igjen ringvirkninger til 

Gjenstridige nord

At norsk jordbruk ikke akkurat utsettes for fri konkurranse, har vi visst lenge. 
At vi holder fattige land nede er derimot verre å svelge.

”I WTO forhandlingene har Norge vist en 
                  kvalmende dobbeltmoral”

Astrid Lyse

andre sektorer i samfunnet som tje-
nester, turisme og industri som det 
ikke kan settes noen prislapp på. 
Aas hevder at fordi Norge i så liten 
grad eksporterer landbruksvarer, 
forstyrrer vi ikke verdensmarkedet 
i merkbar grad med våre høye pro-
duksjonskostnader. 

Noe støtte kan aksepteres
- Hvis støtte skal ha noe grunnlag 
i økonomisk teori, må det være 
fordi jordbruk antas å ha positive 
eksterne virkninger i det norske 
samfunnet, forteller Rolf Brunstad, 
professor ved NHH. I likhet med 
Aas trekker han fram fellesgoder 
som et legitimerende element ved 
beskyttelse. Han nevner kollektive 
goder som matvaresikkerhet og 
kulturlandskap.
- Slike positive virkninger kan 
tenkes, men de vil være lite kor-
relert med produsert kvantum. Det 
avgjørende er bruken av produk-
sjonsfaktorene, særlig areal. 
Han forteller at støtte som gis per 
produserte enhet er svært lite treff-
sikkert. 
- Tollvern gir opphav til skjerming-
støtte som er proporsjonal med 

produsert kvantum, og havner der-
for i den verste kategorien sammen 
med tilskudd som er proporsjonale 
med produsert kvantum.

Norgeskritisk
Også WTO vil la noen støtteformer 
bestå, men er kritisk til norsk be-
skyttelsesstruktur. For å gjøre bildet 
tydeligere har organisasjonen opp-
rettet en firefarget inndeling av de 
ulike støtteformene (se faktaboks), 
og mye av norsk støtte havner i blå 
kategori. For mye av den, i følge en 
artikkel av Brunstad og Gaasland i 
Økonomisk Forum. Denne hevder 
at Norge ligger inntil syv ganger 
over WTOs anbefalte nivå, som er 
fem prosent av jordbrukets produk-
sjonsverdi. 
Det er ikke bare klassifisering av 
den norske handelsbeskyttelsen 
som er vanskelig. Å fastsette nivået 
på den er også et svært omdiskutert 
tema. I Melchior (2005) refereres 
det til at anslag på tollbeskyttelse 
av norsk landbruk variere fra hele 
273 prosent til så lavt som på fire 
prosent. 
WTO og Pascal Lamy på sin side 

oppga i sitt Trade Policy Review at 
nivået i Norge 2004 lå på 38.2 pro-
sent. Selv om hans anslag er blant 
de laveste, kaller han oss likevel uri-
melige. Hva er vi da om noen av de 
andres beregninger ligger nærmere 
sannheten?

De aller fattigste
Pascal Lamy plasserer oss på ver-
stingplass når det gjelder land-
bruksbeskyttelse. U-land sier at 
vår beste hjelp til dem vil være 
markedsadgang. Er vi egoister?
Norges Bondelags rådgiver vil ikke 
gi sin tilslutning til påstanden om at 
Norges importbeskyttelse er med på 
å holde utviklingslandene nede.
- Hvis vi gir flere u-land markeds-
adgang til Norge så vil de aller fat-
tigste landene bli utkonkurrert av 
middels fattige land som allerede 
har en etablert eksportrettet pro-
duksjon av landbruksvarer. 
Hun viser til at de 50 minst utvikle-
de landene (MUL), som er definert 
av FN, allerede har toll- og kvotefri 
markedsadgang til Norge. 
- MUL kan ikke konkurrere mot 
Brasil, som er verdens største ek-

Pascal Lamy mener det er på høy tid at Norge senker tollmurene.
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sportør av storfe- og kyllingkjøtt, 
og verdens femte største eksportør 
av grisekjøtt.

Vi har i dag ingen toll for produk-
ter som typisk produseres i utvi-
klingsland som kaffe, te, sukker og 
bomull. Dette har ikke resultert i 
økt eksport fra MUL til Norge, økt 
vekst eller redusert fattigdom i de 
aktuelle landene.
- Dessuten vil det ikke hjelpe disse 

Norske handelsbarrierer smaker, 
men de svir også.

- Direkte taper konsumentene 
omtrent 8 - 9 milliarder kroner i 
form av høyere matvarepriser enn 
vi ellers ville ha hatt, forteller Rolf 
Brunstad, professor ved NHH.  

Norsk landbruk har støtte- og be-
skyttelsesordninger som er både 
omfattende og komplisert opp-
bygget. Dette gjør det vanskelig 
å anslå den effektive beskyttelsen 
som de skjermende barrierene 
utgjør. 
Mange har forsøkt å anslå størrel-
sen på norsk importbeskyttelse. 
Resultatene varierer fra høy til 
ekstremt høy tollbeskyttelse av 

noen produkter.
- I tillegg er jo konsumentene 
skattebetalere, og får på grunn 
av jordbrukstilskuddene en skat-
teregning som er 11-12 milliarder 
høyere enn det som ellers hadde 
vært nødvendig.  Dette er da sam-
menlignet med en situasjon uten 
noen form for landbruksbeskyt-
telse, påpeker han.

En idé om omfanget kan man 
få ved å kaste et blikk på Jord-
bruksavtalen fra 2006 -2007. 
Der fastsettes det blant annet 
pristilskudd, frakttilskudd, drifts-
tilskudd, beitetilskudd, areal- og 
kulturlandskapstilskudd, tilskudd 
til omlegging til økologisk land-
bruk, distriktstilskudd, velferds-
ordninger, tilskudd til kvalitets og 

Kostbar ku

landene å få økt tilgang til våre 
markeder når de ikke har noen 
produkter å eksportere som til-

fredsstiller våre krav og standarder 
for landbruksprodukter, avslutter 
hun.

Professor Brunstad ved NHH vil 
ikke være med på at Norge er fullt så 
uskyldige som det Aas hevder. Han 
slutter seg til kritikerne og betegner 

Norges holdning som skandaløs:
- Både Pascal Lamy og utviklings-
landene har rett. I WTO-forhand-
lingene har Norge vist en kvalmende 
dobbeltmoral som er synlig for hele 
verden. Dette svekker antakelig våre 
muligheter for å vinne internasjonal 
sympati på områder hvor vi har mer 
legitime krav.

Referanser:
Arne Melchior,”The norwegian im-
portregime for agriculture”, NUPI 
paper 684 2005
Rolf Jens Brunstad og Ivar Gaas-
land, ”WTO og norsk jordbruk: Liv 
laga eller kroken på døra?”, Økono-
misk Forum nr 1 2006
NOU 2005:4, ”Industrien mot 2020 
- kunnskap i fokus”

salgsfremmende tiltak, tilskudd til 
pelsdyr, tilskudd til avl, tilskudd til 
forsøksringer og forskning.

SUM : 11.3 milliarder kroner

Dette høres unektelig mye ut, og 
ved hjelp av 2005-tall fra SSB og 
Finansdepartementet kan denne 
summen settes i en sammenheng 
som gir mer informasjon om stør-
relsesorden:
I statsbudsjettet 2005 var det satt 
av 11,6 mrd. kroner til støtte som 
ble fremforhandlet i jordbruks-
avtalen. Norsk jordbruk utgjør ca 
0,5 % av BNP som er på 1939 mil-
liarder. Jordbruket står derfor for 
omtrent 9.695 milliarder kroner 
av BNP. 

”Det vil ikke hjelpe disse landene å få 
økt tilgang til våre markeder når de ikke 
har noen produkter å eksportere som 
tilfredsstiller våre krav og standarder for 
landbruksprodukter”

Astrid Lyse



A - Besvarelse
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For flere løsningsforslag og kommentarer fra foreleserne, 
gå til observators hjemmeside:

www.oekonomi.uio.no/observator
(Arkiv -> Eksamensbesvarelser)
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