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ABSTRAKT 

Uppsatsen ser tillbaka till den stora depressionen under 1929-1933 och analyserar hur den 

kunde komma att sprida sig från att vara en inital kris till en världsomfattande deprission. 

Relevanta länder i Europa ställs i jämförelse med varrandra och med USA för att titta på 

mottagligheten av depressionen. De kanaler som depressionen spred sig genom analyseras 

och diskuteras och vidare tittas det på eventuella vidtaganden som kunde minska eller 

förhindra depressionen. Upphovet till depressionen samt de viktiga initiala momenten 

beskrivs och utgångsläge för de olika studerade länderna sätts i jämförelse med resultatet av 

depressionen. Med hjälp av regressionsanalyser är målet med uppsatsen att kunna se och 

jämföra vilka länder som var mottagligare av en kris än andra samt att kunna spekulera i 

alternativa lösningar som hade varit mer passande med facit i hand. BNP minskningar var ett 

faktum under depressionen men minskningar skillde sig länderna emellan. Vad som gjorde att 

vissa länder klarade sig bättre än andra och vad som visar sig vara viktigt för att ha ett bra 

utgångsläge när en depressionen uppstår behandlas och diskuteras. 

 

Nyckelord: Den stora depressionen. 30-tals krisen. Börskraschen. Spridningsmekanismer. 

Handelshinder. Mottaglighet. Import och Export. Devalvering.  
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1 INLEDNING 

I den moderna världen har det alltid, ekonomiskt sett, funnits tider av högkonjunktur och tider 

av lågkonjunktur. När BNP faller och det blir en världsutbredd deflation kan detta kallas för 

en depression. Det var precis det som hände i oktober år 1929 då en rad olika faktorer bidrog 

till vad som kom att kallas ”den stora depressionen”. Den stora depressionen har alltid varit 

ett hett ämne inom makroekonomi och det har skrivits en mängd böcker och artiklar om den. 

Den stora depressionen har påverkat många makroekonomiska modeller och teorier, och den 

har även gett upphov till en rad nya. Många, idag kända, nationalekonomer har blivit kända 

just genom spekulationer och analyser av den stora depressionen. Lågkonjunkturen kan ledas 

tillbaka till USA, ett land med väldigt stor ekonomisk påverkan på resten av världen. Exakt 

vad det var som utlöste den stora depressionen och vilka faktorer som bidrog till spridningen 

och dess storlek är oklart. Ekonomer är oeniga gällande mycket av påverkningsfaktorerna, 

vilket är det som kommer att tas upp och diskuteras i uppsatsen. 

Uppsatsen kommer att svara till frågor angående vilka faktorer som spelar roll för att 

konjunkturnedgången och depressionen kunde spridas till Europa och genom vilka kanaler 

den spred sig. Vad gjorde vissa länder sårbarare än andra gällande mottagandet av krisen och 

hur kunde krisen upplevas tidigare i en del länder och senare i en del andra? 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kanaler kraschen spred sig 

genom samt vilka faktorer som spelar roll för mottagandet av kraschen för olika länder i 

Europa. Frågeställningen, och anledningen till att denna uppsats skrivs kan motiveras genom 

att den är ny av sitt slag vid Lunds Universitet. Det har tidigare skrivits en rad uppsatser om 

depressionen men då med fokus på uppgången. Hur man klarade sig ur krisen. Den här 

uppsatsen fokuserar på nedgången snarare än uppgången och fokuserar därmed några år 

tidigare än vad som är fokus i de andra uppsatserna om 30-tals krisen. 

För att analysera och diskutera fram svar till frågeställningen kommer historia-delen och den 

tidigare forskningen analyseras, jag kommer även att göra både enkla och multipla 

regressionsanalyser för att kolla på samband mellan olika faktorer.  
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Uppsatsen är geografiskt avgränsad till USA och en rad viktiga länder i Europa. Detta kan 

motiveras delvis genom att det är större utbud på data gällande de mer etablerade länderna 

under den här tiden, men även att centrum för krisen var just USA och Europa. 

Uppsatsen är disponerad utifrån ett upplägg som först introducerar läsaren i ämnet och 

frågeställningen, samt även sätter ramarna inom vilka uppsatsen har formats. Det framgår 

således tidigt vad som skall studeras och diskuteras, samt vilka länder som kommer vara med 

i uppsatsens jämförelser och analyser. Vidare kommer ett historie-kapitel för att djupare 

beskriva bakgrunden till frågeställningen och även för att presentera relevant tidigare 

forskning. Det är även här som jag kommer att visa ländernas ursprungslägen innan kraschen. 

Efter det följer ett kapitel om empiriska test där samtliga variabler presenteras och motiveras.  

I data-kapitlet presenteras det en lista med variabler, samt förklaring till varför dessa är valda 

och tankar kring dem. Mätproblem kommer även att presenteras i data-kapitlet. Efter data-

kapitlet så kommer resultaten att presenteras i form av tabeller, diagram, regressions-

summary-outputs och enklare regressionstabeller. 

Uppsatsen avslutas sedan med en sammanställning samt svar på de inledande frågorna. Det 

följer även en referenslista och ett appendix med all data sist i uppsatsen.  
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2 HISTORIA OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Det råder stora skillnader i förklaringarna till depressionen, ekonomer emellan. De två bredare 

tankegångarna kring depressionen kan kategoriseras som IS hypotesen och LM hypotesen. IS 

hypotesen, som bygger på IS-kurvan i IS-LM modellen, det vill säga kurvan som härleds av 

varumarknaden, påstår att det var nedgången i autonom efterfrågan som ligger bakom 

depressionen. LM hypotesen bygger på LM kurvan i IS-LM modellen, det vill säga kurvan 

som härleds av penningmarknaden, och hypotesen lägger skulden på att USA tillät 

penningutbudet att sjunka så pass mycket som det gjorde.
1
 

Under depressionen såg man en stark positiv relation mellan förändringar i produktion och i 

prisnivå i nästan alla länder, vilket pekade på en viktig roll för aggregerade efterfrågechocker. 

Även om det självklart var många faktorer som påverkade aggregerad efterfrågan så 

spekuleras det även i att en väldigt stor roll även kan ha spelats av monetära chocker. Det har 

sagts av Friedman och Schwartz 1936 att en av de stora bidragen till att det blev ekonomiska 

oroligheter var på grund av så kallat ”monetary contraction”, det vill säga ett resultat av dålig 

policy-making och fortsatt kris i banksystemen. Som motsägare till Friedman och Schwartz så 

kom Temin 1976 och sa att en stor del av ”monetary contraction” faktiskt reflekterades av en 

passiv respons av pengar till produktionen och att de huvudsakliga anledningarna till 

depressionen låg på den reala sidan av ekonomin. Man har senare kommit till en kompromiss 

och sagt att de monetära faktorerna spelade större roll i slutet av nedgången, räknat sena 1930 

talet till runt 1933, och de icke monetära faktorerna, det vill säga en nedgång i autonom 

efterfråga spelade större roll i början av nedgången. 
2
 

Händelseförloppet, internationellt sett, som låg till grund för krisen var en kombination av 

minskad utlåning, fallande priser, volymminskning av handeln och den monetära krisen, i den 

ordningen.
3
 

Det är svårt hitta specifika orsaker till hur stor depressionen blev land för land. Det man kan 

hitta är inhemska förklaringar till den initiala nedgången, samt inhemska orsaker till början av 

depressionen. Det är dock svårt att förklara hur depressionen kunde sprida sig från dessa 

initiala impulser för att sedan följas av tre till fyra års nedgång i världsekonomin. Ökningen 

                                                           
1 Mankiw, N.G. (2002), s. 295-296 
2 Bernanke, Ben S. (1994), s. 4 
3 Lewis, W. Arthur (1965[1949]), s. 51 
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skedde genom internationella mekanismer och ett enda lands berättelse utelämnar allt för 

många länkar i orsakskedjan.
4
 

Så gott som all tidigare forskning är byggd utifrån undersökningar av data från tidsperioden i 

fråga. På grund av de skilda åsikterna hos erkända ekonomer kan man se att spekulationer är 

en stor del av det tidigare som skrivits inom ämnet, men det verkar uteslutande bygga på data 

som olika forskare och ekonomer lägger olika tyngd vid beroende på åsikt angående just de 

viktigaste faktorerna.  

 

 

2.1 FAS I – IMPULSER OCH INITIALA HÄNDELSER 

De ekonomiska förhållandena var, precis innan börsen kraschade i USA 1929, väldigt olika 

för olika länder. Det rådde dock en högkonjunktur sett till världsekonomin och många länder 

hade till syns en stadig och välmående ekonomi. Högkonjunkturen var dock större i vissa 

länder, speciellt i USA. USA hade en ökad produktion och en minskad arbetslöshet till följd 

av den ökade produktionen. Produktionen var till störst del i kapitalvaror, och mindre del i 

konsumtionsvaror. Högkonjunkturen var mer inriktad på industri och mindre på jordbruk 

vilket innebar att köpkraften hos jordbrukarna relativt sätt sjönk jämfört med övriga arbetare. 

Tyskland, vars utgångsläge var fördelaktigt, fick från slutet på 1927 en försvagad inhemsk 

marknad trotts att produktion och handel hölls på en relativt hög nivå. Övriga världen hade en 

hög efterfråga på kapitalvaror och speciellt på maskiner. Generellt sätt så ökade produktion i 

industrier över världen avsevärt från 1927-1929, där till exempel industriproduktionen på 

bilar ökade. Om man till exempel tittar på bilproduktion i USA vid år 1927 och sätter indexet 

till 100, så ökade indexet de två följande åren med 119 så att det år 1929 låg på 219. 
5
 

Peter Temin säger att det var det första världskriget som var den impuls som kom att leda till 

den stora depressionen. Detta gav vidare problem i att förklara hur denna chock stod i 

proportion till effekten som kom att bli av den. Det finns ingen anledning till att enbart den 

chocken skulle leda till att skapa en depression så pass stor och att då världsekonomin kunde 

förstöras av en så pass förhållandevis lite chock. Det är blir då nödvändigt att förklara hur en 

chock 1914-1918 kunde komma att utlösa en depression 1929-1933.
6
 

                                                           
4 Temin, Peter (1989), s. 84 
5 Ohlin, Bertil (1931), s. 135 
6 Temin, Peter (1989), s. 41 
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Efter första världskriget var det, i den allmänna uppfattningen, ett väldigt bra ekonomiskt läge 

för USA. Ända från första världskrigets slut fram till 1929 så var den allmänna uppfattningen 

att man hade hittat ett permanent stadie i ekonomin med stabil inflation och stabilt välstånd. 

Det pratades om att man i USA aldrig mer skulle se en ekonomisk depression. Detta var dock 

bara ”snacket på stan” och hade man frågat någon av de erkänt duktiga ekonomerna i USA på 

den tiden så hade de förmodligen inte haft samma optimistiska syn. Ekonomer världen över, 

inklusive amerikanska sådana, var redan innan börskraschen förbryllade och förvånade över 

att det inte hade kommit något ekonomiskt bakslag än. Ekonomerna såg den höga inflationen 

som ett lugn innan en förväntad storm, vilket det också var. Anledningen till att de med lite 

mer kött på benen uppfattade läget som det faktiskt var, berodde på att de insåg att landet var i 

en, vad de kallade, spekulativ feber, vilket inte kunde hålla i längden.
7
 

Då USA var världens största ekonomi så skulle självklart en nedgång i den amerikanska 

ekonomin påverka resten av världen. Inte minst när, ovanpå detta, många länder var 

skuldsatta till USA efter första världskriget. För att ge lite klarhet i hur stor betydelse USA 

hade för världsekonomin kan man påpeka att USA, 1929, stod för 46 procent av världens 21 

viktigaste producenters totala industriproduktion. USA:s konsumtion uppmätte 39 procent av 

konsumtionen mätt i världens 15 största nationer, detta mätt på 9 relevanta kärnprodukter. 

Bara detta ger en klar insyn till hur viktiga och till hur stor påverkan USA hade på 

världsmarknaden på den här tiden. USA var med andra ord en väldigt stor ekonomi och hade 

till följd av detta en rad olika länder som lånade av USA. Vissa mer än andra, och det landet 

som lånade mest av USA var Tyskland. När USA 1928 började dra ner på utlånandet till 

andra nationer så slog detta väldigt hårt, då dessa nationer förlorade stora delar av dess 

inkomst. Det slog självklart hårdare på de länder som var mer beroende av dessa utlån än 

andra, och Tyskland drabbades väldigt hårt.
8
 

Det är inte, för någon ekonom, möjligt att säga att kraschen 1929 på börsmarknaden inte hade 

någon effekt. Den har flera kända effekter och för att nämna några så minskade den privat 

förmögenhet med cirka 10 procent. Den ökade således skillnaden mellan tillgångar och 

skulder för konsumenterna och den ökade tveklöst också konsumenternas osäkert kring 

framtiden. Var och en av dessa effekter tenderar att minska konsumenternas efterfrågan, 

                                                           
7 Lewis, W. Arthur (1965[1949]), s. 51 
8 Lewis, W. Arthur (1965[1949]), s. 57 
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speciellt för varaktiga varor, exempelvis bilar. Ingen av dessa influenser var dock tillräckligt 

stora för att ensamma kunna förklara depressionen, dock är de en del av förklaringen.
9
 

Industriproduktionen började sjunka något tidigare i Tyskland än i USA. Tyskland verkade 

oroligt för utländska lån och krigsskadestånd, och USA verkade upprörda över den inhemska 

spekulationen som härjade. Det uppkom en begränsning av krediter vilket bara det var 

allvarligt nog för att förklara fallet i produktion och priser under den första fasen av 

depressionen.
10

 

Under sommaren 1929 störtade både kapitalproduktionen och industriproduktionen i många 

länder. Beställningar på maskiner och dylikt märkte man börja sjunka redan i början av 1929. 

Prisfallen var förhållandevis små sett till de prisfallen som kom först när kraschen var ett 

faktum i oktober 1929. Tidigare under året hade en del priser fallit, en del ökat och en del 

varit förändrade. Dock såg man en svag nedåtlutande kurva gällande priser även första halvan 

av året. Världsräntan var till stor del betingad av USA och det var först efter oktober i 1929 

som räntorna föll snabbt och kraftigt. Världshandelns totalvärde sjönk då också väldigt 

snabbt, mycket på grund av prisminskningarna. Kvantitativt var inte minskningen lika 

anmärkningsvärd men eftersom priset sjönk så sjönk också totalvärdet av världshandeln. 

Produktionsminskningen skiljer sig från land till land, och hur länge länder höll 

produktionsnivån uppe varierar från land till land. I Kanada och Polen minskade den redan i 

början av 1929, medens i Tyskland och USA var det under sommaren den minskade. För 

Sverige och Frankrike kom det definitiva fallet inte förrän i början av 1930. När New Yorks 

fondbörs kraschade så sjönk varupriser väldigt snabbt. Lika så föll räntesatserna och 

optimismen gav vika för pessimismen. Inköp begränsades och företagsamheten avtog.
11

 

Effekterna av prisnedgången måste skiljas åt beroende på olika grupper av länder. För länder 

vars viktigaste källa till utländsk valuta var jordbruk eller mineralprodukter så var effekten av 

prisnedgången en katastrof. Devalveringar var då den vanligaste ”lösningen” på problemet. 

För importerande länder så var nedgången i priser i många fall ett plus. USA upplevde båda 

effekterna, och de importbaserade företagen gick det bra för, och jordbrukarna led. 

Nettoeffekten av det initiala fallet i råvarupriserna i USA var därmed positiv då 

konsumenterna var betydligt fler än producenterna i dessa varugrupper. Det finns två effekter 

av en allmän deflation. Dels en statisk effekt och dels en dynamisk. Den statiska effekten, 

                                                           
9 Temin, Peter (1989), s. 45-46 
10 Temin, Peter (1989), s. 43 
11 Ohlin, Bertil (1931), s. 141-142 
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som ibland kallas för Keynes effekten, verkar för att öka den monetära lättheten. Då 

nominella pengar köper fler varor i förhållande till prisminskningen så får detta den reala 

penningmängden att stiga.
 12

 Detta är en effekt som kom att kallas Pigoueffekten, och vad 

Arthur Pigou påpekade på 1930-talet var just att hushåll kände sig rikare och konsumerade 

mer när priserna föll och den reala penningmängden steg. 
13

 

Man kan således säga att kurvan för aggregerat utbud är brant och nedgången i den 

aggregerade efterfrågan påverkar priserna mer än vad den påverkar produktionen. Man kan då 

se effekten av deflation som ett substitut för en depression. Den Dynamiska effekten, som 

ibland kallas för Mundell effekten, verkar via förväntningar. Om människor förväntar sig att 

deflationen kommer att fortsätta räknar de med att priserna blir ännu lägre i framtiden. De 

skjuter då upp planerade inköp i dagsläget, för att dra fördel av ännu lägre priser i framtiden. 

De blir också ovilliga att låna till en nominell ränta eftersom de måste betala tillbaka lånet i, i 

detta fall, dollar som är värda mer när priserna är lägre. Kort sagt stiger realräntan över den 

nominella räntan. Denna typ av deflation orsakar depression snarare än att den avvärjer den.
14

 

Man kan se detta i den välkända IS-LM-modellen genom att se räntan i IS-kruvan som den 

reala räntan, och genom att se räntan i LM-kurvan som den nominella. I enklare typer av 

modeller behöver man dock inte räkna på detta, då priserna är konstanta och således är de 

reala och de nominella räntorna samma. 
15

 

                                                           
12

 Temin, Peter (1989), s. 56 
13

 Mankiw, N.G. (2002), s. 299 
14 Temin, Peter (1989), s. 56 
15 Temin, Peter (1989), s. 56-57 
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Vi ser utgångsläget i det blåa krysset där den nominella räntan är densamma som realräntan 

och att ekonomin ligger på Y1. När vi sedan förväntar oss en deflation så ökar den nominella 

räntan i förhållande till den reala och vi får ett skift i IS kurvan. Således är förväntad deflation 

en variabel på IS kurvan och en förändring i förväntad deflation skiftar IS kurvan. 
16

 

Övriga skift i IS-LM modellen som man tydligt kan dra kopplingar till den stora depressionen 

genom hittas både på IS kurvan och på LM kurvan. För att påvisa dessa ytterligare 

mekanismer som var relevanta till den stora depressionen så får man återigen gå tillbaka till 

IS-LM modellen för att titta till de olika delarna av spenderande hypotesen och 

penninghypotesen. En minskning i penningutbudet ökar räntan som ger jämvikt på 

penningmarknaden. Detta medför ett uppåtskift i LM kurvan.
17

 

Ytterligare en mekanism som var relevant var påföljderna av offentliga utgifter. Dessa ingår i 

IS kurvan och genom att öka offentliga utgifter så kan man skifta IS kurvan utåt.
18

 Likaså ger 

även en minskning i skatter ett utåtskift i IS kurvan.
19

 

Förväntningar kan ge utslag i IS kurvan då det påverkar investeringar som direkt påverkar IS 

kurvan. Minskade investeringar minskar planerade utgifter vilket skiftar IS kurvan inåt. Det 

drar alltså ner inkomsten och ökar arbetslöshet. Detta på grund av de initiala pessimistiska 

                                                           
16

 Mankiw, N.G. (2002), s. 300 
17

 Mankiw, N.G. (2002), s. 276 
18

 Mankiw, N.G. (2002), s. 269 
19

 Mankiw, N.G. (2002), s. 283 
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förväntningarna.
20

 En minskning i konsumtionen och spenderandet påverkar också IS kurvan 

som även då skiftar inåt. Lika så när nettoexporten minskar då även den är en 

påverkningsvariabel i IS kurvan.
21

  

Man kan även se till de mekanismer som påverkar penningmarknaden och därmed LM 

kurvan. En växande efterfråga på pengar skiftar LM kurvan uppåt vilket då tenderar att öka 

räntan och minska inkomsten.
22

 

Många av de länder som lånade mycket av USA var så kallade primärproducenter. De 

drabbades, som tidigare nämnt, väldigt hårt av den minskade utlåningen och till följd av detta 

så drabbades de av sjunkande priser och minskade investeringar, detta redan innan den 

Amerikanska börskraschen och därmed innan den Amerikanska och den världsspridda 

lågkonjunkturen. Dessa länder fann sig i en situation där de inte längre kunde, eller fick 

väldigt svårt att, balansera bytesbalansen, särskilt då en stor del av intäkterna från exporten 

krävs för att betala av de fasta räntorna för lånen. Redan år 1929 var det en rad stora nationer 

som inte längre kunde behålla sina valutor till dess nominella värden.
23

 

De tyska penning- och finanspolitiska myndigheterna toppade USA:s dåliga resultat genom 

att dra ner efterfrågan. Detta var en effekt som till stor del berodde på kreditåtstramning i 

Tyskland och den minskade krediten började påverka produktionen i Tyskland redan 1928. 

Kommunerna, som lånade till höga räntor, fick interna ekonomiska kriser. Däribland Berlin 

som 1929 gick i konkurs.
24

 

Under den första fasen av depressionen, dominerade den statiska Keynes effekten. Eftersom 

den andra etappen närmade sig, så ökade dynamiska Mundell effekt i förgrunden. 

Självuppfyllande förväntningar om ytterligare nedgång växte i styrka. Det är omöjligt att 

datera när den dynamiska effekten blev den huvudsakliga med någon precision eftersom vi 

inte har känsliga indikatorer på förväntningar. Det är dock klart att ett byte till deflationistiska 

förväntningar hade gjorts under våren 1931.
25

 

 

 

                                                           
20

 Mankiw, N.G. (2002), s. 288 
21

 Mankiw, N.G. (2002), s. 296 
22

 Mankiw, N.G. (2002), s. 298 
23 Lewis, W. Arthur (1965[1949]), s. 58-68 
24 Temin, Peter (1989), s. 62 
25 Temin, Peter (1989), s. 64 
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2.2 FAS II – SPRIDNINGSEFFEKTER 

För att förstå vidare analys är det viktigt att skilja på skillnaderna mellan försvarsåtgärderna 

devalvering och tullökningar. Dessa kan tyckas vara relativt lika då båda handlar om att skifta 

efterfrågan från övriga världen till det inhemska landet men det visar sig att dessa två åtgärder  

är väldigt olika. De fungerar ofta som komplement till varandra men kan även ses som 

substitut. Tullökningar påverkar realpriserna medens en rad devalveringar i många länder inte 

gör detta. 
26

 

En liten grupp bankirer och ministrar reste runt i Europa och till Amerika i början av 1930-

talet och försäkrade varandra om vikten i deras uppdrag att rädda guldmyntfoten. De 

rekommenderade deflation, sammandragning och skärpning som svar på alla problem. Detta 

gjorde det extra svårt för någon enskild ledare att välja en annan riktning än den som 

rekommenderades.
27

 

Temin framförde fyra framträdande faktorer från hösten 1929 till slutet av 1930 som han 

ansåg var de största bidragen till spridningen av depressionen. Forskning om denna första fas 

av depressionen har koncentrerat sig på USA och minst tre av de fyra rollerna rör händelser i 

just Amerika. De fyra händelserna är börskraschen i New York, Smoot-Hawley-tullökningen 

1930, den så kallade första bankkrisen Friedman och Scwartz, och den globala kollapsen av 

råvarupriser. Även den sista av dessa, trotts världsspridd, tros ha sitt ursprung i USA. Den 

sistnämnda skiljer sig dock en del från de tre första då den är en viktig del av 

förökningsmekanismen och är inte bara en del av den första fasen.
28

 

Den primära förökningsmekanismen i den amerikanska depressionen har identifieras av 

Friedman och Schwartz och anses ha kretsat kring bankpanik. De identifierade den första av 

tre bankkriser i december 1930 som misslyckandet av Bank of USA. Hade bankerna svarat 

med begränsningar av inlösandet av banktillgodohavanden mot kontanter istället, så hade 

depressionen aldrig behövt hända.
29

 

Under den världsspridda deflationen under 1930 så sjönk de nominella lönerna mycket 

långsammare än priser vilket ledde till en större ökning i ration mellan nominella löner och 

                                                           
26

 Eichengreen, Barry & Sachs, Jeffrey. (1984), s. 2-3 
27 Temin, Peter (1989), s. 83-84 
28 Temin, Peter (1989), s. 43 
29 Temin, Peter (1989), s. 47 
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priser. Det blev alltså en skarp uppgång i reala löner och till följd så ökade arbetslösheten och 

outputen sjönk, sett till världsekonomin. 
30

 

Ett hypotetiskt exempel är att jämföra två identiska länder och lägga in ytterligare faktorer så 

som handelsrestriktioner. I en modell av Eichengreen och Sachs dras slutsatsen att om man 

lägger in handelsrestriktion i IS-kurvan så kommer detta att ta ut följderna av devalveringen. 

Tullökningarna ökar priserna och prisuppgången expanderar den aggregerade utbudskurvan 

men minskar kurvan igen genom nedgång i den reala penningmängden. Om båda länderna 

begränsar handeln så kommer dessa impulser från båda länderna ta ut varandra mer eller 

mindre och lämnar således inkomsterna i stort sett opåverkade. Efterfrågan omfördelas mellan 

de, enligt modellen identiska länderna, men det totala förblir mer eller mindre konstant.
31

 

När man tittar tillbaka på krisen så ser man att efterfrågan kvävs av kvoter och tullar men den 

försvinner inte helt utan ersätts med inhemsk efterfrågan. Omfördelningen av tillgångarna är 

dock varken snabba eller kostnadsfria och det visar sig att handelsrestriktioner är skadliga, 

men inte lika skadliga som vissa anser.
32

 

Att handelsrestriktioner anses vara skadliga beror på en rad olika faktorer, men den kanske 

viktigaste är att handeln minskade mer än produktionen på grund av att de flesta länder 

reagerade på lågkonjunkturen genom att öka handelshinder. Dessa handelshinder ökade i 

synnerlighet i marknaderna som berör import av livsmedel och färdigvaror.
33

 

Skälen till att dessa handelshinder, i synnerlighet i form av skatter och tullar, höjdes, var olika 

beroende på vad det var för typ av land. De länder som lånade mycket, och som då också var 

kraftigt skuldsatta, var tvungen att vidta den här typen av åtgärder för att minska sin import, 

då för att kunna uppfylla sina egna åtaganden mot producenterna i landet. Till dessa länder 

var, ovanpå detta, bördan av fasta skulder väldigt betungande, då det vidare ökar förhållandet 

mellan deras disponibla medel då intäkter föll bort för en minskad export. Handelshindren 

som tullar, olika typer av kvoter samt utbyteskontroller sprids som försvarsåtgärder och 

många länder fortsatte med detta. Detta har då i sin tur påverkat alla industrier som är 

beroende av export, då exporten blir beskuren på grund av tidigare nämnda handelshinder. 

Det kan tyckas gynna industriländer att de primära priserna föll, men eftersom exporten också 

sjönk så kan handelsbalansen förbli opåverkad om de primära priserna faller tillräckligt. Det 
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kan i första anblick tyckas vara otaktiskt för dessa länder att införa större handelshinder, men 

det kan förklaras delvis genom att de vill skydda sina bönder som drabbas av höjda 

jordbrukspriser, men även för att öka den inhemska produktionen. Till följd av minskad 

export blev många, tidigare anställda inom exportbranschen, arbetslösa. För att hitta 

sysselsättning till den ökade mängden arbetslösa ville man med minskad import då öka den 

inhemska produktionen. Det spelade ingen större roll vilken orsaken till ökade handelshinder 

var. Resultaten av det var ändå att skatter och tullar ökade kraftigt, och efter ledning av 

Amerikas Hawley-Smoot-lagstiftning som ökade tullarna blev till i juni 1930, så blev 

världshandeln mer och mer bunden.
34

 

En tullökning, precis som en devalvering, är en expansiv politik. Den avleder efterfrågan från 

utländska produkter och riktar den mot inhemska. Det kan därmed skapa ineffektivitet, men 

detta är en vidare effekt. Smoot-Hawley-lagstiftningen som ökade tullarna har haft negativ 

påverkan på alla de länder som exporterade till USA. Den populära åsikten är dock att 

införandet av tullar var en stor del av orsakandet till den Amerikanska depressionen. 

Argumentet för detta var att tullarna minskade efterfrågan av Amerikansk export genom att 

provocera fram utländska tullar som svar på de Amerikanska.
35

 

Ökningen av handelshindren och därmed restriktioner inom handeln visade sig vara väldigt 

kontroversiell. På tiden då de infördes var ekonomer generellt sätt eniga om att det ofta är 

möjligt för ett land att förbättra sin ekonomi genom att minska importen och på så sätt minska 

både arbetslösheten och på samma gång öka BNP. Detta förutsätter dock att ett land gör detta 

på mer eller mindre egen hand, och att omvärlden inte följer i samma spår. När många länder 

gör detta samtidigt, får det dock motsatt effekt. De möjliga fördelarna som uppstår försvinner 

eftersom varje land som inför handelshinder bidrar till ökad arbetslöshet i exportsektorn hos 

motsatta länder. Den snabba minskningen av exporten blir på så sett bidragande till en ökande 

deflation. Anställningsavtalen inom exportindustrin avslutas snabbare än den inhemska 

sysselsättningen expanderar. Vidare så bidrar den allmänna känningen av en kommande 

depression till att hålla tillbaka investeringar till den inhemska industrin och ökar på så viss, 

via en typ av snöbollseffekt, nedgången ytterligare. Detta visar på att en faktor till att 

depressionen kom till var genom restriktioner och handelshinder.
36
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Effekterna av nedgången var väldigt olika från land till land. Sovjetunionen var på denna tid 

isolerade från världsekonomin och påverkades således inte så mycket av nedgången. Japan 

tog till inflationsdrivande åtgärder med en stor satsning på krigsförberedelse. Dock drabbades 

de väldigt hårt som primärproducent till följd av den minska efterfrågan. De skandinaviska 

länderna hade stor fördel av att de var exportörer av den typ av råvaror där efterfrågan 

bibehölls ganska bra under den rådande lågkonjunkturen och drabbades således inte lika hårt 

som vissa andra länder. De länder som drabbades värst hittas i två geografiska områden. Det 

var delvis området som inkluderar USA och Kanada, och dels området runt Tyskland, med 

Tyskland i centrum. De länder som gränsar till Tyskland, särskilt Österrike, Polen, 

Tjeckoslovakien, Italien, Frankrike och Belgien drabbades också hårt. Man kan säga att de två 

stora centrumen för depressionen var USA och Tyskland. Industriproduktionen i Tyskland 

föll lika mycket som den gjorde i USA. Den ytliga förklaringen till detta var samarbetet som 

Tyskland och USA hade, då Tyskland var låntagare av USA. Tyskland har mer eller mindre 

levt på amerikanska lån under 1920 talet, och återkallandet av dessa lån, samt indraget fortsatt 

lånande 1928, satte Tyskland i en väldig ekonomisk knipa. Det kan dock tyckas vara ytligt att 

beskriva problemet som sådant då Tyskland själv har satt sig i situationen de fann sig i, det 

vill säga att de var så beroende av utländska lån. Hade Tysk ekonomisk politik varit 

annorlunda kunde dessa lån ha varit mindre och därmed mindre betydelsefulla när de sedan 

drogs tillbaka. Beroendet av utländska lån berodde till stor del på viljan att investera mer än 

vad landet var villigt att spara. Denna taktik fungerar så länge lånen finns tillgängliga och 

”allt går bra”. Under 1920 talet så var lånen tillgängliga. Arbetslösheten blev låg med ökade 

investeringar, produktionen och exporten ökade snabbt. Det grundläggande felet var beslutet 

att inte göra någonting för att motverka effekterna av uttorkningen av utländska investeringar 

och tillbakakallande av utländska lån. På bekostnad av en minskad vinstmarginal för Tyskland 

hade man kunnat minimera skulder och på så sätt vara bättre förbered på eventuella 

återkallanden av skulder och dylikt.
37

 

När den djupa depressionen senare slog, blev alla politiska policys värda att prövas. Då 

infördes den ovannämnda policyn men efter den sociala och politiska atmosfären hade 

förändrats så pass mycket så blev penningpolitiken snart ett instrument för ökad militär 

aktivitet och krigsförberedelser. Mycket av Tysklands dåliga ekonomi kan skyllas på 

penningpolitikens alltför lätta kreditvillkor upp till 1923, och alltför stränga restriktioner efter 

1928. Om man hade jämnat ut det lika och haft fler restriktioner upp till 1923, och mer 
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inflation efter 1928 så skulle de villkor som förde Hitler till makten förmodligen inte ha 

skapats, och världens historia skulle ha sett annorlunda ut idag.
38

 

Temin hävdar att guldmyntfoten var den primära förökningsmekanismen för att depressionen 

spred sig och efterkrigstidens guldmyntfot spred chocken av kriget på två sätt. Dels genom att 

bidra till en snedvriden deflation till guldmyntfotsländer i slutet av 1929-talet, och dels genom 

att på så sätt föreslå att deflation var en lämplig åtgärd i början av 1930 talet när depressionen 

var ett faktum. Det förstnämnda lade upp förutsättningarna för depressionen under hela 1920-

talet och det senare nämnda riktade den ekonomiska politiken på ett sätt som skapade en 

ekonomisk nedgång.
39

 

Detta kan tyckas vara svårt att acceptera nu eftersom vi bättre förstår oss på huruvida en 

mindre svacka kan överföras mellan länder och huruvida ökade restriktioner och 

handelshinder måste planeras utifrån världsekonomin och andra länders ageranden. Låt oss 

förklara detta genom ett hypotetiskt typexempel för ett land som vi kan kalla för A. När det 

blir en nedgång i A, så överför sig en nedgång till andra länder i första hand genom minskad 

export från A. Om övriga länder då inte vidtar några åtgärder för att motverka detta så sätts 

två multiplikatoreffekter i verk vilka då i sin tur förvärrar den ursprungliga svackan. För det 

första så tvingas övriga länder minska sin import från A med samma totala belopp som As 

export har minskat. Om de övriga länder kunde öka sin import från övriga länder med lika 

mycket som importen minskas från A, så kan svackan hållas isolerad i landet A. Internationell 

handel skulle bara falla med den mängd som den faller för A, och någon multiplikatoreffekt 

skulle inte sättas i verk, utan vi hade bara sett en omfördelning i handeln. Det finns dock en 

rad diskrimineringsregler som inte får brytas och dessa ”skyddar” land A. Ett land måste 

behandla alla andra länder lika, enligt dessa regler, så om inte As valuta justeras, vilket kräver 

samtycke från land A, så måste underskottet i handeln på grund av land A minskas med en 

multiplikator av underskotten. Om inte särskilda åtgärder vidtas så kommer således en 

sänkning av importen från land A endast uppnås genom en minskning av intäkter flera gånger 

större än denna minskning. Eftersom detta är ett hypotetiskt exempel så passar det sig bra att 

använda oss av hypotetiska, enkla siffror för att förklara detta. Låt oss till exempel minska As 

import med 1 enhet. Då måste alla andra länder, för att följa diskriminationsreglerna, minska 
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sin import med 6 enheter. För att minska importen med 6 enheter så kommer man behöva 

sänka inkomsten och produktionen med 30 enheter.
40

 

Den första multiplikatorn kan då undvikas genom att diskriminera mot land A genom allmän 

valutadepreciering eller diskriminerande avgifter och/eller licenser. Den andra multiplikatorn 

kan undvikas om importen skärs av direkt genom att införa tullar eller genom att licensiera 

istället för att vänta på att den ska skäras av genom naturliga processer som då kommer 

sträcka sig från tidigare exportsiffror.
41

 

Det hade således varit bra, med facit i hand, att uppföra denna typ av diskriminerande tullar 

uteslutande mot USA. Detta hade då eventuellt hjälpt till att isolera nedgången utan, eller med 

en mindre multiplikatoreffekt.
42

 

Oron över tullarna som handelshinder är det ända som verkligen inte var speciellt för just 

denna nedgången utan det hade vid den här tiden alltid varit ett hett ämne, oavsett 

konjunkturläge. En konferens som hölls i februari 1930 resulterade i en ”tullvapenvila” och 

denna undertecknades av 18 länder, därav en rad verkställande länder i Europa. Denna 

innebar att man skulle förlänga alla befintliga kommersiella avtal fram till april 1931, och att 

man inte skulle agera på annat utan att först samråda med berörda parter. Ytterligare 

satsningar på konferenser hölls 1930 och 1931 utan att uppnå större resultat.
43
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2.3 FAS III – DEVALVERING OCH HANDELSHINDER 

Utrikeshandeln blev för många länder näst intill obefintlig på grund av effekten av 

kombinationen av depressionen och handelsrestriktioner. Varje land försökte upprätthålla sina 

egna producenter på bekostnaden av utländska producenter. De rådde utspritt en så kallad 

”beggar-thy-neighbor” politik. 
44

 

På samma sätt som vi ser multiplikatorer förvärra nedgången, så kan en minskning av tullar 

då multiplicera uppgången. Om ett land börjar öka sin produktion, sysselsättning och import, 

så kommer andra länders nytta i form av produktion och sysselsättning öka till följd av den 

ökade exporten. De kommer då till följd även öka importen gentemot varandra och vi kommer 

att se en uppåtgående spiral som expanderar landets totala handel med flera gånger den första 

höjningen.
45

 

De argument som föreslår en höjning av tullar bör också argumentera för att sänka dem igen 

när landet har ”nått botten”. Det misstag som gjordes av länder under depressionen var inte i 

lika stor grad att höja tullarna i början, utan snarare att inte höja dem när produktionen smått 

ökade igen något år senare.
46

 

Trotts att nedgången i Amerika begränsade efterfrågan på råvaror, så minskades 

produktionsverksamheterna inte i lika stor grad. Man kan säga att nedgången i världshandeln 

översteg minskningen i produktionen, bortsett från råvaror, och lika så gäller den kommande 

återhämtningen år 1937 då produktionen överträffade handeln.
47

 

Den brittiska devalveringen är universellt generellt sett betraktad som ett politiskt 

misslyckande. Dock kan det ligga en viss begränsad politisk framgång i misslyckandet. 

Keynes rekommenderade devalvering i början av augusti och den brittiska handelsbalansen 

förbättrades markant till följd av avskrivningar av pundet vilket ledde till ökad export och 

minskad import.  Detta gav en stimulans till den inhemska produktionen och de monetära 

myndigheterna samt skattemyndigheterna frigjordes så att de i sin tur kunde föra en ännu mer 

expansiv politik. Policyn gav dock bara en begränsad framgång eftersom de brittiska 
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myndigheterna inte tog tillfälle i akt vilket de enligt Temin borde ha gjort. Istället tog de 

bankräntan och fyllde på sina uttömda reserver för att kunna bekämpa inflationen. 
48

 

London hade vi denna tid stora kortsiktiga lån, dock var dessa bundna som kreditskulder till 

Österrike och Tyskland. Englands centralbank, Bank of England, var därför tvungna att betala 

i guld. Dessa guld-uttag skedde så snabbt att i september 1931 stängdes alla guld-

utbetalningar. Storbritannien var nu utanför guldmyntfoten och pundet fick då depreciera. De 

psykologiska konsekvenserna som följde nedläggningen av guldmyntfoten var stora. Det 

pratades om ”pundets fall” vilket var en av orsakerna till att svackan fortsatte. Förhoppningar 

om att nedgången skulle upphöra inom kort var nu definitivt borta.
49

 

Försvagningen av pundet följdes genast av ett antal andra länder. Devalveringen av valutor 

genom att gå ifrån guldmyntfoten verkade som en bra idé, speciellt nu när en av världens 

största ekonomier hade lämnat. Nästan omedelbart så lämnade Kanada, Indien, Island, 

Danmark, Egypten, Norge och Sverige guldmyntfoten, och i slutet av 1932 hade antalet 

valutor som gått ifrån guldmyntfoten sedan 1929 stigit till 32. En del av dessa länder valde att 

hålla sina valutor knutna till pundet, och en del valde att införa helt rörlig växelkurs. Således 

så var det i slutet av 1931 tre valuta-grupper som länderna var anslutna till; de som 

fortfarande var knutna till guldet, de som var knutna till pundet, och de som var fria.
50

 

Detta skapade ett stort problem för länder som var kvar på guldmyntfoten och guldmyntfoten 

i sig blev ytterligare ett stort hinder för internationell handel. Eftersom de fria valutorna 

devalverade och sjönk i värde, så var prisnivåerna i dessa länder mycket lägre än de i 

guldmyntfotsländerna. De viktigaste länderna fortfarande kvar på guldstandarden var USA, 

Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Italien och Polen. USA var dock fortfarande så pass 

starkt att de kunde tåla den höga belastningen som guldmyntfoten medförde. De andra 

länderna fick ta till desperata åtgärder för att hålla bytesbalansen i någorlunda ordning. Ökade 

tullavgifter och/eller en ökning av importkvoter blev aktuella, också även för många länder 

som hade minskat sin valuta. I slutet av1931 var valutaregleringen i kraft i Portugal, Turkiet, 

Spanien, Brasilien, Tyskland, Ungern, Chile, Colombia, Tjeckoslovakien, Grekland, Uruguay, 

Bolivia, Österrike, Argentina, Jugoslaven, Lettland, Bulgarien, Nicaragua, Estland och 

Danmark och 1932 följde många fler. Många länder hade även börjat övergå till allmänna 

tillstånd för import, och de större av dessa länder inkluderar Brasilien, Lettland, Danmark, 
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Turkiet, Estland, Frankrike, Japan, Holland och Spanien, och listan över länder som hade ökat 

sina tullar är mycket längre.
51

 

Till följd av denna stora nedgången i den internationella handeln så kom oron. Många 

internationella konferenser hölls för att diskutera bra lösningar för att få igång världshandeln 

igen. Uppmärksamheten i dessa konferenser var riktade på en rad olika frågeställningar där de 

viktigaste var dels möjligheten att kunna säkra en tull i vapenvila. Det diskuterades även 

lösningar till de särskilda problem som hade framstått i Östeuropa och även om 

guldmyntfoten i helhet. Ytterligare ett hett ämne på konferenserna var möjligheten till 

tullunioner samt hanteringen av många länders skulder och skadestånd.
52

 

 

2.4 KINDELBERGERS ÅTERBLICK 

När Kindleberger diskuterar den stora depressionen så ställer han sig de så kallade ursprungliga 

frågorna för depressionen. Han besvarar dem genom att först börja med att säga att han inte 

medvetet ska ha undertryckt fakta som inte passar till förklaringen, utan ha använt sig av 

statistik, fakta och händelser från historien. Han påstår sig inte heller ha ignorerat andra kända 

förklaringar och orsaker. En rad stora ekonomer har olika förklaringar och kortfattat kan de 

sammanfattas som följande.  Friedman ser huvudanledningen till depressionen i den 

amerikanska penningpolitiken. Robbins anser det huvudsakligen vara missbruk av 

guldmyntfoten och Keynes anser det vara till stor del på grund av felaktig deflation. 
53

 

 

Kindleberger förklarar depressionens bredd, djup och längd på, dels att det internationella 

ekonomiska systemet blir instabilt av brittisk oförmåga, och dels på grund av USAs ovilja att 

ta ansvar och stabilisera det genom att sätta fem viktiga funktioner i verk. Dessa funktioner är 

att ha en relativt öppen marknad för nöd-varor, ge en så kallad kontracyklisk, eller åtminstone 

stabil, långsam utgång. De andra viktiga funktionerna var policys för ett relativt stabilt 

växelkurssystem, en säkerställning av samordningen av den makroekonomiska politiken samt 

att agera som så kallat ”lender of last resort” genom att ge stryka alternativt skjuta på lån-

återtag samt att ge annan likviditet till behövande länder i finanskrisen. Dessa funktioner ska 

organiseras och utföras av ett enda land som tar på sig ansvar för systemet.
54
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Det finns störningar som är så pass djupa att det inte skulle hjälpa med denna typ av agerande. 

Dock så hjälpte det inte med en överproduktion i råvaror, Frankrikes krav på krigsskadestånd 

från Tyskland, USA:s krav på betalning av skulder från första världskriget, övervärdering av 

pundet och undervärdering av den franska francen, den stoppade utlandsutlåningen från New 

York och börskraschen. Dock kan det tyckas att de försvar som fanns borde kanske ha klarat 

av det, lika så om något land hade agerat som stabilisator, att depressionen kunde ha minskats 

eller eventuell undvikits. 
55

 

 

Kindleberger påstår att svårigheten i det hela låg i stora dolda instabiliteter i systemet och 

avsaknaden av en stabilisator. Före första världskriget så har världen stabiliserats av 

Storbritannien, genom utlösandet av de tidigare nämnda fem funktionerna, mer eller mindre. 

Då var guldmyntfoten dock en stor del av stabiliserandet, något som redan var infört innan 

den stora depressionen. År 1929-1931 så kunde inte Storbritannien längre fungera som en 

stabilisator, och USA verkade ovilliga. När varje lands intresse var att skydda sina enskilda, 

inhemska intressen istället för att se till världsekonomin, så gick det världsekonomiska 

intresset inte att upprätthålla, och när världsekonomin gick in i depressionen, så gjorde de 

inhemska intressena det också.
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55Kindleberger, Charles Poor (1986), s 290 
56Kindleberger, Charles Poor (1986), s 290 
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3 EMPIRISKA TEST 

 

Jag vill försöka se hur, beroende på olika variabler, ett land är mer eller mindre känslig för en 

kommande kris. Genom att ta fram en rad variabler för att analysera deras relevans och 

sammanhang hoppas jag kunna finna klarhet i mottagligheten för en kris. BNP sjönk, som 

beskrivet tidigare, mellan 1929 och 1931 och för att förklara detta så kommer det behövas en 

rad olika variabler. 

Här kommer jag ta upp alla förklaringsvariabler jag senare kommer att presentera i under 

Datakapitlet. Det vill säga alla oberoende variabler som ska in i regressionsanalyserna. Till 

exempel hur nedgång i BNP kan förklaras av ett lands export som andel av BNP, ett lands 

offentliga utgifter som andel av BNP, ett lands industriproduktion eller ett lands prisindex. 

Man kan se att alla faktorer, stora som små, spelar roll för huruvida ett visst land drabbades av 

krisen. Beroende på vilka spridningsmekanismer man kollar på så läggs det olika tyngd på 

olika faktorer. En av de mest diskuterade faktorerna är olika typer av handelshinder och 

handelsrestriktioner och då drabbas exportriktade länder väldigt hårt. Så exportfaktorn och 

importfaktorn är väldigt viktiga, speciellt när man tittar på tullar som spridningsmekanism. 

Huruvida ett land är jordbruksland eller industri land spelar här också stor roll. Det spelar 

också stor roll vad det är för typ av varor ett land producerar eller vilken typ av råvaror de 

importerar/exporter då olika råvaror och varugrupper blev hårdare drabbade än andra. 

När hänsyn tas till att förhållandet mellan det inhemska landet och utlandets köpkraft via våra 

inkomster så kallas detta terms of trade. Det är alltså att bytesförhållandet mellan inhemska 

och utländska varor och tjänster som förändras och därmed får vi ändrade terms of trade. BNP 

kan således vara oförändrat men om vi relativt till utlandet får billigare tjänster och varor så 

kan vår terms of trade ha förändrats och även då ett annat mått, kallat BNI.
57

 I uppsatsen är 

vissa siffror BNI och vissa är ren BNP, vilket kan göra statistiken aningen osann i vissa fall. 

Att vissa siffror visas i BNI beror på att det inte finns data tillgängligt för variabeln i fråga i 

BNP. 

                                                           
57 Fregert, Klas & Jonung, Lars. (2010), s. 65 
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Jag har använt mig av tvärsnittsstudier för att kunna göra regressionsanalyserna. Med detta 

menas att jag har använt mig av tvärsnittsdata vilket kan förklaras som observationer från 

olika länder för en viss tidpunkt, i mitt fall då 1929-1931. 
58

 

En rad olika relevanta förklaringsvariabler finns det inte data att finna om. De två som känns 

mest relevanta och som tyvärr har blivit utelämnade är nominella och reala löner, samt 

nominella och reala räntor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
58 Fregert, Klas & Jonung, Lars. (2010), s. 46 
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4 DATA 

 

För analys och resultat har data samlats för relevanta länder. Data har samlats för följande 

länder; Danmark, Frankrike, Italien, Tyskland, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, 

Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. Dock är inte alla länder inräknade vid all 

datainsamling då vissa länder inte hade data publicerad för den gällande variabeln under åren 

1929-1931. 

Nedan följer en lista variabler vars data är hämtade från årsböcker. Data har presenterats i 

inhemsk valuta för varje enskilt land och är omräknad till indextal och procentuell förändring. 

Följande variabler gäller ovanstående för: BNP, Export, Import och Offentliga utgifter. 

Ytterligare tre variabler tas upp, varav två är direkt hämtade som indextal. Dessa är Priser och 

Industriproduktion. Arbetslöshetsdata är hämtad direkt som procent av den lämpliga 

arbetskraften i landet i fråga. 

En del data är utelämnad för vissa specifika länder ett fåtal gånger. Detta gäller för Schweiz i 

variabeln industriproduktion. Det gäller också för Frankrike, Italien och Spanien gällande 

arbetslöshet.  

 

Tabell 1: Variabler och länder
5960

 

    
Offentliga 

 
Industri- 

 

 
BNP Export Import Utgifter Priser Produktion Arbetslöshet 

Danmark X X X X X X X 

Frankrike X X X X X X   

Italien X X X X X X   

Tyskland X X X X X X X 

Nederländerna X X X X X X X 

Norge X X X X X X X 

Spanien X X X X X X   

Sverige X X X X X X X 

Schweiz X X X X X   X 

Storbritannien X X X X X X X 

USA X X X X X X X 

 

                                                           
59 Mitchell, B. R. (2007a) 
60 Mitchell, B. R. (2007b) 
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5 RESULTAT 

 

5.1 TIDSANALYS 

Nedan följer resultaten av en rad tidsanalyser för att se utvecklingen från 1929 till 1931. Alla 

länder har börjat på ett individuellt indextal på 100, som sedan har förändrats beroende på 

presenterad data för 1930 och sedan 1931. X-axeln representerar tidslinjen där tiden årsvis går 

från 1929 till 1931. Y-axeln representerar indextalen där man tydligt ser att alla länder har ett 

gemensam startindex år 1929 på 100. För att förtydliga så är diagrammen uppdelade i två 

delar, detta för att tolv linjer i ett diagram kan vara svåra att skilja från varandra.  

 

Diagram 1: Förändringen av BNP 1929-1931, tidsserie, årsvis
6162

 

 

                                                           
61 Mitchell, B. R. (2007a) 
62 Mitchell, B. R. (2007b) 

80

85

90

95

100

105

110

1929 1930 1931

BNP(1)

Danmark

Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

Norge



27 
 

 

Vi ser i diagrammen att USA, Polen och Tyskland är de länder som fick den största 

förhållandevisa nedgången i BNP. Eftersom USA:s och Tysklands ekonomier var så pass 

stora, så kan vi även anta att de fick de monetärt största nedgångarna också. 
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Diagram 2: Förändringen av priser 1929-1931, tidsserie, årsvis
6364

 

 

 

Deflationen, det vill säga faktumet att priserna sjönk, märks tydligt i samtliga länder förutom 

Spanien. USA, världens storekonomi, var det landet där priser sjönk mest och alla andra 

länder upplevde en förhållandevis jämn prisminskning. 

 

 

 

                                                           
63 Mitchell, B. R. (2007a) 
64 Mitchell, B. R. (2007b) 
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Diagram 3: Förändringen av arbetslöshet 1929-1931, tidsserie, årsvis
6566

 

 

 

USA toppar även listan gällande arbetslöshet för de utvalda länderna. Polen och 

Nederländerna blev också hårt drabbade. Danmark upplevde en minskad arbetslöshet 1930 för 

att sedan se den öka lite under 1931. Notera att Spanien, Frankrike och Italien alla ligger 

konstant på 0 då det inte fanns data tillgängligt för de länderna. 

 

 

 

                                                           
65 Mitchell, B. R. (2007a) 
66 Mitchell, B. R. (2007a) 
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Diagram 4: Förändringen av export 1929-1931, tidsserie, årsvis
6768

 

 

 

Exporten sjönk för alla länder förutom Spanien. USA och Storbritannien var de länder som 

upplevde den största minskningen av exporten och för USA ser man tydligt att den sjönk med 

över 50 procent.  

 

 

 

                                                           
67 Mitchell, B. R. (2007a) 
68 Mitchell, B. R. (2007b) 
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Diagram 5: Förändringen av import 1929-1931, tidsserie, årsvis
6970

 

 

 

Precis som exporten så var det USA och Storbritannien som minskade sin import mest. 

Spanien som vi tidigare såg hade lyckats undgå en minskad export har dock en minskad 

import med runt 22 procent. Notera även att under det första året 1929-1930 så upplevde både 

Norge och Spanien en någorlunda jämn import utan större minskningar. 

Ett intressant diagram är diagram 2: Priser. Bortsett från USA och Spanien så sjönk alla andra 

länders priser relativt jämt och landade på en minskning mellan 15 och 25 procent. 

Relativpriserna mellan dessa länder är således relativt oförändrad då minskningarna kan 

                                                           
69 Mitchell, B. R. (2007a) 
70 Mitchell, B. R. (2007b) 
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tyckas ”ta ut varandra” då den reala prisminskningen är mycket mindre än den nominella sett 

till dessa länder.  

Export och importminskningarna skiljer sig åt då minskningarna i exporten generellt sätt är 

mer åt det linjära hållet jämfört med minskningarna i import. Importen har snarare en brantare 

minskning 1930-1931 än vad minskningen är 1929-1930. Vi ser alltså tydligare minskningar 

senare i studien. Detta kan eventuellt ha att göra med bokföring då man hellre visade på en 

minskad export initialt än en minskad import samt att exporten bokförs tidigare än importen. 

 

5.2 ENKEL REGRESSIONSANALYS 

Nedan presenteras diagram 6 till 8 och de är baserade på enkla regressionsanalyser. Samtliga 

tre diagram har en Y-axel som representerar BNP. Den är framtagen för det förändrade värdet 

av BNP mellan 1929 och 1931 och är sedan delat med BNP 1929 i respektive land för att 

justera den till procentuella tal för en tydligare jämförelse. X-axeln visar den aktuella 

variabeln som är justerad till initialt BNP för att se en eventuell ned- eller uppgång. Eftersom 

analyserna är menade att hitta korrelation mellan faktorerna i utgångsläget så är X-axeln 

räknad för år 1929.  
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Diagram 6: Förhållande mellan nedgång i BNP 1929-1931 och Exportandel 1929, enkel 

regression
7172

 

 

I diagrammet ovan så har vi en trendlinje med ekvationen 

Y=-0,2257x + 0,1702 

Detta är alltså ekvationen av den prediktion som analysen ger oss. Med ett r2-värde på 0,04 så 

förstår vi att denna prediktion är till stor sannolikhet osann i de flesta fallen och utifrån den 

tillgängliga datan så finns det ingen betydelsefull korrelation mellan BNP och export. Tar vi 

bort trendlinjen så ser man redan innan väldigt tydligt att det inte finns något linjärt 

förhållande. Hade merparten av länderna, det vill säga de blå rutorna, legat längs med linjen 

så hade vi då sett ett linjärt förhållande eller en så kallad trend.  

 

 

 

 

 

                                                           
71 Mitchell, B. R. (2007a) 
72 Mitchell, B. R. (2007b) 
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Diagram 7: Förhållande mellan BNP och import, enkel regression
7374

 

 

Gällande förhållandet mellan BNP och import så ser vi en trendlinje med ekvationen 

Y=-0,2814x + 0,1922 

Här ser vi ett r2-värde på 0,1163 vilket är ett lågt värde som indikerar att det inte finns någon 

betydelsefull korrelation mellan BNP och Export. Även här ser vi att det inte finns något 

linjärt förhållande i de två variablerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Mitchell, B. R. (2007a) 
74 Mitchell, B. R. (2007b) 
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Diagram 8: Förhållande mellan BNP och offentliga utgifter, enkel regression
7576

 

 

När vi analyserar förhållandet mellan BNP och offentliga utgifter får vi en trendlinje med 

ekvationen 

Y=-0,4752x + 0,2004 

Vi har ett r2-värde på 0,1962 vilket är lågt, då man säger att för att det ska finnas en 

betydelsefull korrelation så ska r2-värdet ligga på över 0,8. Vi ser inte heller här någon linjär 

trend i punkterna och det finns inte någon betydelsefull korrelation mellan BNP och offentliga 

utgifter för denna tidpunkt.  

Tyvärr får vi låga r2 värden på samtliga enkla regressionsanalyser. Detta betyder att det inte 

verkar finnas någon korrelation mellan varken BNP och import, BNP och export eller BNP 

och offentliga utgifter. Detta kan bero på att man inte kan ensamt peka på en variabel och se 

en påverkan på BNP utan att alla samspelar och det faktiskt är en väldigt komplex 

kombination av multiplikatorer och andra typer av spridningsmekanismer. Med detta i åtanke 

känns det logiskt att en ensam variabel inte har en utmärkande korrelation med en deflation 

och speciellt inte med en depression.  

 

                                                           
75 Mitchell, B. R. (2007a) 
76 Mitchell, B. R. (2007b) 
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5.3 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS 

För att bättre analysera förändringen i BNP mellan 1929 och 1931 har jag valt att göra två 

multipla regressionsanalyser där min beroende variabel är förändring i BNP.  

I Den första analysen vill jag se hur förändringen i BNP står i relation till mina oberoende 

variabler, vilka är förändring i export (X Variable 1), förändring i priser (X Variable 2) och 

förändring i industriproduktion (X Variable 3). Länderna jag har med i analysen är Danmark, 

Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien och 

USA. 

Tabell 2: Resultat från multipel regressionsanalys, förändring 1929-1931
7778

 

 

 

Tabell 3: Förenklad tabell från multipel regressionsanalys, förändring 1929-1931
7980

 

 
Koefficient T-värde P-Värde 

Export 0,0004 0,0011 0,9991 

Förändring i priser 0,6581 1,0614 0,3293 

Industriproduktion 0,1531 0,5992 0,571 

 

                                                           
77 Mitchell, B. R. (2007a) 
78 Mitchell, B. R. (2007b) 
79 Mitchell, B. R. (2007a) 
80 Mitchell, B. R. (2007b) 
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I min andra analys har jag, för att analysera om utgångsläget i olika sektorer påverkar 

förändringen av BNP mellan 1929 och 1931, gjort en multipel regressionsanalys med återigen 

förändring i BNP som beroende variabel. Som oberoende variabler används utgångsläget, år 

1929, i export (X Variable 1), statliga utgifter (X Variable 2) och import (X Variable 3). Även 

här är data hämtad från 10 relevanta länder; Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, 

Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. 

 

Tabell 4: Resultat från multipel regressionsanalys, utgångsläge 1929
8182

 

 

 

Tabell 5: Förenklad tabell från multipel regressionsanalys, utgångsläge 1929
8384

 

 
Koefficient T-värde P-Värde 

Export -0,5349 -0,2066 0,8431 

Statliga utgifter 1,6025 0,6301 0,5519 

Import -2,0337 -0,4837 0,6457 

 

 

Inte heller i mina multipla regressionsanalyser ser vi några signifikanta samband mellan våra 

oberoende variabler och vår beroende. T-värdena är genomgående väldigt låga vilket innebär 

                                                           
81 Mitchell, B. R. (2007a) 
82 Mitchell, B. R. (2007b) 
83 Mitchell, B. R. (2007a) 
84 Mitchell, B. R. (2007b) 
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att koefficienten inte kunde uppskattas med säkerhet. Rimligtvis, då vi har t-värden som är 

väldigt låga, så är p-värdena genomgående höga. Detta visar på ett väldigt lågt och irrelevant 

samband mellan variablerna i modellen. Gällande koefficienterna i analyserna så ser vi ett 

negativt samband mellan BNP och samtliga variabler i den första multipla 

regressionsanalysen. Detta är rimligt då den mäter förändringen i de olika variablerna som 

alla är negativa. Rimligtvis så minskar BNP när det sker en negativ förändring i till exempel 

export eller industriproduktion. Det är i den andra analysen ett positivt samband mellan BNP 

och samtliga variabler förutom för offentliga utgifter. Detta är rimligt då en ökning i 

offentliga utgifter ger en minskning i BNP. Eftersom vi har förändringen i BNP som beroende 

variabel och det rådde en deflation som kommer förändringen i BNP vara ett negativt tal. Man 

kan därför säga att de variablerna med en positiv koefficient har ett negativt samband till BNP 

och de variablerna med en negativ koefficient har ett positivt samband till BNP. 
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6 AVSLUTNING 

 

Inledningsvis kan man avsluta uppsatsen med att påstå att, trots att olika länder hade olika 

förhållande, så rådde det en högkonjunktur sett till världsekonomin. Denna högkonjunktur var 

ett faktum, även i USA, där depressionen hade sitt ursprung. Högkonjunkturen var, i detta fall, 

mer fördelaktig för industriproduktionen än vad den var för jordbruket och 

industriproduktionen steg kraftigt under denna tid. 

Man kan tydligt se i tidsanalyserna att USA toppar samtliga listor gällande minskad import, 

minskad export, ökad arbetslöshet, nedgång i priser samt nedgång i BNP. Eftersom USA var 

världens största ekonomi så stannar inte denna depression enbart i USA utan kommer sprida 

sig till andra delar av världen. 

Den inledande frågan som känns mest relevant för diskussion är vilka kanaler som 

depressionen spred sig genom och vad det var som gjorde att depressionen kunde bli så djup 

och bred. Man kan sammanfatta de olika slutsatserna gällande impulser från tidigare 

ekonomer till att de viktiga impulserna bakom depressionen var Första Världskriget, 

börskraschen i New York 1929 och införandet av Smoot-Hawley-tullökningen. Vidare är det 

viktigt att diskutera de förökningsmekanismer som fick depressionen att sprida sig vidare och 

växa efter dessa tidigare nämnda impulser.  

Till följd av den minskade utlåningen kunde många länder inte fortsätta i dess rutiner som 

byggde på just finansieringen av lånen. Dessa länder som var mest beroende av lån drabbades 

således hårdast av detta. Lika så gäller tillbakakallandet av tidigare lån, speciellt då från USA. 

Detta gjorde att skuldsatta länder drabbades, vilka ofta var samma länder som de som lånade 

mycket. Detta är en stor del av mekanismen som spred depressionen internationellt. Det 

viktigaste landet att ta upp här är Tyskland, som lånade mycket av USA och ovanpå detta 

redan hade stora skulder till följd av första världskriget. Många andra länder i Europa 

drabbades således indirekt, då de handlade mycket med Tyskland. 

Till följd av den minskade inflationen sjönk priserna, speciellt priserna för råvaror. Denna typ 

av deflation beskrevs tidigare i två underkategorier, statisk och dynamisk. Detta bidrog också 

till depressionen och när priserna sjönk och deflationen var i full fart så började många länder 

fokusera på att rädda den inhemska ekonomin genom att dra ner på importen och handla mer 
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inom landet. Detta gjordes genom tullar och vi har lärt oss att om alla gör detta så blir det 

ekonomiskt kostsamt för alla inblandade parter. Denna typ av omstrukturering och 

volymminskning av handeln är inte bara ekonomiskt kostsamt utan även tidsmässigt kostsamt.  

Det ovannämnda har sedan skapat en monetär kris vilket resulterar i räntefall och dålig 

framtidstro. När räntorna sjunker och framtidstron försämras så minskar både konsumtion och 

investeringar, vilket i sin tur bidrar till en ännu starkare deflation. Krediter begränsas och 

lönsamheten hos företag minskar.  

Eftersom löneavtal är bundna så tog de längre tid för dem att sjunka än vad priset gjorde. 

Priset sjönk alltså snabbare än den nominella lönen vilket gav en ökad arbetslöshet. 

Branschen som drabbades hårdast av detta var exportindustrin som redan var svårt drabbad av 

alla tullar och skatter för utrikeshandel.  

Deflationen ökade ytterligare när Storbritannien gick från guldmyntfoten och deprecierade 

valutan. ”Pundets fall” bidrog till ytterligare pessimistisk framtidstro och när sedan en del 

länder valde att följa i Storbritanniens fotspår fick de länder som var kvar på guldmyntfoten 

väldigt svårt att konkurrera. Detta på grund av att de länder som lämnade guldmyntfoten 

tidigt, och lät sin växelkurs depreciera, Sverige inkluderat, fick en betydligt bättre export på 

grund av den svaga valutan. 

För att anknyta resultatet till teorin och de vi har lärt oss tidigare så kan vi på samtliga ställen 

se att nedgången i BNP ges på grund av en lång rad faktorer, vissa av dem vi har tagit upp och 

analyserat. De autonoma efterfrågeförändringarna som skedde skiftade IS kurvan inåt. En stor 

del av påverkandet av  IS kurvan kan härledas till exporten. På grund av tullar och andra 

handelshinder så minskade exporten väldigt drastiskt. Exporten minskade även på grund av att 

BNP i övriga världen även gick ner sett från exportlandet. För att spä på effekten så var det en 

generellt sätt pessimistisk syn vilket minskade investeringarna vilket också styrde IS kurvan 

inåt.  

Om ett land har en hög exportandel betyder det att, förutsatt att allt annat är lika, att en given 

procentuell nedgång i exporten leder till en större förväntad nedgång i BNP och pessimismen, 

minskade investeringar och minskad konsumtion blir ännu starkare och skiftet av IS kurvan 

går ännu längre inåt. Detta kunde då motverkas med hjälp av till exempel devalveringar som 

på så sätt skiftar tillbaka IS kurvan. 
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Vi såg även tydliga skift i LM kurvan då efterfrågan på pengar ökade. Ett skift i LM kurvan i 

USA spred sig till andra länder till exempel via guldmyntfoten. 

Allt ovan var byggt runt generellt egensinnig och dålig policy-making, och när alla länder 

vände ryggen mot omvärlden för att skydda sig själva så grävde de i verkligheten sin egen 

grav. När ett land är i kris är det annorlunda åtgärder som ska tas än om hela världen är i kris.  
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8 APPENDIX 

 

Grossistpriser 

  1929 1930 1931 Snitt Förändring Förändring % 

 Danmark 100 87 76 88 -24 -24% 

 Frankrike 100 87 74 87 -26 -26% 

 Tyskland 100 91 81 91 -19 -19% 

 Italien 100 90 78 89 -22 -22% 

 Nederländerna 100 88 75 88 -25 -25% 

 Norge 100 94 84 93 -16 -16% 

 Polen 100 89 78 89 -22 -22% 

 Spanien 100 100 101 100 1 1% 

 Sverige 100 87 79 89 -21 -21% 

 Schweiz 100 90 78 89 -22 -22% 

 UK 100 88 77 88 -23 -23% 

 USA 100 87 68 85 -32 -32% 

 

Totala Statliga Utgifter 

(Tusen miljoner) 

  1929 1930 1931 Snitt Förändr. Förändr.% 

Kroner Danmark 323 324 317 321 -6 -2% 

Francs Frankrike 59335 55712 53428 56158 -5 907 -10% 

Marks Tyskland 8187 8392 6995 7858 -1 192 -15% 

Lire Italien 20841 20858 25856 22518 5 015 24% 

Guilders Nederländerna 729 738 865 777 136 19% 

Kroner Norge 387 376 374 379 -13 -3% 

Zlotys Polen 2993 2814 2468 2758 -525 -18% 

Pesetas Spanien 3207 3330 3476 3338 269 8% 

Kroner Sverige 792 811 819 807 27 3% 

Francs Schweiz 377 483 404 421 27 7% 

Pounds UK 782 814 819 805 37 5% 

US Dollars USA 3127 3320 3577 3341 450 14% 
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Index för industriproduktion 

  1929 1930 1931 Snitt Förändring Förändring % 

 Danmark 100 105 100 102 0 0% 

 Frankrike 100 100 82 94 -18 -18% 

 Tyskland 100 89 75 88 -25 -25% 

 Italien 100 95 87 94 -13 -13% 

 Nederländerna 100 102 96 99 -4 -4% 

 Norge 100 101 83 95 -17 -17% 

 Polen 100 89 79 89 -21 -21% 

 Spanien 100 105,3 94,5 100 -6 -6% 

 Sverige 100 102 98 100 -2 -2% 

 Schweiz - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

 UK 100 96,7 92 96 -8 -8% 

 USA 100 103 117 107 17 17% 

 

External Trade Aggregate Current Value 

(Miljoner) 

  1929 
Import 

1929 
Export 

1930 
Import 

1930 
Export 

1931 
Import 

1931 
Export 

Kroner Danmark 1715 1616 1656 1524 1410 1260 

Francs Frankrike 58221 50139 52511 42835 42206 30436 

Marks Tyskland 13359 13486 10349 12036 6713 9592 

Lire Italien 21303 14767 17347 12119 11643 10210 

Guilders Nederländerna 2766 2005 2427 1728 1896 1315 

Kroner Norge 1073 752 1065 684 861 467 

Zlotys Polen 3111 2813 2246 2433 1468 1879 

Pesetas Spanien 3895 2506 3895 3250 2977 2525 

Kroner Sverige 1783 1812 1662 1550 1428 1122 

Francs Schweiz 2731 2098 2564 1762 2251 1349 

Pounds UK 1221 729 1044 571 861 391 

US 
Dollars 

USA 4463 5324 3104 3897 2119 2451 
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BNP 

   1929 1930 1931 Snitt Förändring Förändring % 

 Danmark  17 855 18 917 19 127 18633 1 272 7% 

 Frankrike  194 193 188 558 177 288 186680 -16 905 -9% 

 Tyskland  262 284 258 602 238 893 253260 -23 391 -9% 

 Italien  125 180 119 014 118 323 120839 -6 857 -5% 

 Nederländerna  44 270 44 170 41 475 43305 -2 795 -6% 

 Norge  9 468 10 181 9 385 9678 -82 -1% 

 Polen  58 980 56 247 52 177 55801 -6 803 -12% 

 Spanien  63 570 61 435 59 871 61625 -3 699 -6% 

 Sverige  23 651 24 138 23 268 23685 -383 -2% 

 Schweiz  25 466 25 301 24 246 25005 -1 220 -5% 

 UK  251 348 249 551 236 747 245882 -14 600 -6% 

 USA  843 334 768 314 709 332 773660 -134 002 -16% 

 

BNP Per Capita 

   1929 1930 1931 Snitt Förändring Förändring % 

 Danmark  5 075 5 341 5 359 5258 284 6% 

 Frankrike  4 710 4 532 4 235 4492 -475 -10% 

 Tyskland  4 051 3 973 3 652 3892 -400 -10% 

 Italien  3 093 2 918 2 877 2963 -217 -7% 

 Nederländerna  5 689 5 603 5 185 5492 -504 -9% 

 Norge  3 387 3 627 3 323 3446 -64 -2% 

 Polen  2 117 1 994 1 823 1978 -294 -14% 

 Spanien  2 739 2 620 2 529 2629 -210 -8% 

 Sverige  3 869 3 937 3 782 3863 -87 -2% 

 Schweiz  6 332 6 246 5 943 6173 -389 -6% 

 UK  5 503 5 441 5 138 5361 -365 -7% 

 USA  6 899 6 213 5 691 6268 -1 207 -18% 
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Arbetslöshet 

 1929 1930 1931 Snitt Förändring % 

Danmark 15,5 13,7 17,9 16         2,40  

Frankrike - - - #VALUE! #VALUE! 

Tyskland 13,1 15,3 23,3 17       10,20  

Italien - - - #VALUE! #VALUE! 

Nederländerna 5,9 7,9 14,8 10         8,90  

Norge 15,4 16,6 22,3 18         6,90  

Polen 4,9 12,7 14 11         9,10  

Spanien - - - #VALUE! #VALUE! 

Sverige 11,2 12,2 17,2 14         6,00  

Schweiz 1,8 3,4 5,9 4         4,10  

UK 7,3 11,2 15,1 11         7,80  

USA 3,2 8,7 15,9 9       12,70  

 

 


