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Forna imperier och dagens handel

Under historiens gång har imperier underlättat handeln inom sina territorier 
genom att skapa och befästa handels- och migrationsvägar och genom gemensan-
na normer, språk, religioner och rättssystem. Allt detta har lett till en ackumule-
ring av det som vi benämner imperiekapital. Baserat på nya data om imperiers 
uppkomst och fall under de senaste 5 000 åren visar denna artikel att imperieka-
pital har ett positivt samband med dagens handel utöver historiska arv så som att 
dela ett språk, en religion eller ett rättssystem. Detta tyder på bestående och tidi-
gare outforskade effekter av sedan länge svunna imperier på dagens handel.

Det moderna livet flyter fram på en evigt växande flod av handel; om vi öns-
kar förstå dess strömmar och dess riktning, måste vi resa uppför dess källfloder 
till kommersiella center med sådana namn som Dilmun och Cambay, där dess 
ursprung kan sökas och man kan föreställa sig dess framtid. (William J Bernstein 
i A Splendid Exchange 2008)

Dagens länder har uppstått ur hundratals år av erövringar, allianser och 
imperiers fall. Och den långsiktiga beständigheten i sådana historiska hän-
delser har fortfarande betydelse. Exempelvis så förklarar Reconquista, dvs 
den serie erövringar som ledde till den sista islamiska statens fall i Spanien 
på 1400-talet, skillnader i den spanska regionala utvecklingen i dag (Oto-
Peralias och Romero-Avila 2016). De romerska vägarnas beständighet 
utgör en delförklaring till den snabbare utvecklingen i de tidigare romerska 
delarna av Tyskland (Wahl 2017). Medan det finns bevis för att imperier 
spelade en betydande roll när det gäller att forma institutioner och kultur 
så betonar vi hur forna imperier även påverkar dagens internationella han-
delsmönster som vi vet utgör en av de största drivkrafterna för ekonomisk 
tillväxt (Feyrer 2009; Pascali 2017; Donaldson 2018; Wahl 2016). Den här 
artikeln främjar därför vår förståelse för historiska arv genom att fokusera på 
fallet med utrikeshandel.

Den här artikeln beskriver vår nya forskning (Gokmen m fl 2020) som 
visar att imperiers uppkomst och fall genom historien, från Afsharid-dyna-
stin till det svenska imperiet, fortfarande har effekter på världshandeln.1 Vi 
introducerar också en ny och fritt tillgänglig databas över världsimperiernas 
historiska djup och omfattning under de senaste 5 000 åren och skapar ett 
mått för ackumulerat imperiekapital mellan länderpar.

Mer specifikt, för att empiriskt studera arvet från forna imperier, sam-
lar vi in nya historiska data över de territorier som kontrollerades av 168 

1  Se Gokmen m fl (2020) för fler detaljer och ytterligare resultat.
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imperier,2 från Achaemenid-imperiet till Yuan- och Zand-dynastierna. 
Sedan skapar vi mått på imperiekapital på länder-par-nivå. Om man antar 
att imperiekapitalet mellan två länder växer när de båda kontrolleras av sam-
ma imperium men även deprecierar över tiden, tar vårt mått all imperiehis-
toria i beaktande. För samtliga länderpar beaktar vi alla år som båda län-
derna har varit del av ett gemensamt imperium och den tid som har förflutit 
sedan något av länderna bröt sig ur imperiet. Imperiekapitalet fångar delade 
formella och informella institutioner och ett gemensamt arv mellan olika 
platser. Det kan sålunda fungera som en historiskt förankrad indikator som 
fångar styrkan i ett gemensamt förflutet mellan dagens länder. Exempelvis 
så har Sverige och Norge ett gemensamt imperiekapital då de tillsammans 
har legat under flera imperier och har mer gemensamt imperiekapital än 
Sverige och Polen eftersom Sverige och Polen har varit del av ett gemensamt 
imperium under en kortare period och längre tillbaka i tiden.

Vi beräknar sedan förhållanden mellan imperiekapital och dagens han-
del. Vi finner att forna imperier faktiskt har lämnat avtryck på nutida han-
delsmönster. En tioprocentig ökning i imperiekapital är förenad med en 
ökning i bilateral handel uppgående till 1,15 procent. Alternativt motsvarar 
en fördubbling av imperiekapitalet en ökning av handeln med ca tio pro-
cent. Exempelvis handlar Sverige 1,4 procent mer med Danmark än med 
Tyskland på grund av tidigare imperielänkar.

Imperiekapital kan ses som normer, institutioner och nätverk som upp-
stod under imperier för att underlätta handeln och som kan tänkas överleva 
imperier. Genom historien har många imperier helt enkelt handlat om att 
underlätta handeln. Exempelvis förklarar recensionen av Bernstein (2008) i 
The Economist hur det Atenska imperiet skapades för att säkerställa livsmed-
elshandeln. Det finns andra exempel på hur ett säkerställande av handeln 
var centralt för imperier (Findlay och O’Rourke 2009). Det Mongoliska 
imperiets erövringar stabiliserade exempelvis handeln över stora avstånd i 
Centralasien under Pax Mongolica. Det Bysantiska imperiet organiserade 
handeln över Medelhavet och Svarta havet genom att använda imperiemo-
nopol, strikta kontroller och skriftliga handelsavtal. Kanske än mer påtag-
lig är den blandning av handel, plundring och bosättning som koloniala 
imperier är förknippade med. Ostindiska kompaniet, som ursprungligen 
enbart bildades i jakten på handelsmöjligheter, var avgörande för det Brit-
tiska imperiets uppkomst i Indien. Kolonial imperialism grundas i själva 
verket ofta på tanken att handeln följer med flaggan, eller att handeln endast 
blomstrar under ett harmoniskt statsskick.

Därför kan vi beakta imperier som helheter som underlättade handeln 
inom sina kontrollerade territorier genom att skapa och säkerställa handeln 
och migrationsvägarna och genom att sprida gemensamma normer, språk, 
religioner och rättssystem. Detta ledde till en ackumulering av imperieka-

2  Vi följer, så nära som det är möjligt, Encyclopedia Britannicas definition av ett imperium: 
Imperium, en betydande politisk makt, som utövar kontroll över ett större territorium eller 
folkslag genom formella annekteringar eller olika former av informell dominans. Det är osan-
nolikt att andra urvalskriterier skulle ändra våra resultat.
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pital så som fysiskt kapital, gemensamma institutioner, affärsnätverk och 
kulturellt kapital. Dessa formella och informella institutioner består över 
tiden och påverkar dagens globala ekonomi. Det Bysantinska imperiet spe-
lade t ex en stor roll i den spridning av romersk lag som fortfarande påverkar 
många rättsystem i dag och i den kulturella spridningen av ortodox kris-
tendom över hela det bysantiska samväldet, från det moderna Grekland 
till sydvästra Ryssland. Historiska regioner i det Habsburgska imperiet har 
även i dag en större tilltro och en lägre korruption än angränsande regioner 
(Becker m fl 2016) och samtidigt handlar de länder som var en del av det 
Habsburgska imperiet avsevärt mer med varandra än vad som skulle kunna 
förutses av gravitetsmodellen (Rauch och Beestermoller 2014).

1. Att mäta imperiekapital
För att skapa vårt mått på imperiekapital samlar vi in data över den geogra-
fiska expansionen och minskningen av 168 imperier från en stor mängd käl-
lor.3 Turchin (2009), Euratlas-Nüsli, Digital Atlas of Roman and Medieval 
Civilizations från Harvard, Centennial Historical Atlas, New Cambrigde 
Economic History Atlas av Darby och Fullard, Encyclopedia Britannica, 
Encyclopedia of Empire (Mackenzie 2016) såväl som en rad imperiespecifi-
ka källor utgör några huvudkällor.4 Denna datainsamling gör det möjligt för 
oss att para ihop varje imperiums territorium med dagens länder, oavsett om 
de täcks helt eller delvis, och under vilka år. Exempelvis täckte Trebizond-
imperiet delar av dagens Georgien, Turkiet och Ukraina från 1204 till 1461. 
Det Stormähriska imperiet sträckte sig över dagens Tjeckien och Slovakien 
från 833 till 906, medan det även sträckte sig över delar av Polen från 877 till 
894.

Baserat på vår databas skapar vi en indikator för imperiekapital som 
fångar såväl den tid som båda länderna var del av ett gemensamt imperium 
som den tid som förflutit sedan dess för att fullständigt fånga imperiearvens 
heterogenitet. Vi förmodar att det faktum att man tillbringade 100 år i ett 
gemensamt imperium för 2 000 år sedan inte spelar lika stor roll för dagens 
handelsförhållanden som att tillbringa 100 år i det Habsburgska imperiet 
för endast 200 år sedan. Vårt mått på imperiekapital diskonterar sålunda 
för antalet år i ett imperium med den tid som gått sedan dess. Sålunda antar 
vi att imperiekapital byggs upp i tider av imperier, när handelsrelationer 
skapas, gemensamma institutioner etableras och vägar byggs, men att detta 
kapital, som alla former av kapital, faller i värde över tiden. När vi konstru-

3  Vår fullständiga förteckning över imperier och källor är tillgänglig online på https://www.
wnvermeulen.com/empires/.
4  Utöver ett flertal omgångar av verifiering av de data som läggs in för varje imperium-land 
av tre specialiserade forskningsassistenter stresstestade vi också vårt dataset via e-post till mer 
än 180 historiker världen över och med ett dussin möten ansikte mot ansikte med historiker vid 
våra universitet. Detta var ett allvarligt försök till s k crowd-sourcing (en metod för att lösa pro-
blem med, eller söka förslag till problemlösning från, många andra parter). Med det fullstän-
diga datasetet online bjuder vi in forskare att utforska dessa data, ge förslag på förbättringar 
och fritt använda dem i sin forskning.
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erade vårt mått på imperiekapital var vi inspirerade av det index över staters 
historia som introducerades av Bockstette m fl (2002) och utvidgades av 
Borcan m fl (2018). Vi bygger det på ett sådant sätt att i tider av ett gemen-
samt imperium ökar imperiekapitalet med en enhet per år och över tiden 
deprecierar det med 0,1 procent per år.

När vi skapar detta mått antar vi implicit att alla imperier bidrar iden-
tiskt till imperiekapitalet. Ändå kan olika imperier med olika institutioner 
eller olika djup bidra olika mycket till ackumuleringen av imperiekapital. 
För att fånga denna potentiella heterogenitet bygger vi också ett mått av 
djupt imperiekapital där man tar hänsyn till tre av imperiernas kännetecken 
som kan förknippas med långvarigt imperiekapital. Dessa är: i) en centrali-
serad administration (kung), ii) en central och dominerande religion (Gud) 
och iii) ett monopol på myntprägling (även om dessa inte fanns före 700 f 
Kr) (mynt). Vi förmodar att dessa tre kännetecken sannolikt är associerade 
med institutioner och handel och sålunda främjar ackumuleringen av impe-
riekapital.

Vi skapar sålunda vårt mått för djupt imperiekapital så att det ökar med 
ett under ett år av gemensamt imperium om dessa kännetecken finns med. 
Om imperiet inte har något sådant kännetecken ackumuleras inte något 
kapital. Om det har ett kännetecken av tre, ökar kapitalet med 0,33, och om 
det har två, med 0,66.

Vi skapar även ett mått för imperiekapital som enbart beaktar länder-
nas förhållande till metropolen, det land där centralmakten var lokaliserad. 
Tanken här är att metropolen spelade en primär roll i att sprida imperieka-
pital till sina provinser medan integrationen av provinser inte inträffade i 
samma utsträckning. Den s k dummyn för kolonialt samband som ofta inklu-
deras i en gravitetsregression fångar på samma sätt vanligen enbart samban-
den med metropolen.

Figur 1 illustrerar utvecklingen av dessa tre olika mått på imperiekapital 
mellan Egypten och Irak. Dessa två länder har varit en del av många gem-
samma imperier under de senaste 3 000 åren inklusive det Neobabylonska 
imperiet, Umayyadiska-kalifat-imperiet och det Ottomanska imperiet. Så 
som förklarats ovan antar vi att imperiekapitalet ökade under dessa år med-
an det deprecierade över tiden. Staplarna visar perioderna av ett gemensamt 
imperium och höjden fångar antalet djupa imperieegenskaper. Exempelvis, 
eftersom metropolen i det Ottomanska imperiet, dagens Turkiet, varken 
låg i Egypten eller i Irak, ökar metropolens imperiekapital inte under det 
imperiet. Den långsamma eroderingen av imperiekapital visar hur det kan 
bestå över tiden och fortfarande påverka handeln i dag.

Figur 2 visar inflödena av imperiekapital för hela världen över tiden. 
Med andra ord visar den för hur många länderpar det gemensamma impe-
riekapitalet ökar varje år och hur imperiekapitalet har ökat över tiden när 
man inkluderar allt fler länder. Det illustrerar även hur den största delen 
av det ackumulerade imperiekapitalet är djupt imperiekapital. Vad denna 
figur tydliggör är att imperier blev ett världsfenomen ca 500 f Kr. Imperier 
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Figur 1
Dynamiken i impe-
riekapitalen mellan 
Egypten och Irak

Anm: Exempel på imperiekapital för två länder, Egypten och Irak. Imperiekapitalet växer 
med en enhet per år som de två nuvarande länderna, åtminstone delvis, täcks av ett gemen-
samt imperium. Kapitalet deprecierar fortlöpande med 0,1 procent per år, vilket är ca fem 
procent på 50 år. Den streckade linjen representerar djupt imperiekapital. Staplarna visar 
perioderna med ett gemensamt imperium och höjden fångar antalet djupa imperieegenska-
per. Metropolitiskt kapital växer endast de år då ett av de två länderna anses vara imperiets 
metropol eller administrativa center.
Källa: Gokmen m fl (2020).

Figur 2
Nyskapat imperie-
kapital i hela världen 
över tiden

Anm: Denna figur visar summan av tilläggen av imperiekapital per år för hela världen. Den 
mäter det nya kapital som vunnits på global nivå. En ökning tyder på att existerande imperier 
expanderar med följden att fler länder är förknippade med historiska imperier. Differentie-
ringen mellan ”djupt kapital” och ”metropol” är som anges i texten och illustreras i figur 1.
Källa: Gokmen m fl (2020).
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existerade innan dess men de var begränsade på den globala nivån vilket 
dock inte innebär att sådana tidigare imperier är irrelevanta för de länder 
som var en del av dem. Efter 500 f Kr ser vi ett antal expansioner och tillba-
kagångar. Perioden 600–1400 visar på en stabilitetsnivå på global nivå och 
efter en kort nedgång inträffade en omfattande tillväxt som vi kan relatera 
till den europeiska koloniala expansionen. De koloniala imperierna kollap-
sade kring 1950 och inga nya imperier uppstod därefter.

Tabell 1 ger exempel på imperiekapital mellan länder som har en gemen-
sam imperiehistoria. Det par som har det högsta imperiekapitalet är Syri-
en-Turkiet. Frankrike och Tyskland har delat nio imperier i det förgångna, 
ändå ligger deras imperiekapital under det för Indien och Sri Lanka, som 
enbart har delat fem imperier. Detta illustrerar hur antalet delade imperier 
inte har så stor betydelse om dessa var kortlivade och ligger långt tillbaka i 
tiden. Vi har även par såsom Kanada och Frankrike som enbart har varit del 
av ett gemensamt imperium men som fortfarande har en hög nivå av impe-
riekapital. Som jämförelse har Sverige det högsta imperiekapitalet med 
följande länder (med det motsvarande imperiekapitalet inom parentes): 
Estland (6,63), Ryssland (6,37), Lettland (6,33), Danmark (6,21), Finland 
(6,18) och Norge (6,17)

Länderpar Antal imperier Imperiekapital 

Syrien–Turkiet 27 7,48

Grekland–Bulgarien 10 7,43

Indien–Sri Lanka 5 7,43

Israel–Egypten 20 7,42

Iran–Iraq 26 7,39

Frankrike–Tyskland 9 7,15

Myanmar–Ryssland 4 6,28

Kanada–Frankrike 1 5,78

Marocko–Ekvatorialguinea 1 4,43

Guatemala–Belize 1 3,03

Källa:Gokmen m fl (2020.)

2. Resultat
Den modell som används för handelsrelationerna mellan länder är gravi-
tationsmodellen som sammanbinder handeln mellan två länder med det 
geografiska avståndet dem emellan och med andra bilaterala kostnader för 
handel såsom divergerande institutioner eller kulturer (Head och Mayer 
2014). I vår analys korrelerar vi därför land i:s genomsnittliga logaritm 
av importen från land j på 2000-talet med mängden imperiekapital som 
ackumulerats dem emellan.

Figur 3 visar vårt grundresultat. Vi finner ett positivt och signifikant 

Tabell 1
Exempel på imperie-
kapital mellan länder
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samband mellan imperiekapital och handel. Vårt lägsta estimat på 0,115 
tyder på att en tioprocentig ökning i imperiekapital är förknippad med en 
ökning i den bilaterala handeln med ca 1,15 procent, medan vårt högsta 
estimat tyder på en motsvarande ökning på 1,69 procent. En fördubbling 
av imperiekapitalet är förenad med en 8,2 till 12,4 procentig ökning av 
handeln. Bland länder som har åtminstone ett visst imperiekapital leder 
en ökning från det lägsta värdet på imperiekapital till det högsta till en 
ca 36 procentig ökning av handeln. För Sveriges del är handeln med t ex 
Danmark 1,4 procent större än med Tyskland till följd av dess tidigare 
imperielänkar. Dessa resultat är robusta för olika geografiska kontroller, 
såsom delad gräns, avstånd, skillnader i latitud och longitud och hur lättrör-
liga människorna är mätt med Ömer Özaks Human Mobility Index (Özak 
2010). Detta tyder på att naturliga handelshinder samt hinder för imperiers 
expansion inte kan förklara sambandet mellan imperiskt kapital och dagens 
handel. Vi finner emellertid negativa och statistiskt signifikanta effekter av 
ofördelaktig geografi på handel.

Vidare analyserar vi två alternativa mått på imperiekapital, nämligen 
djupt imperiekapital och metropoliskt imperiekapital (så som beskrivits 
tidigare). Vi finner att djupt imperiekapital har en aningen högre koeffi-
cient än vårt grundmått för imperiekapital, vilket bekräftar betydelsen av 
centraliserad administration, religioner såväl som myntprägling för upp-
byggnaden av imperiekapital och dagens handelsmönster. När vi inkluderar 
såväl djupt imperiekapital som vårt grundmått i samma regression finner vi 
att det enbart är djupt imperiekapital som är relaterat till mer handel i dag. 
Å andra sidan så finner vi att det inte enbart är förhållandet till metropolen 

Figur 3
Imperiekapital och 
modern handel i 
logaritmer (grundre-
sultat)

Anm: Figuren visar scatter-diagram av sambandet mellan logaritmen av bilateral import och 
imperiekapital.
Källa: Gokmen m fl (2020).
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som bidrar till ackumuleringen av relevant imperiekapital. När vi inklude-
rar båda måtten i våra regressioner finner vi att metropoliskt imperiekapital 
har en positiv och signifikant koefficient men att den är ungefär hälften så 
stor som den för vårt grundmått för imperiekapital, vilket beaktar länkarna 
mellan alla regioner i ett imperium.

Vidare tittar vi på förhållandet mellan imperiekapital och bilaterala mått 
på samhörighet för att utforska de potentiella imperiearv genom vilka impe-
riekapital påverkar dagens handel. Sådana mått på bilateral samhörighet 
inkluderas ofta i gravitationsmodeller för att fånga institutionella och kul-
turella handelshinder. Många av dessa attribut, exempelvis att man delar ett 
språk, ett rättsystem eller en religion, är emellertid en spegling av en delad 
historia som troligen relaterar till ett delat imperium. Vi bekräftar att länder-
par med ett större ackumulerat imperiekapital har större sannolikhet att dela 
ett rättssystem, ett språk eller en religion. Detta är i enlighet med tanken att 
dessa mått på samhörighet fångar en del av det imperiearv som länder delar. 

Det är uppenbart att ett gemensamt imperiearv är en del av orsaken till 
att länder delar institutioner och kultur, och att dessa, i sin tur, har en bestå-
ende effekt på handeln. Icke desto mindre fångas den bestående effekten 
på handeln inte helt av dessa variabler. I själva verket har imperiekapital 
fortfarande en positiv och signifikant effekt när vi kontrollerar för dessa 
historiska arv. Effekten av imperiekapital är ca 50 procent lägre när vi kon-
trollerar för dessa variabler, vilket tyder på att observerbara historiska arv 
utgör ungefär hälften av imperiekapitaleffekten. 

Sammantaget speglar imperiekapitalets arv delvis imperiers inflytande 
på gemensamma språk, religioner och rättssystem. Dessa mått på samhörig-
het kan vara resultatet av tidigare gemensamma imperier och kan sålunda 
anses vara komponenter i imperiekapital. Samtidigt, även om det faktum 
att man kontrollerar för dessa faktiskt minskar storleken på effekten av 
imperiekapital, kan inte hela sambandet förklaras av dessa variabler. 

Slutligen undersöker vi den bestående skillnaden mellan koloniala och 
icke-koloniala imperier. Koloniala imperier har tidigare studerats av såväl 
utvecklingsekonomer som handelsekonomer och kolonidummyn är nu en 
huvudbeståndsdel i gravitationsekvationer. Vi undersöker därför hur vårt 
mått på imperiekapital skiljer sig mellan koloniala och icke-koloniala impe-
rier. Vi kör våra gravitationsregressioner och inkluderar båda variablerna 
samtidigt på den högra sidan. Vi finner att såväl kolonialt som icke-kolo-
nialt imperiekapital har ett positivt och signifikant samband med handel. 
Koloniala imperier är uppenbarligen av betydelse för dagens handel, men 
sedan länge svunna icke-koloniala imperier är också av betydelse. Detta 
visar att våra resultat inte enbart drivs av koloniala imperier.

3. Slutsatser 
I Power and Plenty påstår Findlay and O’Rourke (2009) att ”den nutida 
globaliseringen och dess ekonomiska och politiska konsekvenser inte har 
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uppstått ur ett vakuum utan ur en världsomspännande process av ojämn 
ekonomisk utveckling som det har tagit århundraden, om inte årtusenden 
att skapa” (s 16). I den här artikeln visar vi empiriskt att det faktiskt finns ett 
bestående arv från sedan länge svunna historiska imperier som påverkar en 
kritisk del i globaliseringen, nämligen internationell handel. Vi analyserar 
hur ett historiskt arv utvecklas över tiden genom att skapa ett mått för impe-
riekapital som byggs upp i tider av ett gemensamt imperium och deprecie-
rar över tiden. Dess långsamma erosion förklarar hur, sedan länge svunna, 
imperier fortfarande påverkar dagens länder. Imperiekapital påverkar han-
deln mer än genom tydliga imperiearv, så som gemensamma språk, reli-
gioner, rättssystem och, vilket är viktigt, bortom geografisk närhet. Detta 
visar på en bestående och tidigare outforskad effekt av sedan länge svunna 
imperier på handeln. Vår artikel bidrar sålunda till en framväxande littera-
tur om långsiktiga arv genom att studera fallet med imperier och bestående 
handelsmönster.
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