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Abstract 
During the cold war planned economies tried to separate their internal and external trade, so 
as not to be affected by international trade cycles while trading with capitalist countries. 
However, researchers have in both old and recent discussions pointed out that planned 
economies trade with market economies could have affected their internal trade. This paper 
studies the effects of market economies foreign trade development on European planned 
economies foreign trade development between 1958-1991. It combines the theory of 
transferring market cycles through foreign trade with theories of market economies effects on 
planned economies. The foreign trade development of market economies had a greater effect 
on the smaller planned economies than on the Soviet Union. The foreign trade of the planned 
economies was also affected by the lifting of the CoCom embargo and the foreign trade 
reforms among Comecon members in 1958. Planned economies also seem to have had an 
internal investment structure similar to the market economies, since both economic systems 
were affected in the same way by international price shocks.  

Nyckelord: Planekonomi, Comecon, CMEA, Utrikeshandel, Kalla Kriget  
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Inledning 
Whether you try the Protectionist or the Free Trade will make no difference 

in the end, and hardly any in the length of the respite left to you until the day 

when that end will come. For long before that day will protection have 

become an unbearable shackle to any country aspiring, with a chance of 

success, to hold its own in the world market. – Friedrich Engels1 

Citatet ovan visar marxismens syn på hur världsmarknadskrafterna kan penetrera alla möjliga 

institutionella ramverk som används för att skydda den inhemska marknaden. Friedrich Engels 

tyckte inte att det var någon idé att försöka skydda sig, eftersom det bara skulle fördröja ett 

lands integration på världsmarknaden.  

Allt sedan kapitalismens födelse har länder ändå försökt att skydda sig från konkurrens utifrån, 

genom att införa olika typer av tariffer eller lagar för att låta sitt eget lands industri utvecklas 

fritt. Kapitalistiska länder gör ofta detta genom att tullbelägga utländska varor eller helt förbjuda 

handeln med varor från vissa länder. För planekonomierna under 1900-talet var staten ett 

verktyg för att främja framväxandet av socialismen och slutligen kommunismen. Staten skulle 

upprätthålla ett nytt ekonomiskt system som kallades planekonomi. För att skydda 

planekonomin från kapitalismens influenser monopoliserades utrikeshandeln hos staten.  

Hur olika länders ekonomier påverkar varandra genom handel har undersökts av flera forskare. 

Under kalla kriget var många fundersamma om kapitalismen kunde penetrera 

planekonomiernas försvarsmur, det statliga utrikeshandelsmonopolet. Andrea Friedman gav i 

början av 2000-talet denna diskussion nytt liv. Hon efterlyste mer forskning om 

planekonomiernas försök att hålla stånd mot världsmarknadskrafterna under 1900-talets andra 

hälft. I denna uppsats kommer jag med en statistisk metod att undersöka i vilken mån 

planekonomiernas utrikeshandel påverkades av världsmarknadskrafterna mellan åren 1958–

1991.   

                                                           
1 Marxist Archive. On the Question of Free Trade – Preface by Frederick Engels for the 1888 English edition 
pamphlet. 2009. Från: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1888/free-trade/index.htm (Hämtad: 2019-
03-15) 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1888/free-trade/index.htm
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Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats fortsätter jag på den diskussion som Andrea Friedman påbörjade kring hur 

planekonomierna blev påverkade av globaliseringen, och kompletterar Friedmans studie med 

en statistisk undersökning. Genom att analysera kapitalistiska länders påverkan på 

planekonomier och även skillnaden mellan små och stora planekonomier, ges även ett nytt 

perspektiv på i vilken mån länders ekonomier påverkar varandra via utrikeshandel. Sambanden 

mellan de olika planekonomiernas och de kapitalistiska ländernas utrikeshandel ger en ny bild 

av världens ekonomiska uppdelning under kalla kriget. Därför undersöker jag för perioden 

1958–1991 planekonomiernas aggregerade export- och importutveckling, för att se hur 

utvecklingstakten av dessa samvarierade med kapitalistiska länders marknadsstyrda utveckling. 

Därmed ställs frågorna:  

• Påverkades planekonomiers utrikeshandel av förändringar i kapitalistiska ekonomiers 

utrikeshandel? 

• Var påverkan större på de mindre planekonomierna i Comecon än på Sovjetunionen?  
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Uppsatsens disposition 

Hittills har uppsatsens ämne, syfte och frågeställningar presenterats. Uppsatsens vidare 

disposition ser ut som följer: Först ges en genomgång av kontexten för de organisatoriska, 

politiska och historiska förhållanden som karaktäriserade relationen mellan planekonomierna 

och de kapitalistiska länderna under perioden 1958–1991. Därefter kommer tidigare 

diskussioner bland forskare såsom de fördes under kalla kriget men även idag. Tanken med 

disponeringen av bakgrunden och den tidigare forskningen är att ge en tematisk presentation 

av, och ett kronologiskt perspektiv på, källorna. Först deras bekräftande av varandras historiska 

påståenden, sedan ges en bild av den tidigare diskussionen som förts på området, och sist 

kopplas den tidigare diskussionen ihop med senare diskussioner kring ämnet. Detta lyfter också 

fram litteraturens uppkomst under olika sociala kontexter. Efter detta följer en metod- och 

materialdiskussion som diskuterar det statistiska underlaget och valet av avgränsningar.  

Resultatet ställer först kapitalistiska länders utrikeshandelsutveckling gentemot varandra och 

sedan planekonomiers utrikeshandelsutveckling gentemot varandra. Därpå följer resultatet för 

undersökningen om kapitalistiska länders förhållande till planekonomier och sist en 

sammanfattning.  

Detta avsnitt följs av en analys, samt förslag på framtida forskning och slutsatser.   
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De europeiska planekonomiernas organisering av produktion och utrikeshandel 
Separerandet av en intern och extern marknad 

” …in the present epoch of imperialism, the only system of protection worthy of 

consideration is the monopoly of foreign trade.” – Vladimir Lenin2 

Flera forskare påpekar att även om olika planekonomier väljer att fokusera på olika typer av 

industrier är strukturen på staternas ekonomiska organisationer fortfarande näst intill likadana 

för alla. Alla efterliknar Sovjetunionens politisk-ekonomiska styrningsmodell som 

implementerades i Östeuropa efter 1945. I uppsatsen kommer jag därför utgå från 

Sovjetunionen och låta dess organisering generalisera för övriga planekonomier, men exempel 

från andra länder kommer också ges.3  

Planekonomin organiserade produktionen centralt i enlighet med en 5-årsplan som inom sig 

hade löpande 1-årsplaner. Politbyrån (det kommunistiska partiets högsta organ) bestämde 

övergripande prioriteringar, och ministerrådet diskuterade och fastställde dessa. Den statliga 

planeringskommittén (GOSPLAN) planerade sedan 5-årsplanernas genomförande tillsammans 

med den assisterande statliga tillförselkommittén (GOSSNAB).4  

Mängden varor som skulle produceras planerades i viktenheter (5000 ton bord, 5000 ton tröjor 

o.s.v.) och planen skickades sedan ut till fabrikerna. I denna produktionsplan planerades till 

exempel mängden bord som skulle produceras inte efter hur mycket varje enskild del av bordet 

kostade. GOSPLAN gjorde istället en plan som såg till att materialet för varje del i planen fanns 

tillgängligt för produktionen. Detta kallades materialbalans och var planekonomins version på 

kapitalistiska länders bokföring med kostnader och vinster.5 Om 5000 ton bord krävde 1000 

ton skruvar och 4000 ton trä lades detta in i planen och vidarebefordrades till de berörda skruv- 

och träfabrikerna som sedan skickade materialen till en fabrik som slutförde monteringen av 

borden.6  

                                                           
2 Marxist Archive. V. I. Lenin Re The Monopoly Of Foreign Trade – To Comrade Stalin For The Plenary Meeting 
Of The Central Committee. 2016. Från: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1922/dec/13.htm (Hämtad: 
2019-03-15). 
3 Voicu, Anca. Sen, Somnath. Martinez-Zarzoso, Inmaculada. Trade, Development and Structural Change - 
Central and eastern Europe. London: Palgrave Macmillan, 2018, s. 16. Även: Kaser, Michael. Comecon - 
Integration Problems of the Planned Economies. London: Oxford University Press, 1967, s. 18. 
4 Sobeslavsky, V., Beazley, P. The Transfer of Technology to Socialist Countries. Westmead: Gower Publishing 
Company Limited, 1980, s. 4-6. 
5 Pryor L, Frederick. The Communist Foreign Trade System. London: Simson Shand LTD, 1963, s. 55-63. 
6 Nove, Alec. Donnelly, Desmond. Trade with Communist Countries. London: Hutchinson, 1960, s. 21–23. 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1922/dec/13.htm
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I planekonomierna hade staten monopol på utrikeshandeln för att så effektivt som möjligt kunna 

skydda den inhemska marknaden från den kapitalistiska marknadens fluktuationer. Dessa 

länder sägs därför ha haft ett ”autarkiskt” förhållningssätt till utrikeshandel.7 Eftersom varorna 

i den inhemska produktionen inte hade bokförts efter kostnader och vinster bestämdes priserna 

enligt bedömningar av GOSPLAN. Denna interna prissättning hölls skild från utländska priser 

genom att monopolet skiljde på priserna som varor erhölls eller såldes för med andra länder 

från den prissättning som fanns inom landet. Därmed togs ingen hänsyn till vinster och 

kostnader varken i den inhemska produktionen eller i utrikeshandeln. Här uppstod också 

behovet av ett verktyg för att föra över konkreta värden från det ena systemet till det andra vid 

handel med kapitalistiska länder, för att minimera påverkan av utrikeshandeln på den interna 

ekonomin. Ett sådant verktyg användes av statens utrikeshandelsföretag, vilka hade status som 

juridiska personer och var specialiserade inom utrikeshandeln av specifika produkter. Dessa 

använde olika ”förvandlingskoefficienter” som var kvalitativa eller kvantitativa bedömningar 

av förhållandet mellan utländska och inhemska värden.8 

Utrikeshandelsföretagen köpte och sålde framför allt varor som inte kunde produceras inom 

landet och som enligt GOSPLAN behövdes för att uppfylla femårsplanen.9 För att köpa 

utländska varor krävdes utländsk valuta vilken erhölls genom export. Utländsk valuta 

förvaltades av GOSBANK som varje utrikeshandelsföretag var tvunget att konsultera innan de 

gjorde utländska köp. Export och import fick en övergripande ”passiv” roll: Importens enda 

funktion var anskaffningen av varor som hjälpte till att uppfylla femårsplanen och exportens 

enda funktion var att betala för importen.10  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7”Autarki: Av grek. autarkeia, till autos 'själv' och arkein 'vara nog', ett land som är oberoende av handelsutbyte 
för sin försörjning.” Autarki. Nationalencyklopedin. 2019. (Hämtad 2019-03-22). 
8 Pryor, 1963, s. 48-76.  
9 Nove. Donnelly. 1960, s. 121. 
10 Ibid, s. 13–32. 
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Utvecklandet av Comecon 

”The disintegration of the single, all embracing world market must be 

regarded as the most important sequel of the second world war and its 

economic consequences… The economic consequences of the existence of 

two opposite camps was that… We now have two parallel world markets also 

confronting one another” – Josef Stalin11 

Vid andra världskrigets slut 1945 hade Sovjetunionen upplevt störst förluster i människoliv men 

även tagit störst materiell skada på industri och infrastruktur, och förväntade sig återbetalning 

för detta från axelmakterna. Sovjetunionen hade vid 1945 ockuperat östra Tyskland (senare 

DDR) och även Rumänien, Bulgarien, Ungern, Tjeckoslovakien och Polen. Strax efter att 

samtalen mellan Sovjetunionen och USA om hur krigsskadorna skulle återbetalas misslyckats 

grundades Västtyskland och en månad senare Östtyskland (DDR) som formella stater. 

Sovjetunionen lämnade samtalen kring ”Marshallplanen” som var USA:s förslag till 

återuppbyggandet av de krigsskadade länderna och var i stället med och grundade 

organisationen ”CMEA” (Council for Mutual Economic Assistance) eller ”Comecon” 1949. 

Grundande länder var: Sovjetunionen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Tjeckoslovakien och 

Polen (Albanien gick med en månad efteråt och DDR gick med 1950).12  

Som svar på denna nybildade ekonomiska organisation grundades CoCom (Coordinating 

Committee for Multilateral Export Controls) 1949 av USA, Frankrike, Storbritannien, Italien, 

Belgien, Luxemburg och Nederländerna; år 1950 gick även Kanada, Danmark, Japan, Norge, 

Portugal och Västtyskland med. Denna organisation tillämpade ett strategiskt embargo, med 

målet att hindra Sovjetunionen från att få teknik som de skulle kunna använda för att bygga upp 

sin militära kapacitet. Ett år senare antogs en deklaration som stoppade handeln av vissa varor 

till länder som skulle kunna sälja vidare dessa varor till Sovjetunionen.13  

Efter Stalins död 1953 gick Sovjetunionen in på en ”ny kurs” och började reformera sitt 

ekonomiska system (och förändringar följde även hos övriga medlemsländer i Comecon). Detta 

var inte enbart för att Sovjetunionen upplevde interna problem, utan också för att det autarkiska 

förhållningssättet till utrikeshandeln skapade problem inom Comecon.14 Autarkiska stater 

motarbetar nämligen utrikeshandel, då handel med andra länder inte är säker och planeringen 

                                                           
11 Citerad från: Pryor L. 1963, s. 19. 
12 Kaser. 1967, s. 12. Även: Libbey K, James. CoCom, Comecon and the Economic Cold War. Russian History. 
No. 37 (2010). DOI: 10.1163/187633110X494661, s. 134-142. 
13 Libbey K, James. (2010) s. 135-146.  
14 Kaser. 1967, s. 27–42. 
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kräver säkerhet för att uppfylla årsplanerna.15 Ovilligheten till att skapa bättre kommunikation 

mellan ländernas planeringsorgan innebar att femårsplanerna i varje land gjordes upp innan 

handelsavtal var bestämda, vilket ledde till att de sällan producerade vad de andra länderna 

behövde. År 1956 skickade länderna i Comecon delegater till Sovjetunionen (den största 

råvaruproducenten). De ville be Sovjetunionen utöka sin råvaruproduktion och avhjälpa den 

ekonomiska kris som de själva upplevde, då de inte hade planerat för att kunna erbjuda varandra 

tillräckligt med råvaror.16  

Efter Nikita Kruschevs tillträdande som generalsekreterare 1958 gjordes reformer som av flera 

forskare ses som en brytpunkt i utvecklingen för Comecon och de andra planekonomierna i 

Europa. Den stora strukturella förändringen av administrationen var att varje enskild industri i 

Sovjetunionen inte styrdes av ett centralt ministerium; varje enskild republik i unionen fick 

istället ett ekonomiskt råd som såg till att regionen uppfyllde femårsplanen. Comecon införde 

å sin sida nya förhandlingsplaner för att undvika den kris de upplevde 1956. De påbörjade nu 

sina handelsavtal innan femårsplanerna bestämdes och därmed integrerades de andra ländernas 

behov inom varje lands egna plan. Femårsplanen, som för varje land skulle verka till 1960, 

ersattes av en 7-årsplan som skulle gälla 1959–1965, och 1965 blev därmed det gemensamma 

nya målet för Comecon.17   

En era av fredlig samexistens mellan kapitalismen och planekonomierna inleddes av Kruschev. 

Tanken var att minska det teknologiska gap som planekonomierna upptäckt existerade mellan 

de själva och de kapitalistiska länderna. Anskaffandet av västerländsk teknologi skulle hjälpa 

Comecon-länderna att bygga upp en industriell petrokemisk bas, men även att utveckla andra 

industrier.18 Inom CoCom hade 1958 flera av de europeiska länderna motsatt sig USA:s strikta 

handelsembargo. Organisationen minskade samma år antalet varor som undanhölls från 

Sovjetunionen (och även för länderna inom Comecon som bedömdes kunna exportera vidare 

till Sovjetunionen), men USA fortsatte självt att upprätthålla ett strikt embargo.19  

Samma år gjordes också försök till specialisering inom Comecon för att undvika parallell 

produktion och koordinationsproblem, två saker som dock fortsatte att prägla organisationen. 

                                                           
15 Kenen B. Peter. Transitional Arrangements for Trade and Payments. IMF Working Papers. Vol. 1990 no. 79 
(1990), s. 4.   
16 Pryor L. 1963, s. 33. 
17 Pryor L. 1963, s. 32–48. och Kaser. 1967, s. 69–92. 
18 Sobeslavsky, V., Beazley, P. 1980, s. 39–60. “Petrokemi - samlingsnamn på verksamheter där kemiska produkter 
framställs med petroleum (olja och naturgas) som råvara” Petrokemi, Nationalencyklopedin, 2019. (Hämtad: 2019-
06-07) 
19 Libbey K, James. (2010), s. 148. 
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Problem vid handel med kapitalistiska länder fanns också: Planekonomierna ville inte importera 

något om de inte även fick något sålt (för att upprätthålla sin handelsbalans), något som 

upprörde företagare i väst. De krävde även utförliga specifikationer och kontroller av den 

teknologi som importerades vilket avsevärt fördröjde handelsprocessen. Vanligt var även 

återköpsavtal, där teknologi gavs för att konstruera en fabrik och återbetalningen skedde i de 

varor som fabriken producerade. I flera fall ledde dock interna koordinationsproblem i 

planekonomierna till att fabrikerna aldrig byggdes.20 

Flera samarbeten upprättades på 1960- och 1970-talet för att öka den transnationella handeln 

mellan kommunistiska länder. Dessa samarbeten ämnade att fortsätta minska 

koordinationsproblemen och den parallella produktionen, detta gjordes genom att införa flera 

marknadsekonomiska element på områdena arbetsdelning och prissättning. Till dessa 

samarbeten hörde bland annat ”The Basic Principles of the International Divison of Labour” 

1962 och ”The Complex Programme”.21 

Efter Mikhail Gorbatjovs tillträdande som generalsekreterare 1985 blev viljan att närma sig 

marknadsekonomierna allt mer uttalad i den offentliga debatten. Förslag om familjeföretag 

framfördes och en artikel om den liberala ekonomen Friedrich Von Hayeks idéer publicerades 

för första gången i en större offentlig tidning. År 1988 inleddes programmet Perestroika 

(ombyggnad) som innebar mer decentralisering av ekonomin och ett närmande till användandet 

av världsmarknadspriser. Omstruktureringar och politiska intriger följde sedan varandra fram 

till Sovjetunionens och Comecons upplösning 1991.22 

  

                                                           
20 Sobeslavsky, V., Beazley, P. 1980, s. 84–95. Även: Nove. Donelly. 1960, s. 33–37 och Pryor L. 1963, s. 174–
180 och Högberg, Bengt. Ådahl, Andreas. Industrial cooperation with the Soviet Union and Eastern Europe – The 
experiences of Swedish industry. Rapport: 241. Stockholm: Styrelsen för Teknisk Utveckling, 1981, s. 12–26 
21 ”Det Komplexa Programmet för Fortsatt Fördjupat och Förbättrat Samarbete och Utvecklingen av Ekonomisk 
Integration av Comecons medlemsstater” (Eg. Övers.) Muresan, Maria. Romania’s Integration in COMECON. 
The Analysis of a Failure. Romanian Economic Journal. No. 30. (2008). 
http://www.rejournal.eu/sites/rejournal.versatech.ro/files/articole/2014-04-14/2166/je203020-
20maria20muresan.pdf s. 50. 
22 Hanson, Philip. The Rise and Fall of the Soviet Economy. London: Pearson Education Limited, 2004, s. 164, 
192-221. 

http://www.rejournal.eu/sites/rejournal.versatech.ro/files/articole/2014-04-14/2166/je203020-20maria20muresan.pdf
http://www.rejournal.eu/sites/rejournal.versatech.ro/files/articole/2014-04-14/2166/je203020-20maria20muresan.pdf
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Tidigare forskning 

Diskussion i öst och väst under kalla kriget 

Trots utrikeshandelsmonopolet uttryckte ekonomerna inom Comecon oro för att handel med de 

kapitalistiska länderna skulle kunna överföra marknadscykler till planekonomierna. Pryor 

citerar en ekonom från DDR som säger att för tillfället köper de vad de behöver av kapitalistiska 

länder (tidigt 1960-tal) men att detta snart kommer att ersättas av inhemsk produktion eller av 

import från ”lägret för fred” (Comecon).23 Författaren till en artikel i en tidskrift om sovjetisk 

och östeuropeisk handel säger att monopolet effektivt hade lyckats hålla Sovjetunionen utanför 

de kapitalistiska marknadscyklerna, och att detta var ett av målen med monopolet.24 

Den tjeckoslovakiska ekonomen Jan Pleva förklarade att detta särskiljande på den inhemska 

och den utländska marknaden (ty den blir även separat från andra planekonomier) inte tar bort 

nödvändigheten att handla men skapar ett problem mellan intern och extern prissättning. Pleva 

ansåg att problemet med prisöverföring inte låg i frågan om hänsyn bör tas till 

produktionskostnader eller ej, utan i hur omvandlingen av värdena görs 

(förvandlingskoefficienterna) av de som utför transaktionen (utrikeshandelsföretagen).25 Pryor, 

Nove och Kaser höll inte med Pleva om detta. Tillsammans med flera andra västerländska 

ekonomer menar de att problemet låg i hur planekonomierna organiserade sin produktion över 

huvud taget.26 Problemet med prissättningen mellan intern och extern planering upphörde aldrig 

och återkom ständigt i planekonomiernas ekonomiska diskussioner. Problemet gällde både i 

fråga om prissättning mellan varandra och i deras handel med de kapitalistiska länderna, och 

diskussionerna gick allt närmare ett accepterande av kapitalistiska världsmarknadspriser.27 

Vad den ökade teknologihandeln med väst efter 1958 hade för effekter på planekonomierna 

diskuterades under kalla kriget av flera ekonomer i Västeuropa. Pryor trodde att den kunde 

hjälpa länderna i Comecon att bygga upp egna industrier så att de till slut inte behövde de 

kapitalistiska länderna längre, vilket också var målet enligt dem själva. Samtidigt ansåg han att 

till exempel DDR:s utrikeshandel skulle bli påverkad av kapitalistiska marknadscykler när 

handeln med dessa länder ökade.28 Beazley och Sobeslavsky har baserat sin bok på teorin att 

                                                           
23 Pryor L. 1963, s. 23–24. 
24 Inget namn. The Current Organisation of Foreign Trade. Soviet & Eastern European Foreign trade. vol. 14 no. 
3/4 (1978–1979): s. 6. ISSN: 0038–5263.  
25 Pleva, Jan. Foreign Trade and the New System of Management. American Review of Soviet & Eastern European 
Foreign Trade. vol. 1 no. 6, ISSN: 0886–1005, s. 77–78. 
26 Se t.ex. Pryor L. 1963, s. 49–72. Nove. Donnelly. 1960, s. 29–32 och 107–115. Kaser. 1967, s. 176–200.   
27 En ekonom från Östblocket ska ha sagt att: ”Hur långt socialismen än kommer i världen så måste en kapitalist 
bevaras, hur ska vi annars veta vilket pris som ska tillämpas?” (Eg. Övrs.) Nove. Donelly. 1960, s. 31. 
28 Pryor L. 1963, s. 74, 233 och 22–23. 
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planekonomi hämmar innovation och att dessa länder därför alltid skulle vara beroende av 

västvärlden för teknologisk utveckling. De säger att handelstransaktioner leder till 

importerandet av en ”mix” från kapitalisterna; så att ju mer dessa länder importerade från de 

kapitalistiska länderna desto mer beroende blev de av marknadspriser och en kapitalistisk 

sammansättning av produktionsfaktorerna.29 Baserat på svenska industrisamarbeten med 

planekonomier trodde även Ådahl och Högberg att de ekonomiska samarbeten som fanns skulle 

leda till ett behov av fler samarbeten från Comecon-ländernas sida.30 

Flera av Comecon-länderna ville bli lika industrialiserade som Sovjet och försökte bygga upp 

egna industrier. Detta ledde till att de konkurrerade med varandra även fast det kunde ha varit 

mer kostnadseffektivt att importera från ett annat land än att producera själva. Detta var dock 

inte lika ansträngande för Sovjetunionens ekonomi som det var för de mindre ländernas. Dessa 

påverkades mer av dyr inhemsk produktion vilken ofta gav otillfredsställande utfall i 

produktionen, eller till och med förlust i den materiella balansen.31 Sovjetunionen var dock 

tillräckligt stort för att olika regioner skulle kunna konkurrera med varandra om GOSPLAN:s 

allokering av varor inför femårsplaneringen. Dessa regioner (och senare ministerier) strävade 

mer och mer efter att vara självförsörjande på förädlade produkter och råvaror för att slippa 

förlita sig på de centralt planerade leveranserna regionerna emellan, vilka ofta blev sena eller 

uteblev helt.32  

Handeln med väst hade därmed olika effekt för olika länder. Framförallt fanns det en skillnad 

mellan Sovjetunionen å ena sidan, och Bulgarien, DDR, Tjeckoslovakien, Ungern och Polen å 

den andra. Eftersom Sovjetunionen hade så stor intern ekonomi, var det inte lika beroende av 

utrikeshandeln som de andra länderna inom Comecon var.33 Denna uppsats kommer genom 

frågeställning två att pröva om storleksskillnaden påverkar kapitalistiska länders effekt på 

planekonomiernas utrikeshandel mellan 1958–1991. 

  

                                                           
29 Sobeslavsky, V., Beazley, P. 1980, 84–95. 
30 Högberg. Ådahl. 1981, s. 40-43. 
31 Pryor L. 1963, s. 29-31. Även: Nove. Donnelly. 1960, s. 30. 
32 Nove, Donnelly. 1960, s. 21.  
33 Pryor L. 1963, s. 168. 
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Marknadscykler och utrikeshandel 

Diskussionerna inom Comecon handlade ofta om vilka interna prissättningsmekanismer eller 

förvandlingskoefficienter som de statliga utrikeshandelsföretagen skulle använda samt hur 

prissättningen planekonomierna emellan skulle föras. En organisering av dessa eftersträvades 

så att de skulle bli så lite påverkade av de kapitalistiska ländernas ekonomiska fluktuationer 

som möjligt. Bland ekonomerna i väst handlade diskussionen ofta om vilken effekt som handeln 

faktiskt hade: Hur beroende planekonomierna var utav importen av västerländska varor och 

teknologi.34  

Import- och exporthandeln anses av flera forskare ha stor vikt för att förklara hur olika länders 

ekonomiska cykler sammanfaller med varandra. Sambandet mellan utrikeshandel och 

gemensamma ekonomiska cykler visar sig tydligast i korrelationen mellan 

utrikeshandelsutveckling för olika länder. Det har även undersökts som utrikeshandelns effekter 

på inhemska produktionsnivåer.  

Ilse Mintz studerade i sin artikel ”American exports during business cycles” ifall USA:s 

exportutveckling korrelerade med omvärldens importutveckling (utrikesefterfrågan). Han 

undersökte även vilka effekter inhemska marknadscykler kunde ha på utrikeshandeln för USA. 

Han fann att den dominanta faktorn bakom USA:s exportutveckling var omvärldens 

importutveckling, och under perioden 1879–1958 avvek aldrig amerikansk export från trenden 

i världsimporten. Han skrev att USA:s ekonomi ledde resten av världens utrikeshandel men att 

den samtidigt var kraftigt beroende av efterfrågeförändringar i resten av världen.35  

Mintz teori om den utländska importutvecklingens kraftiga påverkan på länders 

exportutveckling fick också medhåll i Amiri och Gerdthams resultat av Frankrikes ekonomiska 

utveckling mellan 1961–2006. De undersökte dock utrikeshandelns påverkan på landets 

produktionsnivåer i exportindustrier. Studien fann att förändrade priser i handeln med 

omvärlden hade en starkare påverkan på fransk exportindustri än landets endogena ekonomiska 

förändringar hade; marknadscykler överfördes på så sätt via utrikeshandeln.36     

                                                           
34 Utrikeshandel måste inte innebära just importen och exporten av fysiska varor, det kan även innebära handlandet 
av värdepapper. I en planekonomi finns däremot ingen kapitalmarknad och i denna uppsats kommer därför bara 
värdet av handelsflödet för fysiska varor mellan länderna att analyseras.  
35 Mintz, Ilse. American Exports During Business Cycles, 1879-1958. National Bureau of Economic Research, 
1967, s. 1-12 och s. 66-69. 
36 Amiri, Arshia. Gerdtham, Ulf-G. MPRA; Relationship between exports, imports, and economic growth in 
France: evidence from cointegration analysis and Granger causality with using geostatistical models; 19/10-2011;  
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34190/ (Hämtad: 2019-04-01), s. 11. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34190/
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I en liknande studie undersökte Fabricio och Lopez om USA:s, Japans och Västtysklands 

industriella tillväxt korrelerade mellan 1974–1990, samt vad som i sådana fall orsakade denna 

korrelation. De fann att allmänna externa chocker hade främst påverkan på korrelationen mellan 

ländernas produktionsnivåer. Japans och Västtysklands ekonomier var dessutom väldigt 

påverkade av chocker i den inhemska amerikanska ekonomin medan USA:s ekonomi knappt 

påverkades av förändringar i deras.37  

Otto, Voss och Willard skrev också i sin studie att export och import av varor är en central 

överföringsmekanism för ekonomiska cykler. Detta innebär att ju mer två länder handlar desto 

mer beroende av varandra blir de. De studerade korrelationen mellan produktion i olika 

europeiska länder, och fann att utrikeshandeln är signifikant för att förklara samband mellan 

kapitalistiska ekonomiers produktionsutveckling.38 

Frågan är om utrikeshandel spelade en tillräckligt central del i planekonomierna för att göra 

teorin om marknadscyklers överföring via utrikeshandel överförbar på planekonomier? Nove 

skrev att förändringar av tillgång på varor utrikes kunde skapa stora förändringar i GOSPLAN:s 

planerade investeringar i olika inhemska industrier, vilket gjorde det viktigt att utrikeshandelns 

mål uppfylldes.39 Mintz skrev även att vikten av utrikeshandelns påverkan i ett land inte 

exklusivt kan mätas efter hur stor andel av BNP som den utgör. Dess påverkan måste också 

mätas efter hur viktig balansen av utrikesbetalningarna är vid utrikeshandel.40 Eftersom 

inrikesmarknaden var viktig att skydda från kapitalistiska influenser var det extra viktigt för 

planekonomierna att ha jämn handelsbalans. I enlighet med Mintz kan därför utrikeshandeln 

sägas ha varit viktig för planekonomierna. 

Frågan om marknadskrafters påverkan på planekonomier via utrikeshandel har redan lyfts av 

Andrea Friedman. I en artikel om planekonomiernas förhållningssätt till globaliseringen av 

världsmarknaden efter 1950-talet skriver hon att frågan har ignorerats och efterlyser mer 

diskussion om den. Hon gör en analys av olika ekonomiska program som Comecon-länderna 

genomförde och liknar deras ökade transnationella samarbeten vid de transnationella företagens 

utveckling i Västeuropa.41 Hon menar att de försökte spegla den kapitalistiska utvecklingen och 

strukturellt rörde sig närmare den kapitalistiska marknadens internationella arbetsdelning. Om 

                                                           
37 Fabrizio, Stefania. Humberto, Lopez, J. Domestic, Foreign or Common Shocks? IMF Working Papers. 
1996/107, s. 2-4.  
38 Miles, Voss, Graham. Otto, Glenn. Byrne, Willard, Luke. Researchgate; Understanding OECD Output 
Correlations; Oktober 2001; https://www.researchgate.net/publication/24120715 (Hämtad: 2019-04-01), s. 43. 
39 Nove. Donnelly. 1960, s. 23. 
40 Mintz. 1967, s. 1-12. 
41 Till exempel ”The Complex Programme” och ”The Basic Principles…” se sida 10–11 i uppsatsen. 

https://www.researchgate.net/publication/24120715
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deras ökande köp av västerländsk teknologi och deras strukturella reformer ”drog in” Comecon-

länderna i den kapitalistiska marknaden eller inte, skrev hon att hon inte kunde svara på.42 

Det som Beazley och Sobezlavsky kallade för importerande av en kapitalistisk ”mix” eller de 

ekonomiska strukturförändringar som Friedman pratade om, kan ha gjort planekonomierna mer 

mottagliga för kapitalistiska marknadsfluktuationer. Många forskare antog att planekonomierna 

blev påverkade av handeln med kapitalistiska ekonomier och de tillämpade fler och fler 

markandsprisreformer ända fram till deras upplösning. Tidigare forskning har även visat att 

marknadscykler kan överföras mellan ekonomier, och att väl integrerade ekonomier kan reagera 

lika på ekonomiska chocker. Tidigare forskning har också visat att statistiska mått på 

sambanden mellan olika länders produktions- och handelsvariabler kan förklara hur påverkade 

de blir av varandra.  

  

                                                           
42 Grant-Friedman, Andrea. Standing in the Mirror of World Capitalism: Economic Globalization, the Soviet 
Union, and the COMECON. 2004, s. 2–6. Tillgänglig via: https://escholarship.org/uc/item/1gj5351j  

https://escholarship.org/uc/item/1gj5351j
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Metod och Material 
Metod 

Denna uppsats kommer likt Mintz med flera att göra en statistisk analys av sambandet mellan 

utrikeshandeln i planekonomierna och de kapitalistiska ländernas utrikeshandel. Detta ger en 

statistisk bild av hur mottagliga planekonomiernas utrikeshandel var för pris- och 

efterfrågeförändringar på den kapitalistiska världsmarknaden. Till skillnad från till exempel 

Fabricio och Lopez eller Amiri och Gerdtham görs ingen analys av effekterna på 

planekonomiernas produktionsnivåer, det skulle leda till en för lång studie och passar inte inom 

ramen för en C-uppsats. Likt Mintz metod får istället effekten av utbud och efterfrågan i väst 

på planekonomiernas handel representeras av sambandet mellan export- och 

importutvecklingen i planekonomierna och de kapitalistiska länderna.  Detta visar då hur stark 

effekt en utbuds- eller efterfrågeförändring i kapitalistiska ekonomier hade på 

planekonomiernas utrikeshandel.   

I och med storleksskillnaden mellan Sovjetunionen och resten av Comecon kommer jag i denna 

uppsats att göra en separat analys för Sovjetunionen respektive övriga Comecon-länder. Genom 

en separat analys borde det gå att se om det statistiskt kan avgöras ifall storleken på ekonomin 

påverkade sambandet till kapitalistiska länder. 

För att ge en visuell bild av sambanden presenteras spridningsdiagram, med hjälp av dessa går 

det även att se hur handelsutvecklingen för de olika kategorierna ser ut för varje år. För att 

hjälpa bedömningen för ifall sambandet mellan planekonomier och kapitalistiska länder är 

starkt eller inte så används Frankrikes förhållande till Europa (14) som referenspunkt. Europa 

(14) är samtliga länder i Europa (15) med Frankrike borttaget. Spridningsdiagram presenteras 

även för sambanden mellan Sovjetunionen och Comecon (6). Sedan presenteras 

regressionsstatistik och analys för sambanden. Dessa ger statistiska mått på styrkan i 

sambanden samt på hur den förklarande variabeln påverkar den beroende variabeln. Samma 

undersökning görs sedan för hur export- och importförändringar för Europa (15) påverkar 

import- och exportförändringar för Sovjetunionen och Comecon (6).43  

Som kapitalistiskt jämförelseland till Europa har Frankrike valts, eftersom det är ett stort land 

med betydande ekonomisk roll i Västeuropa. Det kan invändas att Storbritannien alltid har varit 

mer inriktade på frihandel och var en större ekonomi. Storbritannien hade dock för perioden en 

kraftigt negativ handelsbalans och kan därför inte anses vara representativ. Det är möjligt att 

                                                           
43 En mer utförlig förklaring ges i den tekniska bilagan. 
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denna negativa handelsbalans beror på att CEPII har rensat bort allt som Storbritannien 

importerat från kolonier för att sedan exportera själva. Inget land har dock kolonier inkluderade 

och ett inkluderande av dessa skulle ge en missvisande bild. Storbritanniens negativa 

handelsbalans anses därför inte vara representativ för ett ”vanligt” Västeuropeiskt land.   

Kategoriseringen av ”kapitalistiska” och ”planekonomiska” länder 

Vid valet av ”kapitalistiska länder” har 15 länder i Europa valts ut vilka redovisas som ”Europa 

(15)”. Dessa länder kan inte sägas vara de enda länderna i världen med marknadscykler, men 

en analys av hela världens utrikeshandel skulle inte få plats i en C-uppsats.  För en analys med 

hela världens handelsdata krävs till exempel att hänsyn tas till vikten av distansvariabler 

eftersom länder längre ifrån varandra naturligt handlar mindre med varandra. Skillnaderna 

mellan alla inblandade länder skulle också vara så många att variabler som deltagande i olika 

transnationella ekonomiska samarbeten, bilaterala handelsavtal eller gemensamma språk skulle 

behöva inkluderas.  

I enlighet med Mintz samt Fabricio och Lopez borde först och främst USA användas som 

kapitalistiskt land, eftersom USA ledde den kapitalistiska världens marknadscykler. USA ligger 

emellertid långt bort från Europa och distansskillnaden kan tänkas ha betydande påverkan för 

hur mycket de handlade med planekonomierna. USA upprätthöll också ett embargo på nästan 

alla varor som de andra länderna i CoCom tog bort 1958. Av dessa anledningar kan påverkan 

som USA hade på planekonomierna antas ha varit betydligt mindre än den Europa (15) hade.  

Under den studerade perioden försökte Sovjetunionen öka sin handel med ”tredje världen” vilka 

bland andra innehöll flera länder i Afrika och Asien.44 Hur beroende dessa länder var av 

marknadscykler är dock osäkert. De flesta av dessa länder ligger också geografiskt långt ifrån 

Europa och avståndet mellan till exempel Angola och Frankrike kan avsevärt påverka deras 

handel med varandra. För att ta reda på hur beroende tredje världen var av de utvecklade 

kapitalistiska länderna skulle en separat studie behöva göras. 

Under Comecons existens tillkom flera icke-europeiska länder som Kuba, Mongoliet, och 

Vietnam.45 Dessa ligger däremot så pass långt bort från de övriga länderna i Comecon och från 

Europa (15) antas även här avståndet negativt ha påverkat handeln med dessa länder. För att 

undvika effekterna av geografisk distans har de därför inte inkluderats i Comecon (6). Dessa 

länder inträdde också i Comecon relativt sent och var därmed inte delaktiga i alla de ekonomiska 

                                                           
44 Voicu et. al. 2018, s. 15–37. 
45 Ibid. 
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samarbeten som de europeiska Comecon-länderna var med om för hela perioden. Studien skulle 

bli för stor om hänsyn togs till all variation som fanns mellan geografiskt spridda 

planekonomier. Länderna i Comecon (6) antas ha en gemensam utveckling eftersom de alla är 

mindre planekonomiska länder som ligger geografiskt nära varandra. De hade även under hela 

periodens gång varit delaktiga i ekonomiska samarbeten som förde de närmare varandra. 

Jugoslavien ansågs av Comecon-länderna ha en alldeles för marknadsliberal inställning till 

ekonomisk organisering, vilket bland annat berodde på att de tillämpade lösare regler på sitt 

utrikeshandelsmonopol. Därför har landet inte inkluderats även om det var en ”planekonomi”. 

Ekonomer i väst ansåg också att Jugoslaviens planekonomi var så kvalitativt annorlunda från 

de andra att de krävde en separat analys av den.46 George Macesich skrev i sin bok om 

Jugoslaviens ekonomi att den hade betydligt fler inslag från kapitalistiska marknadsekonomier 

än andra planekonomier. Jugoslavien valde en ”egen väg” till socialismen, som inte inkluderade 

användandet av den Sovjetiska planekonomiska modellen som Sovjetunionen exporterade till 

övriga länder i Östeuropa.47 

Planekonomierna i världen var inte överens om vilken väg ett land bör ta för att uppnå 

”socialism” och ”kommunism”. Albanien och Kina tog avstånd från samarbeten med 

Sovjetunionen och Comecon efter 1962 eftersom de förra ansåg de senare vara ”revisionister” 

som inte följde den rätta vägen till socialismen.48 Albanska ekonomer klassificerade 

Sovjetunionen som en kapitalistisk ekonomi efter Brezhnevs reformer 1965. Ekonomen 

Aristotel Pano argumenterade i två artiklar för att Sovjetunionen inte borde anses vara en 

planekonomi. Han skrev att friare tyglar till fabriksdirektörer som även fick bonusar baserade 

på företagsvinsten var grundläggande för kapitalistisk industri.49 Med hänsyn till albanska 

ekonomers åsikter anses ändå Sovjetunionen och Comecon (6) vara planekonomier eftersom 

de i allmän diskurs ses som detta. Detta indikeras bland annat av de verk som hittills hänvisats 

till i uppsatsen, vilka alla ansett dessa länder vara planekonomier.  

                                                           
46 Se till exempel: Nove. Donnelly. 1960, s. 153–157. 
47 Macesich, George. Yugoslavia – The Theory and Practice of Development Planning. The University Press of 
Virginia: Charlottesville, 1964, s. viii. 
48 Libbey K. 2010, s. 150. 
49 Se t.ex. Pano, Aristotel. 1975. The Soviet Economy –  A Completely and Definitely Capitalist Economy. Från: 
https://www.marxists.org/history/erol/albania/albania-10.pdf Samt: Pano, Aristotel. Kapetani, Kiço. The 
Capitalist Character of the Relations of Production in the Soviet Union. Från: 
https://www.marxists.org/history/erol/albania/albania-4.pdf (Hämtade: 2019-04-16) 

https://www.marxists.org/history/erol/albania/albania-10.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjs8aKfwtThAhUwtIsKHSR9CkkQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Fhistory%2Ferol%2Falbania%2Falbania-4.pdf&usg=AOvVaw2fVny-oumrb-ECzOqtf3bS
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Albanien har tagits med för åren 1958–1962; kapitalistiska länders påverkan på Albanien kan 

antas vara liten och dess inverkan på andra planekonomier kan också antas vara det, men landet 

har ändå inkluderats för helhetens skull. 

Tabell 1: Länderna för varje kategori som används i regressionsanalysen.  

Frankrike Europa (15) Comecon (6) Sovjetunionen 

Samma 

gränser 

som idag. 

Finland, Sverige, Norge, 

Danmark, Västtyskland 

(1958–1989), Italien, 

Grekland, Österrike, 

Portugal, Belgien, 

Nederländerna, Schweiz, 

Irland, Spanien, 

Storbritannien och 

Frankrike 

DDR (1958–1989), 

Polen, 

Tjeckoslovakien (idag 

Tjeckien och 

Slovakien), Ungern, 

Bulgarien och 

Albanien (1958–

1962) 

Idag uppdelat i: Ryssland, 

Vitryssland, Ukraina, 

Litauen, Lettland, Estland, 

Kazachstan, Uzbekistan, 

Tadjikistan, Turkmenistan 

och Kirgizistan 

Anteckning: Eventuella kolonier är inte inräknade för något land.50 Europa (14) är samtliga 

länder i Europa (15) förutom Frankrike.  

Det kan hävdas att till exempel Sverige inte var ”kapitalistiskt” utan var någon sorts 

blandekonomi, detta tar dock inte bort faktumet att det inte var en planekonomi. Inget land i 

Europa (15) hade ett utrikeshandelsmonopol, alla länder hade en kapitalmarknad och de hade 

inte heller som aktivt mål att undvika marknadscykler. Vissa partier inom länderna kan ha haft 

det, men utan institutionerna enpartisystem och utrikeshandelsmonopol anser jag inte att 

enskilda partiers eftersträvanden kan sägas vara grundande för den nationella ekonomins 

karaktär. Utan dessa två institutioner stod Västeuropa inför en kvalitativt annan situation vid 

påverkan från marknadscykler utifrån. De anses därför som ”kapitalistiska länder” i det 

hänseende att de saknar planekonomiska institutioner vilket borde ha gjort de mer mottagliga 

för kapitalistiska marknadscykler.  

Länderna Luxemburg, Andorra och Lichtenstein har inte tagits med då de inte finns med i 

databasen. Cypern har valts bort eftersom landet blev invaderat av Turkiet 1974 vilket delade 

landet i två delar. Detta kan tänkas ha påverkat utrikeshandeln tillräckligt mycket för att inte 

inkludera landet i studien. Malta är inte heller med i Europa (15) och tillsammans med Cyperns 

                                                           
50 Fouqin, Hugot. 2016, s. 10. 
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utrikeshandel antas länderna vara för små för att deras efterfrågan ska ha påverkat 

planekonomiernas utrikeshandel. 

Databasens konstruktion och sammansättning 

Jag har använt en databas som kommer från ”Centre d'Études Prospectives et d'Informations 

Internationales” (CEPII), ett franskt centrum för forskning i internationell ekonomi som bland 

annat studerar internationell handel och finans.51 Michel Fouqin och Jules Hugot har för CEPII 

skapat databasen ”TRADHIST” över bilaterala handelsdata mellan 1827–2014.52  

Alla nominella värden för handel i databasen är konverterade till värdet på pund för varje år. 

Som tidigare nämnt bokförde inte planekonomierna inhemska vinster och kostnader. Detta 

gjorde det också svårt för de att värdera sina varor i andra länders valutor. Därför kan 

valutakonvertering av Sovjetiska rubel mot Pund ifrågasättas. Denna uppsats berörs dock inte 

av detta eftersom den inte undersöker problemet med valutakonvertering. För denna uppsats är 

det även viktigt att ha måtten på utrikeshandeln i pund, eftersom planekonomierna alltid ville 

ha hårdvaluta för att köpa utländska varor, eller för att betala utländska lån.53  

I uppsatsen undersöks även procentuell förändring och ingen inflationsjustering har gjorts. Då 

jag inte har hittat någon databas över Sovjetisk inflation har en deflatering av priserna inte varit 

möjlig. Dessutom finns det ett stort problem med att föra in frågan med inflation i den redan 

väldigt osäkra monetära strukturen av planekonomiernas valutor. Vad inflation innebär för 

planekonomier skulle istället behöva behandlas i en separat undersökning. 

Rapporteringen av export har utgått ifrån det importerade landet. Detta innebär till exempel att 

Sovjetunionens exportvolym är en sammanräkning av hur mycket resten av världen har sagt att 

de importerat från Sovjetunionen. Detta är för att importören ofta är noggrannare med att 

siffrorna blir rätt då tullar historiskt sett varit mer utbyggda.54  

Mellan 1970–1991 används DOTS (Internationella valutafonden) som källa för Sovjetunionens 

handelsstatistik, tidigare år används däremot MITC (Mitchells ”international Statistics: 

Europe” från 2007). Mellan åren för källbytet (1969–1970) sker en förändring i statistiken som 

inte verkar representeras av någon motsvarande reell förändring i Sovjetunionens ekonomi. 

                                                           
51 About CEPII. CEPII. 2019. Från: http://www.cepii.fr/CEPII/en/cepii/cepii.asp (Hämtad 2019-04-16) 
52 I den högra spalten på hemsidan för TRADHIST finns en ruta för att fylla i en mailadress. Efter att mailadressen 
är ifylld skapas ett konto och alla med en mailadress kan därmed komma åt databasen. Den variabel som används 
i denna uppsats från TRADHIST-databasen är aggregerade nominella exporter och importer för länder i Europa. 
53 Fouqin, Michel. Hugot, Jules. Two centuries of Bilateral Trade and Gravity Data: 1827-2014. 2016. Från 
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=9134  s. 4. Se även Exceldokumentet 
”Exchange rates” i samma databas.  
54 Ibid, s. 5. 

http://www.cepii.fr/CEPII/en/cepii/cepii.asp
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=9134
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Mellan år 1968 och 1969 är export- och importutvecklingen cirka 19% men mellan 1969 och 

1970 är utvecklingen negativ med 80% och mellan 1970–1971 är utvecklingen igen cirka 19%. 

I nominella tal är värdena rapporterade av DOTS mycket lägre än de från MITC. Detta gör att 

när källbytet sker visar statistiken ett stort fall i Sovjetunionens handelsdata. Mellan DOTS egna 

värden är den procentuella utvecklingen däremot på liknande nivåer som de från MITC. Detta 

tyder på att fallet är orsakat av att DOTS och MITC nominellt redovisar olika nivåer för 

Sovjetunionens handelsdata. Antagligen för att de gjort olika bedömningar av vad som bör ingå 

i den eller för att de i sin tur har utgått från olika källor. För att undvika att detta källbyte 

påverkar regressionsanalyserna har förändringen mellan åren 1969–1970 helt enkelt tagits bort 

för alla jämförda kategorier i denna uppsats. För de kapitalistiska länderna används framför allt 

data från DOTS medan data för planekonomierna kommer från DOTS, MITC samt 

Världsbankens ”World Development Indicators” 2015 (WDI).55    

                                                           
55 Fouqin, Hugot. 2016, s. 6. 
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Resultat 
Först görs en analys av sambanden mellan kapitalistiska länders utrikeshandel med varandra å 

ena sidan, och mellan planekonomiers utrikeshandel med varandra å den andra. Detta för att se 

om kapitalistiska ekonomier påverkar varandra annorlunda än de påverkar planekonomier; och 

för att se om det finns någon skillnad i utrikeshandelsutvecklingen beroende på vilket 

ekonomiskt system länder har. Sedan presenteras sambanden till Europa (15) för Sovjetunionen 

och Comecon (6). Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet för att göra det mer 

överskådligt. 

Uppsatsens frågeställningar anges här en gång till för att underlätta för läsaren: 

• Påverkades planekonomiers utrikeshandel av förändringar i kapitalistiska ekonomiers 

utrikeshandel? 

• Var påverkan större på de mindre planekonomierna i Comecon än på Sovjetunionen? 
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Samband mellan länder med samma ekonomiska system 

Diagram 1: Spridningsdiagram för procentuell förändring i Frankrikes export (Y) förklarad av 

procentuell förändring i import för Europa (14) (X) mellan 1958–1991. 

 

Källa: Fouqin och Hugot 2016 

Anteckning: Till följd av källbytet 1969–1970 har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Diagrammet visar ett starkt positiv linjärt samband. De flesta åren är centrerade i ett kluster där 

importer för Europa (14) förändras med 0–20% och Frankrikes export mellan  

0–30%. Om kategorierna var väl integrerade för dessa år eller inte avgörs av om punkterna i 

detta kluster inom sig har en positiv linjär utveckling, vilket de visat sig ha. Detta gäller även 

för alla övriga diagram, och visar på en stark integrering och liknande tillväxttakter. 

Direkt till vänster om detta kluster ligger år 1958, och punkten längst bort till vänster i 

diagrammet är år 1991. År 1991 är då export för Frankrike och Europa (14) ligger längst ifrån 

varandra, och 1958 och 1991 är de enda åren med negativ importförändring för Europa (14), 

Frankrikes exporter upplevde dock alltid en positiv utveckling. 

Längst bort till höger finns ett kluster med åren 1973 och 1974 med importförändringar över 

40% och med 1976 strax under 40%. För Frankrikes exporter på Y-axeln är värdena också strax 

över eller strax under 40%. Dessa år ligger alla omkring den första oljekrisen 1973 och 

kollapsen av Bretton Woods systemet. Att den gemensamma chocken hade liknande inverkan 

på de kapitalistiska ländernas utrikeshandel är inte förvånande då kapitalistiska länder tidigare 

har setts påverkas likadant av externa chocker i Fabricio och Lopez studie. 
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Diagram 2:  Spridningsdiagram för procentuell förändring i Frankrikes import (Y) förklarad 

av procentuell förändring i export för Europa (14) (X) mellan 1958–1991. 

 

Källa: Fouqin och Hugot 2016 

Anteckning: Till följd av källbytet 1969–1970 har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

I diagrammet syns ett starkt positivt linjärt samband. De flesta åren centrerar sig i ett kluster 

som i föregående diagram. För de flesta åren i detta kluster sker en förändring mellan 0-30% 

för fransk import och mellan 0-20% i export för Europa (14). Även här är åren 1973, 1974, och 

1976 i ett litet kluster längst till höger. Frankrikes importförändring (till skillnad från deras 

exportförändring) har ibland en negativ förändring i detta diagram och hade därmed inte en lika 

stark utveckling under perioden som deras exportförändring.  

Även i detta diagram är år 1991 längst till vänster med lägst exportvärde för Europa (14). Detta 

mönster innebär inte att Frankrike hade högst utrikeshandelsförändring bland Europa (15) år 

1991. Detta låga värde kan bero på att några länder i Europa (14) hade en väldigt låg utveckling 

dessa år vilket i sådana fall skulle dra ner utrikeshandelsutvecklingen för resten av Europa (14), 

så att de konsekvent hamnar under Frankrikes. Möjligt är att dessa länders handel var så 

integrerad med planekonomiers att den påverkades negativt av deras ekonomiska kris 1990–

1991. 
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Diagram 3: Spridningsdiagram för procentuell förändring i Sovjetunionens export (Y) 

förklarad av procentuell förändring i import från Comecon (6) (X) mellan 1958–1991. 

 

Källa: Fouqin och Hugot 2016 

Anteckning: Till följd av källbytet 1969–1970 har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Mellan Sovjetisk export och import för Comecon (6) syns en tydligare positiv linjär utveckling 

med ett starkt samband. De flesta punkterna centrerar sig i ett kluster mellan 0-26% på X-axeln 

och mellan -20% och +40% på Y-axeln. Åren 1982, 1986–1988 samt 1971 upplevde båda parter 

antingen en svagt positiv eller svagt negativ utveckling. 

Också i detta diagram ligger just åren 1973, 1974 och 1976 relativt nära varandra i ett kluster 

längst till höger. Detta kan också ha berott på att oljekriserna på 1970-talet som gemensam 

chock hade liknande effekt på planekonomierna som för Frankrike och Europa (14).  

Längst till vänster ligger år 1990 och strax till höger ligger år 1958. Det första och det näst sista 

året för perioden upplevde Comecon (6) svagast förändring precis som fallet var för Europa 

(14) i diagram 1. I detta fall kan det bero på att länderna i Comecon (6) i högre grad blev negativt 

påverkade av Comecons kollaps år 1991 än Sovjetunionen eftersom de hade mindre 

hemmamarknader.  
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Diagram 4: Spridningsdiagram för procentuell förändring i Sovjetunionens import (Y) 

förklarad av procentuell förändring i export för Comecon (6) (X) mellan 1958–1991. 

 

Källa: Fouqin och Hugot 2016. 

Anteckning: Till följd av källbytet 1969–1970 har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Diagrammet visar ett positivt linjärt samband som är relativt starkt. De flesta punkterna 

centrerar sig i ett kluster runt X-värden på 0-20% och Y-värden på 0-30%. Till höger om klustret 

ligger åren 1973–1975, 1985 samt 1976 med förändringar över 20% på båda axlar. Till vänster 

om det stora klustret ligger 1991, 1986 och 1971 (från vänster till höger) mellan -20% och 0 på 

X-axeln.  

De enda två år Comecon (6) hade exportförändring under -20% var 1990 och 1958. 

Sovjetunionen hade aldrig en importförändring lägre än -20% och 1958 hade de motsatt till 

Comecon (6) en normal tillväxt i utrikeshandeln. Detta kan visa att reformerna 1958 och 

embargolyftet i högre grad påverkade Comecon (6) positivt än det påverkade Sovjetunionen.  
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Diagrammen uppvisar några mönster som verkar varit gemensamma för planekonomierna och 

de kapitalistiska ekonomiernas utrikeshandelsutveckling för perioden 1958–1991. Periodens 

två sista år och periodens första har alltid lägst X-värden. Comecon (6) och Europa (14) hade 

alla lägst utrikeshandelsutveckling för dessa år. Frankrike tycks tvärtom ha en ganska normal 

tillväxttakt men som tidigare nämnts kan det bero på att flera länder i Europa (14) krisade vilket 

drar ned tillväxten. Import- och exportutvecklingen för Sovjetunionen var också lägst år 1991, 

men 1958 hade de en normal tillväxttakt i sin utrikeshandel. Möjligt är att Sovjetunionen till 

följd av sin stora hemmamarknad inte blev lika påverkade av embargolyftet från CoCom, eller 

utrikeshandelsreformerna 1958 som Comecon (6).  

Åren 1973–1976 visar på att oljekrisen som gemensam chock hade liknande inverkan på 

planekonomiernas utrikeshandelsutveckling som på Europa (15). Att icke-oljeexporterande 

länder i Comecon (6) och Europa (15) hade hög importutveckling under oljekrisen kan vara 

rimligt även fast länderna hade svårare att köpa saker utomlands till följd av höga oljepriser. 

Eftersom databasen är baserad på aggregerade exportvärden så kan färre varor ha köpts men 

importvärdena skulle ändå öka till följd av chock-höjningen på oljepriset. Därmed kan de ha 

köpt färre varor men för högre priser vilket visar sig genom ett ökat värde på utrikeshandeln.  

De flesta punkterna centrerar sig mellan 1959–1989 (exklusive åren för oljekrisen) i ett kluster 

av gemensamma utvecklingstakter som var högre både för kapitalistiska länder och för 

Comecon (6). Vilket antagligen beror på ökad handel mellan och inom de båda ekonomiska 

systemen. Dessa punkter har även inom sig visat ha en positiv linjär utveckling vilket tyder på 

att de för perioden var väl integrerade. 

Då planekonomierna kollapsade är det möjligt att flera länder inom Europa (14) blev påverkade, 

vilket sänkte deras handelsutveckling. Detta gör att Frankrike framstår som det land i Europa 

med högst utrikeshandelsutveckling för periodens sista år. Eftersom Sovjetunionen verkar ha 

blivit mindre påverkat både det första och sista året än Comecon (6) kan de senare ha haft ett 

starkare samband med Europa (15) än Sovjetunionen.  
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Tabell 2: Regressionsstatistik för procentuell förändring av import och export då Europa (14) 

får förklara förändringar i Frankrikes utrikeshandel, och när Sovjetunionen får förklara 

förändringar i Comecon (6). 

Beroende variabel FR 

EXP 

FR 

IMP 

Sovjet  

EXP 

Sovjet  

IMP 

Förklarande 

variabel 

Europa (14) 

IMP 

Europa (14)  

EXP 

Comecon (6) 

IMP 

Comecon (6)  

EXP 

Korrelation 0,85 0,79 0,80 0,73 

Förklarings- 

grad 

72,49% 62,63% 64,30% 54,11% 

Justerad 

förklarings- 

grad 

71,61% 61,43% 63,14% 52,63% 

Koefficient 0,6686 0,8947 0,7012 0,6897 

Signifikant 

koefficient? 

Ja Ja Ja Ja 

Källa: Fouqin och Hugot 2016. 

Anteckning: Variablerna analyseras på 5% signifikansnivå. Till följd av källbytet 1969–1970 

har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Samtliga korrelationskoefficienter ligger mellan 0,73 och 0,85 där korrelationen mellan 

Frankrike och Europa är starkare än för planekonomierna. I alla fyra fall handlar det dock om 

ekonomier med väl integrerad handel.  

Förklaringsgraden visar hur många procent av variationen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av variationen i den oberoende. Denna är som högst mellan fransk exportutveckling 

och importutveckling för Europa (14), lägst är den för Sovjetisk importutveckling och 

exportutveckling för Comecon (6). Mellan fransk import och export för Europa (14), och 

Sovjetisk export och import för Comecon (6) är förklaringsgraderna ganska nära varandra, 

mellan 61- och 64%. De kapitalistiska länderna har både det starkaste sambandet och det 

samband med högst koefficient. Följaktligen kan de tänkas varit mer påverkade av varandra 

men regressionsanalysen kan inte visa ett kausalt samband för detta. 
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Sovjetunionens och Europa (15) utrikeshandelsutveckling 1958–1991 

Diagram 5: Spridningsdiagram för procentuell förändring i Sovjetunionens export (Y) 

förklarad av procentuell förändring i import för Europa (15) (X) mellan 1958–1991. 

 

Källa: Fouqin och Hugot 2016. 

Anteckning: Till följd av källbytet 1969–1970 har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Diagrammet visar ett medelstarkt positivt linjärt samband. Europa (15) hade negativ 

importutveckling till skillnad från Sovjetunionens export för åren 1991 och 1958. Ökad handel 

mellan Europa (15) och planekonomierna efter 1958 kan ha lett till de högre värdena efter 1958. 

Flera länder inom Europa (15) kan också ha blivit påverkade av planekonomiernas recession 

1991 vilket ledde till minskad import det året.  

I klustret längst till höger ligger åren 1973, 1974 och 1976 som indikerar att oljeprischocken 

hade ungefär samma effekt på Sovjetunionen som för Europa (15); Sovjetunionens export 

ökade dock snabbare än Europas import vilket antagligen beror på ökade oljepriser. Utan åren 

för den första Opec-krisen år är det möjligt att trenden inte skulle vara lika tydlig och sambandet 

inte lika stort, mer om detta i kapitlet om förslag på framtida forskning.  
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Diagram 6: Spridningsdiagram för procentuell förändring i Sovjetunionens import (Y) 

förklarad av procentuell förändring i export för Europa (15) (X) mellan 1958–1991. 

 

Källa: Fouqin och Hugot 2016. 

Anteckning: Till följd av källbytet 1969–1970 har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Diagrammet visar ett svagare positivt linjärt samband än tidigare diagram. Samma mönster går 

dock att se för åren 1973, 1974 och 1976. Sovjetunionen hade även en ovanligt hög 

importutveckling år 1975 (punkten högst upp med Y-värde 1,6). Detta kan bero på 

Sovjetunionens ökade inkomster från oljekrisen (som oljeexporterande land) till skillnad från 

länderna i Europa (15). Generellt sett upplevde alla kategorier en hög utveckling 1975, den var 

dock inte tillräckligt hög för att sticka ut såsom de andra åren gjorde mellan 1973, 1974 och 

1976. 

År 1958 ligger betydligt närmre det stora klustret för perioden, och som tidigare har setts så 

verkar den ha en mer normal tillväxttakt med övriga år. Sovjetunionens import verkar därmed 

inte ha påverkats lika mycket av händelserna år 1958 som deras export gjorde. 
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Tabell 3: Regressionsstatistik mellan procentuell förändring av import och export då Europa 

får förklara förändringar i Sovjetunionens utrikeshandel; och när Europa och Comecon (6) får 

förklara förändringar i Sovjetunionens utrikeshandel. 

Beroende 

variabel 

Sovjetisk 

EXP 

Sovjetisk IMP Sovjetisk EXP Sovjetisk IMP 

Förklarande 

variabel 1 

Europa (15) 

IMP 

Europa (15) 

EXP 

Europa (15) IMP Europa (15) EXP 

Förklarande 

variabel 2 

  Comecon (6) 

IMP 

Comecon (6) 

EXP 

Korrelation 0,69 0,52 0,83 0,75 

Förklaringsgrad 48,31% 27,24% 68,49% 56,41% 

Justerad 

förklaringsgrad 

46,64% 24,89% 66,39% 53,50% 

Koefficient 1 0,8448 0,6602 0,3393 0,2731 

Koefficient 2   0,5344 0,5723 

Signifikant 

koefficient? 1 

Ja Ja Nej Nej 

Signifikant 

koefficient? 2 

  Ja Ja 

Källa: Fouqin och Hugot 2016. 

Anteckning: Variablerna analyseras på 5% signifikansnivå. Till följd av källbytet 1969–1970 

för Sovjetunionen har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Där Europa (15) är ensam förklarande variabel, hamnar alla korrelationskoefficienter mellan 

52,19- och 69,50%. För denna tabell måste den justerade förklaringsgraden användas till 

skillnad från i föregående tabell då den tar hänsyn till att fler variabler läggs till i modellen. Den 

justerade förklaringsgraden ökar med 20–28% då Comecon (6) läggs till som förklarande 

variabel, och korrelationen ökar med 13–23%. Jämfört med tabell 2 hade Europa (15) lägre 

korrelation med Sovjetunionens import- och exportutveckling än Comecon (6) hade. Detta visar 

att Comecon (6) är central vid förklaringen av Sovjetunionens utrikeshandelsutveckling. 

Korrelationen mellan export för Sovjetunionen och import för Europa (15) är ungefär lika hög 

som med Comecon (6) (jfr tabell 2). När exportutvecklingen för Europa (15) får förklara 

Sovjetunionens import är korrelationen och förklaringsgraden betydligt lägre. Detta indikerar 



32 
 

att exporten från Europa inte hade lika stor effekt på Sovjetunionens utrikeshandel som deras 

import av Sovjetunionens varor hade. Samma uppfattning kan härledas ur koefficienterna där 

exportutveckling för Europa (15) förklarar 22 procentenheter mindre av Sovjetunionens 

importutveckling än deras import gör av Sovjetunionens export. 

Jämfört med när Comecon (6) var ensam förklarande variabel i tabell 2 så ökar knappt den 

justerade förklaringsgraden då Europa (15) läggs till som förklarande variabel. Comecon (6) 

tycks därmed ha haft en betydligt större påverkan på Sovjetunionens handel än vad Europa (15) 

hade. 

Koefficienterna för Europa är signifikanta i båda fallen då Europa (15) är ensam förklarande 

variabel, men slutar vara det då Comecon (6) läggs till i modellen. Detta måste inte betyda att i 

relation till Comecon (6) så förklarar inte Europa någonting av Sovjetunionens utrikeshandel. 

Det är troligare att detta beror på att modellen innehåller för få observationer. Om 

Sovjetunionen då handlade mer med Comecon, men Europas utrikeshandel med de hade en 

statistiskt säkerställd påverkan, skulle Europas effekt slås ut eftersom inte tillräckligt med 

observationer används för båda x-variablerna.  
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Comecon (6) och Europa (15) utrikeshandelsutveckling 1958–1991 

Diagram 7: Spridningsdiagram för procentuell förändring av export för Comecon (6) (Y) 

förklarad av procentuell förändring i import för Europa (15) (X) mellan 1958–1991. 

 

Källa: Fouqin och Hugot 2016.  

Anteckning: Till följd av källbytet 1969–1970 har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Diagrammet visar ett starkt positivt linjärt samband. Det stora klustret ligger mellan 0–20% på 

X-axeln och 0–30% på Y-axeln, med 1987 och 1971 strax under på Y-axeln. Även för Comecon 

(6) och Europa (15) ligger åren 1973, 1974 och 1976 relativt nära varandra längst till höger och 

indikerar liknande chockeffekter på deras utrikeshandel från oljekrisen.  

Åren 1991, 1958 och 1990 (från vänster till höger) ligger på en nästan rak negativ linje med 

diagrammets lägsta X och Y-värden. Exportutvecklingen för Comecon (6) var som lägst år 

1990 medan importutvecklingen för Europa (15) var som lägst 1991. Detta kan vara en 

laggeffekt av krisen i planekonomierna vid periodens slut vilket ledde till att den minskade 

exporten först syns i statistiken för Europa (15) året efter.  

Båda sidor upplever en negativ utveckling 1958, och nästkommande år (1959) ökar exporten 

för Comecon (6) med 39 procentenheter. Denna ökning tyder på att ländernas utrikeshandel 

blev kraftigt påverkad av händelserna 1958. Händelserna verkar dock inte ha haft lika stor 

påverkan för import hos länderna i Europa (15) då den endast ökade med 12 procentenheter.  
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Diagram 8: Spridningsdiagram för procentuell förändring av import i Comecon (6) förklarad 

av procentuell förändring i export för Europa (15) mellan 1958–1991. 

 

Källa: Fouqin och Hugot 2016.  

Anteckning: Till följd av källbytet 1969–1970 har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Diagrammet visar en starkt positiv linjär utveckling. Diagrammet visar på samma samband som 

tidigare diagram har gjort för åren 1973, 1974 och 1976.  

Åren 1991, 1958 och 1990 ligger även här på en nästan rak negativ linje. År 1990 uppvisar 

Comecon (6) alltså både lägst export- och importutveckling; Europa (15) visar däremot lägst 

export- och importutveckling 1991. Detta styrker påståendet från föregående diagram om att 

effekterna på utrikeshandeln för Europa (15) först kom ett år efter krisen som drabbade 

Comecon (6). Även här syns det att förändringarna åren 1958 hade betydligt större påverkan på 

Comecon (6) än på Europa (15). Mellan 1958–1959 ökar import för Comecon (6) med 32 

procentenheter, medan exporten bara ökar med 0,08 procentenheter för Europa (15).  
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Tabell 4: Regressionsstatistik för procentuell förändring av import och export då Europa får 

förklara förändringar i utrikeshandeln för Comecon (6), och när Europa och Sovjetunionen får 

förklara förändringar i utrikeshandeln för Comecon (6). 

Beroende 

variabel 

Comecon (6) 

EXP 

Comecon (6) 

IMP 

Comecon (6)  

EXP 

Comecon (6)  

IMP 

Förklarande 

variabel 1 

Europeisk 

IMP 

Europeisk 

EXP 

Europa (15) IMP Europeisk EXP 

Förklarande 

variabel 2 

  Sovjetisk IMP Sovjetisk EXP 

Korrelation 0,65 0,65 0,80 0,82 

Förklaringsgrad 41,65% 42,85% 63,50% 66,49% 

Justerad 

förklaringsgrad 

39,76% 41,01% 61,07% 64,26 

Koefficient 1 0,8707 0,9987 0,4848 0,7593 

Koefficient 2   0,5845 0,3087 

Signifikant 

koefficient? 1 

Ja Ja Ja Nej 

Signifikant 

koefficient? 2 

  Ja Ja 

Källa: Fouqin och Hugot 2016. 

Anteckning: Variablerna analyseras på 5% signifikansnivå. Till följd av källbytet 1969–1970 

har förändringen 1969–1970 tagits bort. 

Även här ökar den justerade förklaringsgraden med över 20 procentenheter då Sovjetunionen 

läggs till som förklarande variabel, korrelationerna ökar också med cirka 15 procentenheter. 

Detta visar att Sovjetunionens utrikeshandelsutveckling är en central variabel för att förklara 

utvecklingen hos Comecon (6).  

Jämfört med tabell 3 förklarar importutvecklingen hos Europa (15) ungefär lika mycket av 

Sovjetisk exportutveckling som för exportutvecklingen hos Comecon (6). Europeisk 

exportutveckling verkar dock ha påverkat Comecon (6) mer än den påverkade Sovjetunionen. 

Detta är inte förvånande eftersom de mindre planekonomierna behövde importera mer saker än 

Sovjetunionen till följd av deras mindre hemmamarknader. 
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Koefficienterna för påverkan av Europa (15) är också högre än i föregående tabell. När export 

eller import ökar med 1 procentenhet i Europa (15) ökar de nästan med exakt 1 procentenhet 

för Comecon (6). Då Sovjetisk import läggs till som förklarande variabel för exportutveckling 

i Comecon (6) har Europa (15) nästan en lika hög påverkan som Sovjetunionen och variabeln 

är fortfarande signifikant. Detta styrker också teorin om att för få datapunkter gör variabeln för 

Europa (15) ickesignifikant då ytterligare en variabel läggs till, både i denna tabell och i 

föregående. I detta fall var påverkan så hög att variabeln blev signifikant trots få datapunkter. 
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Sammanfattning av resultat 

Diagrammen har visat att de mindre planekonomiernas utrikeshandel blev kraftigt påverkade 

av CoComs lättande av embargot och handelsreformerna 1958. Händelserna dessa år verkar 

därmed ha haft stark påverkan på utrikeshandeln för Comecon (6). Sovjetisk utrikeshandel 

påverkades dock inte lika mycket av dessa händelser som Comecon (6) gjorde. Framför allt 

påverkades knappt Sovjetunionens import. Oljekrisens effekter mellan åren 1973–1976 tycks 

också ha haft ungefär lika stark påverkan på utrikeshandelsutvecklingen för planekonomierna 

som på de kapitalistiska ekonomierna. Periodens sista år, då planekonomierna genomgick stora 

omstruktureringar och ekonomisk kris, hade en stark effekt på de kapitalistiska ländernas 

utrikeshandel. En laggeffekt verkar ha fått denna kris att framträda först ett år senare för Europa 

(15).  

Tabell 5: Sammanfattning av resultat då Europa (14) eller (15) är förklarande variabel.  

Beroende  

variabel 

FR  

EXP 

Sovjet  

EXP 

Comecon 

(6) EXP 

FR 

 IMP 

Sovjet 

IMP 

Comecon 

(6) IMP 

Förklarande 

variabel 

Europa 

(14) 

IMP 

Europa 

(15) IMP 

Europa 

(15) IMP 

Europa 

(14) EXP 

Europa 

(15) EXP 

Europa 

(15) EXP 

Korrelation 0,85 0,69 0,65 0,79 0,52 0,65 

Förklaringsgrad 72% 48% 42% 63% 27% 43% 

Justerad 

förklaringsgrad 

72% 47% 40% 61% 25% 41% 

Koefficient 0,67 0,84 0,87 0,89 0,66 1,00 

Signifikant 

koefficient? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Signifikant med 

en andra 

variabel? 

 Nej Ja  Nej Nej 

Vilken var den 

andra variabeln? 

 Comecon 

(6) IMP 

Sovjet  

IMP 

 Comecon 

(6) EXP 

Sovjet  

EXP 

Anteckning: Tabellen har avrundade värden. Pilen i en cell visar om värdet i cellen är större 

eller mindre än cellen direkt till vänster. 
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Regressionsanalyserna har visat att utrikeshandelsutvecklingen för Europa (15) hade en 

signifikant påverkan på utvecklingen för planekonomierna. Denna påverkan blev inte 

signifikant i 3 av 4 fall då planekonomier läggs till som förklarande variabler. Detta beror dock 

förmodligen på för få datapunkter vilka gör modellen känslig för att fler variabler läggs till. 

Korrelationerna är höga och relativt lika när Europa (15) är ensam förklarande variabel för 

planekonomierna, i 3 av 4 fall är korrelationen över 0,65. Förklaringsgraderna är betydligt lägre 

än mellan Europa (14) och Frankrike men detta är inte förvånande eftersom Europa (14) 

förväntas vara mer integrerade med Frankrike än med planekonomierna.  

Effekten (koefficienterna) av utrikeshandelsutvecklingen för Europa (15) var ungefär lika hög 

(i ett fall högre) på planekonomierna som den var för Europa (14) på Frankrike. Högst effekt 

har Europa (15) på Comecon (6) vilket antagligen beror på att dessa länder var mer beroende 

av Europa (15) än Sovjetunionen. Ibland hade även Europa (15) mer effekt på planekonomierna 

än Europa (14) hade på exempellandet Frankrike. Sovjetunionens import verkar också ha 

påverkats mindre av exporten från Europa (15) efter 1958 än vad deras export gjorde av import 

i Europa (15). Att Sovjetunionen var mindre beroende av kapitalistisk handelsutveckling (och 

framför allt import) än resten av Comecon blir därmed ännu tydligare.  

Analysen struktureras efter de båda frågeställningarna och knyts ihop i avsnittet ”slutsatser”. 
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Analys och slutsatser 
Integreringen mellan kapitalistiska länder och planekonomier 

Påverkades planekonomiers utrikeshandel av förändringar i kapitalistiska ekonomiers 

utrikeshandel? 

De kapitalistiska länderna och planekonomierna verkar för perioden 1958–1991 ha haft 

liknande tillväxttakter i sin utrikeshandel. Mellan 1959–1989 (förutom 1973, 1974 och 1976 

samt vissa enskilda fall) uppvisar import och export för alla kategorier en tillväxttakt mellan 0 

och 20% (1–1,2). Sambanden mellan planekonomier och kapitalistiska ekonomier är också 

relativt starka, vissa samband mer än andra. Klart verkar i alla fall vara att länderna i de olika 

ekonomiska systemen följde en utrikeshandelsutveckling som liknade varandras för dessa år. 

Detta tyder på att de båda ekonomiska systemen var väl integrerade med varandra inom 

utrikeshandeln.  

Periodens första och sista år sticker i de flesta fall ut som de åren med lägst 

utrikeshandelsutveckling. Året 1958 karaktäriserades av CoComs embargolyft och Comecons 

utrikeshandelsreformer, och efter dessa händelser tycks handeln ha fått mer fart. Länderna i 

Europa (15) hade liknande tillväxttakt både i import och export för detta år som de hade för 

resten av perioden fram till 1991. Tillväxttakten i Sovjetunionens utrikeshandel såg ungefär 

likadan ut som för andra år, och det verkar därför som om länderna i Comecon (6) blev mest 

påverkade av händelserna 1958. Efter 1958 tilltog utrikeshandeln inom Comecon (6) markant, 

import och export för länderna ökade med mer än 30 procentenheter. Att Sovjetunionens handel 

inte ökade lika mycket är inte förvånande då de hade en större hemmamarknad och till högre 

grad kunde förlita sig på resurser inrikes.  

Åren 1990–1991 var år då de flesta kategoriers utrikeshandel upplevde en kris. Både export och 

import för Europa (15) såg en negativ utveckling på över 20%, Sovjetunionen upplevde i sin 

tur en negativ utveckling på mellan 9–15%. Comecon (6) upplevde dock en negativ utveckling 

på cirka 40–50% år 1990, effekterna av detta tycks ha kommit ett år senare till Europa (15). 

Efter en lång period av ekonomisk integrering kan krisen i planekonomierna (då de kollapsade) 

ha påverkat flera länder i Europa (14).  

Handelsreformer i femårsplanerna med mer fokus på integration mellan länderna verkar ha givit 

genomslag främst i mindre planekonomier. Planekonomiernas ökade integration med 

kapitalistiska ekonomier verkar också ha givit utslag när de förra upplevde en kris. 

Planekonomiernas roll i utrikeshandeln för Europa (15) var kapabel till att skapa en chock på 
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marknaden. Om denna chock upplevdes av länder i andra delar av världen (och därmed var 

internationell), eller enbart var regional för Europa kräver vidare forskning.  

Oljekrisen 

Gemensamma chocker har tidigare bekräftats vara en signifikant anledning till korrelationen 

mellan länders produktion av Fabricio och Lopez. Detta verkar även gälla för länders 

utrikeshandelsutveckling, och framför allt mellan kapitalistiska ekonomier och planekonomier. 

Detta går inte bara att se genom effekterna av händelserna år 1991 utan också av effekterna av 

den första oljekrisen. Åren 1973, 1974 och 1976 sticker ofta ut i diagrammen som ett kluster av 

hög utrikeshandelsutveckling, 1975 har också ett högt värde men sticker inte ut tillräckligt 

mycket för att hamna i klustret. Under dessa år håller länderna i världen på att ställa om sig dels 

från effekterna av Bretton Woods-systemets kollaps, dels av oljekrisen 1973. Både import- och 

exportutvecklingen var hög för planekonomier såväl som för kapitalistiska ekonomier, detta 

kan bero på olika anledningar: Sovjetunionen som största oljeexporterande land bland dessa 

kategorier ökade sin export och även sin import av varor i och med att landet tog del av ökande 

oljepriser. Icke-oljeexporterande länder fick större problem med att köpa in olja, men dessa 

länder uppvisade dock fortfarande hög importutveckling då de köpte dyrare olja men färre 

övriga varor. Eftersom databasen är baserad på värdet på utrikeshandeln för länderna kan den 

aggregerade handeln därför tyckas öka även om länderna handlar med färre varor.  

Prisförändringarna på den internationella marknaden måste ha påverkat interna 

investeringsbeslut inom oljekrävande industrier, något som var extra viktigt för den 

petrokemiska industrigrund som länderna inom Comecon försökte bygga upp. Utrikeshandeln 

var också tillräckligt integrerad med kapitalistiska länder för att en prischock skulle ha liknande 

effekt som på kapitalistiska länder. För planekonomiernas ekonomiska organisering betyder 

detta att: Efterfrågan på utrikesvaror, och det exporterade utbudet, ifrån planekonomiernas 

industrier ändrades av GOSPLAN på ett liknande sätt som de kapitalistiska ekonomiernas. 

Detta visar på ett samband mellan organiseringen av, och produktionen från, planekonomiernas 

inhemska industrier och deras utrikeshandel med kapitalistisk prissättning.   

Varför hade då inte oljekrisen 1979 liknande effekter som krisen 1973? För de kapitalistiska 

länderna kan det bero på att de faktiskt hade lättare att ställa om till högre oljepriser efter Bretton 

Woods än innan, tack vare de nya ”flytande” växelkurserna.56 För planekonomierna finns andra 

                                                           
56 IMF. The end of the Bretton Woods System (1972–1981). 2019. Från: 
https://www.imf.org/external/about/histend.htm (Hämtad: 2019-05-06). 

https://www.imf.org/external/about/histend.htm
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anledningar. År 1975 bestämde Comecon att de övriga medlemsländerna skulle köpa olja från 

Sovjetunionen för ett medelvärde av de ”kapitalistiska världspriserna”, och att detta värde 

skulle uppdateras varje år. Tidigare hade priset på olja inom Comecon uppdaterats vart femte 

år och Sovjetunionen tjänade därför mer pengar på det nya avtalet.57 Detta innebar också att 

prisökningarna på olja efter 1979 borde ha påverkat Comecon (6) mer än tidigare år. I och med 

att Europa (14) inte blev lika negativt påverkat av denna kris kan dock deras utrikeshandel med 

andra varor fortfarande ha varit lättare än den var under den första oljekrisen. En annan 

möjlighet är att länderna i Comecon (6) hade hunnit minskat sitt beroende av oljekrävande 

industrier; det kan även vara så att de inte hunnit byggt ut sina oljekrävande industrier 

tillräckligt mycket för att den nya prischocken skulle göra någon större skillnad.  

Planekonomiernas olika förhållningssätt till handeln med kapitalistiska länder 

Var påverkan större på de mindre planekonomierna i Comecon än på Sovjetunionen? 

Sovjetunionen påverkades mindre av både händelserna 1958 och av planekonomiernas kollaps 

1991 än Comecon (6). Detta visar att det fanns en avgörande betydelse för hur beroende 

planekonomierna var av sina hemmamarknader vid utrikeshandeln. Sovjetunionens 

investeringsplaner påverkades därmed mindre av utländska prisförändringar eller tillgänglighet 

på utländska varor. Den första Opec-krisen verkar dock ha haft en så stark påverkan att den 

märktes av i statistiken. Denna storleksskillnad i hemmamarknad framträder också vid en 

jämförelse av sambandet mellan planekonomier och kapitalistiska ekonomier.  

Sovjetunionens import påverkades mycket mindre av exportförändring i Europa (15) än vad 

deras export gjorde av importförändring i Europa (15). Korrelationen är cirka 17 procentenheter 

lägre och förklaringsgraden är nästan hälften så hög. Detta tyder på att Sovjetunionens export 

var mer beroende av handeln med Europa (15) än deras import. Landet hade råvaror och till 

större delen tekniken (även om denna var sämre än tekniken i väst) för att producera, de verkar 

däremot ha behövt en marknad för att konsumera varorna. Detta ställs i kontrast mot Comecon 

(6) som har liknande korrelation och förklaringsgrad för båda sidor av sin utrikeshandel 

gentemot Europa. Dessa länder var mycket mindre och behövde därför antagligen både en 

hemmamarknad och en utrikesmarknad för sin produktion.  

Sovjetisk export var dock mer påverkad av import från Europa (15) än vad exporten från 

Comecon (6) var. Detta kan bero på att Sovjetunionen hade mycket större export över huvud 

                                                           
57 Hanson. 2004, s. 154–162. 
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taget. Skillnaden i korrelation och förklaringsgrad är endast några procentenheter och kan bero 

på för lite data. Oavsett så tycks deras export ha blivit ungefär lika påverkad av förändringar i 

handeln hos Europa (15) som Comecon (6).  

Sambanden är höga (över 0,75) i de flesta fall, och på vissa håll medelstarka på väg mot 0,70. 

Förklaringsgraden för Europa (15) som förklarande för planekonomier är dock generellt sett 

väldigt låg, den förklarar aldrig över 50%. Detta kan ses som rimligt eftersom handeln med de 

aldrig steg över 50% av planekonomiernas utrikeshandel. Att deras korrelationer med Europa 

(15) är höga men att förklaringsgraden inte når över 50% förens planekonomier läggs till pekar 

på nödvändigheten av framtida forskning att inkludera fler länder i världen i analysen.  

Planekonomiernas koordinationsproblem och parallella produktion kan också ha bidragit till 

nödvändigheterna att expandera sin handel till andra marknader. I hur hög grad går inte att se 

här men parallell produktion inom ett ekonomiskt block hindrar medlemmarna från att göra sig 

av med överskott till varandra. Det är också lättare att handla med någon som inte har lika stora 

koordinationsproblem som en själv; även om Sovjetunionens interna planering inte alltid gick 

som den skulle kunde de lita på att kapitalisterna skulle uppfylla sina handelslöften. De ökade 

transnationella samarbetena, som införde mer produktspecialisering mellan länderna, lyckades 

inte göra planekonomierna oberoende av världsmarknaden.  

Endast i ett fall var variabeln för Europa (15) signifikant tillsammans med en planekonomi; i 

alla fall så ökar knappt den justerade förklaringsgraden (i ett fall sjunker den) medan 

korrelationen ökar avsevärt när Europa (15) används tillsammans med en annan variabel.58 

Detta beror dock antagligen på att det knappt finns tillräckligt med observationer för att anta 

normalfördelning. Planekonomierna handlade generellt mer med varandra än de gjorde med 

kapitalistiska länder. Deras handel med kapitalistiska länder var dock betydande och för många 

av länderna utgjorde handeln med de mellan 30–40% av deras import och export. Handeln med 

andra planekonomier sjönk också från tidigt 1970-tal för flera av länderna i Comecon (6), 

medan deras handel med kapitalistiska länder ofta ökade från sent 1970-tal.59 Därmed är det 

inte rimligt att anta att de ickesignifikanta variablerna för Europa (15) betyder att de inte hade 

någon påverkan på planekonomier. 

                                                           
58 När importutvecklingen för Europa (15) tillsammans med Sovjetisk import får förklara export för Comecon (6), 
se tabell 4 och 5.  
59 Voicu et al. (2018), s. 21–22. 
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Influenser från utrikeshandeln verkar ha givit utslag i planekonomiernas interna produktion och 

efterfrågan. Deras planering påverkades av marknadens prissättning på vissa varor och på 

utbudet och efterfrågan från kapitalistiska länder. Särskiljandet av den interna och externa 

marknaden genom en monopolisering av utrikeshandel gjorde inte planekonomierna immuna 

från världsmarknaden.  

Andrea Friedman undersökte hur länderna inom Comecon försökte likna sina nationella och 

transnationella ekonomiska institutioner till de kapitalistiska. Det är möjligt att det fortsatta 

accepterandet av marknadspriser och de tilltagande strukturella reformerna gjorde 

planekonomierna allt mer mottagliga för integrering med, och påverkan från, kapitalistiska 

länder. Likheterna som Friedman såg uppmärksammade den albanske ekonomen Aristotel Pano 

redan på 1970-talet. Det är möjligt att han hade rätt i sin kritik av Brezhnevs reformer 1965, att 

de gjorde Sovjetunionen och Comecon-länderna till kapitalistiska ekonomier. Vid periodens 

slut var de ekonomiskt institutionella ramverken i planekonomierna som mest anpassade till 

utrikeshandel med kapitalistiska länder. Det är också då de upphör att existera och de interna 

kriserna tvingar de att fullt ut acceptera marknadens alla principer. Den tätt sammanbundna 

integreringen med de kapitalistiska länderna gav då en chock på den europeiska marknaden.   
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Uppsatsens begränsningar och förslag på framtida forskning 

Uppsatsen begränsas främst av sin omfattning av länder samt av sitt statistiska underlag. 

Framtida forskning på området skulle kunna använda mer avancerade statistiska metoder för 

att ta med fler länder och fler variabler.  

Forskning borde göras med fler länder inkluderade i studien. Planekonomiernas utrikeshandel 

var på intet sätt förbehållen Europa och det är mycket möjligt att de påverkades kraftigt av 

råvaruhandel med länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Inkluderandet av fler länder och 

kategorier skulle ge en bättre bild av spridningen på handeln över världen. Detta skulle till 

exempel visa hur stor betydelse distansen faktiskt hade för planekonomiernas handel samt ställa 

deras beroende av tredje världen i kontrast till beroende av Europa (15).  

Planekonomierna handlade också med olika varor med olika länder. Förändringar i varor som 

är mer priskänsliga (till exempel råolja, stål, kol, bomull) har säkerligen starkare påverkan på 

utrikeshandelsförändringarna. Här antar prisförändringen formen av en prischock på en vara 

som är central för stora delar av ländernas industrier. Statistik över handeln med specifika varor 

skulle kunna tala om vilka varor som var avgörande för korrelationen mellan planekonomierna 

och övriga världen.  

Fabricio och Lopez såg att prischocker var en central anledning till korrelationen mellan olika 

länders produktionsnivåer. Det är möjligt att utan åren för första Opec-krisen så skulle 

sambandet ha varit svagare mellan planekonomier och kapitalistiska ekonomier. Detta skulle 

dock ge ännu färre observationer. Därför är det också viktigt att framtida forskning fokuserar 

på mer data, kanske månadsvis handel eller årsdata för en längre tidsperiod. 

En separat studie skulle också kunna göras mellan Comecon (6) och deras samband till dessa 

länders främsta handelspartners i Europa (15) gentemot övriga länder i Europa (15). Detta 

skulle visa vilka länder det var som drog ned utrikeshandelsutvecklingen för Europa (15) när 

planekonomierna krisade.  
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Slutsatser 

Embargolyftet från CoCom och handelsreformerna inom Comecon 1958 ökade 

utrikeshandelsutvecklingen både för planekonomierna och för de kapitalistiska länderna. 

Mellan perioden 1959–1990 upplevde de två ekonomiska systemen sedan sin starkaste 

integrering med varandra, med starka samband mellan utrikeshandelsutvecklingen. Detta gällde 

dock inte för Sovjetunionens import som inte påverkades avsevärt av händelserna 1958. Detta 

beror antagligen på att Sovjetunionen inte behövde importera lika mycket från Europa (15) som 

Comecon (6) behövde, eftersom det hade fler resurser i landet.  

Vid periodens sista år påverkade planekonomiernas kollaps deras utrikeshandelsutveckling 

negativt., av dessa påverkades Sovjetunionen minst. Europa (15) upplevde också en stor 

minskning i utrikeshandel detta år vilket kan ha berott på planekonomiernas kris. 

Planekonomierna hade därmed så väl integrerad utrikeshandel med kapitalistiska länder att 

kollapsen i deras egna ekonomiska system hade eftereffekter likt en ekonomisk chock på 

åtminstone den europeiskt regionala marknaden. 

Gemensamma chocker hade samma effekt på planekonomiernas utrikeshandelsutveckling som 

på Europa (15). Investeringsbeslut för produktion i den inhemska industrin verkar ha gjorts 

efter prisförändringarna på världsmarknaden under oljeprischocken 1973. Comecon ställde 

sedan om sin prissättning på olja vilket gjorde de mer påverkade av internationell kapitalistisk 

prissättning. Anpassningen i Europa (15) till det 1973 kollapsande Bretton Woods- systemet 

kan dock ha varit en anledning till att oljekrisen 1979 inte hade lika kraftiga effekter som den 

1973.  

Den starka ekonomiska integreringen med kapitalistiska länders utrikeshandel gjorde 

planekonomiernas interna investeringsbeslut mottagliga för kapitalistiska prischocker. 

Förändringen av deras interna institutionella ramverk för ekonomin kan också ha bidragit till 

att ha fört de närmare de kapitalistiska länderna på världsmarknaden. Planekonomierna undgick 

därmed inte världsmarknadens globalisering under 1900-talets andra hälft genom att försöka 

separera sin interna och externa marknad.   
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Teknisk bilaga 
För de kategorier där flera länder ingick (till exempel Comecon eller ”Europa”-länderna) 

räknades årssumman ut av alla ländernas totala aggregerade handel med hjälp av Excel-formeln 

”SUMMA.OM”. Efter detta räknades förändringen från förgående år ut för alla år. 

En regressionsanalys används för att förklara hur mycket av variationen i en beroende variabel 

(y) som förklaras av variationen i en eller flera oberoende variabler (x). Regressionsanalys visar 

därmed vilken påverkan ett lands/kategoris import- och exportförändringar har på ett annat 

lands, och precis ett sådant påverkansförhållande söks i uppsatsen. Både enkel och multipel 

regression har använts, alltså med en och flera x-variabler. Formeln bygger på ”minsta 

kvadratmetoden”, där räknas observationernas avstånd ut till medelvärdet mellan dem. Detta 

skapar en rät linje mellan punkterna i ett spridningsdiagram som visar sambandet. Formeln för 

regressionsmetoden ges av: 

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝜀𝜀 

𝛽𝛽0 är interceptet för linjen, det är ej tolkningsbart och analyseras inte; ε är ”feltermen”, som 

visar slumpmässig variation som modellen inte förklarar. Feltermen tas inte heller med i 

uppsatsens tabeller eftersom observationerna är så få att deras spridning inte anses relevant. Hur 

många procentenheter en x-variabel förändring y-variabeln då x-variabeln förändras med en 

procentenhet anges av 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘. Detta visas i tabellerna för regressionsanalyserna som 

”koefficient”.  

Korrelationen visar styrkan i sambandet mellan två eller flera variabler och om det verkar i en 

positiv eller negativ riktning. Förklaringsgraden är ett mått på hur stor andel av variationen i 

den beroende variabeln som kan förklaras av den/de förklarande variablerna.  

Om en variabel är signifikant eller ej avgörs genom ett hypotestest som bekräftar om det är 

sannolikt eller osannolikt att slumpen skulle avgjort sambandet. Eftersom TRADHIST-

databasen använder sig av årsdata finns inte många observationer att tillgå för perioden, antalet 

observationer är 33 (då 1970 räknas bort). Färre observationer gör att variablerna i en modell 

blir känsligare vid hypotesprövning. Därför skulle 10% signifikansnivå kunna användas istället 

för 5% som har använts i uppsatsen. Att genomföra en statistisk analys med båda 

signifikansnivåer anses dock överflödigt. Det räcker med att hänsyn tas till den mindre mängden 

variabler vid tolkningen av resultatet.   
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