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Sammanfattning  
De senaste årtiondena har antalet rapporterade naturkatastrofer skjutit i höjden. Under 2000 – 

talet rapporterades fyra gånger så många naturkatastrofer än under 1970 – talet. Denna markanta 

stegring anses delvis vara en funktion utav det förändrade klimatet. Klimatförändringarna är ett 

fenomen som antas öka i framtiden, således är även naturakatastrofer ett problem som i framtiden 

förväntas öka i magnitud. Det finns därför ett växande behov av kunskap kring alla de effekter 

naturkatastrofer resulterar i. Kunskapen kring hur ekonomins alla hörnstenar påverkas av en 

naturkatastrof är ännu högst begränsad, och de fåtal studier som genomförts har i stor utsträckning 

gett motstridiga resultat. 

Denna studie syftar till att undersöka hur ekonomisk tillväxt påverkas under kort och lång sikt av en 

större naturkatastrof. Ett syfte jag avser att uppfylla genom att genomföra kontrafaktisk 

undersökning, där den observerade BNP per capita – utvecklingen i Bangladesh efter cyklonen 

Marian 1991, jämförs med en hypotetisk BNP per capita – utveckling i Bangladesh under samma 

tidshorisont, där cyklonen Marian inte inträffat. 

Resultat från min studie visar att de ekonomiska efterdyningarna efter Marian grovhugget går att 

dela in i tre olika faser. Under den tidsperiod som närmast följde Marian försämrades BNP per 

capita i Bangladesh. Ett par år senare, under andra fasen sker ett trendbrott där tillväxten i BNP per 

capita accelererar relativt den hypotetiska motsvarigheten. Denna acceleration av BNP per capita 

avtar sedan under den tredje fasen och en längre tidshorisont. Under kort sikt finns således till en 

början ett negativt samband, ett samband som efter ett par år blir positivt. Under lång sikt lämnade 

Marian utveckling i BNP per capita oberörd.                       
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1. Introduktion 

Denna del av uppsatsen syftar till att introducera läsaren i uppsatsämnet och var kärnan av 

uppsatsens problem ligger. Vidare sker en presentation utav studiens problembakgrund och 

syfte som står till grund för studien.  

1.1 Problembakgrund 

De senaste årtiondena har en olycklig trend uppmärksammats bland forskare och 

vetenskapsmän, nämligen att antalet rapporterade naturkatastrofer ökar explosionsartat. 

1970 rapporterades 50 000 fall av naturkatastrofer, en siffra som 40 år senare hade ökat till 

cirka 400 000 fall1. Detta är siffror vilka bakom gömmer sig både stor ekonomisk förödelse 

och personliga tragedier. I samma data definieras naturkatastrofer som ett naturligt 

fenomen som uppfyller minst ett utav kriterierna, (1) minst 10 döda,(2) minst 100 drabbade, 

(3) extern hjälp krävs i återuppbyggnadsarbetet eller att katastroftillstånd utlyses2       

Att antalet naturkatastrofer ökat i kvantitet på sistone, är en trend som gemene man nog 

kunnat ana, då vi bara under 2000-talet upplevt många av historiens mest förödande och 

kraftfulla naturkatastrofer. Under julhelgen 2004 träffades den sydostasiatiska kusten utav 

en tsunamivåg som resulterade i att upp till 300 000 människor miste livet. Året därefter 

drabbades delar av södra USA utav orkanen Katrina, Katrina var inte bara den hittills 

starkaste cyklonen som uppmätts utan även den mest kostsamma. Den materiella skadan 

efter Katrina uppgick till 158 miljarder dollar3. Så sent som förra året, under 2010, drabbades 

Haiti av en enorm tragedi i form av en kraftfull jordbävning som kostade ca 200 000 

människor livet och påverkade nästan hälften av landets befolkning.  

Denna olyckliga trend visar dessvärre inte heller några tecken på att vända inom den 

närmaste tiden, snarare tvärtom. Då det ökade antalet naturkatastrofer till stor del antas 

vara ett resultat utav klimatförändringarna4, väntas antalet naturkatastrofer öka än mer i 

framtiden, i samband med  att klimatet förändras ytterligare.        

Trots att antalet rapporterade katastrofer skjutit i höjden på sistone, är ödesdigra 

naturfenomen långtifrån en ny företeelse. Redan i första moseboken går det att läsa om 

syndafloden som orsakade en världsomfattande översvämning, och under 

historielektionerna fick man läsa om hur ett vulkanutbrott 72 e.kr helt begravde staden 

Pompeji i aska. Historien full av liknande berättelser där naturens krafter på ett ögonblick 

ödelägger hela civilisationer. 

En större naturkatastrof påverkar det drabbade landet ur en mängd olika aspekter, ur ett 

ekonomiskt perspektiv orsakar naturkatastrofen direkta ekonomiska skador i form utav att 

                                                           
1
www.emdat.be  

2
 Ibid 

3
 Noy och Cavallo (2010) ”The Economics of Natural Disasters”,  sid 23  

4
 Schneider (2004)”Climate change: an emergency management perspective”,  sid 54  
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infrastruktur, kommunikationssystem och byggnader förstörs. De direkta skadorna leder i sin 

tur till indirekta och mer långsiktiga effekter på ekonomin, som en ökad statskuld och 

försämrad bytesbalans5. Utöver detta kan den direkta skadegörelsen påverka viktiga 

variabler för ekonomisk tillväxt, som teknisk utveckling och humankapital, naturkatastrofer 

har således en indirekt effekt på ekonomisk tillväxt.  Det har genomförts ett antal empiriska 

studier där dessa effekter på kort och lång sikt undersöks, vilka har visat att det på kort sikt 

råder ett negativt samband mellan naturkatastrofer och ekonomisk tillväxt. Medan 

konsensus till stor grad råder bland studierna på det kortsiktiga – perspektivet, är resultaten 

bland studier om de långsiktiga effekterna mer tvetydiga. Medan majoriteten av befintliga 

studier visar att katastrofer av större magnitud även på lång sikt har en negativ inverkan på 

ekonomin och dess tillväxt, påstår en andra gruppering att det inte finns några belägg för att 

den ekonomiska tillväxten hämmas på lång sikt, utan att det snarare förekommer ett positivt 

samband däremellan. Förespråkarna för det senare synsättet väljer att förklara sin slutsats 

genom att naturkatastrofer påskyndar den ”kreativa förstörelsen” och således även 

ekonomisk tillväxt. Det finns alltså inga tydliga empiriska svar kring hur naturkatastrofer 

påverkar den ekonomiska tillväxten.  

Naturkatastrofer är framförallt ett stort problem för fattigare länder, mellan 1970 och 2002 

var 99% av de drabbade från utvecklingsländer. Fattigare länder anses vara mer sårbara för 

naturkatastrofer då de är belägna i mer riskfyllda geografiska zoner, lider utav undermålig 

infrastruktur, sämre institutioner samt ofta har instabila politiska system6. Ett land som i 

synnerhet varit hårt drabbad av stora naturkatastrofer är Bangladesh. Bangladesh har en 

historia som till stor del kantats av översvämningar, cykloner och andra stora 

naturkatastrofer. Under förra seklet drabbades landet utav 60 större naturkatastrofer. Varav 

den mest förödande av dem, Bholacyklonen, vållade stor ekonomisk skada, och fick den 

årliga tillväxten i BNP att sjunka från stabila 5,6% till – 14,1% under de följande två åren. Än 

värre kostade den livet på 500 000 och lämnande ett betydligt större antal människor 

hemlösa7.   

Bangladesh är ett till ytan litet land beläget vid den bengaliska viken i Sydasien. Bengaliska 

viken har gjort sig känd som en ”hotspot” för cykloner, majoriteten av alla registrerade 

cykloner äger rum i detta geografiska område8. Lägg därtill att landet har en lång och låg 

kustlinje, samtidigt som det hör till ett av de mer tätbefolkade länderna i världen9, så lämnas 

Bangladesh väldigt exponerad för naturkatastrofer, vilket leder till att befolkningen, 

jordbruk, infrastruktur och den ekonomiska utvecklingen i en svår och riskfylld situation. 

Förutom att den geografiska lokaliseringen hämmar tillväxt i BNP, så är Bangladesh ett 

politiskt instabilt land med ineffektiv regering, vilket är faktorer som försvårar effekterna 

naturkatastrofer än mer. Blodiga statskupper och militärregimer har avlöst varandra sedan 
                                                           
5
 Albala – Bertramd (1993) ”Political economy of large natural disasters”, sid 61 

6
 Rasmussen (2004) ”Macroeconomic Implications of Natural Disasters in the Caribbean”, sid 4-5  

7
 www.emdat.be 

8
 ibid 

9 www.state.gov/Bangladesh 
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frigörelsen från Pakistan i början av 1970-talet10. Bangladesh har dock trots sina problem 

med återkommande naturkatastrofer och politisk instabilitet på senare tid lyckats 

demonstrera en stark ekonomisk tillväxt, med en årlig BNP – tillväxt kring 5-6%11. 

Bangladesh anses även besitta potentialen att i framtiden bli en faktor inom världsekonomin 

och inkluderas av Goldmann - Sachs i ”next eleven”12. Med detta sagt bör dock poängteras 

att Bangladesh fortsatt är ett av världens fattigaste länder.   

1.1.2 Cyklonen Marian – En tragedi 

Den 29 april 1991 drabbades den tätbefolkade sydöstra kusten i Bangladesh utav en kraftig 

cyklon med förödande konsekvenser till följd. Cyklonen som i folkmun fick namnet Marian, 

skördade upp till 150 000 människoliv och lägg därtill att ytterligare 15 000 000 människor 

fick sina bostäder förstörda och lämnades hemlösa för att leva ett liv bortom värdighet och 

dräglighet. Ur ett ekonomiskt perspektiv blev katastrofen en kostsam historia för 

Bangladesh, de direkta materiella skadorna uppgick till 2 miljarder dollar13 och de flesta 

sektorer fick utstå svåra skador. I synnerhet blev jordbrukssektorn i landet svårt drabbad. 

Jordbruket, som under tiden sysselsatte större delen av befolkning och var en utav landets 

viktigaste exporttillgångar, fick utstå en betydande skada då 250 000 000 kg av skörd 

förstördes efter att odlingsmarker dränkts i saltvatten.  

Den redan undermåliga infrastrukturen i landet led även den stor skada av cyklonen. Vägar, 

järnvägar och flygplatser förstördes till oigenkännlighet, utöver det förstördes även 10 000 

skolor och 700 sjukhus. Den hårdast drabbade provinsen i landet var Chittagong, provinsen 

vilken var landets viktigaste hamnstad och förbindelse med omvärlden, fick många av sina 

tyngre industrier förstörda. Den betydelsefulla hamnen lämnades i kaos och var obrukbar i 

under de närmast följande dagarna, vilket lämnade staden isolerad från omvärlden. Detta 

var ett faktum som rejält försvårade det nödvändiga hjälparbetet i Chittagong och således 

förvärrade effekterna av naturkatastrofen än mer14.         

Effekterna av naturkatastrofen förvärrades ytterligare utav den politiska instabilitet som var 

verklighet för Bangladesh under 90 – talets början. Enbart två månader innan 

naturkatastrofen, röstades den första demokratiskt folkvalda regeringen fram i 

Bangladesh15. Regeringens oerfarenhet sken dock igenom under den svåra kris landet 

genomled, då de hade svårigheter med att reagera snabbt och hantera situationen väl.     

Att naturkatastrofen var ett hårt slag mot landets ekonomi, märktes inte minst på att den 

tidigare starka tillväxten avvek från sin positiva trend, när BNP per capita sjönk med 11 US 

dollar 1991. Genom bland annat mycket bidragshjälp från andra länder lyckades dock 

                                                           
10

 www.state.gov/bangladesh 
11

Data.worldbank.org 
12

 Wilson och Stupnytska (2007) ”The N-11: More Than an Acronym”, sid 2 
13

 www.emdat.se 
14

 ”The Bangladesh Cyclone of 1991”, pdf.usaid.org 
15

 www.state.gov/bangladesh 



4 
 

Bangladesh återhämta sig relativ snabbt ifrån naturkatastrofen. Redan två år efter Marian 

var trenden i tillväxtstakten återigen positiv, för att nu cirka 20 år senare vara en bland de 

högre i världen.    

De frekvent återkommande naturkatastroferna har identifierats som ett av Bangladesh 

största hinder på vägen som leder ett ökat ekonomiskt välmående. Enligt majoriteten av de 

empiriska undersökningar och tillväxtteorier som finns att tillgå råder det inte heller några 

tvivel om att Bangladesh skulle visa prov på en annorlunda tillväxt och ekonomisk potential 

än den som nu observeras, om den förödande cyklonen 1991 aldrig inträffat. 

Problembakgrunden ovan har utmynnat i följande problemformulering.   

1.3 Problemformulering 

”Vilken utveckling i BNP per capita hade Bangladesh uppvisat mellan perioden 1991 – 2000 

ifall naturkatastrofen Marian inte hade inträffat 1991” 

1.4 Syfte 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka de konsekvenser som naturkatastrofer av 

större magnitud orsakar ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer under kort - och lång sikt. 

Som framgår i problemformuleringen möjliggörs syftet genom att inrikta studien på att 

enbart studera Bangladesh och hur deras ekonomiska tillväxt påverkades av cyklonen 

Marian. Något jag har som avsikt att utföra genom att med utgångspunkt i relevant 

datamaterial konstruera en kontrafaktisk prognos över Bangladesh BNP per capita - 

utveckling mellan åren 1991-2001. Effekterna av naturkatastrofen urskiljs sedan genom att 

jämföra den kontrafaktiska prognosen med den egentliga ekonomiska utvecklingen som 

observerades i Bangladesh under decenniet som följde och föregick Marian.  

1.5 Avgränsningar 

För att under den begränsade tid vi har till förfogande under detta moment, kunna 

genomföra en studie som resulterar i annat än ytlig och otillräcklig beskrivning av fenomenet 

har det varit viktigt med avgränsningar inom studien.  

Uppsatsens underliggande syfte är att undersöka hur en naturkatastrof av större magnitud 

påverkar ekonomisk tillväxt under kort - respektive lång sikt i utvecklingsländer. De generella 

avgränsningar jag ansåg behövde genomföras för att uppnå studiens syfte var att inrikta mig 

på ett specifikt fall, hur ett särskilt utvecklingsland påverkades av en större naturkatastrof ur 

ett ekonomiskt tillväxts - perspektiv.  

Mitt val av att inrikta mig på Bangladesh och cyklonen Marian grundar sig i det faktum att för 

kunna uppnå ett resultat där effekten varit entydig och påtaglig krävdes det att en 

naturkatastrof av större storlek undersöktes. Marion är en av de mest kraftfulla och mer 
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förödande cyklonerna under sin tid vilket möjliggör ett resultat där effekten av 

naturkatastrofen kan urskiljas. Cyklonen Marian ligger även rätt i tid, den inträffade 1991, 

vilket gör det möjligt att undersöka de långsiktiga effekterna på den ekonomiska tillväxten, 

vilket i detta fall definieras som upp till 10 år. Samtidigt som den inte inträffade under en 

alltför avlägsen tidsperiod försvåras inte inhämtning av relevant data. Undersökningen 

kommer således att granska den ekonomiska tillväxten i Bangladesh mellan 1981 - 2001.          

2. Litteraturgenomgång 
I denna del sker en redogörelse över de relevanta teoretiska utgångspunkterna i min studie 

samt hur dessa förhåller sig till naturkatastrofer och deras påverkan på ekonomisk tillväxt. 

Med utgångspunkt i studiens syfte och problemformulering presenteras sedan tidigare 

forskning och de empiriska resultat vilka dessa studier utmynnat i.  

2.1 Tillväxtsteori 

Ekonomisk tillväxt anses vara en funktion av flertalet variabler, däribland humankapital och 

befintlig teknik, vilka mer eller mindre påverkas av naturkatastrofer. Ur det teoretiska 

perspektivet varierar dock naturkatastrofens effekter på den ekonomiska tillväxten 

beroende på om ekonomisk tillväxt förklaras utifrån exogen eller endogen teori. De exogena 

tillväxtsteorierna, som Solow – Swan modellen tar tillväxten för givet och försöker analysera 

effekterna utav den, medan tillväxten i de endogena tillväxtsteorierna förklaras inom 

modellen, genom exempelvis olika politiska beslut.  

2.1.1 Exogen tillväxtsteori 

Inom den exogena eller neoklassiska tillväxtsteorin, som Solow – modellen, anses ekonomisk 

tillväxt vara en naturlig del av det ekonomiska kretsloppet, den tas för given. En 

naturkatastrof orsakar direkt förstörelse av den befintliga kapitalstocken genom att 

exempelvis byggnader och infrastruktur tar skada. Enligt den exogena tillväxtsteorin leder 

detta till att ekonomin drivs bort ifrån sin ursprungliga kapitalstocks - nivå till en ny nivå där 

lägre kapital per output uppnås. I den nya lägre kapitalstocksnivån överstiger 

investeringarna i landet de förslitningar som sker vilket leder till en acceleration i ekonomisk 

tillväxt på kort sikt. Denna accelerering i tillväxt kommer sedan att fortgå tills dess att den 

initiala steady-state nivån återigen är uppnådd16. Denna teoretiska ansats motiverar 

slutsatsen att landet kommer uppleva en omedelbar försvagning av kapitalstocken och en 

minskad ekonomisk tillväxt, vilket sedan följs utav en kortsiktig ökad ekonomisk tillväxt, en 

tillväxt som slutligen stagnerar under längre sikt då steady-state, eller den initiala 

kapitalstocksnivån återigen är uppnådd. 

                                                           
16

 Solow (1956) “A Contribution to the Theory of Economic Growth”,  sid 65 ff  
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En annan tillväxtsteori som faller inom ramen av de exogena tillväxts – teoriernas fält är AK-

modellen. Det som framförallt skiljer AK-modellen från de övriga teorierna är att den 

använder sig av ett linjärt förhållande mellan output och kapital istället för ett positivt 

avtagande samband. Detta innebär att output per kapital kommer vara konstant på 

marginalen, tillväxten i denna modell kommer således att vara konstant givet mängden 

investeringar och tillgängligt kapital17. Vid fall av en naturkatastrof kommer förstörelsen utav 

kapital innebära en permanent negativ avvikelse ifrån den ursprungliga BNP – nivån, 

däremot kommer tillväxtstakten att hållas intakt. 

2.1.2 Endogen tillväxtsteori        

De endogena tillväxtsteorierna, med Schumpeters tillväxtsteori i spets, förutser ett liknande 

scenario som den exogena tillväxtsteorin. Det positiva sambandet mellan naturkatastrofer 

och ekonomisk tillväxt är oförändrat. Ett samband vilket teoretiskt motiveras genom att 

förödelsen som naturkatastrofer lämnar efter sig måste återuppbyggas och restaureras. 

Detta kan leda till att exempelvis undermåliga vägsystem kan komma att ersättas av en 

smidigare och mer välfungerande infrastruktur än förr. I den endogena tillväxtsteorin kallas 

denna förädlingsprocess av innovationer, där äldre kapital och ineffektiv teknik ersätts med 

nyare, mer effektivt kapital för kreativ förstörelse. Enligt Schumpeter var konstant och 

långsiktig tillväxt endast möjlig att uppnå genom återkommande vågar av kreativ 

förstörelse18. En stor naturkatastrof påskyndar denna process av innovation och 

effektivisering genom att den till stor del förstör befintligt kapital och ger plats för nya 

tekniska landvinningar. Med utgångspunkt i denna teori observeras således en kortsiktig 

nedgång i tillväxt, direkt i samband med katastrofen, tillväxten accelererar sedan när den 

förstörda kapitalstocken blivit ersatt med nyare och mer effektivt kapital. En tillväxt som bör 

bli mer kraftfull om landet i fråga drabbas av återkommande naturkatastrofer, då 

naturkatastroferna i detta fall fungerar som en naturlig ekonomisk katalysator för kreativ 

förstörelsen och tillväxt.    

Sammanfattningsvis varierar inte effekterna av en naturkatastrof ur ett teoretiskt perspektiv 

vare sig om ekonomisk tillväxt tas för givet, eller om den anses vara resultatet av en exogen 

händelse. Den endogena teorin prognostiserade en expansiv tillväxt till följd av 

naturkatastrofen, efter en kortare tid av direkt nedgång i tillväxten. Schumpeter bidrog till 

ett liknande kunskapsbidrag där ett kortsiktigt fall följdes av tillväxt tack vare den kreativa 

förstörelsen. Slutligen förutsåg AK-modellen att naturkatastrofer minskar BNP per capita - 

nivån permanent men att detta inte påverkar tillväxten som hålls konstant. 

                                                           
17

 Carlin och Soskice (2006) ”Macroeconomics: Imperfections, Institutions & Policies”, sid 530 ff  
18

  Schumpeter (1942) ”Capitalism, Socialism and Democracy”, sid 82 ff 
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2.2 Tidigare forskning 

Ämnet har under lång tid varit ett relativt outforskat område och förståelsen för hur det 

ekonomiska systemets olika dimensioner påverkas av en större naturkatastrof har varit 

ytterst begränsad. Under den senaste tiden har problem dock vuxit i omfattning, trenden är 

tydlig det inträffar allt fler naturkatastrofer och de ekonomiska skadorna blir allt större19. 

Det finns därför ett växande behov för en ökad förståelse kring ämnet naturkatastrofer och 

dess ekonomiska påföljder för att i framtiden bättre kunna förebygga problemet. Under det 

senaste decenniet, i samband med stora naturkatastrofer, vilka fått otaliga spaltmeters 

utrymme i media, som jordbävningen i Haiti 2008 och översvämningarna i Pakistan 2009, har 

även intresset kring ämnet ökat hos forskare och antalet studier har således även ökat 

explosionsartat för att kunna tillgodose det växande behovet.    

Tabellen nedan sammanfattar de studier som anses vara relevanta för att kunna besvara min 

problemformulering. Tabellen syftar till att lyfta fram de områden inom ämnet som tidigare 

berörts och det kunskapsbidrag dessa studier har resulterat i. Ekonomisk tillväxt mäts i detta 

sammanhang i stort sett uteslutande i termer av BNP per capita. 

Forskare  Vad undersöks? Resultat 

Albala – Bertrand 
(1993) 

 Makroekonomiska effekter utav 
naturkatastrofer på kort sikt. 

Tillväxt i BNP förhåller sig positivt till naturkatastrofer. 

Raddatz (2007)  Exogena chocker påverkan på tillväxt i BNP.  Tillväxt i BNP förhåller sig negativt till naturkatastrofer. 

Raddatz (2009)  Bestämningsfaktorer för sårbarhet inför 
naturkatastrofer.  

Sämre strukturella, institutionella, ekonomiska förutsättningar 
och instabil politik gör fattigare länder mer sårbara för 
naturkatastrofer.    

Otero och Martí 
(1995) 

 Studie där de kortsiktiga effekterna av 
naturkatastrofer i tillväxtsländer undersöks.  

Positivt samband mellan exponering för naturkatastrofer och 
landarea, och storlek på ekonomin.  

Benson och Clay 
(2004) 

 Undersöker ekonomiska konsekvenser av 
naturkatastrofer och faktorer som påverkar 
sårbarhet 

Sårbarheten ökar i fattigare länder delvis pga att dessa till större 
grad är beroende av jordbruk. 

Noy (2009)  Studie som undersöker varför 
utvecklingsländer drabbas hårdare av 
naturkatastrofer. 

De goda sociala, politiska och ekonomiska förutsättningarna i rika 
länder minskar effekten av naturkatastrofer.  

Rasmussen(2004)  Studie där effekter av naturkatastrof 
jämförs mellan olika länder. 

Kapital som hade kunnat användas för stimulerande av tillväxt, 
låses i återuppbyggnadsarbete.  

 Loayza (2009)  Undersöker kortsiktiga tillväxtskonsekvenser 
av naturkatastrofer samt hur dessa skiljer sig 
åt i rika och fattiga länder 

Stora naturkatastrofer har alltid negativ inverkan på ekonomisk 
tillväxt. Effekt vilken förvärras i utvecklingsländer.  

Skidmore och Toya 
(2002) 

 Undersöker de långsiktiga konsekvenser 
naturkatastrofer har på ekonomisk tillväxt. 

På lång sikt finns ett positivt samband mellan naturkatastrofer 
och ekonomisk tillväxt. Sambandet stärks vid upprepade 
katastrofer. Förklaras genom påskyndande effekt av kreativ 
förstörelse. 

Cuaresma (2008)  Undersöker hur utveckling av 
humankapital påverkas utav 
återkommande naturkatastrofer. 

Resultatet ovan gäller bara rika länder. Fattiga länder har inte 
möjlighet att uppgradera teknik eller ta till vara på kreativ 
förstörelse.  

Noy och Nualsri 
(2007) 

 Undersöker hur tillväxtsdynamiken 
påverkas av exogena chocker. 

Existerar inget empiriskt stöd för exogena tillväxtsteorier.  På 
lång sikt förekommer ett negativt samband mellan tillväxt och 
naturkatastrofer.  

 

Tabell 1. Sammanställning av tidigare kunskapsbidrag i ämnet. Tabellen börjar med resultatet på kort sikt och 

avslutar med kunskapsbidraget på lång sikt. 
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Målas den hittills vedertagna kunskapen kring hur ekonomisk tillväxten påverkas av 

naturkatastrofer upp med stora penseldrag går den framförallt att generalisera i två olika 

grupperingar. Där den ena sidan behandlar kortsiktiga effekter av naturkatastrofer 

(definieras i studierna upp till 5 år efter katastrofen ägt rum) medan den andra undersöker 

de långsiktiga (mer än 5 år efter naturkatastrofen) effekterna. 

Utav dessa har störst fokus legat på den tidigare och där är således även kunskapen som 

störst. De studier som hittills genomförts har dock både på kort, men framförallt på lång sikt 

gett tvetydiga och i många fall direkt motsägande resultat. Det går därför att specificera 

resultaten ytterligare, i ett positivt och negativt samband. Viktigt att nämna i sammanhanget 

är även att forskarna gör tydliga distinktioner mellan olika typer av naturkatastrofer, där 

geologiska och klimatrelaterade naturkatastrofer skiljs åt. Geologiska naturkatastrofer syftar 

till de naturkatastrofer som orsakas av geologiska förändringar som exempelvis 

jordbävningar, laviner och vulkanutbrott. De klimatrelaterade naturkatastroferna grundar sig 

i klimatförändringar, där inkluderas bland annat cykloner, torka och översvämningar20. En 

distinktion som blir betydelsefull då effekterna på ekonomisk tillväxt skiljer sig åt mellan 

geologiska – och klimatrelaterade naturkatastrofer.     

2.2.1 Tidigare forskning kring kortsiktiga effekter  

Bland de studier där fokus ligger på det kortsiktiga perspektivet råder det till stor grad 

konsensus gällande resultatet. Den allmänna uppfattningen är att större naturkatastrofer 

har en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten under kort sikt. 

Bland de som däremot hävdar det motsatta finns Albala – Bertrand, som i en studie från 

1993 genomförde ett av de tidigare försöken att förklara effekterna av en naturkatastrof i 

markoekonomiska termer. Resultatet av Albala - Bertrands studie visade att den 

kapitalförlust som orsakas av en klimatrelaterad naturkatastrof inte resulterar i en negativ 

effekt på den ekonomiska tillväxten, utan snarare att ett motsatt samband förelåg21. Detta 

kontraintuitiva resultat förklarades genom att inflödet av kapital och bistånd ökar till följd 

utav en naturkatastrof i syftet att återuppbygga de skador som katastrofen förorsakade.  

Vidare drog Albala - Bertrand slutsatsen att om tillväxten i ekonomin skulle få erfara en 

motgång efter naturkatastrofen avtar denna effekt helt efter två års tid, för att lämna den 

ekonomiska tillväxten oberörd på längre sikt22. Albala - Bertrand avslutar sin studie genom 

att konstatera att naturkatastrofer är ”a problem of development, but not necessarily for 

development”23. Albala – Bertrand fick långt senare till viss mån medhåll från Noy, som i en 

studie från 2009 undersökte naturkatastrofernas makroekonomiska påverkan i Vietnam. Noy 

fastlog där att det existerade ett positivt samband mellan storleken på de materiella 

skadorna som orsakades av naturkatastrofer och ekonomisk tillväxt. Ett resultat vilket 
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 Popp (2006) ”The Effects of Natural Disasters on Long Run Growth”, sid 62  
21

 Albala – Bertrand (1993), sid 69ff  
22

Ibid sid 86 
23

 Ibid, sid 202 
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förklarades genom att den, tidigare nämnda, kreativa förstörelsen accelererade mer desto 

större den materiella förödelsen blev24.        

Den ståndpunkt som dessa studier representerar får dock inget medhåll från majoriteten av 

övriga studier som studerat det kortsiktiga perspektivet. Claudio Raddatz genomförde 2007 

en studie där han undersökte hur utvecklingsländers ekonomi påverkades av en extern 

chock (som naturkatastrof). Resultatet visade att ett negativt samband förelåg däremellan, 

ett samband som dock enbart gällde vid klimatrelaterade naturkatastrofer25. I kontrast till 

Noy visade en studie utförd av Loayza m fl att naturkatastrofer av större magnitud alltid har 

negativa effekter på ekonomin. En effekt som förvärras om landet är ett utvecklingsland26. 

Otero och Martí drog en liknande slutsats 1995, enligt deras studie förekommer det ett 

positivt samband mellan storleken av naturkatastrofen och skadorna som förorsakas. En 

effekt som förstärks ytterligare beroende av storleken på ekonomin i det drabbade landet27. 

2009 utförde Raddatz ytterligare en studie, denna gång inriktade han sig däremot på att 

specifikt studera naturkatastrofers påverkan på ekonomisk tillväxt. Han fastlog där, utöver 

det negativa sambandet, att fattiga länder tenderar att vara mer sårbara för 

naturkatastrofer. Vilket gick att härleda till, en i många fall en geografisk lokalisering som är 

exponerad för naturkatastrofer, samt sämre strukturella, institutionella och politiska 

förutsättningar. De tre sistnämnda anledningarna lämnar länderna oförmögna att mobilisera 

de insatser som i många fall krävs för förebyggandet och återuppbyggandet efter en 

naturkatastrof.28 Det är därför viktigt för de drabbade länderna att snabbt erhålla 

bidragshjälp, för att snabbt kunna påbörja återuppbyggandet efter naturkatastrofen. Ett 

bristfälligt arbete efter en naturkatastrof kan ibland vara enda skillnad mellan en positiv och 

negativ effekt på ekonomisk tillväxt. Raddatz får stöd av ett antal studier som visar att ett 

ekonomiskt välmående tillstånd är viktigt för att minska risk i samband med 

naturkatastrofer. Noy fastlog vidare att ”rika” länder som kännetecknas av hög BNP per 

capita, hög läskunnighet, politisk stabilitet samt goda sociala institutioner klarar sig bättre 

vid naturkatastrofer29. Detta av den anledning att dessa länder är mer kapabla till att 

mobilisera de åtgärder som krävs i en krissituation. Rasmussen visade i en studie från 2004 

att det kapital som låses i återuppbyggnadsarbetet hade kunnat användas i 

tillväxtstimulerade investeringar, vilket försvagar tillväxten ytterligare i de drabbade 

länderna30. Benson och Clay bidrog med ytterligare en faktor som gör att de fattigare 

delarna av världen är mer sårbara för naturkatastrofer, nämligen att utvecklingsländers 

ekonomi till stor del präglas utav jordbruk, jordbrukssektorn är både väldigt exponerad och 
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 Noy (2009) ”The Economics of Natural Disasters: The Case of Vietnam”, sid 15 
25

 Raddatz (2007) ”Are External Shocks Responsible for the Instability of Output in Low-Income Countries?”, sid 3  
26

 Loayza m.fl. (2009)”Natural Disasters and Growth: Going Beyond the Average”, sid 19 ff 
27

 Otero och Martí (1995)”The Impacts of Natural Disaster on Developing Economies”, sid 12  
28

 Raddatz (2009) ”The Wrath of God: Macroeconomic Costs of Natural Disasters”, sid 10 ff  
29

 Noy (2009) ”The Macroeconomic Consequences of Disasters” sid, 10 f 
30 Rasmussen (2004) “Macroeconomic Implications of Natural Disasters in the Caribbean”, sid 10 



10 
 

sårbar för naturkatastrofer, vilket gör att naturkatastrofer ofta lämnar efter sig större 

skadegörelse i jordbruksberoende länder31. 

Hochrainer utförde 2009 en kontrafaktisk studie i ett försök att estimera makroekonomiska 

påföljder av naturkatastrofer. Resultatet som denna, i sammanhanget ovanliga 

estimeringsmetod, genererade skiljde sig inte från tidigare studier i ämnet. Han fann ett 

signifikant negativt samband mellan naturkatastrof och utveckling i BNP. Ett samband som 

dessutom blev starkare med tiden. Hochrainer konstaterade även att storleken på de direkta 

skadorna avgör utvecklingen av de indirekta och mer långsiktiga effekterna av katastrofen32.     

2.2.3 Tidigare forskning kring långsiktiga effekter  

Kunskapen kring de långsiktiga effekterna naturkatastrofer har på ett lands ekonomiska 

tillväxt är än mer begränsad än under det kortsiktiga fallet. Anmärkningsvärt är att även i 

detta fall har de få studier som genomförts i stor utsträckning genererat direkt motstridiga 

resultat, där ena sidan menar att naturkatastrofer inte påverkar, eller i vissa fall är 

stimulerande för ekonomisk tillväxt, medan den andra sidan påstår att det finns ett tydligt 

negativt samband mellan händelsen av naturkatastrof och ekonomisk tillväxt. 

I en studie genomförd av Skidmore och Toya, 2002, drogs slutsatsen att ett positivt 

långsiktigt samband råder mellan naturkatastrofer och ekonomisk tillväxt. Genom att 

använda sig av ett dataset av naturkatastrofer som inträffat mellan åren 1960 och 2000 

konstaterade de att det förekommer ett starkt positivt samband mellan naturkatastrofer och 

ekonomisk tillväxt, ett samband som blir starkare vid upprepade katastrofer. De fann även 

att fattigare länder får erfara en högre tillväxtstakt efter naturkatastrofen än länder med 

högre initial inkomst33 Detta resultat gäller dock enbart vid naturkatastrofer som har sin 

grund i klimatrelaterade orsaker. Resultatet förklarades genom att naturkatastrofer har en 

påskyndande effekt på utveckling av kapital. Förstörd teknik ersätts av nyare mer effektiv 

teknik vilket ökar den ekonomiska tillväxten. Ett resultat som även stämmer överrens med 

den endogena tillväxtteorin. Enligt denna leder förstörelse av kapitalstock till att ekonomin 

försvagas och drivs bort ifrån sin initiala nivå, något som sedan borgar för en acceleration i 

tillväxtstakten. Detta fenomen undersöktes närmare utav Cuaresma 2009, där han kunde 

fastslå att Schumpeters teori om kreativ förstörelse endast var aktuell i rikare länder, där det 

finns tillräckligt med ekonomiska förutsättningar för att kunna ersätta det förstörda kapitalet 

med ny och mer effektivt kapital34.   

Uppseendeväckande nog gav en studie utförd av Noy och Nualsri under 2005, ett rakt 

motsatt kunskapsbidrag i jämförelse med Skidmore och Toya. Enligt denna hämmas 

utvecklingsländernas ekonomiska utveckling på lång sikt utav naturkatastrofer, medan 
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 Benson och Clay (2004) “Understanding the Economic and Financial Impacts of Natural Disasters”, sid 
32

 Hocrainer (2009) “Assesing the Macroeconomic Impacts of Natural Disasters: Are There Any?”,  sid 16 ff 
33

 Skidmore och Toya, (2002), ”Do Natural Disasters Promote Long-Run Growth,  sid 1, 5 
34

  Cuaresma m.fl,(2008) “Natural Disasters as Creative Destruction:Evidence from Developing Countries”, sid 8f  
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industriländernas ekonomiska tillväxt lämnades relativt oberörd35. Ett resultat som går hand 

i hand med Noys tidigare studie om de kortsiktiga effekterna, där rikare länder är bättre 

förberedda och således kan mer effektivt bearbeta en naturkatastrof.     

Trots en del stridigheter verkar viss konsensus råda kring det faktum att den ekonomiska 

utvecklingen i fattigare länder drabbas hårdare av naturkatastrofer. Detta anses vara ett 

faktum utav anledningen att ekonomiska förutsättningar saknas, vilket lämnar dem utan 

möjlighet att göra förebyggande investeringar som skulle förmildra naturkatastrofers 

påverkan. Men även på grund av att dessa länder i stor utsträckning lider av bristfälliga 

institutionella och politiska förutsättningar vilket är en bidragande faktor till att 

utvecklingsländer är mer sårbara för stora naturkatastrofer än rikare länder. Forskarna har 

även kommit relativt bra överens kring att det krävs en större naturkatastrof för att effekten 

på tillväxt i BNP per capita ska vara mätbar.       

3. Metod 
Denna del av uppsatsen syftar till att ge läsaren en övergripande presentation av den 

statistiska metod som används för att besvara problemformuleringen.  

3.1 Kontrafaktiska prognoser 

För att uppnå det givna syftet och kunna besvara problemformuleringen ovan har jag valt att 

genomföra en kontrafaktisk studie. En kontrafaktisk studie lämpar sig vid fall där man vill 

undersöka effekterna utav en specifik exogen händelse på en variabel av intresse, något 

metoden uppnår genom att jämföra det observerade utfallet med ett hypotetiskt fall, där 

händelsen aldrig inträffat36. Det hypotetiska fallet kan antingen baseras på en kontrollgrupp 

eller ekonometriska modeller.   

Applicerar man metoden på denna studie och till dennes termologi, innebär det att den 

observerade utvecklingen i BNP per capita i Bangladesh under tidsperioden som följde 

naturkatastrofen jämförs med en hypotetisk utveckling under samma tidsperiod. Genom att 

använda en kontrafaktisk prognos tillåts man till en större grad förstå komplexiteten i de 

ekonomiska konsekvenserna som orsakas av en naturkatastrof, då man genom denna metod 

har möjlighet att observera hur den ekonomiska trenden påverkas över tid, vilket är i 

kontrast med de flesta studierna i ämnet där de observerade trenderna under perioden som 

föregick katastrofen direkt jämfördes med trenderna efter naturkatastroferna. Genom att på 

detta sätt direkt jämföra hur ekonomiska trender förändras före och efter en specifik 

händelse har i vissa fall visat sig ge missvisande resultat genom över - eller underskattning av 

naturkatastrofens effekt37. 
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 Noy och Nualsri, (2007) ”What do Exogenous Shocks Tell Us About Growth Theories?”, sid 15 
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 Cavallo och Noy, (2010), ”The Economics of Natural Disasters”, sid 18 
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Antalet studier som använt sig av ett kontrafaktiskt tillvägagångssätt är än så länge få. I de 

hittills genomförda är det framförallt tre metodologiska tillvägagångssätt som återkommer; 

Synthetic Control Method, ARIMA och Difference – in – difference metoden.   

Synthetic Control Method bygger på idéer ifrån Abadie och Gardeazabal. Metoden 

introducerades i en studie från 2003, där Abadie och Gardeazabal i en kontrafaktisk studie 

jämförde den ekonomiska tillväxten i det terrordrabbade Baskien med ett hypotetiskt fall 

där regionen var fri från radikala separatister och terroristattacker38. 

För att tydliggöra logiken bakom metoden beskriver jag den utifrån denna uppsats 

termologi. Metoden syftar till att jämföra utveckling i BNP per capita i ett land av intresse, 

där naturkatastrof har skett, med en syntetisk version av landet. Denna konstgjorda 

motsvarighet konstrueras utav en kontrollgrupp. Kontrollgruppen består av en kombination 

av länder med liknande ekonomiska förutsättningar och trend i BNP per capita - tillväxt som 

landet av intresse, med skillnaden att de inte påverkades av naturkatastrofen. Effekten av 

naturkatastrofen beräknas som skillnaden mellan den observerade tillväxten i BNP per 

capita i det drabbade landet och tillväxten i det syntetiska alternativet. För att denna metod 

ska kunna ge tillförlitliga resultat och anses vara aktuell för studien måste dock två kriterier 

uppfyllas av kontrollgruppen. (1) den ekonomiska trenden i variabeln av intresse, i detta fall i 

BNP per capita, ska i det närmaste vara identiskt med den i undersökningslandet, (2) samt 

att länderna i kontrollgruppen vid frånvaro av naturkatastrofen antas erfara en liknande 

ekonomisk utveckling som undersökningslandet39, vid för stora avvikelser mellan grupperna 

gällande dessa två kriterier ökar risken för skeva estimeringar av naturkatastrofens effekt.    

Hochrainer använde sig av Auto – Regressive Moving Average, förkortat ARIMA, för att 

konstruera sin kontrafaktiska prognos. Genom denna ekonometriska modell prognostiseras 

en hypotetisk utveckling av tillväxt i BNP per capita över tid baserat på de ekonomiska 

trender som observerades innan katastrofen ägde rum40. 

Ytterligare en metod som är användbar på denna typ av problem är difference – in - 

difference metoden. Difference – in - difference metoden är en enkel modell som syftar till 

att undersöka effekter utav en specifik exogen händelse mellan två tidsperioder. Ett syfte 

som den i likhet med Synthetic Control Method, uppnår genom att konstruera en 

kontrollgrupp (vilken bildas under samma premisser som ovan). Genom att jämföra relativa 

skillnader i BNP per capita mellan landet av intresse och kontrollgruppen före och efter 

naturkatastrofen går det att urskilja effekterna av naturkatastrofen. Dessa relativa skillnader 

mellan den observerade utvecklingen och den hypotetiska utgör difference – in – difference 

estimatet.  Till skillnad från Synthetic Control Metoden tar dock difference – in - difference 

metoden inte hänsyn till andra faktorer, vilka även kan påverkat tillväxten, vid sidan om 

naturkatastrofen vilket sänker prognostiseringens äkthet. Kraven på korrelation mellan 
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 Noy m.fl., (2009), sid 13. 
40

 Studenmund, (2006), ”Using Econometrics:A Practical Guide”, sid 509 



13 
 

kontrollgruppen och landet av intresse är inte lika stora, då det är de relativa skillnaderna 

mellan grupperna och tidsperioderna som undersöks ställs enbart krav på liknande 

ekonomisk trend41         

Jag har valt att genomföra min kontrafaktiska undersökning utifrån den sistnämnda utav 

metoderna ovan, genom att designa en lämplig kontrollgrupp vars ekonomiska tillväxt jag 

jämför med den som observerades i Bangladesh efter cyklonen Marian 1991. Jag anser att 

denna metod är mest lämplig, då studiens avsikt är att undersöka hur den ekonomiska 

tillväxten påverkas under kort - och lång sikt. En prognos genom ARIMA begränsar 

tidsrymden till fem år42. Ytterligare en anledning till varför en kontrollgrupp är att föredra 

framför ARIMA är dess ”svarta lådan – liknande” angreppsätt. Genom att använda modellen 

baseras prognoserna på trender vilka observerades innan katastrofen. Detta innebär att det 

inte tas hänsyn till eventuella händelser inom tidsspannet av prognosen utan dessa variabler 

kommer att hållas konstanta över tid.43 Genom att basera prognosen på en kontrollgrupp 

besväras jag inte utav detta fenomen utan jag tillåts observera hur ekonomisk aktivitet 

varierar med tiden.  

Anledningen till varför jag väljer denna metod framför Abadies och Gardeazabals metod, 

trots att det med denna var möjligt att uppnå ett mer autentiskt resultat, är dennes 

komplexitet. Det hade varit riskfyllt och troligtvis resulterat i felaktiga estimeringar att 

basera min studie på en statistik metod jag inte kan hantera. Difference – in - difference 

metoden är betydligt enklare och kräver enbart tillgång till aggregerad data och lämpar sig 

således inom ramen av en C - uppsats. Genom att använda mig av denna metod möjliggörs 

en mer fullständig studie där resultatet kan anses vara trovärdigt.    

3.1.2 Difference – in – Difference Metoden 

 Difference – in - difference metoden syftar till att genom ett kontrafaktiskt angreppsätt 

mäta effekten av en specifik exogen händelse, som naturkatastrof, hos t ex en geografisk 

region mellan två tidsperioder. Ett syfte den uppnår genom att konstruera en kontrollgrupp, 

som inte drabbats av händelsen, vilken direkt jämförs med verklighetens observerade 

resultat för undersökningslandet. Undersökningslandet benämns i denna modells termologi 

som undersökningsgruppen. De relativa skillnader som observeras mellan kontrollgruppen 

och undersökningsgruppen, innan respektive efter den specifika händelsen utgör difference 

– in – difference estimatet44, vilket är själva kärnan för uppsatsens resultat. 
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Figur 1. Figuren syftar till att illustrativt beskriva logiken bakom did-metoden. 

Genom att jämföra relativa skillnader mellan tidsperioder elimineras den 

initiala skillnaden(A-C) mellan grupperna, och istället sker en relativ 

jämförelse mellan grupperna och perioderna (A-B)     

 För att kunna 

generera ett 

tillförlitigt resultat, 

fritt från över - eller 

under estimeringar 

bör 

kontrollgruppen 

bestå av länder vars 

ekonomiska 

förutsättningar, och 

framförallt, 

ekonomiska trend 

är nära intill 

identisk som landet 

av intresse.  Logiken 

bakom modellen kan beskrivas genom att man jämför genomsnittliga värden mellan 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen i tidsperioden som föregick händelsen med den 

tidsperiod som följde kan urskilja händelsens effekt. Effekten av händelsen isoleras genom 

att metoden jämför relativa skillnader före och efter händelsen, mellan två grupper vars 

ekonomiska trend, i tidsperioden före händelsen, var lika varandra . Detta försäkrar att 

resultatet inte går att härleda till andra orsaker än händelsen av intresse45. För att tydliggöra 

logiken i modellen mer följer en mer utförlig beskrivning nedan.  

Antag att man precis som i fallet med denna studie vill genomföra en undersökning där de 

ekonomiska påföljderna av en naturkatastrof studeras. Modellen låter YI
1t representera den 

genomsnittliga tillväxten i BNP per capita i det drabbade landet, under den tidsperiod som 

följde naturkatastrofen. Kontrollgruppens genomsnittliga tillväxt i BNP per capita under 

samma tidsperiod betecknas av YN
1t. Modellen tar hänsyn till tiden som föregick 

naturkatastrofen och låter T0 vara en symbol för antal perioder innan katastrofen. Modellen 

antar vidare att katastrofen inte har någon effekt på tillväxt i BNP per capita under T0. 

Effekterna av naturkatastrofen på tillväxt av BNP per capita utgörs av skillnaden mellan 

kontrollgruppen och undersökningsgruppen i tidsperioden som följde naturkatastrofen, med 

hänsyn till de skillnader som förelåg innan naturkatastrofen var ett faktum, och beräknas 

enligt följande ekvation;  

α1t= (YI
1t- Y

N
1t)-(Y

I
0t-Y

N
0t)  (1) 

Ekvationen ovan beräknar difference – in - difference estimatet, där α visar storleken av 

effekten och t visar tidsperioden, där 1 representerar tidsperioden efter naturkatastrofen 

och 0 visar tidsperioden innan naturkatastrofen.  (YI
1t- Y

N
1t) beräknar skillnaden mellan den 

egentliga utveckling i BNP per capita och kontrollgruppens utveckling i BNP per capita under 
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den tidsperiod som följde naturkatastrofen. Detta subtraheras med (YI
0t-Y

N
0t ), som visar 

skillnaden i BNP per capita grupperna emellan innan katastrofen inträffat, för att erhålla den 

relativa skillnaden och således även difference – in - difference estimatet.  

Sammanfattningsvis syftar difference – in - difference metoden till att uppskatta en effekt av 

en specifik exogen händelse. Ett syfte metoden uppnår genom att utifrån en lämplig 

kontrollgrupp estimera ett difference – in – difference estimat, där de relativa 

genomsnittliga värdena för undersökningsvariabeln mellan grupperna jämförs före och efter 

den specifika händelsen, i enlighet med ekvation (1).  För att garantera reliabiliteten i det 

hypotesiska resultatet bör länderna i kontrollgruppen vara av liknande ekonomisk karaktär 

som landet i undersökningsgruppen, men då relativa skillnader jämförs är detta inget måste. 

Däremot måste trenden i undersökningsvariabeln vara identisk med den i landet av intresse 

för att ett pålitligt estimat ska vara möjligt att uppnå46.  

Det stora problemet med denna metod är att det i vissa fall är problematiskt att hitta en 
kontrollgrupp där tillräckligt reliabla syntetiska resultat kan genereras. Detta beror i så fall på 
att skillnaderna i de ekonomiska förutsättningarna mellan grupperna är för stora. Desto 
större dessa skillnader är desto större är risken för opålitliga resultat. Detta är däremot 
risker som går att minska genom att använda sig av ett större urval av kontrolländer, där de 
ekonomiska förutsättningarna mellan grupperna liknar varandra så mycket som möjligt. Mer 
utförligt kan denna process beskrivas genom att man låter de ekonomiska karakteristikorna i 
undersökningsgruppen indikeras av X1, medans X0 visar ekonomiska kännetecken i 
kontrollgruppen. För att maximera modellens pålitlighet ska skillnaderna mellan 
karakteristikorna minimeras genom att värdet på X1 - X0 minimeras47.      

I de fall där det finns anledning att ifrågasätta kontrollgruppens äkthet på grund av bristande 
sampelstorlek eller för stora skillnader i kontrollvariabler, förordar Abadie och Aldeabazal, i 
en tidig studie, att man bör utföra ett så kallat placebo – test. Placebo – testet syftar till att 
testa kontrollgruppens förmåga att estimera ett pålitligt syntetiskt resultat. En process som 
genomförs genom att låta den valda kontrollgruppen estimera tillväxten för ett 
slumpmässigt valt land som inte drabbats av naturkatastrofen i fråga. Är effektskillnaderna 
mellan placebo – testet och det ursprungliga testet tillräckligt stora går det dra slutsatsen att 
den ursprungliga prognosen är tillförlitlig och att den bidrar med ett signifikant bevis om att 
positivt eller negativt samband förekommer mellan naturkatastrof och tillväxt i BNP per 
capita48.        

4. Empiri 
Avsikten med denna del av studien är att ge läsaren en presentation av de empiriska 

datamaterial som står till grund för den statistiska undersökningen.     

                                                           
46
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4.1 Kontrollgruppen 

De länder jag valt att inkludera i kontrollgruppen, och som sedan kommer att stå till grund 

för den kontrafaktiska prognosen är Indien, Vietnam, Pakistan och Nepal. 

4.1.2 Motivering av kontrollgrupp 

Den kontrafaktiska prognosen baseras på resultat som genereras ifrån kontrollgruppen, det 

är därför av största betydelse att de länder som inkluderas i kontrollgruppen har liknande 

ekonomiska trender som vad som observerades i Bangladesh innan naturkatastrofen 1991. 

Abadie och Gardeazabal uppmärksammade ovan två kriterier som kontrollgruppen måste 

uppfylla för att den ska vara kapabel till att framställa ett trovärdigt syntetiskt resultat, (1) 

den ekonomiska trenden i BNP per capita innan naturkatastrofen inträffade ska vara i det 

närmaste identisk med Bangladesh och (2) ifall att naturkatastrofen aldrig inträffat skulle 

tillväxten grupperna emellan varit den samma.   

För att garantera att kontrollgruppen uppfyller kriterium två ovan valde jag med 

utgångspunkt i tillväxtsteori och en studie gjord av Barro 1997, där han empiriskt 

identifierade bestämningsfaktorer för tillväxt i BNP, att inkludera länder i kontrollgruppen 

vars förutsättningar i dessa bestämningsfaktorer för tillväxt liknar de i Bangladesh. Detta 

ökar möjligheterna till att kriterium två uppfylls vilket således stärker studiens trovärdighet. 

Barro visade i sin studie att tillväxtstakten är beroende av landets ekonomiska situation 
relativt sin steady-state nivå. Han fann även att en hög utbildningsnivå och ett bra 
hälsotillstånd bland befolkningen påverkade tillväxten i en positiv riktning. Detta gällde även 
graden av investeringar, real ränta, öppenhet för handel och utveckling av det finansiella 
systemet. Barro konstaterade vidare att befolkningstillväxt, arbetslöshet, statsskuld, 
dödlighet och inflation påverkade tillväxten negativt49. I en liknande studie från 1992 drog 
Barro även slutsatsen att tillväxten påverkas av ett lands politiska situation. Länder vars 
politiska apparat lider av instabilitet visar tendenser till en lägre ekonomisk tillväxt genom 
att investeringar och sparande avskräcks50.   
 
Med utgångspunkt i tillväxtsteori och Barros studier följer en presentation av de variabler jag 
anser vara relevanta för att uppnå en tillförlitlig prognostisering av tillväxten i BNP; 
befolkningstillväxt, Barro fann en negativ korrelation mellan befolkningstillväxt och 
ekonomisk tillväxt, ett resultat som förklarades genom att resurser snarare kommer 
användas för att tillgodose den ökade arbetskraftens behov av kapital, istället för att 
stimulera produktiviteten51. Humankapitalets skicklighet och förmåga mäts genom graden av 
utbildning där läskunnighet och andel av befolkningen med slutförda grundläggande studier 
fungerar som indikatorer. Ett mer utvecklat humankapital innebär större kompetens bland 
landets befolkning och således även en mer effektiv produktion. Som variabel för 
hälsotillstånd bland befolkningen använder jag förväntad livslängd, intuitionen bakom denna 
variabel är uppenbar, är arbetskraften inte välmående förmår den inte med en effektiv 
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produktion. Vidare har jag valt att inkludera utbredningen av olika handelsembargon som 
tullavgifter och barriärer som variabler för öppenhet gentemot internationell handel. En utav 
drivkrafterna bakom tillväxt är introduktionen av nya varor, vilken möjliggörs i större 
utsträckning om landet har öppnat upp för handel. Till kontrollgruppen har jag även valt att 
inkludera länder vars politiska historia präglats av liknande instabilitet som den i Bangladesh, 
då detta anses vara ett stort hinder för ekonomisk utveckling. Till sist har jag även ansett att 
det är av intresse att inkludera en variabel som beskriver storleken på jordbrukssektorn. 
Jordbrukssektorn klassas som en lågproduktivitetssektor, en verklighet som i synnerhet 
gäller för fattigare länder där tillgång till ny effektiv teknik inom jordbruket inte finns. En hög 
andel jordbruk kommer således att påverka tillväxten negativt. 
 

Val av länder i kontrollgruppen har utförts med intentionen att minimera skillnaderna i 

variablerna beskrivna ovan länderna emellan, så att X1=X0W, vilket skulle garantera att 

trovärdigheten i det syntetiska resultatet inte kan ifrågasättas.    

Med utgångspunkt i variablerna ovan följer nedan en redogörelse kring Bangladesh 

ekonomiska situation baserat på tidsperioderna innan den förödande vårdagen 1991 då 

naturkatastrofen slog till.  

4.1.3 Bangladesh och tillväxten - En presentation  

Efter att slagit sig fria från Pakistan i inbördeskriget 1971 väntade för Bangladesh en osäker 

tid som präglades utav politisk turbulens med diktaturer och anarki där de blodiga 

statskupperna avlöste varandra52. I perioderna som närmast föregick katastrofen 1991 var 

landets politiska situation högst instabil. Landet var mitt uppe i en process av politisk 

metamorfos där den tidigare militärregimen ersattes av en demokratiskt folkvald regering. 

När landet sedan drabbades av den krissituation som cyklonen Marian innebar, var landets 

första demokratiskt valda regeringen enbart två månader gammal53. I perioden av relevans 

kännetecknades Bangladesh även utav ekonomisk tillväxt som näst intill stagnerat efter den 

expansion som observerades under senare delen av 70-talet och tidiga 80-talet. Mellan 

1986- 1990 uppgick den genomsnittliga tillväxtstakten i BNP per capita till knappa 1,4%54. 

Däremot observerades ett trendbrott året innan naturkatastrofen då tillväxtstakten ökade 

till 4%. Detta trendbrott kan härledas till de liberaliseringar av ekonomin som ägde rum i 

regionen under slutet av 80-talet. Bangladesh var under lång tid ett land där öppenhet för 

handel var begränsad, handelshindren var många däribland importkvoter på tyger och höga 

tullavgifter. Under slutet av 80-talet uppgick den genomsnittliga tullavgiften för importerade 

varor till 80%. Bangladesh status på den internationella handelsmarknaden förbättrades 

däremot under slutet av 80-talet och början av 90-talet, när flertalet utav landets 

handelsembargon slopades i och med liberaliseringen av ekonomin55.  
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Med en befolkning på hela 125 000 000 fördelat på knappa 147 000 km2 var Bangladesh med 

791 invånare per km2 ett av de mer tätbefolkade länderna i världen under tiden. 

Befolkningstillväxten beräknades samtidigt uppgå 2,32% 56, faktum som försvårade tillväxten 

i landet, då problemet att tillgodose den växande befolkningen med effektiva jobb ökade. 

Detta i kombination med att landet präglades av svår fattigdom under det relevanta 

tidsintervallet bidrog till att merparten av befolkningen, två tredjedelar, var sysselsatta inom 

jordbruket. Mer än hälften av landets begränsade yta var under tiden uppodlad och 

jordbruket var även den dominerande närings- och exportfaktorn57. Den höga kvoten av 

jordbrukare påverkade tillväxten ytterligare då merparten av befolkningen var sysselsatta 

inom en lågproduktivitetssektor58. Fattigdom och hög grad av jordbruk är en kombination 

som i många fall även är ytterst skadlig för utveckling av humankapital. I ett land som lider av 

svår fattigdom och där jordbruket är dominerande näringen, är det snarare regel än 

undantag att barn inte ges någon möjlighet att utbilda sig, då de anses tillföra mer nytta i 

hemmet och jordbruket än bakom skolbänken. Detta avspeglades i att endast 30% av 

befolkningen hade slutfört sin utbildning och att läskunnighet bland befolkningen uppgick till 

30%. Ytterligare en konsekvens av fattigdom är att hälsan i många fall blir lidande. 

Bangladesh är inget undantag mot denna universella regel, under 80-talet observerades en 

genomsnittlig förväntad livslängd på 50 år en siffra som tydligt avviker från genomsnittet i 

världen, som under tiden uppgick till ca 65 år59.     

För att kontrollgruppen ska kunna prognostisera en trovärdig syntetisk BNP per capita – 

utveckling måste den främst utgöras av länder som i genomsnitt har liknande trend i 

undersökningsvariabeln. I detta fall innebär det att länderna som ingår i kontrollgruppen i 

genomsnitt har observerat en tillväxt i BNP per capita omkring 1,5 % under perioden som 

föregick katastrofen, samt att trenden i slutskedet av årtiondet ska vara positiv. Karaktären i 

de övriga variablerna bör även vara så lika som möjlighet, då prognosens säkerhet ökar i 

samband med att värdet på X1-X0W minskar. Det viktigaste av kriterier är dock att länderna i 

kontrollgruppen inte, eller knappt märkbart påverkades av naturkatastrofen 1991.  

Utifrån dessa konstateranden anser jag främst att övriga länder från samma geografiska 

region är mest lämpliga att ingå i kontrollgruppen då de i mångt och mycket delar 

ekonomiska förhållanden och således även förutsättningar för tillväxt med Bangladesh. 

Länderna kring södra och sydöstra Asien är länder som lider av svår fattigdom, där jordbruk 

är viktigaste näringsgren och där befolkningen till stor del saknar grundläggande utbildning. 

Regionen är tätbefolkat och var relativt övriga närliggande regioner isolerad från 

internationell handel. Detta geografiska område har även under lång tid präglats av en 

politisk turbulent historia, med ineffektiva sociala och strukturella institutioner. Detta är 
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även en region som efter en längre tid av långsamt växande ekonomi under slutet av 80 - 

talet och början av 90-talet visade prov på en ökad tillväxt delvis på grund av de ekonomiska 

liberaliseringar som genomfördes i många av länderna60,61.  

Av denna anledning består kontrollgruppen av länderna Indien, Pakistan, Vietnam och Nepal, 

då jag är övertygad att dessa länder är mest lämpade för att konstruera en tillförlitlig 

syntetisk prognos, trots en del skillnader i variablerna. Det bör dock poängteras att dessa 

länder, och även Bangladesh, drabbats av andra naturkatastrofer inom det relevanta 

tidsintervallet för studien, men att dessa inte alls varit av samma magnitud som Marian och 

kommer därför inte påverka den kontrafaktiska prognosen eller resultatet.  

Tabellen62 syftar till att sammanställa genomsnittliga värden hos de kontrollvariabler för 

tillväxt i BNP som jag använt mig utav för Bangladesh och länderna i kontrollgruppen under 

perioden 1980 - 1990.        

Variabel Bangladesh Kontrollgrupp Skillnad 

BNP/Capita (USD) 211 273 62 

Tillväxt i BNP/Capita 1,7% 2,4% 0,7% 

Befolkningstäthet/km2 791 70 721 

Befolkningstillväxt i % 2,43% 2,32% 0,11% 

Läskunnighet Ca 30% 37% 7% 

Fullföljda 
grundläggande studier 

33,3% 36,5% 3,2% 

Förväntad livslängd 46 år 53 år 7 år 

Investeringar (% av 
BNP) 

14% 15% 1% 

Jordbrukssektors del 
av BNP 

31,5% 37% 5,5% 

Tullavgift 80% 82% 2% 

Tabell 2. Tabellen sammanfattar genomsnittliga värden mellan 1980 – 1990 i valda variabler för tillväxt.    

Som går att avläsa i tabell 2 lyckas inte kontrollgruppen konstruera ett helt fullt syntetiskt 

Bangladesh, utan skillnader går att observera i vissa av variablerna, värdena för de flesta av 

variablerna ligger dock relativt nära varandra. Den största avvikelsen går att finna i 

befolkningstäthet, där Bangladesh är mångfalt mer tätbefolkat än kontrollgruppen. Med 

hänsyn till att Bangladesh med marginal är det mest tätbefolkade området i regionen, är det 

en omöjlighet att konstruera en syntetisk version med samma värde i denna variabel.  Det 

faktum att befolkningstillväxten är i det närmaste likvärdiga grupperna emellan, 2,43% 

kontra 2,32%, gör däremot att skillnaden i befolkningstäthet har en sekundär inverkan på 
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prognosen. För sista variabeln, genomsnittlig tullavgift, som syftade till att behandla 

öppenhet för handel var tillgången till data högst begränsad för länderna i kontrollgruppen. I 

WDI’s databaser fanns enbart uppgifter Indiens tullavgift att tillgå, vilken siffran i tabellen 

även har baserats på.  Rimligt att anta vore dock att hela regionen präglades av höga 

tullavgifter, då södra Asien under denna tid huvudsakligen präglades av diktatur där det 

värnades om den inhemska produktionen.  

Trots dessa skillnader mellan kontrollgruppen och Bangladesh, visar de flesta variablerna 

prov på samstämmighet. För att uppnå studiens syfte och kunna ge ett trovärdigt svar på 

frågeställningen är det framförallt viktigt att grupperna emellan visar prov på likande trender 

i undersökningsvariabeln. I detta fall uppmäts skillnaden i BNP per capita till 62 US dollar 

men då tillväxten i BNP per capita är tillräckligt likvärdig för en pålitlig prognos är detta av 

underordnad betydelse. De likvärdiga siffrorna i bestämningsfaktorerna för tillväxt borgar för 

att tillväxten i BNP per capita hos kontrollgruppen tar en liknande utveckling i tidsperioden 

efter katastrofen, som den hade tagit i Bangladesh ifall att cyklonen 1991 aldrig inträffat. Jag 

anser även därför att ett placebo – test inte är nödvändigt.     

4.2 Datamaterial 

De datamaterial och statistik kring cyklonens påverkan på Bangladesh som specifikt framförs 

i studiens problembakgrund har framförallt sammanställts ifrån den belgiska katastrof -

databasen EM-DAT. Även i den delen av det inledande kapitlet där de ekonomiska och 

humanitära påföljderna av naturkatastrofer beskrivs mer generellt och ur ett historiskt 

perspektiv har data hämtats från EM-DAT.  

Databasen EM-DAT uppdateras dagligen och där finns tillgång till data från över 18 000 

registrerade katastrofer från så långt tillbaka i tiden som år 1900. EM-DAT består av 

sammanställd data från en mängd källor däribland försäkringsbolag, FN och diverse 

forskningsinstitutioner. Databasen syftar till att belysa de skador som naturkatastrofer 

orsakar för att bl a kunna underlätta bidragsarbete. I databasen inkluderas enbart direkta 

skador, såsom antalet döda och direkta ekonomiska skador. Databasen tar alltså inte hänsyn 

till de indirekta skadorna. För att kvalificeras till att registreras i databasen krävs att 

katastrofen uppnår ett av följande krav (1) minst 10 döda,(2) minst 100 drabbade, (3) extern 

hjälp har behövts i återuppbyggnadsarbetet, eller att katastroftillstånd har utlysts63. 

Olika databaser har dock skiftande definitioner av en naturkatastrof vilket bidragit till att 

enighet bland data i de olika databaserna är svår att finna, därför bör man så långt som det 

är möjligt vara konsekvent i insamlingen av data. Ett annat skäl till varför man bör hålla 

åtminstone ett kritiskt granskande öga öppet vid sammanställning av denna sort av data är 

att de drabbade utvecklingsländerna har ekonomiska incitament till att överdriva de 

förorsakade skadorna utav naturkatastrofen i form av bland annat ökat bidrag.       

                                                           
63

 www.emdat.be/about 



21 
 

Den makroekonomiska statistiken består främst av BNP per capita men även 

bestämningsfaktorer för denna variabel mellan åren 1980-2001. De variabler jag valt att 

inkludera som faktorer för tillväxten i BNP är läskunnighet, till hur stor grad landets 

befolkning slutfört grundläggande studier, förväntad livslängd, tillväxt i befolkning, storlek på 

jordbrukssektor och grad av öppenhet mot andra länder, gällande exempelvis handel.  Dessa 

makroekonomiska data har sammanställts ifrån världsbankens databas World Development 

Indicators. Dessa data var dock till viss mån bristfälliga och saknades nästan helt när det 

gällde variabler som behandlade läskunnighet och öppenhet gentemot andra länder. 

Bristfällig data var ett problem som ökade i magnitud desto längre tillbaka i tid som data 

krävdes. Jag har även här i största möjliga utsträckning försökt använda mig av samma källa 

då data ofta skiljer sig åt mellan olika databaser. Vid fall där WDI saknat den data som krävts 

har jag använt mig av Internationella valutafondens databas.   

5. Resultat 
I denna del av uppsatsen presenteras de resultat och slutsatser som studien har resulterat i 

utifrån den valda statistiska metodologin.  

Resultatet genererades genom difference – in - difference metoden, vilken finns beskriven i 

metoddelen. Jag har jämfört relativa genomsnittliga skillnader mellan Bangladesh och 

kontrollgruppen före och efter naturkatastrofen 1991. Dessa skillnader konceptualiseras 

som ett difference – in – difference estimat. Baserat på detta estimat har sedan en 

kontrafaktisk prognos konstruerats över hur den ekonomiska tillväxten i Bangladesh kunnat 

utveckla sig om naturkatastrofen aldrig inträffat.  

I avsnittet nedan följer en redogörelse baserat på de resultat som difference – in – 

difference metoden gav, och de kort - respektive långsiktiga effekterna som 

naturkatastrofen visade sig ha på tillväxt i BNP per capita hos Bangladesh. Den kortsiktiga 

tidssfären väljer jag att definiera som en tidsperiod upp till fem år. Detta av den anledning 

att det är vedertagen praxis i denna typ av studier att definiera kort sikt som en tidsperiod 

mellan tre och fem år64. Av samma anledning väljer jag även att definiera lång sikt som en 

tidsperiod från fem år upp till tio år efter naturkatastrofen. Genom dessa definitioner 

uppnås samstämmighet med övriga studier i ämnet gällande avgränsning mellan kort och 

lång sikt, vilket möjliggör en mer transparent jämförelse med tidigare studier. Det innebär 

också att på kort sikt baseras difference – in – difference estimatet på genomsnittliga 

skillnader i BNP per capita - tillväxt under den fem – års period som föregick respektive 

följde naturkatastrofen. Difference – in – difference estimatet på lång sikt konstrueras 

utifrån genomsnittliga skillnader under tio – års perioderna innan och efter katastrofen.     
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5.1 Kortsiktiga effekter på ekonomisk tillväxt 

I Bangladesh observerades under den fem - års period som föregick naturkatastrofen en 

genomsnittlig BNP per capita som uppmättes till 237 US dollar. Efter att den kraftfulla 

cyklonen Marian fått sätta sin prägel på Bangladesh uppgick samma siffra till 273, vilket är en 

förbättring med 50 US dollar per capita. Detta resultat motiverar dock inte slutsatsen att 

naturkatastrofer har haft en positiv effekt på ekonomisk tillväxt. I en jämförelse där resultat 

före och efter naturkatastrofen direkt ställs mot varandra inkluderas även andra effekter 

som påverkar tillväxten, som exempelvis teknisk utveckling.  

En isolering av den eftersökta effekten är däremot möjlig att uppnå genom att, som 

beskrivet ovan, jämföra relativa skillnader med en kontrollgrupp mellan tidsperioden som 

föregick respektive följde naturkatastrofen. Denna isolerande effekt uppnås tack vare att 

kontrollgruppen och Bangladesh tidsperioden innan katastrofen visade upp en nästintill 

identisk trend i BNP per capita tillväxt. De ofrånkomliga likheterna i bestämningsfaktorer för 

ekonomisk tillväxt tyder på att denna trend hade kunnat fortsätta om naturkatastrofen inte 

hade inträffat. Detta motiverar antagandet att de observerade relativa skillnader mellan 

grupperna och de två tidsperioderna har sin grund i naturkatastrofen 1991. 

BNP per capita i kontrollgruppen uppgick i genomsnitt under fem - års perioden som föregick 

cyklonen till 293 US dollar per capita, samma siffra uppgick till 328 US dollar per capita under 

fem – års perioden som följde naturkatastrofen. Detta är siffror som vida överstiger de som 

observerades i Bangladesh under samma tidsperioder, men då både grupperna uppvisat en 

liknande trend i ekonomisk utveckling fungerar kontrollgruppen som en fullgod syntetisk 

version av Bangladesh.  

Jämförs de genomsnittliga BNP per capita - nivåerna under de fem år som föregick med de 

som följde naturkatastrofen observeras en skillnad i BNP per capita som hållit sig konstant, 

där båda grupperna under den fem – års perioden som följde naturkatastrofen i genomsnitt 

förbättrat sin BNP per capita med 35 US dollar. Vilket gör att relativa skillnaden mellan 

grupperna håller sig oföränderlig på 56 US dollar per capita. Detta ger ett difference – in - 

difference estimat som uppgår till+ -0. Enligt detta resultat påverkades alltså inte den 

ekonomiska tillväxten i Bangladesh av cyklonen Marian 1991 under en fem – års period. 

Tabellen nedan syftar till att sammanställa difference – in – difference estimatet som 

genererades genom jämförelse mellan kontrollgrupp och Bangladesh. 

 Genomsnittlig 
BNP/CAP före 
naturkatastrofen 
(1985-1990) 

Genomsnittlig BNP/CAP 
efter naturkatastrofen 
(1991-1996) 

Skillnad 
mellan 
perioderna 

Bangladesh 237 272 35 

Kontrollgruppen 293 328 35 

Skillnad 56 56 0 (did – e) 
  Tabell 3. Sammanställning över genomsnittligt difference – in – difference estimat under kort sikt. 
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Preciserar man sig däremot mer ingående genom att studera utvecklingen i BNP per capita 

inom denna fem – års period observeras till en början ett annat resultat.  

Grafen nedan illustrerar mer ingående hur BNP per capita utvecklades årligen mellan 1986 

och 1996.  
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Naturkatastrofen drabbade Bangladesh under 1991, vilket i grafen representeras utav index 

6. Under de fem år som närmast föregick naturakatastrofen observerades en tillväxt i 

Bangladesh såväl som i kontrollgruppen. Tillväxten accelererar ytterligare två år innan 

naturkatastrofen där BNP per capita för Bangladesh steg från 251 till 274 US dollar, för att 

sedan stagnera året innan naturkatastrofen då en liten nedgång till 272 US dollar per capita 

observerades. En ekonomisk stagnation verkar dock ha förekommit i hela södra Asien under 

perioden, då även kontrollgruppens tidigare starka tillväxt avtar under 1990.  

Denna återgång i ekonomisk tillväxt kan förklaras genom de många ekonomiska reformer 

och liberaliseringar som skedde i regionen under 80 – talet. När en första våg av ekonomiska 

liberaliseringar genomfördes i Sydasien under 80 – talet ökade ländernas regeringar sina 

statliga utgifter i ett försök att öka den tidigare tillväxten ytterligare. En strategi som skulle 

visa sig vara ohållbar i längden då de statliga utgifterna orsakade ett växande 

budgetunderskott i regionen. Det skenande budgetunderskottet till följd av alltför expansiv 

Tidsserie över BNP/Cap – utveckling; Bangladesh och Kontrollgruppen under kort sikt 

Figur 2. Tidsserie där BNP per capita – utveckling hos kontrollgruppen respektive Bangladesh jämförs 
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finanspolitik efter de ekonomiska liberaliseringarna anses vara orsaken till den ekonomiska 

tillbakagång som observerades under början av 90 – talet65.            

När cyklonen sedan drar in över Bangladesh övergår den tidigare stagnerande tillväxten till 

en tillbakagång. Under det första året efter naturkatastrofen sjunker BNP per capita med 11 

US dollar från 272 till 261. Effekten av naturkatastrof blir än tydligare då det i 

kontrollgruppen under denna tidsperiod iakttogs en tillväxt av BNP per capita med 12 US 

dollar från 320 till 332. Den negativa trenden har dock vänt redan till efterkommande år. 

Ökningen är dock endast marginell då samma siffra ökar med en US dollar per capita till 262. 

Tre år efter naturkatastrofen visar Bangladesh prov på siffror som tyder på att de är på väg 

att återhämta sig ekonomisk från den tidigare krisen. Tillväxten ökar med 7 US dollar till en 

BNP per capita som uppgår till 269 US dollar under detta år. Den positiva trenden forsätter 

och förstärks till fjärde året efter katastrofen då samma siffra visar prov på en ökning, som är 

i paritet med tillväxten under de starka tillväxtsåren under slutet av 80-talet, då BNP per 

capita ökar från 269 till 296 US dollar under 1994.      

Figuren nedan syftar till att göra naturkatastrofens effekter på BNP per capita - utveckling 

tydligare genom att sammanfatta difference - in - difference estimat för respektive år under 

den fem – års period som följde naturkatastrofen, med hänsyn till det genomsnitt som 

respektive grupp visade under de fem år som föregick katastrofen. 

År 1990 1991 1992 1993 1994 

Difference – 
in-difference 
estimat 

0 -17 -5 2 7 

Tabell 4. Sammanställning av difference – in – difference estimat för respesktive år under perioden 1990 -1994. 

Figuren ovan ger en mer explicit bild över vilken utveckling som tillväxten tar i respektive 

grupp i skuggan av naturkatastrofen än det genomsnittliga difference - in – difference 

estimatet. Enligt den tidigare finns inga belägg för att naturkatastrofen ska påverkat den 

ekonomiska tillväxten i Bangladesh under en kortare tidshorisont. Något som difference – in 

– difference estimatet som utförts för respektive år inom samma tidshorisont motbevisar.  

Resultatet visar att vid frånvaro av naturkatastrofen hade ett BNP per capita som överstiger 

den egentliga med 17 US dollar demonstrerats under första året. Till andra året finns 

fortfarande fragment av katastrofen kvar i Bangladesh ekonomiska tillväxt, då BNP per 

capita, baserat på kontrollgruppens prognos, hade kunnat vara 5 enheter högre än den 

observerade. Nedgången i tillväxt är dock enbart kortsiktig då den redan till tredje året efter 

katastrofen är högre än i kontrollgruppen och den hypotetiska prognosen. En trend som 

förstärks till år fyra då den kontrafaktiska prognosen överstigs med 7 enheter.   

Utifrån difference – in – difference estimatet ovan utformas följande kontrafaktiska prognos: 
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5.1.2 Analys av effekter under kortsikt  

De kortsiktiga resultaten som min studie genererat visar att de negativa efterdyningarna 

efter naturkatastrofen avtar helt efter två år. Under tredje året sker istället ett trendbrott då 

Bangladesh visade upp en positiv tillväxt relativt den syntetiska versionen, vilken förstärktes 

ytterligare till året därefter. Ett resultat som överrensstämmer med slutsatser givna från 

studier av Albala – Bertrand, Skidmore och Toya samt endogen tillväxtsteori, vilka jag 

tidigare tagit del av och redovisat ovan. 

Samtidigt hade denna positiva tillväxt kunnat uppnås snabbare om det inte vore för den 

högst instabila politiska situation som var verklighet i landet under tiden. Detta antagande 

baseras på slutsatser givna utav bland andra Raddatz samt Benson och Clay. Dessa studier 

menade att länder såsom Bangladesh, vilka lider eller under lång tid har lidit av politisk 

instabilitet och bristfälliga institutioner har större svårigheter med att motverka och 

förebygga de skador som förorsakas av naturkatastrofer. Länder som hamnar under denna 

kategori kommer således att drabbas hårdare på kort sikt genom att tillväxten sjunker mer. 

Bangladesh hade under tiden för katastrofen nyligen valt sin första demokratiska regering. 

En regering som enbart efter två månader in i styret ställdes inför sitt mandomsprov i form 

av Marian. Ett prov som den oerfarna regeringen till stor del visade sig vara oförmögna att 

hantera66. Detta är ett faktum som delvis kan förklara varför landets ekonomiska tillväxt 

                                                           
66

 http://www.globalsecurity.org/military/ops/sea_angel 

Figur 3. Tidsserie som jämför BNP – utveckling i Bangladesh med den kontrafaktiska prognosen 

Tidsserie över BNP/Cap – utveckling; Kontrafaktisk Prognos, Kontrollgruppen och Bangladesh 
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drabbades så hårt av katastrofen under första året då BNP per capita sjönk med 17 US dollar 

relativt kontrollgruppen.     

Enligt den kunskap som Albala - Bertrand bidrog till leder en naturkatastrof till en direkt 

förstörelse utav fysiskt kapital som t ex infrastruktur vilket temporärt, upp till två år, kan 

påverka den ekonomiska tillväxten negativt, enligt Raddatz gäller detta framförallt 

naturkatastrofer som har sin grund i klimatrelaterade orsakar. Med hänsyn till att Marian var 

en klimatrelaterad naturkatastrof är detta slutsatser som väl stämmer överens med 

resultatet från min studie. Denna direkta förstörelse markerar även startskottet av en 

process där den kreativa förstörelse påskyndas vilket i slutändan resulterar i en positiv 

tillväxtstakt. Detta blir i min studie synbart under tredje året efter naturkatastrofen.  Denna 

positiva trend går dock även att observera i övriga länder i regionen, om än i mindre 

utsträckning än i Bangladesh. Resultatet tyder på att hela ökningen i tillväxtstakten inte går 

att härleda till denna kreativa förstörelse utan delvis även av att de liberaliseringarna, som 

beskrevs ovan, började bära frukt kring denna tid. Med detta sagt bidrog naturkatastrofen i 

Bangladesh enligt teori och tidigare empiri fortfarande till en förädlingsprocess utav kapital 

inom landet, vilket visas genom tydliga skillnader i difference – in – difference estimat 

grupperna emellan. Detta är en direkt bidragande faktor till varför det redan två år efter 

katastrofen kan observera en tillväxtstakt som inte bara är positiv men till och med högre än 

den tillväxttakt som hade observerats om katastrofen aldrig hade inträffat.  

I och med detta resultat motsätter sig studien även slutsatser givna utav Cuaresma. Enligt 

Cuaresmas studier gäller denna accelererande effekt på tillväxt framförallt naturkatastrofer 

som drabbar rika länder. Detta är länder där det finns tillräckligt med resurser och 

institutionell ordning för mobilisering och kunna göra något konstruktivt av en 

naturkatastrof. Förutsättningar vi ovan fastslog att Bangladesh saknade. Bangladesh erhöll 

dock snabbt katastrofhjälp i form av bland annat ekonomiska bidrag. Raddatz visade i en 

studie att för fattiga länder är det avgörande att snabbt erhålla hjälp från andra länder. Den 

snabba hjälpen kan vara en anledning till varför Bangladesh efter ett antal år lyckades 

motsätta sig Cuaresmas empiriska slutsats. I faktumet att Bangladesh är ett 

jordbruksdominerande land grundar sig ytterligare en möjlig anledning till landets snabba 

återhämtning från naturkatastrofen. Jordbrukssektorn klassas som en 

lågproduktivitetssektor och när jordbruket är så pass dominerande som det var i Bangladesh 

blir effekten från den kreativa förstörelsen allt starkare. Detta av den anledningen att en 

större del av landet uppgraderas till en mer effektiv och produktiv sektor vilket ger starkare 

effekt på tillväxtstakten, än vad vore fallet i ett industriland där jordbruket och 

lågproduktivitetssektorer utgör en bråkdel av landets ekonomi. Ytterligare en möjlig 

anledning till Bangladesh snabba återhämtning som även den grundar sig i jordbrukets 

dominerande ställning inom Bangladesh ekonomi är att ekonomiska tillväxten inte tog någon 

större skada tack vare detta. Då jordbruket som sagt är en lågproduktivitets sektor påverkas 

inte tillväxten lika mycket av förödelsen som den hade kunnat göra om mer effektiva 

sektorer hade drabbats i samma utsträckning av naturkatastrofen.        
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För att ytterligare återknyta till litteraturgenomgången bekräftas den accelerering i tillväxt 

som landet erfar kring 1993 av endogen men även exogen tillväxtsteori. Enligt dessa 

perspektiv kan förstörelsen av kapital som naturkatastrofen innebära att landet drivs iväg 

ifrån sin ursprungliga kapitalstocksnivå. Vid Bangladesh nya nivå av kapitalstock överstiger 

investeringar förslitningarna på kapital till en större grad än tidigare vilket leder till 

tillväxtstakten ökar. Denna process fortsätter tills dess att den ursprungliga nivå av 

kapitalstock är uppnådd vilket förklarar varför den kontrafaktiska prognosen och tillväxten i 

Bangladesh återigen finner varandra efter en tid.  

5.2 Långsikta effekter på ekonomisk tillväxt 

Merparten av den tidigare forskning inom ämnet jag tagit del gör en tydlig distinktion mellan 

de kortsiktiga effekterna och de under längre sikt, vilket motiverar att även undersöka de 

långsiktiga effekterna som cyklonen hade på tillväxten i BNP per capita. 

Under decenniet som föregick naturkatastrofen observerades i Bangladesh en genomsnittlig 

BNP per capita som uppgick till 211 US dollar. Trots en svag tillväxt under större delen av 80-

talet skönjdes i slutet av årtiondet ett positivt trendbrott då BNP per capita steg från 237 till 

261 US dollar mellan 1989 och 1990. I kontrollgruppen observerades under motsvarande 

tidsperiod ett genomsnittligt BNP per capita som uppgick till 273 US dollar. En siffra som vida 

överstiger den som iakttogs i Bangladesh under samma period. Desto mer betydelsefullt så 

visade däremot båda grupperna prov på en liknande trend i BNP per capita – utvecklingen, 

där en under långa tider stagnerad tillväxt följdes av en kraftig tillväxt under decenniets två 

avslutande år. I decenniet som sedan följde naturkatastrofen uppgick genomsnittligt BNP 

per capita för Bangladesh till 298. I jämförelse med tidsperioden innan naturkatastrofen 

ökade BNP per capita med 87 US dollar. Likt det kortsiktiga fallet går det inte att dra 

slutsatsen att denna ökning enbart skett till grund av naturkatastrofen, då en förändring 

under denna period skett i en rad andra variabler som även har påverkat tillväxt. I detta fall 

där två decennier ställs mot varandra skiljer förutom naturkatastrofen även enorm teknisk 

utveckling mellan perioderna vilken drivit den ekonomiska utvecklingen framåt. 

Under 90-talet observerades i kontrollgruppen ett genomsnittligt BNP per capita som 

uppgick till 319 US dollar, vilket även det är en signifikant ökning från föregående tidsperiod, 

och då nämnda tidsperiod i detta fall täcker ett helt decennium är denna ökning på nära 40% 

inte heller något att anmärka vid då tiden följs av utveckling. Desto intressantare är det att 

undersöka hur denna utveckling står sig relativt motsvarande utveckling i Bangladesh under 

samma tidsperiod, det så kallade difference – in – difference estimatet. En jämförelse mellan 

de relativa skillnaderna grupperna emellan visar en närmast identisk genomsnittlig 

utveckling i BNP per capita under årtiondet. I Bangladesh observerades som tidigare nämnt 

en utveckling i BNP per capita som uppgick till 80 US dollar. En siffra som i kontrollgruppens 

fall uppgick till 82 enheter. Vilket innebär att difference – in – difference estimatet uppgår till 

endast två US dollar. Siffran två är en siffra som i detta sammanhang och under en 10 – års 
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period inte kan anses skilja sig betydande från noll, vilket krävs för att slutsatsen 

naturkatastrofen lämnade ekonomiska spår efter sig under långsikt, ska kunna dras. Detta 

estimat tyder alltså, tvärtemot, på att under lång sikt, över en 10-års period har cyklonen 

som drabbade Bangladesh under våren 1991 inte haft någon betydande inverkan på den 

genomsnittliga ekonomiska tillväxten trots den förödelse och tragedi som orsakades vid dess 

sammankomst.   

Tabellen nedan syftar till att sammanställa difference – in – difference estimatet, vilken 

baseras på de skillnader som observerades mellan kontrollgruppen och Bangladesh mellan 

tidsperioderna innan och efter naturkatastrofen.  

 Genomsnittlig BNP/CAP före 
naturkatastrofen (1980-1990) 

Genomsnittlig BNP/CAP 
efter naturkatastrofen 
(1991-2000) 

Skillnad 
mellan 
perioder 

Bangladesh 215 295 80 

Syntetiska Bangladesh 273 355 82 

Skillnad 58 60 2 (did - 
e)  

Tabell 5. Sammanställning över genomsnittligt difference – in – difference estimat under lång sikt.               

Grafen nedan syftar till att på ett mer ingående sätt sammanfatta effekterna på tillväxten 

över tid. Vilket illustreras utav den kontrafaktiska prognosen som i sin tur konstruerats 

utifrån difference – in – difference estimatet under decenniet efter naturkatastrofen. 
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Som tidigare visat är effekten enbart synlig på kort sikt, där en kort nedgång följs av en kort 

accelerering i tillväxten. Detta är däremot effekter som helt avtar över tid, vilket gör att man 

således kan fastslå att cyklonen 1991 på lång sikt lämnade den ekonomiska tillväxten i 

Bangladesh relativt oberörd. Som synes i figur 4 sker en avvikelse av den kontrafaktiska 

Figur 4. Tidsserie som jämför BNP per capita - utveckling på lång sikt mellan Bangladesh och kontrollgruppen 

Tidsserie över BNP/Cap – utveckling; Kontrafaktisk Prognos, Kontrollgrupp och Bangladesh 
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prognosen från den utveckling som observerades i Bangladesh, under slutet av 90 – talet.   

Denna tidsperiod föregicks däremot av en längre tid där den kontrafaktiska prognosen följde 

utvecklingen i Bangladesh vilket gör det till ett orimligt antagande att tro denna avvikelse är 

naturkatastrofens förtjänst. Ett antagande som är desto mer trovärdigt är att den kraftiga 

tillväxten i Indien under slutet av 90-talet gör sig påtaglig i kontrollgruppens utveckling och 

således den kontrafaktiska prognosen.        

5.2.2 Analys av effekter under långsikt 

De resultat som genererades för den långsiktiga – prognosen visade att den positiva trend 

som kunde observeras under kort sikt avtog vid en längre tidshorisont och lämnade landet 

oberörd på längre sikt. Ett resultat som överrensstämmer med de slutsatser Noy med flera 

drog i en liknande kontrafaktisk undersökning. Resultatet kan förklaras genom att den 

kreativa förstörelse som påskyndades i samband med naturkatastrofen, avtar med tiden. 

Tiden väntar inte på någon, och det som tidigare var ny effektiv teknik kommer förslitas och 

till slut vara omodernt och produktiviteten kommer således att sjunka. Skidmore och Toya 

visade att den positiva effekt som observerades i Bangladesh efter katastrofen enbart kan 

fortgå med jämna mellanrum återkommande naturkatastrofer, vilka markerar naturliga 

startskott i dessa förädlingsprocesser av kapital, som kreativ förstörelse innebär. Således 

följer den kontrafaktiska prognosen över BNP per capita en liknande väg som den som 

observerades i Bangladesh på lång sikt.    

6. Slutsatser 
De slutsatser jag kan dra utifrån min studie är att Bangladesh fick erfara en nedgång i den 

ekonomiska utvecklingen under samma år naturkatastrofen ägt rum. Att denna nedgång är 

en direkt funktion av naturkatastrofen går genom den statistiska metodologi jag använt mig 

utav, inte med full säkerhet bevisa. Men det råder inga tvivel om att det i varje fall är ett 

rimligt antagande. Detta av den anledning att resterande delar av regionen, som inte 

drabbades av naturkatastrofen, demonstrerade en kraftig tillväxtsaccelerering under samma 

tidsperiod, ett faktum som visas utav det beräknade difference – in – difference estimatet 

för tidsperioden. 

Utifrån difference – in – difference estimatet kan även slutsatsen dras att det autentiska 

Bangladesh visade prov på en högre tillväxtstakt än det syntetiska alternativet några år efter 

katastrofen. Det går dock inte med full säkerhet att dra slutsatsen att det som ligger till 

grund för detta faktum, är den påskyndade kreativa förstörelse – processen. Skillnaden i 

tillväxt mellan de två grupperna var inte lika signifikant som vid fallet av den tidigare 

nedgången, samtidigt observerades en stark tillväxt i hela regionen vilket gör att det finns 

skäl till att ifrågasätta resultatet. Detta då det trots jämförelse av de relativa skillnaderna 

mellan grupperna finns en osäkerhet kring den isolerande effekt som metoden vill uppnå för 

den specifika händelsen, vilket lämnar lite av ett frågetecken kring om det faktum att 

kontrollgruppen under denna period utvecklades långsammare än Bangladesh går att 
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härleda till andra faktorer eller trender än naturkatastrofen. Däremot kan man med säkerhet 

dra slutsatsen att Bangladesh demonstrerade en starkare tillväxt än övriga regionen och att 

det, baserat på tillväxtsteori, delvis tidigare studier och kanske framförallt mina egna 

upptäckter, vore ett rimligt antagande att detta orsakades av naturkatastrofen två år 

tidigare. 

Genom att använda mig utav en mer komplex och precis ekonometrisk modell hade jag 

kanske kunnat dra slutsatser med större säkerhet. Med detta sagt är dock difference – in – 

difference metoden trots sin enkla natur en erkänd statistisk metod som använts vid en 

mängd av studier för att exempelvis studera effekter av policy – ändringar eller som i detta 

fall naturkatastrofer. Jag har därför tilltro till mitt resultat och ser ingen anledning, trots att 

slutsatser är svåra dra, att avfärda studien. 

För att återknyta till ställda problemformulering går det utifrån den kontrafaktiska 

prognosen att identifiera tre olika trender under den tio – års period som följde 

naturkatastrofen Marian. (1) Under den första tiden efter naturkatastrofen observerades en 

negativ effekt på tillväxten i BNP per capita då den sjönk ifrån 269 till 261 US dollar. (2) 

Redan två år efter naturkatastrofen observeras en kraftig expansiv tillväxt på grund av den 

kreativa förstörelsen påskyndas. (3) Denna positiva trend avtar dock efter en tid och 

tillväxten håller sig i nivå med den som observeras i övriga regionen, vilket tyder på att 

naturkatastrofen har varit effektlös på den ekonomiska tillväxten under längre tid.  

I det ställda syftet framgick det även att jag hade förhoppningar om att kunna dra en mer 

generell slutsats utifrån min studie. Jag har dock insett längs arbetets gång att detta är svårt 

att genomföra, av den anledningen att varje naturkatastrof är unika och att förutsättningar i 

de drabbade länderna också skiljer sig åt, vilket innebär förödelsen som naturkatastroferna 

orsakar även de alltid kommer att vara unika, där vissa drabbas värre än andra. Detta kan 

också vara anledningen till att större delen de tidigare empiriska studierna i ämnet genererat 

tvetydiga resultat.      
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