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Gjør rede for den økonomiske reguleringspolitikken i Norge i de første etterkrigsårene (1945-

1950). Forklar hvorfor den ble innført og hvorfor den ble avviklet. 

 

Temaet er godt dekket i Einar Lies bok Norsk økonomisk politikk etter 1945, og det blir 

berørt i pensumartikkelen av Lars Fredrik Øksendal. Den internasjonale utviklingen blir 

presentert i Eichengreens bok. Temaet er også grundig behandlet i undervisningen. 

Etter krigen det det stor varemangel samtidig med at det var mye penger blant folk. Det var 

derfor stort etterspørselsoverskudd. Rasjoneringen av varer og prisreguleringen fra krigens tid 

ble derfor videreført. Markedsmekanismen var i stor grad satt ut av kraft, og 

Forsyningsdepartementet spilte en viktig rolle i fordeling av råvarer. Den økonomiske 

politikken ble kalt stabiliseringslinjen. Lønnsutviklingen var knyttet til levekostnadsindeksen, 

og for å demme opp for store lønnskrav måtte denne indeksen holdes mest mulig stabil. Det 

innebar av myndighetene måtte inn med subsidier for å holde prisen nede på innenlandske og 

utenlandske indekserte varer med prispress. En annen grunn for stabiliseringslinjen var at det 

var en utbredt frykt for at en høykonjunktur med stigende priser rett etter krigen ville bli 

avløst av en etterkrigsdepresjon. På grunn av valutamangel var import fra utlandet sterkt 

begrenset, noe som kombinert med den store etterspørselen førte til stor produksjon av enkle 

forbruksvarer, den såkalte askebegerindustrien. Systemet medførte mange ineffektive 

tilpasninger, omgåelser og svartebørshandel. 

Subsidieringen ble kostbar, i 1949 utgjorde subsidiene over en fjerdedel av statskassens 

utgifter. Samme år ble pundet devaluert med 30,5 prosent, og den norske kronen ble 

nedskrevet tilsvarende. Det førte til en kraftig økning i importprisene som gjorde at 

subsidieringspolitikken ikke kunne fortsette. Prisene ble gradvis regulert oppover, men for de 

fleste vareslag var det prisregulering helt til 1954. 

Den viktigste grunnen til avviklingen av reguleringspolitikken var likevel at Norge sa ja til 

Marshallhjelpen, noe som innebar en forpliktelse til å liberalisere utenrikshandelen. 

Øksendals hovedpoeng er at troen på planøkonomi og regulering var spesielt sterk i Norge, 

der Ragnar Frischs ideer hadde sterkt gjennomslag, slik at liberaliseringen skjedde ganske 

motvillig. Fra 1950 ble utenrikshandelen åpnet opp ved at stadig flere varer ble frilistet, altså 

kunne fritt importeres. Samme år ble den europeiske betalingsunionen EPU dannet der Norge 

også var med, noe som gjorde at valutaene ble konvertible, og som forenklet 

utenrikshandelen. 

 


