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Den ekonomiska krisen i Tyskland 1923-24 

Bakgrund till krisen 

Tyskland skulle betala skadestånd till bland annat Belgien och Frankrike 

efter första världskriget. Det politiska läget i Tyskland var instabilt.  Den 

ekonomiska krisen i Tyskland blev akut i och med att Frankrike och 

Belgien ockuperade Ruhrområdet. 

Om Ruhrområdet 

Gruvverksamheten gjorde att traktens småstäder växte enormt under 1800-talets industriella 

revolution. I hela Ruhrområdet ökade folkmängden och en stor immigration från bland 

annat Polen ägde rum. Stora stålkoncerner som Krupp växte fram och Ruhrområdet blev hela 

Tysklands industricentrum. Ur gruvnäringen växte en stor verkstadsindustri fram med företag 

som Mannesmann, Demag, Thyssen och redan nämnda Krupp. Förutom stålet var tillgången 

till stenkol oerhört viktig för stålframställningen och för energitillgången. 
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Ockupationen av Ruhr 
Ruhrockupationen [ru:´r-], franska och belgiska truppers besättande av det tyska Ruhrområdet 

1 januari 1923–25 augusti 1925. Ruhrockupationen föranleddes av de franska och belgiska 

skadeståndsanspråken gentemot Tyskland till följd av första världskriget. Genom ockupationen 

sökte de två intervenerande (Frankrike och Belgien) staterna säkerställa ersättning genom 

leveranser från gruvorna och industrierna i Ruhrområdet. 

Ockupationen gav emellertid inte detta resultat, eftersom tyskt civilmotstånd och strejker gjorde 

att leveranserna av kol och industrivaror till Belgien och Frankrike nästan helt upphörde.  

Ockupationen utlöste en våg av strejker och sabotagedåd riktade mot den fransk-belgiska 

ockupationsarmén. Industriproduktionen stördes eller slogs ut när järnvägsarbetare, 

kolgruvearbetare och andra vägrade arbeta åt ockupationsmakterna. I sin tur ledde detta till 

upplopp riktade mot fransmännen och belgarna, och ockupationsmakterna tvingades till drastiska 

åtgärder såsom förvisning ur Ruhrområdet och andra straff. De miljoner arbetare som gick ut i 

strejk fick sin lön garanterad av staten 
 

Texterna är hämtade från: ne.se och wikipedia 

Uppgifter 

1. Vad hände med den tyska marken (valutan)? 

a. Inflation 

b. Deflation 

2. Varför drabbades Tyskland av inflation/deflation? 

3. Hur kan man lösa en liknande ekonomisk kris? 

Toppen Bra Okej 
Du gör en korrekt analys: 
inflation/deflation 
 
Du kan identifiera 3-4 rimliga 
orsaker till 
deflationen/inflationen, som du 
argumenterar sakligt för. 
 

Du gör en korrekt analys: 
inflation/deflation 
 
Du kan identifiera 2-3 rimliga 
orsaker till 
deflationen/inflationen, varav 
minst två som du argumenterar 
sakligt för 

Du gör en korrekt analys: 
inflation/deflation 
 
Du kan identifiera 1 rimlig orsak 
till deflationen/inflationen. 

 

 

 

 

 

Här har du ”facit”. 

http://www.bildningscentralen.se/download/samh%C3%A4llskunskap/%C3%B6vningar_och_l%C3%A4xor/L%C3%B6sning%20till%20%C3%B6vningen%201923.pdf

