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Передмова

Протягом останніх років у всьому світі зростали як частота, так і вплив катастроф. У
перше десятиліття нового тисячоліття низка серйозних катастроф обрушилася на країни
на всіх континентах. Найбільш помітними були землетрус і цунамі в Індійському океані
2004 року, які забрали життя понад 250 000 людей, землетрус на Гаїті, який забрав життя
понад 220 000 людей і спричинив економічний вплив, еквівалентний 120% ВВП, повені
в Пакистані, які вразили 20 мільйонів людей, а також додаткові землетруси в Індонезії. ,
повені та посухи по всій Африці, хвилі спеки та пожежі в Європі, урагани в Центральній
Америці, Карибському басейні та Сполучених Штатах, а також зсуви, викликані
тайфунами в Південно-Східній Азії.
Соціальний вплив катастроф найвищий у країнах, що розвиваються, де бідне населення
є найбільш вразливим і найменш стійким. Економічний вплив катастроф у 2009 році
склав 63 мільярди доларів США. До кінця століть збитки від небезпек, пов'язаних з
погодою, можуть потроїтися до 185 мільярдів доларів на рік без урахування наслідків
зміни клімату. Згідно зі спільним виданням Світового банку та Організації Об’єднаних
Націй, спільне видання Світового банку та Організації Об’єднаних Націй «Неприродні
небезпеки, неприродні катаклізми: економіка ефективного запобігання », опубліковане в листопаді
2010 року , врахування зміни клімату може додати ще 28–68 мільярдів доларів лише через
тропічні циклони .
Щоб зменшити вразливість природного та забудованого середовища, розуміння
соціальних, економічних та фінансових наслідків катастроф стає пріоритетом для урядів.
Методологія оцінки збитків, втрат і потреб (DaLA), розроблена Економічною комісією
для Латинської Америки та Карибського басейну (ECLAC) у 1970-х роках, стала
всесвітньо визнаним і застосовуваним інструментом для кількісної оцінки наслідків
катастроф і визначення необхідні фінансові ресурси для досягнення повної
реконструкції та відновлення. Послідовне використання цієї методології визначає
соціально-економічний вплив будь-якої даної катастрофи, а також вплив активів сектора.
Це також зміцнює стійкість, пропагуючи принципи «Побудуй краще» під час
реконструкції та відновлення.
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Інструктивні примітки DaLA: Том 2

Наведені тут інструкції DaLA базуються на методології ECLAC. Вони спрямовані на
введення в дію концепцій для практиків державних установ, Світового банку та інших
національних та міжнародних організацій, відповідальних за оцінку наслідків катастроф
і розробку планів відновлення та реконструкції. Крім того, інструкції DaLA розширюють
оригінальну методологію ECLAC, описуючи, як оцінити потреби у відновленні та
реконструкції.
Інструкції складаються з трьох томів: i) Керівництво для керівників робочих груп (TTL)
з розробки та виконання оцінки збитків, втрат і потреб, ii) проведення оцінки збитків та
збитків після катастроф і iii) Оцінка потреб після катастрофи для Відновлення та
реконструкція. Том I, рекомендація для керівників робочих груп, має на меті полегшити
роботу TTL, забезпечуючи основу для проведення оцінки. Він пропонує шаблони для
галузевих ТЗ, анкети для опитування та інші корисні інструменти, а також детально
описує, як планувати, організовувати та проводити оцінку. Том ІІ надає галузеву групу
оцінки етапів проведення Оцінки збитків і збитків, а також містить зразки шаблонів для
визначення збитків і збитків у кожному секторі. Він описує спрощені процедури для
оцінки вартості знищених матеріальних активів та змін або втрат у потоках постраждалої
економіки. Том III ілюструє, як визначити фінансові потреби для відновлення та
реконструкції. Це робиться після оцінки збитків і втрат за секторами, яка детально
визначає розподіл і встановлення пріоритетів на основі геополітичних розподілів,
секторів економіки та різних груп населення в ураженій зоні. Тут також пояснюється, як
сформулювати календар інвестицій та визначити канали розподілу для фінансування.
Інструкції були розроблені на замовлення Глобального фонду зі зменшення наслідків
стихійних лих і відновлення (GFDRR) Світового банку. Розбудова національного
потенціалу в управлінні ризиками стихійних лих та оцінці наслідків після катастрофи є
першочерговим завданням для GFDRR, що відображено в угоді про співпрацю ООН,
ЄС та Світового банку для проведення оцінки потреб після катастрофи. З 2006 року
GFDRR (партнерство з 36 країн і шести міжнародних організацій, які прагнуть
допомогти країнам, що розвиваються зменшити їхню вразливість до природних
небезпек і адаптуватися до зміни клімату) відіграє важливу роль у допомозі країнам
включити зниження ризику в стратегії розвитку, а також у наданні посту реагування на
стихійні лиха за допомогою трьох напрямків фінансування: (a) Версія I, яка сприяє
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партнерству для пропаганди та підвищення обізнаності; (b) Версія II, яка враховує СПБ
у стратегії країни та фінансує аналітичну роботу та підготовку проектів для запобігання
катастрофам та фінансування ризиків; і (c) Трек III, який забезпечує оцінку потреб після
стихійного лиха на запит урядів у співпраці з ООН, Європейським Союзом та іншими
партнерами.
За останні три роки GFDRR провела понад 20 оцінок після стихійного лиха в таких
країнах, як Бангладеш, М'янма, Буркіна-Фасо, Сенегал, Центральноафриканська
Республіка, Сальвадор, Самоа, Індонезія, Філіппіни, Лаосська Народно-Демократична
Республіка, Бутан, Ємен, Камбоджа, Болівія, Намібія, Молдова,
Гаїті та Пакистану та ін. У цих оцінках GFDRR особливо сприяє самозабезпеченню
шляхом нарощування потенціалу в країнах із високим ризиком, що включає навчання з
методології DaLA та інформування урядів та інших службовців. З метою подальшого
зміцнення потенціалу та адаптації методології до конкретних умов країни, досвід цих
оцінок відображений у трьох наявних томах і надалі буде включено в майбутні версії цих
рекомендацій.
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Подяки

Ці рекомендації були розроблені як частина зусиль GFDRR щодо підвищення
спроможності професіоналів та галузевих спеціалістів у проведенні оцінки
збитків, втрат і потреб після катастроф із застосуванням методології DaLA для
оцінки соціальних та економічних наслідків катастроф. Намір GFDRR полягає
в тому, щоб ввести в дію Методологію оцінки збитків, втрат і потреб,
спираючись на оригінальний Посібник ECLAC для оцінки соціально-економічних та
екологічних наслідків катастроф . Інструкції мають на меті сприяти широкому та
послідовному застосуванню методології DaLA. Їх підготував Роберто Йовел,
спеціаліст DaLA з значним досвідом оцінки країн. Мохіндер Мудахар зробив
внесок у розробку керівництва для сільського господарства.
Ми вдячні за внески та коментарі зовнішніх і внутрішніх експертів і практиків,
чий внесок був важливий для заповнення цих інструкцій. На основі їхнього
досвіду в оцінці збитків і втрат і плануванні відновлення інструкції були
вдосконалені, щоб забезпечити їхню застосовність.
Особливу подяку висловлюємо Алісії Барсена, виконавчому секретарю ECLAC,
Рікардо Сапаті та численним іншим колегам ECLAC за їхню постійну підтримку
та співпрацю протягом усього процесу. Глибокий інституційний і практичний
досвід ECLAC був неоціненним для перегляду інструкцій. Ми також вдячні
нашим колегам із Світового банку, які надали корисні коментарі щодо різних
аспектів цих документів. Ми хотіли б відзначити внесок Софії Беттанкур,
провідного операційного директора та Вольфганга Фенглера, провідного
економіста, які були експертами, разом із колегами з ECLAC.
Розробка інструкцій була підтримана програмою Track III GFDRR. Каталін
Деметра, Дукле Вілінга та Софі Херманн надали свій внесок, нагляд та
рекомендації на етапах підготовки. Ми вдячні за фінансову підтримку наших
партнерів на
GFDRR. Макс Джира та Аліса Лертвалайкул надали чудову матеріальнотехнічну підтримку.
Сюзанна Квіґлі була головним редактором. Дизайн обкладинки інструкцій
підготував Ернан Гігена. Офіс видавця СБ надавав послуги дизайну, композиції
та друку під керівництвом Адріана Фейла.
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Вступ

1. Загальні міркування
Протягом останніх років уряди-члени звернулися до Світового банку з проханням про
допомогу у визначенні та фінансуванні програм економічного відновлення та
реконструкції після катастроф. Для визначення масштабів програм після стихійного
лиха Банк використав методологію оцінки збитків і збитків від стихійного лиха, спочатку
розроблену Економічною комісією ООН для Латинської Америки та Карибського
басейну (UN-ECLAC).1
Методологія ECLAC успішно застосовується з 1972 року в регіоні Латинської Америки
та Карибського басейну. Методологія також застосовувалася в інших регіонах світу —
особливо в Азії, а останнім часом і в Африці — для кількісного визначення наслідків
великих катастроф.
Світовий банк співпрацював у продовженні розробки, оновлення та спрощення
методології ECLAC з наміром поширити її серед своїх співробітників, поділитися нею з
іншими міжнародними та регіональними агентствами та передати її державним
службовцям у країнах із високим ризиком. для широкого використання в оцінці наслідків
стихійного лиха та управлінні ризиками лих. У цьому документі представлено оновлену
та спрощену версію методології оцінки збитків та збитків на галузевому рівні.2
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Посібник з оцінки соціально-економічних та екологічних наслідків катастроф , Економічна комісія ООН для
Латинської Америки та Карибського басейну (ECLAC), Сантьяго, Чилі, 2003.
2Подібні вказівки представлені окремо для проведення оцінки макроекономічного впливу, для оцінки впливу
на особистому чи побутовому рівні та для кількісної оцінки фінансових потреб економічного відновлення
та реконструкції після катастрофи.
1
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2. Концептуальні основи
Для оцінки розглядаються два основних типи наслідків стихійного лиха на суспільство
та економіку: знищення (повне або часткове) матеріальних активів та подальші зміни чи
модифікації економічних потоків у постраждалій зоні.
Після ретельного розгляду досвіду останніх чотирьох десятиліть було прийнято наступні
визначення наслідків стихійного лиха :
Пошкодження : повне або часткове знищення матеріальних цінностей, які
існують у зоні ураження. 3Збиток виникає під час і відразу після катастрофи
і вимірюється в натуральних одиницях (тобто квадратні метри житла,
кілометри доріг тощо). Його грошова оцінка виражається у витратах на
заміну відповідно до цін, що склалися безпосередньо перед подією.
Збитки : зміни в економічних потоках, що виникають внаслідок катастрофи.
4 Вони відбуваються до тих пір, поки не буде досягнуто повного
економічного відновлення та реконструкції, у деяких випадках триває кілька
років. Типові втрати включають зниження обсягів виробництва у
виробничих секторах (сільське господарство, тваринництво, рибальство,
промисловість і торгівля), а також зниження доходів і підвищення
операційних витрат у сфері надання послуг (освіта, охорона здоров’я, вода
та санітарія, електроенергія, транспорт і зв’язок). Втратами також вважаються
несподівані витрати на забезпечення гуманітарних потреб під час фази
надзвичайної ситуації після катастрофи. Збитки виражаються в поточних
значеннях.
Величина збитку використовується як основа для оцінки потреб у реконструкції — як
буде описано в наступних розділах цих рекомендацій, — тоді як величина та тип втрат

Стихійні лиха зазвичай знищують різні типи матеріальних цінностей тривалого користування: будівлі,
інфраструктуру, обладнання та машини, меблі та побутові товари, засоби транспортування та зберігання,
зрошувальні роботи тощо. Детальний перелік можливого знищення активів у різних секторах буде надано
в відповідні розділи цих інструкцій. 4 Збитки зазвичай включають зниження виробництва та продажів,
збільшення операційних витрат і зниження доходів від надання послуг, а також неочікувані витрати на
задоволення надзвичайних потреб. Переліки типових втрат у кожному постраждалому секторі будуть надані
у відповідних розділах цих інструкцій.
3
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забезпечують засоби для оцінки загального соціально-економічного впливу катастрофи та
потреб. для відновлення економіки.
Аналіз соціально-економічного впливу включає оцінку ймовірних наслідків катастрофи
на економічні показники та тимчасові макроекономічні дисбаланси, які можуть
виникнути, а також тимчасове зниження рівня зайнятості, доходів і добробуту
постраждалих осіб і домогосподарств.
Щоб виміряти вплив на макроекономічні змінні, зазвичай проводять аналіз показників
валового внутрішнього продукту (ВВП), платіжного балансу (ПБ) і фіскального сектора
після катастрофи. Вплив на ВВП відноситься до тимчасового негативного впливу втрат
від стихійних лих на ефективність економіки, а також до позитивного впливу на
будівництво та інші сектори внаслідок початку програми реконструкції. Вплив збитків
на валові інвестиції не обов’язково може виникнути в тому ж році, що й катастрофа, але
вимірюється в наступні роки, коли починається відновлення або заміна активів (залежно
від потенціалу будівельного сектору та наявних фінансових ресурсів). Вплив на
платіжний баланс передбачає оцінку збільшення імпорту та зниження експорту
внаслідок катастрофи, а також можливих перестрахових платежів з-за кордону та
надання допомоги від міжнародного співтовариства. Аналіз впливу стихійного лиха на
бюджет державного сектору оцінюється з точки зору збільшення операційних витрат та
зниження надходжень; щоразу, коли державний сектор безпосередньо володіє
галузевими підприємствами, його бюджет зазнає збитків.
Що стосується впливу на особисте або домашнє благополуччя, що є іншою та окремою
точкою зору наслідків катастрофи та впливу, то аналіз зазвичай включає оцінку
зниження зайнятості та доходу через збитки, зазнані у виробничому секторі та секторах
послуг, як а також вищі, ніж звичайні сімейні чи особисті витрати.4

3. Використання оцінки збитків і збитків
Оцінку збитків і збитків після катастроф можна вигідно використовувати для визначення
потреб після катастрофи, включаючи планування економічного відновлення та
Вартість галузевих втрат виробництва вже включає відповідні втрати доходів формальної робочої сили.
Однак для більш детального вивчення впливу стихійного лиха на особистому або домашньому рівні втрати
доходів оцінюються окремо і не повинні додаватися до втрат виробництва в секторі, щоб уникнути
подвійного обліку. 6 Хорошим прикладом такого моніторингу ефективності після стихійного лиха є система,
нещодавно введена в дію офісом Світового банку в Джакарті після цунамі 2004 року в провінціях Ачех і Ніас,
Індонезія.
4
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розробку програми реконструкції. Його також можна використовувати пізніше для
моніторингу ходу програм економічного відновлення та реконструкції. 6
Є два різних потенційних варіанти використання результатів оцінки збитків і збитків: у
короткостроковій перспективі, для визначення державних втручань безпосередньо після
катастрофи, які мають на меті зменшити страждання людей та ініціювати економічне
відновлення. У середньостроковій і довгостроковій перспективі оцінка використовується
для визначення необхідних фінансових потреб для досягнення загального відновлення
та реконструкції.
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На додаток до виявлення масштабів наслідків, спричинених катастрофою, оцінка збитків
і збитків надає інформацію для визначення наслідків та впливу на більшість
географічних областей і секторів економіки, а також на загальні економічні показники.

4. Від збитків і втрат до оцінки потреб
Подальше використання результатів оцінки полягає в оцінці потреб або потреб у
фінансових ресурсах, необхідних для відновлення та реконструкції. Для оцінки потреб
економічного відновлення використовуються величина, просторовий, часовий і
галузевий розподіл збитків, а для оцінки потреб реконструкції – величина, географічний
і галузевий розподіл збитків (див. рисунок 1.1).
Типовими цілями загальної програми відновлення економіки є відновлення особистих і
сімейних доходів, а також відновлення основних послуг і виробничої діяльності в
постраждалих районах. Основною метою програми реконструкції є заміна або ремонт
фіз активи, які були повністю або частково знищені внаслідок катастрофи, згідно з
концепцією «побудови краще».

4
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Малюнок 1.1 Від оцінки збитків і збитків до потреб після катастрофи:
Землетрус і цунамі в Ачеху, 2004 рік

Опис процедури оцінки потреб економічного відновлення та реконструкції включено в
том 3 серії рекомендацій, підготовлених GFDRR.
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II. Секторна оцінка

1. Загальний
Методологія оцінки шкоди та збитків базується на посекторному та наступному
підході «знизу вгору» для оцінки загальних наслідків катастрофи та впливу на
суспільство та економіку.
Тут описано загальну процедуру оцінки збитків і збитків у кожному секторі, а
потім детальні, покрокові процедури для особливостей кожного сектора.

2. Загальна процедура оцінювання
Типові кроки, яких слід дотримуватися під час оцінки збитків і збитків:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Визначити базову лінію перед катастрофою;
Розвивати ситуацію після стихійного лиха;
Оцінити збитки та збитки за сектором;
Оцінити загальну кількість наслідків стихійного лиха;
Оцінити макроекономічний вплив; і
Оцінити вплив на особисту/домашню зайнятість та доходи.

2.1 Базовий сценарій оцінки перед катастрофою
Це відноситься до базових умов, що склалися до катастрофи, і є основою для
оцінки збитків і збитків. Необхідні три набори базових даних перед
катастрофою:
•

Базовий показник матеріальних активів;

•

Базовий план надання основних послуг; та • Базовий
показник ефективності виробництва та збуту.

Базовий рівень матеріальних активів відноситься до існуючих об'єктів у
постраждалому районі до того, як сталося стихійне лихо, і повинен включати
кількість і тип житлових одиниць, кількість і тип закладів освіти та охорони
здоров'я, розміри зрошуваних сільськогосподарських площ, кількість і
потужність енергоблоків, систем водопостачання та каналізації, довжина та
типи доріг тощо. У деяких секторах ця базова лінія також повинна включати
наявні об'єкти в прилеглих місцях, які можуть використовуватися на тимчасовій
основі для надання послуг у зоні ураження .
Друга базова лінія має описувати, як основні послуги надаються в звичайних
умовах або в умовах без катастроф, включаючи, наприклад, доступ до освіти
(відсоток охоплення школою) та медичної допомоги (охоплення
безкоштовною або платною медичною допомогою).
Третій набір базової інформації відноситься до виконання всієї економічної
діяльності в постраждалій зоні, як прогнозовано до катастрофи на поточний і
наступні два роки. Це вимірюється як обсяг і вартість виробництва та реалізації
товарів і послуг тощо. Прикладами необхідної інформації є календар
сільськогосподарської виробничої діяльності та вартість виробництва та
реалізації в інших секторах, обсяг і вартість основних послуг ( електроенергія,
вода та каналізація, транспорт і зв'язок).

2.2 Розробка ситуації після катастрофи
Другим кроком в оцінці збитків і збитків є розробка сценарію після стихійного
лиха, заснованого як на результатах польового опитування, де спеціалісти з
оцінки отримують вичерпну картину наслідків катастрофи в кожному секторі,
так і на взаємодії з місцевими спеціалістами сектору ( від уряду та приватного
секторів), які надають початкові внески. Мета полягає в тому, щоб чітко
визначити, як кожен сектор працюватиме на тимчасовій основі після
катастрофи, доки не буде досягнуто відновлення та реконструкція.
Наступна інформація необхідна для визначення тимчасового функціонування
постраждалого суспільства та економіки після катастрофи:

•
•
•

Строки, необхідні для відновлення зруйнованих матеріальних
цінностей;
Тимчасова схема та витрати на відновлення доступу до соціальних
послуг; і
Тимчасова схема і витрати на відновлення виробництва товарів і послуг.

На цьому етапі необхідні два результати: попередній календар або графік
реконструкції матеріальних активів, а також відповідний попередній прогноз
соціально-економічної діяльності в кожному постраждалому секторі після
катастрофи.
Для розробки попереднього календаря реконструкції під час польового
обстеження та консультацій з місцевими спеціалістами збирається така
інформація:
•
•
•

Типологію матеріальних активів (за розміром, потужністю,
будівельними матеріалами тощо);
Ціни на ремонт і реконструкцію одиниць для вищезазначених, не
залежать від дефіциту чи спекуляцій; і
Попередній календар ремонту та заміни матеріальних активів із
належним урахуванням наявного потенціалу будівельного сектору
(включаючи наявність кваліфікованої робочої сили, будівельного
обладнання та матеріалів у постраждалій країні чи районі) та очікуваної
наявності відповідних фінансових ресурсів.

Для розробки попереднього прогнозу соціально-економічної діяльності після
катастрофи необхідно реалістично оцінити час, необхідний для реконструкції
та відновлення в кожному секторі, а також врахувати всі існуючі зв’язки між
секторами. 5 Прогноз відновлення соціально-економічної діяльності
розробляється на основі календаря ремонту та заміни майна, можливості
прийняття певних тимчасових рішень (наприклад, використання
альтернативних джерел води чи енергії з прилеглих територій, створення
тимчасових притулків для соціальних послуги, такі як житло, освіта та охорона

Врахувати, що повне відновлення попиту на електроенергію, воду та транспорт не буде
досягнуто до повної реконструкції житла та виробництва.
5

здоров'я тощо), та очікуване відновлення виробництва. 6 Календар такого
відновлення має включати як послуги, так і виробництво, а також пов’язані з
цим витрати.

2.3 Оцінка збитків і збитків
Оцінка збитків і втрат для кожного сектора здійснюється шляхом порівняння
умов перед катастрофою та після катастрофи, описаних у двох попередніх
кроках. Показники збитків представлені з точки зору відновної вартості, що
склалася до катастрофи, а збитки повинні бути оцінені в поточних значеннях.
Щоб визначити загальну суму наслідків стихійного лиха, необхідно включити
збитки та збитки для всіх постраждалих секторів, уникаючи можливих прогалин
або подвійного обліку в оцінці. 7Важливо враховувати всі зв’язки між секторами
при оцінці збитків. 10
Загальна кількість наслідків стихійного лиха пізніше буде порівняна з
основними макроекономічними змінними, щоб визначити релевантність
кожного ефекту та його вплив на економіку та суспільство. Цей процес також
служить для визначення потреб економічного відновлення та реконструкції.

Розглянемо в аналізі комбінацію двох можливих сценаріїв відновлення: зниження та відновлення
пропозиції через пошкодження та відновлення матеріальних активів відповідно (а також
зниження та відновлення попиту) у всіх постраждалих секторах.
7Деякі приклади для розгляду: втрати в первинному виробництві повинні оцінюватися за цінами
виробника, а не за оптовими чи роздрібними цінами; сільськогосподарські дороги мають бути
включені до сільського господарства, а не до транспорту; сектор туризму не повинен включати
пошкодження доріг і об'єктів обслуговування (якщо вони явно не належать готелям і не керуються
ними). 10 Типовим випадком є ланцюг виробництва харчових продуктів, який пов'язує первинне
виробництво сільського господарства, тваринництва та рибальства з промисловістю та
торгівлею. Крім того, втрати в промисловому виробництві призведуть до подальших втрат у
секторах торгівлі або торгівлі.
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III. Сектори, які підлягають оцінці

До оцінки збитків і збитків входять сектори економічної діяльності, зазначені в
системі національних рахунків постраждалої країни (див . Інструкції, частина I,
Як провести оцінку збитків і збитків ). Уникайте фокусування лише на найбільш
постраждалих секторах; це може призвести до мимовільного звільнення
секторів, у яких вплив відбувається пізніше. 8У таких випадках галузеві потреби
можуть залишатися без уваги, а повне відновлення після катастрофи не
досягається.
У наступних розділах описано процедури оцінки величини збитків і збитків для
типових секторів економічної діяльності. Назви та обсяг секторів можуть
відрізнятися від країни до країни, і команда оцінювання повинна внести
необхідні адаптації на основі фактичних умов.

1. Сектори інфраструктури

1.1 Водопостачання та санітарія
1.1.1 Загальні положення
Сектор водопостачання та каналізації включає три окремі підсистеми, необхідні
для забезпечення та очищення питної води, а також збору, очищення та
утилізації стічних вод і твердих відходів. Будь-яка з цих систем може зазнати
пошкоджень і збитків від катастроф. Збиток означає повне або часткове
знищення матеріальних цінностей; збитки відносяться до змін економічних
потоків у секторі, які можуть виникнути в результаті порушення нормальної
діяльності.

Одним із типових прикладів є відсутність оцінки наслідків стихійного лиха в промисловому
секторі, оскільки галузі не зазнали збитків або руйнувань. Проте в майбутньому
агропромисловість може зазнати значних втрат внаслідок втрат виробництва в сільському
господарстві, тваринництві та рибальстві.
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Збиток спочатку вимірюється у натуральному вираженні, а потім
перетворюється на грошову оцінку з використанням витрат на заміну
постраждалого активу перед катастрофою. Збитки відносяться до змін
операційної діяльності підприємства (підприємств) галузі і зазвичай включають
як зниження доходів (за надання послуг), так і збільшення операційних витрат.
Збитки виражаються в поточних грошових оцінках.
Оцінку збитків зазвичай здійснюють інженери-будівельники чи санітарні
підприємства; Оцінка втрат зазвичай проводиться за допомогою досвіду
економістів або бухгалтерів, які працюють у сфері водопостачання та
каналізації.
1.1.2 Базова інформація
При проведенні оцінки збитків і збитків необхідно зібрати таку базову
інформацію:
•

•
•
•
•

Характеристики систем водопостачання та каналізації, розташованих у
самій ураженій зоні (географічне або просторове розташування;
встановлені виробничі, очисні, насосні, транспортні, складські,
розподільні та утилізаційні потужності).
Існуючі подібні потужності в довколишніх неушкоджених місцях, які
можуть бути використані як альтернативні тимчасові рішення після
катастроф.
Статистичні дані про потреби основних споживачів щодо
водопостачання, водовідведення та твердих побутових відходів,
включаючи їх сезонні коливання протягом року.
Прогнози вищевказаного на поточний та наступні календарні роки.
Фінансова інформація про підприємства, які надають послуги в галузі,
включаючи місячні оперативні дані про доходи та витрати
виробництва, а також диференційні ставки, що нараховуються
споживачам.9

У випадку приватних підприємств інформація, як правило, доступна в щорічних звітах,
опублікованих для акціонерів.
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1.1.3 Ситуація після катастрофи та результативність
Другий етап оцінки вимагає виїзду на місце (або відвідувань, залежно від
масштабу ураженої території та складності питань) для встановлення наслідків
стихійного лиха на сектор.
Після огляду на місцях та поглибленого обговорення з досвідченим персоналом
підприємств фахівець з оцінки повинен мати можливість визначити залишок
виробничої потужності кожної підсистеми та її тимчасову продуктивність до
тих пір, поки системи не можна буде відремонтувати чи перебудувати та
повернути до їхнього стану. рівні перед катастрофою.
1.1.4 Оцінка збитків і збитків
Збиток оцінюється для кожної з підсистем питного водопостачання,
водовідведення та твердих побутових відходів. Подальша розбивка потрібна для
основних окремих компонентів цих підсистем (включаючи греблі, колодязі,
водоочисні станції, насосні станції, трубопроводи, резервуари для зберігання,
розподільні мережі, каналізаційні споруди, вигрібні ями та септики в сільській
місцевості та тверді споруди для збору, обробки та утилізації відходів тощо).
Відновна вартість знищених активів повинна бути визначена з використанням
витрат на будівництво або заміну перед катастрофою, які можна отримати від
приватних підрядників, які зараз беруть участь у подібних роботах у
постраждалій країні або районі. Ціни, можливо, також можна отримати у відділі
планування комунального підприємства, яке може мати подібні проекти.
Зауважте, що використовувані значення заміни – це ті, які ще не зазнали впливу
дефіциту чи інфляції, оскільки коригування цих факторів будуть включені при
обговоренні загальних потреб у реконструкції після катастрофи.
Для визначення збитків необхідно, щоб спеціалісти з оцінки розробили
об’єктивний календар ремонту та заміни постраждалих активів. Вони повинні
бути, беручи до уваги наявність та графік постачання відповідного
фінансування, замінних матеріалів, обладнання та машин, які дозволять
відновити рівень обслуговування до стихійного лиха.
На підставі вищевикладеного спеціалісти з оцінки розробляють попередній
календар або графік відновлення працездатності та доступу до водопостачання
та водовідведення. Коли попит на послуги значно постраждав (наприклад, коли
в міській місцевості поширене руйнування житла та виробництва), необхідно

також скласти прогнози відновлення попиту на послуги водопостачання та
водовідведення, які накладають на календар відновлення поставок.
Потім збитки оцінюються шляхом порівняння до катастрофи з продуктивністю
кожної підсистеми після катастрофи. Необхідно проаналізувати кожне з
наступних питань:
•

Вищі експлуатаційні витрати (через використання альтернативних
джерел або засобів постачання та утилізації, тимчасову роботу
пошкоджених компонентів системи або тимчасову інтенсивнішу
роботу непошкоджених компонентів системи).10

•

Зменшення операційних доходів для підприємств галузі до повернення
послуг до нормального рівня (внаслідок тимчасового повного
припинення діяльності, часткового надання послуг під час ремонту
активів та тимчасового зниження попиту з боку споживачів).11

Зауважте, що на практиці цілком можливо, що системи водопостачання та
каналізації будуть відремонтовані та реконструйовані до того, як попит на їхні
послуги відновиться до рівня, який був до катастрофи. У разі великих
катастроф, коли знищені цілі міста, попит на воду та послуги каналізації не
відновиться до рівня, що передував катастрофі, доки не буде повністю
відновлено житло та промисловість. Як наслідок, доходи для підприємств
сфери послуг до цього часу не відновляться. Тому фахівець з оцінки сектору
водопостачання та каналізації повинен проконсультуватися з фахівцями

У цьому заголовку слід розглянути такі питання: вищі витрати на хімікати для тимчасового
забезпечення якості питної води; вищі витрати на розподіл води при використанні автоцистерн
для досягнення споживачів; більш інтенсивна експлуатація систем для компенсації вищих втрат
води в пошкоджених компонентах системи (таких як розподільні або транспортні компоненти
системи водопостачання); очищення каналізаційних систем та очисних споруд після затоплення;
вищі транспортні витрати на збирання та утилізацію твердих побутових відходів тощо.
11 Функціонування
служб може повністю припинитися протягом початкового періоду
безпосередньо після аварії (від кількох годин до кількох днів), а також частково відновитися під
час ремонту та до досягнення повної реконструкції системи. Крім того, попит на послуги може
впасти через масштабні руйнування в містах і подальшу загальну зниження економічної
активності. Ці тимчасові перерви або часткові операції для кожної підсистеми призведуть до
відповідних втрат доходу для підприємств, які їх керують.
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житлово-промислового сектору, щоб переконатися, що оцінені збитки в секторі
охоплюють весь період реконструкції житлового та промислового секторів.
Збитки повинні оцінюватися на основі календарного року, включаючи втрати
в рік катастрофи та в наступні роки відновлення та реконструкції.
Право власності на збитки та збитки поділяється на державний та приватний
сектор.
Під час оцінки важливо наголосити, що втрати виробництва, які виникають у
водоспоживаючих секторах (таких як сільське господарство, промисловість,
торгівля та туризм), необхідно оцінити та врахувати за кожним із цих секторів.
Це робиться або в якості виробничих втрат, і/або як підвищення виробничих
витрат, коли альтернативні, дорожчі джерела води необхідні як проміжні
рішення.
1.1.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
У рамках оцінки необхідно оцінити вплив збитків і втрат на макроекономічні
показники. Також проводяться оцінки добробуту людей та домогосподарств за
відсутності заходів після катастрофи. Що стосується макроекономічного
впливу, то аналіз стосується, по-перше, можливого впливу на ВВП і, по-друге,
впливу на торговельно-платіжний баланс і фіскальний бюджет, особливо коли
підприємства сектору перебувають у державній власності або отримують
державу. субсидії.
Оцінка збитків повинна включати оцінку вартості активів, які потребують
імпорту з-за кордону, коли власного виробництва немає. Імпорт може включати
обладнання, машини, частини та матеріали.
Вплив збитків на державний бюджет оцінюється з точки зору збільшення
операційних витрат і зниження надходжень. Якщо держава безпосередньо
володіє підприємствами галузі, збитки будуть понесені у фіскальному бюджеті.
Коли діяльність підприємства приватного сектора субсидується державою,
фахівець з оцінки повинен з’ясувати, чи повинні субсидії продовжуватися
безперервно та на тому ж рівні на етапі відновлення та реконструкції.

Другий раунд аналізу макроекономічного впливу проводиться для визначення
позитивних ефектів від заходів з відновлення та реконструкції після оцінки
відповідних потреб. Цей аналіз включає оцінки альтернативних сценаріїв
фінансування для задоволення прогнозованих потреб.
Секторальні групи повинні надати вищезазначену інформацію фахівця, який
проводить загальний аналіз макроекономічного впливу.
Щоб визначити вплив на добробут постраждалого населення, після оцінки
виробничих втрат оцінюється зниження доходів особи або домогосподарства
та, можливо, більші витрати. Цю інформацію слід надати групі з оцінки, яка
відповідає за такий аналіз впливу.

1.2 Електрика
1.2.1 Загальні положення
Електротехнічний сектор також може зазнати збитків і збитків у результаті
катастроф. Збиток означає повне або часткове знищення матеріальних активів,
а збитки – це зміни в економічних потоках, які виникають внаслідок перерви
електропостачання та тимчасового зниження споживчого попиту.
У цьому секторі, знову ж таки, збиток спочатку вимірюється у натуральних
величинах або одиницях, які згодом перетворюються в грошові оцінки з
використанням вартості заміщення постраждалих активів до катастрофи.
Збитки включають можливе зниження доходів, яке виникає через тимчасове
припинення постачання електроенергії, і можливе збільшення операційних
витрат до досягнення нормальної роботи. Ці втрати виражаються в поточних
значеннях.
Інженери-будівельники або електрики зазвичай оцінюють вартість збитків;
оцінка втрат вимагає аналізу економістів або бухгалтерів, які працюють в галузі
електротехніки.
1.2.2 Базова інформація
Для встановлення базової лінії для оцінки збитків і збитків потрібна така
інформація:

•

•

•
•
•

Характеристики — з точки зору географічного чи просторового
розташування, встановленої потужності та експлуатаційних витрат —
усіх компонентів електричних систем, розташованих у зоні, яка
постраждала від катастрофи.
Існуючі резервні потужності як у постраждалих, так і в прилеглих
системах або областях, які можуть бути взаємопов’язані із
постраждалою системою, або які мають можливість швидкого
з’єднання як альтернативне тимчасове рішення після катастрофи.
Статистична інформація про виробництво та споживання
електроенергії основними секторами споживачів, включаючи сезонні
коливання протягом року.
Прогнози вище на поточний та наступні календарні роки.
Фінансова інформація про підприємства в секторі, включаючи місячні
операційні дані про доходи, витрати виробництва за типом
електростанції та тарифи для різних споживачів.12

1.2.3 Ситуація після катастрофи та результативність
Цей етап оцінки включає польове обстеження для встановлення наслідків
катастрофи на виробничі, передавальні та розподільні потужності
постраждалих електричних систем. Коли стихійне лихо спричиняє серйозні
руйнування житла та інших секторів, які споживають електроенергію, польове
обстеження також має з’ясувати характеристики та масштаби зниження попиту
на електроенергію з боку таких споживачів.
Завершуючи польові візити та широкі дискусії з досвідченим персоналом у
секторі, оцінювачі повинні оцінити залишок потужностей з точки зору
виробництва, передачі та розподілу. Так само слід прогнозувати очікувану
тимчасову продуктивність до тих пір, поки система не буде відремонтована та
відновлена до її повної або до катастрофи потужності.

Така інформація, як правило, доступна в річних звітах, що видаються кожним електротехнічним
підприємством, як державним, так і приватним.
12

1.2.4 Оцінка збитків і збитків
Величина збитку повинна бути оцінена для кожного з компонентів електричної
системи, включаючи електростанції, підсистеми передачі та розподільні мережі.
Збиток виражається у витратах на заміну перед катастрофою для кожного
компонента системи. Ці значення можна отримати у відділах планування
електротехнічних підприємств, які зазвичай зберігають їх для поточних планів
розвитку. Як доповнення, фахівець з оцінки повинен зв’язатися з приватними
будівельними підрядниками, які мають інформацію про вартість заміни. На
прийняті витрати на заміну або ремонт не повинні впливати дефіцит або
інфляція, що виникли після катастрофи, оскільки відповідні коригування будуть
внесені на останньому етапі загального планування реконструкції.
Для оцінки величини збитків спеціалісти з оцінки повинні скласти об’єктивний
календар ремонту та реконструкції об’єктів електротехнічного господарства, у
тісній координації з місцевими партнерами, який враховуватиме наявність та
графік належного фінансування, заміну техніки, обладнання. та кваліфікована
робоча сила, щоб повернути електропостачання до умов перед катастрофою.
Разом з цим календарем відновлення, спеціаліст з оцінки та місцеві відповідальні
посадові особи повинні підготувати попередній календар або графік
відновлення постачання електроенергії разом із аналогічним розрахунком
продуктивності електроенергії після катастрофи. Ці два графіки слід об’єднати,
щоб визначити загальну продуктивність після стихійного лиха, доки не буде
досягнуто повне відновлення попиту та пропозиції в секторі.
У цьому процесі (аналогічно, як у секторі водопостачання та водовідведення) не
забудьте включити відновлення попиту з боку всіх споживчих секторів,
особливо житлового, сільськогосподарського, комерційного та промислового
секторів. Зауважте, що якщо катастрофа спричинила масові руйнування, попит
на електроенергію не відновиться до рівня до катастрофи, поки не буде
досягнуто повної реконструкції в споживчих секторах, навіть якщо постачання
електроенергії буде відновлено раніше. Тому дуже важливо, щоб спеціалісти
електротехнічного сектору координували свої дії та прогнози з діями та
прогнозами інших економічних та соціальних секторів, які споживають
електроенергію у своєму повсякденному функціонуванні.

Потім оцінюються збитки шляхом порівняння показників до катастрофи з
результатами після катастрофи, забезпечуючи глибокий аналіз наступних
проблем:
•

•

До тих пір, поки рівень попиту до стихійного лиха не відновиться,
операційні доходи від продажів секторам, що споживають
електроенергію, будуть нижчими через тимчасове повне припинення
обслуговування; часткове постачання електроенергії під час ремонту
або заміни активів; і тимчасове зниження попиту на електроенергію з
боку секторів споживачів.13
Вищі експлуатаційні витрати електротехнічних підприємств через
використання резервних електростанцій, які мають вищу одиничну
собівартість експлуатації, та/або вищі витрати на придбання
електроенергії з сусідніх, неушкоджених електричних систем.14

Збитки оцінюються на основі календарного року, за рік, в якому сталася
катастрофа, і щонайменше два наступні роки.
Право власності на збитки та збитки визначається та розбивається на державний
та приватний сектори, оскільки вплив має розглядатися по-різному під час
загального аналізу наслідків стихійного лиха.
1.2.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
Загальна оцінка впливу стихійного лиха вимагає визначення впливу шкоди та
втрат на макроекономічні показники постраждалої країни чи району. Вплив
стихійного лиха на валовий внутрішній продукт країни, платіжний баланс і
Нагадаємо, що постачання електроенергії може бути припинено одразу після аварії (від кількох
годин до кількох днів), а електропостачання буде відновлено частково на період ремонту до
повної реконструкції системи. Крім того, попит на електроенергію може впасти через значні
пошкодження та руйнування житла, сільського господарства, гірничодобувної промисловості,
промисловості та комерційних установ, а також подальше загальне зниження економічної
активності в ураженій зоні.
14 Зазвичай це відбувається, коли виробництво пошкодженої ГЕС тимчасово замінюється
резервними тепловими енергоблоками, які мають вищу одиничну вартість експлуатації, або коли
доводиться купувати електроенергію з сусідніх неушкоджених систем за цінами за одиницю,
вищими, ніж ціна виробництва постраждалого підприємства. рівнів.
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торгівлю, а також фіскальний бюджет оцінює окрема група з оцінки. Це
особливо важливо, коли держава володіє підприємствами, або коли корпорації
отримують державні субсидії.
Галузева оцінка збитків повинна включати оцінки вартості ремонтно реконструкційних предметів, які необхідно імпортувати з-за кордону за
відсутності вітчизняного виробництва. Сюди входить обладнання, техніка,
будівельні матеріали та кваліфікована робоча сила. Включно також вплив втрат
на платіжний баланс, коли експорт електроенергії в інші країни повинен бути
припинений. Крім того, вплив втрат на державний бюджет необхідно з’ясувати
з точки зору збільшення операційних витрат і нижчих доходів, коли держава
безпосередньо володіє електротехнічними підприємствами. Щоразу, коли
підприємства приватного сектору отримують субсидії від уряду для
забезпечення електроенергією, оцінка повинна визначити, чи залишилися
субсидії, незважаючи на перерву в роботі, чи їх рівень був змінений на етапах
відновлення чи реконструкції.
Вищезазначену інформацію слід надати спеціалісту, який відповідає за
загальний аналіз макроекономічного впливу.

1.3 Транспорт і зв'язок
1.3.1 Загальні положення
Сектор транспорту та зв'язку 15 та його численні підгалузі зазвичай зазнають
значних збитків і значних втрат від катастроф. Під збитками розуміють повне
або часткове знищення матеріальних активів, а збитки — це зміни в
економічних потоках сектора, які виникають у результаті перерви або
тимчасових змін у потоках транспорту та зв’язку.
Як і в інших галузях економіки, збиток вимірюється в натуральних величинах
або одиницях, які згодом перетворюються в грошову оцінку з використанням
вартості відновлення або реконструкції постраждалих активів до катастрофи.
Збитки включають вартість перерви в русі та вартість вищих експлуатаційних

Залежно від особливостей національної системи рахунків у постраждалій країні, повідомлення
можуть розглядатися окремо.
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витрат, понесених користувачами під час тимчасового використання різних
засобів або видів транспорту.
Найпоширеніший вид втрат у цьому секторі виникає, коли транспортний рух
змушений використовувати альтернативні, більш тривалі фізичні маршрути,
що призводить до більших витрат на експлуатацію. Інші поширені збитки
трапляються, коли користувачі повинні використовувати альтернативні порти
або аеропорти, які мають вищі експлуатаційні витрати, ніж ті, які
використовуються в звичайних умовах. Крім того, збитки виникають, коли
продукція не може вчасно досягти цільових ринків через пошкодження
звичайних маршрутів транспортування. Це характерно для швидкопсувних
сільськогосподарських та рибних продуктів; однак ці втрати відносяться до
вартості виробництва, а не до вищих транспортних витрат, і їх слід враховувати
в основному виробничому секторі, а не в інфраструктурі.
Обов’язково розділіть збитки та збитки, завдані в секторі транспорту та зв’язку,
та збитки, завдані в інших секторах, які використовують його інфраструктуру та
послуги. Оцінку збитків у цьому секторі повинні робити інженерибудівельники, будівельники чи транспортні інженери, а оцінку збитків –
економісти транспорту.
Під час оцінки збитків і збитків окремо розглядаються наступні підгалузі:
•
•
•
•
•
•

Автомобільний транспорт;
Водний транспорт (включаючи морське,
судноплавство) та порти;
Повітряний транспорт та аеропорти;
Залізничний транспорт;
Багатомодовий транспорт; і
Комунікації.

річкове

та

озерне

З огляду на схожість між цими підгалузями, буде повністю описана лише
процедура оцінки автомобільного транспорту.
1.3.2 Базова інформація
Наступна інформація є важливою для оцінки збитків і збитків:

•
•
•
•
•

Розташування та потужності кожної з транспортних підсистем,
перерахованих вище, та їх основні окремі компоненти;
Кількість і місткість автотранспорту, наявного в кожній із підсистем;
Останні дослідження походження та призначення в постраждалих і
прилеглих районах;
Граничні експлуатаційні витрати на кожному з видів транспорту для
різних типів транспортних засобів; і
Річні звіти про результати діяльності (приватних чи державних)
підприємств зв'язку.

Цей тип інформації зазвичай доступний у міністерствах громадських робіт або
транспорту, у відповідних департаментах доріг, портів та аеропортів; від
приватних підприємств , які експлуатують автомобільні, залізні дороги, порти
та аеропорти на умовах концесії; а також від будівельних підрядників та
асоціацій, установ цивільного захисту та страхових компаній.
1.3.3 Ситуація після катастрофи та результативність
Важливо здійснити польовий візит, щоб безпосередньо спостерігати за
наслідками катастрофи на весь сектор транспорту та зв’язку. У багатьох
випадках початкова аерофотозйомка може забезпечити необхідний огляд для
подальших детальних відвідувань ключових точок транспортної та
комунікаційної системи на дорозі, на човні або пішки. Під час польових візитів
фахівець повинен зробити висновки щодо стану всієї системи після
катастрофи, вимог до реабілітації та реконструкції, а також про те, яким чином
система може тимчасово функціонувати в аномальних умовах після катастрофи.
Зрозуміло, що фахівець, якому доручено оцінку, повинен мати попередній
досвід аналізу ситуацій і сценаріїв після катастрофи в транспортнокомунікаційній сфері.

1.3.4 Оцінка збитків і збитків
Детальні процедури оцінки збитків і збитків описані лише для сектору
автомобільного транспорту (вплив на інші підгалузі транспорту можна оцінити
за допомогою аналогічних процедур).16
Проводячи оцінку, зверніть увагу, що сектор транспорту та зв’язку зазвичай є
одним із найбільш постраждалих з точки зору збитків та збитків. Він часто
перевершує цінності житла та сільського господарства, залежно від виду та
масштабів природних явищ, які спричинили катастрофу. Слід мати на увазі, що
пошкодження зазнають не лише дорожні покриття та споруди, а й пов’язані з
ними мости, водопропускні труби та інші водовідвідні роботи. У випадках
землетрусів пошкодження завдають не лише початкові підземні поштовхи, а й
повторні поштовхи. Повені можуть спричинити як обвалення конструкцій, так
і ерозію дорожнього покриття та засипання землі.
Не всі збитки обов'язково стають очевидними відразу після катастрофи;
додаткові пошкодження можуть стати очевидними лише через деякий час.
Наприклад, коли вода спадає після тривалого затоплення, дорожнє покриття
може здаватися неушкодженим. Як правило, вода просочується крізь пори на
поверхні тротуару і розмиває основу та підоснову дороги. Збитки посилюються
триваючим рухом, що призводить до просідання, що може спричинити
серйозні аварії. Крім того, може здатися, що конструкції зберігають свою
вертикальність після землетрусів, але насправді їхні будівельні матеріали можуть
втратити еластичність і конструктивну здатність. В обох цих випадках уражені
споруди необхідно негайно знести та замінити.
Зсуви та зсуви є іншими типами природних небезпек, які можуть завдати шкоди
дорожньому транспорту, а також можуть зруйнувати дорожнє покриття,
перервати рух і призвести до підвищення транспортних витрат.
Збиток у цьому секторі можна оцінити як вартість інвестицій, необхідних для
заміни матеріальних активів, припускаючи ті самі фізичні характеристики, що
й до катастрофи.

З часом докладні примітки для інших підсекторів можуть бути розроблені та додані до цих
інструкцій.
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Під час польових обстежень транспортний фахівець повинен з’ясувати обсяги
та вартість відновлення чи реконструкції, виходячи з виду та тяжкості
пошкоджень дорожньо-транспортних робіт. Фізичні характеристики та
характеристики поглинання дорожнього руху кожного постраждалого
компонента (або ділянки дороги) повинні поєднуватися з вартістю одиниці
необхідної реабілітації або реконструкції.
Одиничні витрати на реабілітацію можна отримати у відділах вивчення та
проектування та технічного обслуговування, або в міністерстві/агентстві
транспорту чи громадських робіт. Так само, коли приватним підрядникам у
секторі доручається реабілітація, вони можуть бути джерелом інформації про
питомі витрати.
Одиничні витрати на реконструкцію можна отримати лише після завершення
робочого проекту нової інфраструктури. Проте нещодавно розроблені та
подібні проекти будівництва можуть бути відправною точкою для попередніх
оцінок (інформацію про вартість таких проектів можна отримати через відділи
планування та проектування міністерства/відомства).
Як допомогу фахівцю, який займається оцінкою збитків від стихійного лиха, у
таблиці 3.1 наведено діапазон витрат на відновлення та реконструкцію різних
типів доріг. 17Будьте особливо обережні, застосовуючи ці цифри, і належним
чином враховуйте місцеві умови, а також коригуйте на інфляцію.
Збиток транспортного засобу — в тому числі автомобілів, автобусів, вантажівок
та інших менших транспортних засобів — повинен бути оцінений в оцінці
транспортного сектора. Будівельне та технічне обладнання також має бути
включено, тоді як трактори та інше обладнання, що використовується в
сільському господарстві, необхідно врахувати в цьому секторі.
Для оцінки пошкодження транспортних засобів для полегшення розрахунків
може бути прийнята така проста класифікація:
•

Легкий транспортний засіб

Ця таблиця була розроблена Економічною комісією для Латинської Америки та Карибського
басейну для використання в регіоні ЛАК. Подібні значення можуть використовуватися в інших
країнах, що розвиваються, розташованих в різних регіонах.
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•
•
•
•

Автобус середнього розміру
Великий автобус
Жорсткі, дво-три вісні вантажівки
Гнучкі (чотири і більше осі) вантажівки

Кількість знищених транспортних засобів зазвичай оцінюється на етапі
надзвичайної ситуації або може бути оцінена шляхом консультацій з
асоціаціями транспортних підприємств та страхуванням
Таблиця 3.1 Діапазони вартості реабілітації та реконструкції двостороннього
Дороги (долари США за кілометр, 2003 р.)
Вид роботи

Діапазон вартості

Реабілітація
Грунтова дорога, рівнинна місцевість

4 000–5 000

Грунтова дорога, хвиляста місцевість

5 000–6 000

Грунтова дорога, гірська місцевість

6 000–8 000+

Гравійна дорога, рівнинна місцевість

12 000–14 000

Гравійна дорога, хвилястий рельєф

15 000–18 000

Гравійна дорога, гірська місцевість

18 000–21 000+

Дорога з твердим покриттям, рівнинна місцевість

22 000–25 000

Дорога з твердим покриттям, хвилястий рельєф

25 000–28 000

Дорога з твердим покриттям, гірська місцевість

28 000–32 000+

Реконструкція
Грунтова дорога, рівнинна місцевість

8 000–10 000

Грунтова дорога, хвиляста місцевість

10 000–18 000

Грунтова дорога, гірська місцевість

18 000–25 000+

Гравійна дорога, рівнинна місцевість

45 000–50 000

Гравійна дорога, хвилястий рельєф

50 000–65 000

Гравійна дорога, гірська місцевість

65 000–80 000+

Дорога з твердим покриттям, рівнинна місцевість

100 000–150 000

Дорога з твердим покриттям, хвилястий рельєф

150 000–180 000

Дорога з твердим покриттям, гірська місцевість

180 000–250 000+
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представники компанії. Грошова вартість може бути оцінена на основі
інформації, наведеної в моделі проектування автомобільних доріг (HDM), що
використовується Світовим банком. Щоб полегшити оцінку, коли транспортні
засоби були знищені лише частково, зробіть прості припущення щодо вартості
ремонту порівняно з повною вартістю. Консультації з місцевими ремонтними
майстернями можуть допомогти визначити типові витрати на одиницю
продукції.
У секторі зазнаються збитки , які з часом необхідні для відновлення та реконструкції
транспортних робіт. Величина збитків може перевищувати суму збитків, а в
деяких випадках навіть призвести до загальної інфляції; отже, важливість їх
оцінки. Збитки в цьому секторі включають: вартість перерваних транспортних
потоків та тимчасово вищі транспортні витрати, що виникають внаслідок
використання альтернативних маршрутів та/або альтернативних видів
транспорту.
Для оцінки втрат необхідні три ключові елементи: обсяг транспортних потоків,
вищі експлуатаційні витрати на одиницю продукції після катастрофи та час,
необхідний для відновлення або реконструкції.
Терміни відновлення та реконструкції зазвичай коливаються від мінімум трьох
місяців для повної реабілітації до приблизно шести місяців для будівництва
альтернативних коротких ділянок доріг; і від одного до п'яти років для повної

реконструкції цілих ділянок доріг (що може включати роботи з пом'якшення
наслідків через перепроектування та посилення).
Щоб оцінити транспортні потоки, залучені до оцінки втрат, необхідно знати
схеми та обсяги руху в умовах перед катастрофою. Звідси випливає, що
тимчасові зміни в транспортному потоці, спричинені катастрофою, необхідно
проводити вручну після катастрофи. Потоки транспорту до стихійного лиха
можна отримати безпосередньо від місцевих органів влади через відповідний
підрозділ міністерства/агентства транспорту чи громадських робіт,
використовуючи останні дослідження місця походження та призначення, які
належним чином оновлюються, якщо це необхідно. Транспортні потоки після
катастрофи повинні вимірюватися транспортними спеціалістами у тісній
співпраці з місцевими партнерами, враховуючи час, необхідний для
відновлення та реконструкції постраждалих доріг.
Гранична експлуатаційна вартість транспортних засобів змінюється в
залежності від типу транспортного засобу, типу місцевості та якості дорожнього
покриття. Він включає різні компоненти, такі як паливо, ремонт, шини,
амортизація, зарплата екіпажу, додатковий час пасажирів тощо. Ці
експлуатаційні витрати повинні бути доступні для прямого застосування при
оцінці збитків. Насправді, планові відділи міністерств/відомств транспорту чи
громадських робіт зазвичай мають таку інформацію. Якщо вони недоступні,
дані, наведені в таблиці 3.2, надають діапазони типових значень граничних
експлуатаційних витрат для різних дорожніх умов і для основних типів
транспортних засобів у країнах, що розвиваються, Латинської Америки та
Карибського регіону. 18 (Інформацію потрібно відкоригувати відповідно до
місцевих умов.) Вказано діапазон від хорошого до поганого стану збереження
дорожнього покриття, використовуючи шорсткість як основний параметр.
Таблиця 3.2 Граничні експлуатаційні витрати різних типів транспортних засобів у різних
типах дорожніх умов
(Центи США за автомобіль-кілометр, 2003 р.)
Тип транспортного засобу
Тип дороги

Ці діапазони були розроблені Економічною комісією ООН для Латинської Америки та
Карибського басейну для використання в країнах цього регіону, що розвиваються.
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Тип
Легкові автомобілі та інші
місцевості автобуси
середнього Великі
розміру
автобуси
Асфальтовані
дороги

Гравійні
дороги

Грунтові
дороги

Платформа і Устаткування
й причепи інші вантажівки

Квартира

29–32

63–69

80–91

107–126

139–154

Хвилястий

30–33

65–75

112–120

125–156

155–181

Гірський

31–34

69–80

144–157

156–182

156–225

Квартира

44–56

106–126

135–163

179–220

203–243

Хвилястий

49–63

111–136

157–189

180–225

204–267

Гірський

46–67

114–144

197–234

184–249

207–246

Квартира

44–56

90–111

125–147

179–223

203–243

Хвилястий

45–63

92–113

127–162

180–226

206–246

Гірський

46–57

96–113

134–176

184–249

207–267
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1.3.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
Загальна оцінка наслідків стихійного лиха вимагає визначення впливу збитків і
втрат на макроекономічні показники. Оцінено вплив стихійного лиха на
валовий внутрішній продукт країни, платіжний баланс і торгівлю, фіскальний
бюджет. Ці оцінки здійснюються незалежно від того, чи транспортні засоби та
послуги належать державі чи перебувають у концесії приватним підприємствам.
Макроаналіз виконує інша команда оцінювання.
Оцінка збитків у транспортному секторі повинна включати необхідні розбивки,
щоб за відсутності вітчизняного виробництва можна було оцінити вартість
імпортованих предметів відновлення та реконструкції (включаючи обладнання,
машини, будівельні матеріали та кваліфіковану робочу силу). Ці предмети
складають імпортну складову пошкодження.

Вплив втрат транспортного сектору на платіжний баланс країни та торгівлю
також слід оцінювати через оцінку значного збільшення імпорту (або
зменшення експорту) палива. У тих випадках, коли держава безпосередньо
володіє транспортними підприємствами та послугами, вплив збитків на
державний бюджет слід визначати з точки зору збільшення операційних витрат
і менших доходів. Вищенаведена інформація та оцінка впливу стихійного лиха
на особистому або домашньому рівні надаються групою оцінки транспортного
сектору спеціалісту, який відповідає за загальний аналіз макроекономічних
наслідків.

2. Соціальні сектори

2.1 Житло
2.1.1 Загальні положення
Житловий сектор включає житлові одиниці як у міській, так і в сільській
місцевості, як окремі домоволодіння чи багатоквартирні будинки. Ці житлові
одиниці та побутові речі, які вони містять, можуть зазнати повного або
часткового руйнування (пошкодження) від катастроф. Окрім пошкодження
активів у секторі, катастрофи також спричиняють зміни чи збитки в
економічних потоках.
Збиток вимірюється у натуральному вираженні, а потім перетворюється в
грошові одиниці з використанням переважних витрат на ремонт або заміну до
катастрофи (вартість досягнення тих самих стандартів будівництва, що й до
катастрофи 19 ). Збитки в цьому секторі зазвичай відносяться до витрат на
надання тимчасового житла після стихійного лиха, інших несподіваних витрат
та нижчих доходів від оренди житла.

Однак при оцінці потреб після стихійного лиха вартість реконструкції буде оцінюватися на
основі відновлення зруйнованих або пошкоджених житлових одиниць із покращеними
стандартами якості та стійкості до катастроф. Це було б частиною концепції «побудови краще»,
якщо це буде обрана стратегія реконструкції.
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Архітектори або інженери-будівельники зазвичай оцінюють збитки в цій галузі,
а економісти оцінюють збитки.
2.1.2 Базова інформація
Для забезпечення базової лінії, необхідної для оцінки житлового сектору,
необхідно отримати наступну інформацію:
•

Дані про кількість та характеристики існуючого житлового фонду в
районі, що постраждав від катастрофи, а також про типовий вміст
побутових речей у розрізі міських та сільських районів.

•

Переважна вартість одиниці продукції на ремонт і будівництво житла
та відновна вартість типових побутових товарів до моменту катастрофи.
Середні значення місячної орендної плати житла в зоні ураження.

•

Ця інформація зазвичай доступна в останньому переписі населення або
житлового фонду, а також в останньому опитуванні домогосподарств, обидва з
яких проводяться статистичним інститутом. Оскільки перепис населення та
опитування домогосподарств не обов’язково проводяться в тому ж році, що й
катастрофа, можливо, доведеться робити прогнози на відповідний рік із
використанням темпів зростання населення. Дані про витрати на ремонт та
будівництво житла та витрати на заміну побутових товарів можна отримати у
місцевих підрядників та ринків відповідно під час оцінки.
На основі зібраної інформації експерти розробляють репрезентативну
типологію житлових одиниць. Використовуються критерії: розмір та
використані будівельні матеріали, а також те, чи займають об’єкти власники чи
здаються в оренду третім сторонам. Як правило, достатньо визначити від трьох
до п’яти типів житла, залежно від різноманітності житла в країні. Типологія
повинна включати багатоквартирні та індивідуальні сімейні будинки, а також
міські та сільські будинки.

2.1.3 Ситуація після катастрофи та результативність
Команда з оцінки здійснює екскурсію, щоб з’ясувати наслідки стихійного лиха
на сектор і дати можливість кількісно оцінити збитки та збитки.20
На основі наявних звітів з етапу надзвичайних ситуацій та даних, отриманих під
час польового обстеження, має бути можливість оцінити кількість житлових
одиниць кожного попередньо визначеного типу, які були повністю або
частково зруйновані. Під час польового обстеження також слід проводити
перевірку вмісту побутових товарів для кожного типу житла. Проводяться
консультації з приватними підрядниками та державними службовцями, які
беруть участь у будівництві житлових одиниць, щоб отримати вартість одиниці
на ремонт та будівництво різних типів одиниць. Місцеві ринки відвідуються,
щоб визначити поточні витрати на заміну типових побутових товарів.
Іншим важливим питанням є оцінка масштабів, часових рамок та витрат,
пов’язаних із створенням та експлуатацією тимчасових притулків після
стихійного лиха для розміщення постраждалих людей, які не проживають з
родичами та друзями.
2.1.4 Оцінка збитків і збитків
Розмір збитку слід оцінювати як вартість ремонту та відновлення кількості
частково або повністю зруйнованих житлових об’єктів, плюс витрати на заміну
зруйнованих побутових речей. Для цього кількість одиниць у кожному типі
житла необхідно помножити на розрахункові витрати на ремонт і
реконструкцію до катастрофи, що дозволить відновити блоки до того ж (до
катастрофи) рівня якості та обсягу. Аналогічно розраховуються й додаються до
цієї оцінки збитків витрати на заміну знищеного домашнього майна.
Витрати на одиницю продукції на ремонт, реконструкцію та заміну знищених і
пошкоджених активів – це ті, які переважали до моменту катастрофи, на які все
ще не вплинули дефіцит або спекуляції. Коригування на можливу багаторічну
інфляцію буде внесено пізніше, коли будуть оцінені потреби в реконструкції.

В останні роки ручний підрахунок повністю або частково зруйнованих житлових одиниць
доповнився використанням аерофотозйомки та супутникових знімків. Цей метод не завжди може
бути повністю точним.
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Для того, щоб оцінити величину збитків , спочатку складається реалістичний
календар ремонту та реконструкції. Це ґрунтується на дослідженні потенціалу
будівельного сектору в постраждалій країні чи районі, який враховує місцеву
наявність будівельних матеріалів, обладнання та робочої сили, а також
міркування про інші можливі обмеження для реконструкції (наприклад,
своєчасне фінансування). Це повинно забезпечити часові рамки для тривалості
та поетапного припинення будь-якої схеми тимчасового укриття та нормалізації
умов у секторі.
Для житлового сектору характерні такі збитки:
•
•
•
•
•
•
•
•

Вартість схеми тимчасового притулку, включаючи інвестиції та витрати
на експлуатацію протягом визначеного періоду часу, включаючи:
вартість придбання землі, коли немає державних земель для створення
притулків;
витрати на тимчасове облаштування водо- та каналізації та
електроенергії для табору притулку;
в окремих випадках транспортування до табору притулку та з табору до
міста, якщо вони безкоштовно надаються особам, які перебувають у
притулку;
вартість харчування, коли воно надається безкоштовно особам, які
перебувають у притулку.
Вартість знесення зруйнованих або пошкоджених житлових об'єктів, а
також збір та екологічно безпечне утилізацію завалів.21
У деяких випадках підтоплення, витрати на видалення бруду та дрібні
витрати на ремонт і прибирання житлових об'єктів.
Втрата надходжень від оренди орендованого житла за весь період їх
ремонту чи перебудови.

Оцінка вартості знесення та вивезення завалів передбачає вивезення лише до прилеглої вулиці.
Подальші витрати на транспортування та утилізацію в інші райони зазвичай включаються в
оцінку екологічного сектора. Групи з оцінки житлового та екологічного секторів повинні
координувати свої дії, щоб гарантувати відсутність дублювання оцінок, а також належним чином
врахувати загальну вартість під час оцінки.
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2.1.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
Команда з оцінки житлового сектору повинна зробити додаткові оцінки, які
можуть мати вплив на макро- та мікрорівнях.
Для цілей макроекономічного аналізу група з оцінки житлового сектору надає
макроекономісту такі значення:
•

•

•

Імпортований компонент витрат на реконструкцію житла (включаючи
предмети, які не виробляються на місці, але повинні бути імпортовані
з-за кордону), виражений у відсотках (%) від загальних потреб на
реконструкцію після їх оцінки. Ця інформація буде використана для
аналізу впливу на платіжний баланс.
Орієнтовна частка центрального уряду у витратах на схему тимчасового
укриття, така ж і на витрати на знесення та вивезення завалів. Ця
інформація буде використана для аналізу впливу на фіскальний
бюджет.
Орієнтовна втрата доходів від оренди, яку зазнають власники
приватного сектору під час ремонту чи перебудови орендованих
будинків. Ця інформація буде використана макроекономістом для
оцінки впливу на ВВП.

Для аналізу особистого чи побутового впливу зробіть наступні оцінки та
надайте їх відповідному експерту:
•
•

Значення будь-якого збільшення орендних платежів, яке сім'ї повинні
сплатити, коли орендовані будинки були зруйновані і не можуть бути
використані до відновлення.
Будь-які вищі витрати на транспортування, понесені членами сім'ї або
домогосподарства під час їх тимчасового перебування в таборах
притулку або альтернативних домовленостей.

2.2 Освіта
2.2.1 Загальні положення
Усі рівні освіти, включаючи дошкільну, початкову, середню, технічну та
університетську, включені в цей сектор, і їх потрібно розглядати окремо.

Катастрофи можуть знищити матеріальні активи та спричинити зміни чи
втрати в економічних потоках.
Існуючі фізичні об’єкти, включаючи школи, інші пов’язані з ними будівлі та їх
вміст, можуть бути повністю або частково знищені внаслідок катастрофи.
Вартість збитку оцінюється у фізичних одиницях, які були пошкоджені, у
поєднанні з витратами на ремонт або реконструкцію будівель до катастрофи, а
також з вартістю заміни товарів, які містилися в будівлях на момент катастрофи.
катастрофі, припускаючи, що товари мають бути відновлені до тієї ж якості та
стандартів, які вони мали до катастрофи.22
Втрати стосуються можливих вищих тимчасових витрат і менших доходів,
отриманих протягом періоду відновлення та реконструкції з метою
забезпечення належного доступу до освітніх послуг.
Група оцінки сектора має включати архітектора або інженера-будівельника для
оцінки вартості знищення активів, а також соціолога та економіста для оцінки
втрат.
2.2.2 Базова інформація
Для оцінки галузі освіти необхідно отримати такі дані:
•

•
•
•

Кількість і характеристики існуючих шкіл за типом будівлі та рівнем
освіти, а також типовими меблями, обладнанням та змістом навчальних
матеріалів, у розрізі міських і сільських районів, а також державного та
приватного секторів.
Звичайний календар навчального року, включаючи вказівку будь-яких
коротких канікул протягом року.
Показники охоплення освітою з розбивкою за статтю та віком.
Плата за студентів приватних і державних шкіл.

У цьому випадку, як і в житловому секторі, якщо стратегія реконструкції після стихійного лиха
передбачає концепцію «кращого відновлення», потреби в реконструкції будуть оцінені з
використанням додаткових витрат, необхідних для забезпечення покращених стандартів якості та
норм будівництва, стійкого до стихійних лих.
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•
•

Переважні витрати до катастрофи на ремонт і будівництво (навчальних
будівель), витрати на заміну меблів, обладнання та навчальних
матеріалів.
Кількість вчителів у приватних та державних школах.

Цей тип інформації зазвичай доступний у міністерстві освіти постраждалої
країни, а також у державних і приватних установах. Вона також може бути
доступна в останньому переписі населення. Щодо одиничних витрат на ремонт
та реконструкцію навчальних будинків, інформацію можна отримати як від
приватних підрядників, так і від урядового міністерства, відповідального за
будівництво шкіл. Інформацію про вартість заміни меблів, обладнання та
навчальних матеріалів можна отримати як у міністерстві освіти, так і на місцевих
ринках.
Як і в житловому секторі, розробляється типологія шкіл за такими критеріями,
як рівень освіти, кількість учнів, тип використовуваних будівельних матеріалів,
розташування в місті чи сільській місцевості тощо. Зазвичай до складу входять
три-п'ять типів шкіл. цієї типології, а потім визначається вартість одиниці для
кожного.
2.2.3 Ситуація після катастрофи та результативність
Щоб оцінити величину збитків і втрат для цього сектора, використовуйте звіти
про збитки, підготовлені на етапі надзвичайної ситуації — незалежно від того,
наскільки вони часткові — у поєднанні з додатковою інформацією, зібраною
під час спеціальних польових оглядових відвідувань у постраждалих районах.
Ця довідкова інформація використовується для оцінки кількості підрозділів, які
були частково або повністю знищені для кожного попередньо визначеного
типу школи. Під час виїздів проводиться перевірка меблів, обладнання та
навчальних матеріалів для кожної школи. Проконсультуйтеся з приватними
підрядниками та державними службовцями під час оглядових візитів, щоб
визначити вартість одиниці ремонту та будівництва різних типів шкіл та
допоміжних будівель. Місцеві ринки служать джерелом інформації для
визначення переважних витрат на одиницю меблів, обладнання та навчальних
матеріалів.
Під час польових візитів експерти повинні також визначити:

•
•
•
•

•

Можливе тимчасове використання шкіл як тимчасовий притулок для
бездомних та ймовірна тривалість такого заходу.
Ймовірна тривалість призупинення занять у постраждалих школах та
школах, які використовуються як притулки.
Можливі схеми та пов'язані з ними витрати для зменшення перерв у
освіті та забезпечення повного доступу до освіти для студентів.
Можливе більш інтенсивне використання непошкоджених шкільних
будівель для продовження шкільної діяльності та уникнення тривалих
перерв у навчанні, включаючи створення більш ніж однієї зміни в
кожній школі. Необхідно враховувати всі пов’язані з цим додаткові
витрати, а також можливість тимчасового використання наметів,
пристосованих транспортних контейнерів або орендованих приміщень
як класних кімнат.
Витрати на забезпечення учнів харчуванням у школах (якщо взагалі є),
які можуть фінансуватися державою.

2.2.4 Оцінка збитків і збитків
Вартість збитків оцінюється на основі кількості шкіл різного типу, які були
частково або повністю зруйновані внаслідок стихійного лиха, у поєднанні з
одиничними вартістю ремонту та будівництва, що переважали на момент перед
подією, 23 плюс витрати, пов’язані з заміною знищені меблі, обладнання та
навчальні матеріали.
Для оцінки величини збитків група оцінювання повинна підготувати
реалістичний календар ремонту та реконструкції матеріальних об’єктів, а також
заміни меблів, обладнання та навчальних матеріалів. Під час цього процесу
пам’ятайте, що потенціал будівельного сектору (який оцінюється командою
житлового сектору) зазвичай обмежений і може не мати достатніх ресурсів, щоб
почати відбудову в усіх галузях одночасно. Також у календарі має бути внесена
наявність фінансування на ремонт та реконструкцію. Він надасть часові рамки

Але які переважали якраз до настання катастрофи. Будь-яку можливу інфляцію через нестачу та
спекуляцію слід додати, коли будуть оцінені потреби в реконструкції, разом з будь-якими
можливими більшими витратами на одиницю продукції через будівництво шкіл із
використанням покращених або стійких до стихійних лих стандартів, як зазначено в стратегії
реконструкції.
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для оцінки збитків у цьому секторі, включаючи тривалість тимчасових заходів
щодо забезпечення навчання студентам.
Нижче наведено типові втрати в освітній сфері:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Вартість знесення та вивезення та утилізації щебеню чи мулу.
Будь-які додаткові витрати, пов’язані зі схемою тимчасового навчання
після стихійного лиха, наприклад
тимчасова оренда приміщень;
облаштування «наметових класів» або інших тимчасових приміщень;
виплата надурочної заробітної плати вчителям та іншим працівникам,
пов’язаним з освітою, щоразу, коли в графік навчання включено кілька
змін; і
інші витрати, пов'язані з відновленням належної освіти постраждалого
населення.
Вартість ремонту шкіл, які зазнали надмірного використання під час
роботи як тимчасові притулки.
Можливі втрати прибутку в державних і приватних школах, коли вони
закриті (коли зі студентів стягується фіксована плата).
Можлива економія сектору в державному бюджеті на тимчасове
ненадання харчування учням під час закриття шкіл (це фактично може
призвести до перерахування таких витрат до бюджету домогосподарств
за той самий період часу, і буде проаналізовано як катастрофа вплив на
особистому або побутовому рівні).
Можливі витрати, пов’язані з прискореною підготовкою нових
викладачів для заміни тих, хто загинув під час катастрофи.24

2.2.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
Група оцінювання сектору освіти робить додаткові оцінки витрат, які можуть
мати вплив як на макроекономічному, так і на особистому чи домашньому

Така ситуація може виникнути в тих випадках, коли кількість загиблих внаслідок стихійного лиха
дуже висока, наприклад, цунамі в Індонезії (2004), М'янмі (2009) та Гаїті (2010).
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рівнях, і надає їх групі оцінки, яка складає оцінки наслідків стихійного лиха на
макроекономічному рівні.
Для цілей аналізу макроекономічного впливу група оцінки сектору освіти
повинна оцінити наступні пункти:
•

•

•

Вартість імпортованого компонента реконструкції та заміни освіти (для
предметів, які недоступні на місцевому рівні та повинні бути
імпортовані з-за кордону), виражена у відсотках (%) від загальних
потреб реконструкції, щойно вони були оцінені. Ця інформація потім
використовується для аналізу платіжного балансу.
Орієнтовна частка витрат центрального уряду після стихійного лиха
(понад регулярні бюджетні асигнування для сектору) на ремонт шкіл,
які використовуються як тимчасові притулки; знесення та вивезення
завалів; та оплата понаднормової роботи персоналу сектору. Його
інформація використовується для аналізу впливу на фіскальний
бюджет.
Орієнтовна можлива економія в державному бюджеті за рахунок
незабезпечення харчуванням учнів на період зупинки або перерви
занять. Ця інформація використовується для аналізу впливу на
фіскальний бюджет, а також для аналізу впливу на особистість або
домогосподарство.

З метою аналізу впливу на домашньому або особистому рівні, суми заощаджень
у державному бюджеті призведуть до вищих, ніж звичайні, витрат для
постраждалих сімей (на забезпечення дітей харчуванням у період перерви
занять) і їх необхідно надати до відповідної групи оцінювання. 25Крім того, слід
оцінити цінність більшої тривалості репродуктивної роботи, яку жінки повинні
витрачати на догляд за дітьми, коли школи тимчасово закриваються після
катастроф, оскільки вони становлять альтернативні витрати на продуктивну
роботу жінок.

У випадках, коли держава забезпечує безкоштовний транспорт для учнів до шкіл і назад, це
також призведе до додаткової економії державного бюджету на час перерви в навчанні; де батьки
повинні оплачувати ці транспортні витрати для дітей до школи, вони отримають відповідну
економію. Ці додаткові оцінки, які не згадуються в тексті вище, повинні бути зроблені та надані
для аналізу впливу на макро- та мікрорівнях.
25

2.3 Здоров'я
2.3.1 Загальні положення
Після катастроф матеріальні активи в секторі охорони здоров’я можуть зазнати
значних руйнувань, і сектор може зазнати збитків у своїх економічних потоках
через збільшення робочого навантаження, викликаного катастрофою. Під
пошкодженням розуміється повне або часткове руйнування будівель та їх вмісту;
збитки пов'язані зі зміною потоків сектору через тимчасову відсутність активів
та підвищеною потребою населення до медичної допомоги.
Як і в усіх інших секторах, збитки спочатку вимірюють у натуральних одиницях,
а потім перетворюють у грошове вираження з використанням вартості заміни
активів, яка склалася до катастрофи. Збитки оцінюються як зміна операційних
витрат на надання медичної допомоги після катастрофи; вони, як правило,
включають вищі витрати, що перевищують звичайні бюджетні асигнування на
сектор охорони здоров'я, і нижчі доходи.
Під час оцінки для цього сектора збитки повинні бути оцінені для:
•
•
•
•

Лікарні, медичні центри, інші будівлі
меблі
Медичне обладнання
Медичні засоби26

Втрати, які підлягають оцінці, включають:
•
•
•

Витрати на лікування постраждалих (фізичні та психологічні травми)
понад звичайне навантаження на сектор.
Можливе зниження доходів у постраждалих лікарнях та інших центрах.
Можливі неочікувані витрати на моніторинг, запобігання та контроль
за високими темпами захворювання та відповідними переносниками.

Архітектори або інженери-будівельники зазвичай проводять оцінку збитків на
основі індивідуального аналізу кожного основного компонента активів сектора.
Це стосується медикаментів, які безпосередньо знищуються під час катастрофи. Їх не слід
плутати з використанням більшої кількості медичних засобів та препаратів, необхідних для
лікування пацієнтів під час та після катастрофи, що враховується окремо у статті збитків.
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Втрати часто оцінюються поєднанням спеціалістів із охорони здоров’я та
економістів, включаючи лікарів та епідеміологів.
2.3.2 Базова інформація
Перш ніж проводити оцінку збитків і збитків для сектора охорони здоров’я,
необхідно мати наступну базову інформацію:
•
•
•

•
•
•

Характеристики всіх існуючих лікарень та інших оздоровчих центрів,
включаючи ліжко-місць та інші показники, в зоні ураження.
Існуючі подібні потужності в сусідніх місцях, які можуть бути
використані як альтернативні, тимчасові рішення для надання медичної
допомоги.
Опис системи управління охороною здоров’я, включаючи джерела її
фінансування (чи надається і оплачується державою безкоштовну
медичну допомогу, чи особи повинні оплачувати себе самі та/або за
допомогою схем медичного страхування), а також щорічні бюджетні
асигнування.
Історична інформація про показники захворюваності різними
захворюваннями для уражених і прилеглих неуражених районів.
Одиничні витрати на медичну допомогу, як амбулаторну, так і
лікарняну, для типового захворювання , що переважає в ураженій зоні.
Вищенаведену інформацію слід отримати для об’єктів і систем як
державного, так і приватного секторів.

2.3.3 Ситуація та результативність сектору після стихійного лиха
Команда з оцінки проводить екскурсію, щоб визначити вплив катастрофи на
спроможність сектору задовольнити потреби в медико-санітарній допомоги
після катастрофи. Метою цієї екскурсії також є збір первинної інформації для
оцінки вартості збитків і збитків.
Результати польового обстеження та наявні звіти, підготовлені на етапі
надзвичайних ситуацій, визначають кількість та потужність лікарень та
медичних центрів, які повністю або частково зруйновані. Крім того, екскурсія
повинна перевірити обладнання, меблі та медичні засоби, які були знищені або
стали непридатними. Необхідно проводити прямі інтерв'ю з приватними
підрядниками або державними службовцями, які беруть участь у будівництві та
ремонті лікарень і центрів охорони здоров'я, щоб з'ясувати витрати на ремонт

або реконструкцію, а також визначити вартість заміни меблів, обладнання та
витратних матеріалів.
Під час польового опитування проведіть консультації з органами охорони
здоров’я, щоб з’ясувати, як тимчасова медична допомога має надаватися
населенню (це включає, можливо, створення тимчасових польових лікарень чи
центрів охорони здоров’я). їх пов'язані витрати.
Необхідно провести обговорення з відповідними органами охорони здоров’я,
щоб визначити ймовірність епідемій та підвищення рівня захворюваності від
типових захворювань у уражених районах. Необхідно встановити витрати,
пов’язані з моніторингом рівня захворюваності, а також витрати на аутричкампанії з інформування людей про превентивні заходи та програми контролю
можливих спалахів, які виникають через нові умови навколишнього
середовища після катастрофи. Ці витрати включають будь-які витрати, які
виходять за межі регулярного бюджету для сектору, що виникають прямо чи
опосередковано внаслідок катастрофи.
Потім розробляється календар, щоб описати, як сектор має відновити свою
спроможність, включаючи часові рамки, необхідні для відновлення
зруйнованих активів, і час, необхідний для моніторингу та контролю можливих
змін у рівнях захворюваності. Оцінюючи час для відновлення або ремонту
інфраструктури сектору та відновлення послуг, враховуйте загальну
спроможність будівельного сектору в країні відбудувати матеріальні активи, а
також наявність будівельного обладнання, матеріалів та робочої сили (як
обговорювалося раніше в у житловому секторі).27

2.3.4 Оцінка збитків і збитків
Вартість збитків у цьому секторі оцінюється на основі вартості відновлення або
ремонту всіх лікарень та інших закладів охорони здоров’я, які були повністю
або частково зруйновані, а також відновної вартості знищених меблів,
обладнання та матеріалів, припускаючи, що вони замінюються на таку ж
Відновлення після стихійного лиха, як правило, вимагає одночасного відновлення багатьох
матеріальних активів у кількох секторах, а потенціал будівельного сектору та доступність
фінансування можуть бути обмеженими або відкладеними.
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потужність і якість, що й до катастрофи. 28Розмір збитків, завданих будівлям
охорони здоров’я, оцінюється в індивідуальному порядку, з огляду на важливість
та особливості кожного з них.
Щоб оцінити величину втрат , використовуйте загальний календар
реконструкції для відновлення нормальної медичної та медичної допомоги
разом із розрахунковим календарем моніторингу та контролю захворювань та
підвищення рівня захворюваності (коли експерти галузі вважають таке можливе
явище).
Слід оцінити такі види збитків:
•

Вищі витрати на медичне обслуговування та охорону здоров’я
(понад регулярний бюджет галузі) для

•

оплата понаднормової роботи персоналу охорони здоров’я, якщо
це необхідно;
забезпечення медичними засобами та медикаментами понад
нормальний рівень використання, які необхідно використовувати
для поповнення регулярних запасів;
лікування осіб, які отримали фізичні та психологічні травми,
протягом необхідного періоду часу; і
транспортні витрати поранених до альтернативних, неушкоджених
сусідніх лікарень або медичних центрів, якщо це необхідно.
Вартість знесення будівель та екологічно адекватного видалення та
утилізації сміття, бруду та біологічно небезпечних матеріалів.
Витрати на створення та експлуатацію тимчасових лікарень, якщо
це необхідно.
Витрати на запобігання та пом’якшення наслідків, включаючи:
роз'яснювальні кампанії з інформування населення;
моніторинг можливого зростання захворюваності від окремих
захворювань (понад бюджетні асигнування);
можливі кампанії вакцинації, якщо це необхідно; та • кампанії
боротьби з переносниками, якщо це необхідно.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Більш високі витрати, пов’язані з поверненням до покращених стандартів, стійких до стихійних
лих, та модернізацією існуючих конструкцій, повинні бути включені як частина наступної оцінки
потреб.
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•
•
•
•

Прямі витрати, пов’язані з боротьбою зі спалахом або вищими
показниками захворюваності, з розбивкою за кожним типом
захворювання.
Тимчасове зниження доходів сектору охорони здоров’я, яке може
статися через:
руйнування будівель та тимчасове припинення надання медичних
послуг; і
можливе зменшення кількості хворих через перерви в
транспортних послугах та доступі.

Ці оцінки збитків і збитків слід робити для об'єктів як державного, так і
приватного секторів.
2.3.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
Команда з оцінки сектору охорони здоров’я повинна зробити додаткові оцінки
витрат, які можуть мати вплив як на макроекономічному, так і на особистому
або домашньому рівнях, і повинна надати їх відповідним членам групи з оцінки,
які займаються аналізом впливу.
Наведені нижче значення мають бути оцінені та передані макроекономісту з
групи оцінювання:
•

•

•

Приблизна імпортована частина витрат на реконструкцію сектора
охорони здоров’я (включаючи всі товари, які не виробляються на
місцевому рівні в постраждалій країні і які доведеться імпортувати з-за
кордону), виражена у відсотках (%) потреб у реконструкції після їх
оцінки. Ця інформація буде використана для аналізу впливу на
платіжний баланс.
Розрахункова імпортована частина відновлення (включаючи предмети
запобігання та пом'якшення для сектора), яка повинна бути імпортована
з інших країн за відсутності місцевого виробництва, яка буде
використана для аналізу платіжного балансу.
Загальна вартість вищих державних видатків і нижчих надходжень,
понад асигнування з регулярного бюджету, яка буде використана для
аналізу впливу на фіскальний сектор.

Для аналізу особистого або побутового впливу зробіть оцінку збільшення
витрат на отримання медичної або медичної допомоги та надайте інформацію
особі (особам), відповідальному за суб’єкта.

3. Виробничі галузі

3.1 Сільське господарство
Сільськогосподарський сектор зазвичай складається з чотирьох підгалузей:
рослинництво, тваринництво, рибальство та лісове господарство. Ця інструкція
стосується лише підсекторів рослинництва, тваринництва та рибальства. Він
також стосується агропромислового підсектору, який може бути або не бути
частиною сільськогосподарського сектору, залежно від системи національних
рахунків країни.
3.1.1 Культури

Загальні міркування
У підсекторі рослинництва після катастрофи можуть виникнути такі наслідки:
•
•

пошкодження, як знищення матеріальних цінностей у секторі;
збитки, як повні або часткові втрати виробництва та/або вища
собівартість продукції.

На наведеній нижче діаграмі показано типові збитки та збитки для різних видів
сільськогосподарської діяльності, залежно від того, чи є вони однорічними чи
постійними культурами.

Типові види пошкоджень
Збиток від стихійного лиха в підсекторі рослинництва зазвичай трапляється з
такими фізичними активами, як такі:
•
•

Сільськогосподарські землі (наприклад, ерозія ґрунту, осадження,
засолення)
Дренажна система та інфраструктура

Таблиця 3.3 Наслідки стихійного лиха в підсекторі рослинництва
Вид культури
Тип ефекту

Характер ефекту

Пошкодження

Знищення або викорчовування дерев

Втрата виробництва

Втрата виробництва

Річний

Постійний







Втрата виробництва з часом
Зниження
врожайності

Зниження продуктивності





З часом продуктивність знижується





Зниження якості

Зниження якості врожаю





•
•
•
•
•
•
•
•

Іригаційна система та інфраструктура
Обладнання для поливу (наприклад, двигуни, електродвигуни, насоси
Складські приміщення
Зберігаються сільськогосподарські ресурси
Господарські будівлі та сараї
Сільськогосподарське обладнання та техніка
Внутрішньогосподарські дороги
Багаторічні дерева (наприклад, плантації)29

Цей перелік типових активів, які можуть бути знищені, є орієнтовним, але не
повністю вичерпним. Список фактичних збитків буде відрізнятися залежно від
типу, тяжкості та місця катастрофи.

Типові види втрат
Типові наслідки катастрофи, які можна класифікувати як збитки в
сільськогосподарському секторі, включають, але не обмежуються:

У випадку сезонних або однорічних культур рослини не вважаються товарами тривалого
користування або активами, оскільки вони зберігаються менше одного року, а отже, відповідно
до визначень у методології, шкоди не виникає. Таким чином, у випадку сезонних або
однорічних культур можуть мати місце лише втрати виробництва. Однак плодові рослини або
дерева живуть багато років, і їх знищення вимірюється як пошкодження.
29

•
•
•

Втрати продукції рослинництва
втрата стояння повного однорічного врожаю; і
втрата стояння повного багаторічного врожаю.

Зниження врожайності
• зниження однорічної врожайності сільськогосподарських культур; і
• зниження врожайності багаторічних культур.
• Зниження якості врожаю (основний і побічний продукт)
• Вищі витрати виробництва
• необхідне більш високе використання ресурсів; і
• вимагає більшого використання поливу.
Знову ж таки, цей список надає лише приклади типових наслідків стихійного
лиха в сільськогосподарському секторі — фактичні збитки залежать від типу,
тяжкості та місця катастрофи.
Втрата врожаю або зниження врожаю з часом відноситься до знищення
плодових дерев. Оскільки їх потрібно пересадити, зазвичай знадобиться кілька
років, перш ніж нові дерева дозріють і почнуть плодоносити. Зниження якості
продукції рослинництва (основного або побічного продукту) може не
призвести до зниження врожайності, але може призвести до зниження доходів
через зниження ринкових цін на нижчу якість продукції рослинництва.

Сезонність у рослинництві
На відміну від інших виробничих секторів та підгалузей економіки (наприклад,
промисловість, торгівля та послуги), рослинництво має високу сезонність. Як
правило, є оптимальний час для посіву насіння, пересадки розсади та збору
врожаю. Якщо ці заходи не виконуватися в оптимальні терміни, врожайність
буде нижчою, ніж це можливо. Отже, критерії, які використовуються для оцінки
втрат рослинництва, будуть відрізнятися залежно від часу, коли катастрофа
сталася. У тропічних країнах календар посівів трохи гнучкіший, ніж у країнах з
помірним кліматом, однак навіть тоді сезонність залишається важливою для
визначення втрат урожаю. У деяких країнах певну культуру можна вирощувати
частіше одного разу на рік. Наприклад, у Бангладеш фермери можуть
висаджувати три рису на рік ( Аус, Аман і Боро ). Кожна з цих рис відрізняється
сезонністю, агрономічними методами, сортами культур і ймовірною

врожайністю. На відміну від однорічних або багаторічних культур, цукрова
тростина є ще однією унікальною культурою, оскільки цикл вирощування
триває один рік, а коріння проростає до наступного сезону врожаю. Цукрову
тростину пересаджують кожні три-чотири роки.

Початковий аналіз підсектору рослинництва
Для того, щоб забезпечити широку соціально-економічну перспективу та точно
оцінити збитки та втрати від катастрофи, важливо спочатку провести
початковий аналіз підсектору рослинництва. Важливість підсектору
рослинництва різна від країни до країни і навіть від одного регіону країни до
країни. Початковий аналіз має розглядати, але не обмежуватися ними, такі
аспекти:
Соціально-економічне значення
• внесок у ВВП;
• внесок у зайнятість; • внесок у продовольчу безпеку; і
• внесок у експорт.
• Вид продукції рослинництва
• життєдіяльність або комерційна;
• однорічні або багаторічні;
• зрошувані або дощові;
• трудомісткі або механізовані;
• одноразове або багаторазове обрізання; • спеціалізовані або
диверсифіковані; і
• шаблон обрізання.
• Календар рослинництва
• однорічні культури (посадка до збирання врожаю); і
• багаторічні культури (від цвітіння до збору врожаю).
Майте на увазі, що хоча підсектор рослинництва може бути дуже важливим на
національному рівні, це може бути не так в регіоні, де сталася катастрофа, і
навпаки. Так само тип рослинництва в регіоні лиха визначає характер і
величину збитків і виробничих втрат. Нарешті, накладаючи час катастрофи на
календар посівів, можна визначити, чи був урожай повністю або лише частково
втрачений через зниження врожайності.

Необхідно
також
проаналізувати
(i)
розмір
ферми,
розподіл
сільськогосподарських земель та відносну частку безземельних, дрібних і
маргінальних фермерів (щоб отримати відчуття справедливості); та (ii) кількість
та якість матеріальних активів (перелік наведено вище) та їх розподіл за групами
розміру ферми та регіонами чи провінціями. Цей аналіз важливий з двох
причин, тобто для визначення впливу катастрофи на врожайність і
виробництво сільськогосподарських культур, а також для визначення впливу
катастрофи на бідність у сільській місцевості.

Ситуація перед катастрофою в підсекторі рослинництва
Щоб правильно оцінити збитки та втрати в підсекторі рослинництва, важливо
спочатку розробити базову інформацію для кожної з культур (як однорічних,
так і багаторічних культур) щодо наступного:
Історичне
виробництво
сільськогосподарських
культур
на
національному рівні
• площа;
• середня врожайність; і
• виробництво.
• Історичне виробництво за культурами та регіонами (або
провінціями чи районами)
• площа;
• середня врожайність; і
• виробництво.
• Прогноз виробництва сільськогосподарських культур на
національному та регіональному рівнях
• площа;
• середня врожайність; і
• виробництво.
Ця статистична інформація не тільки необхідна для оцінки виробничих втрат,
спричинених катастрофою, але й важлива для перевірки інформації, отриманої
з різних джерел. Важливо мати повну інвентаризацію всіх фізичних активів, які
використовуються в підсекторі рослинництва за регіонами або провінціями. За
відсутності відповідної базової інформації неможливо точно оцінити збиток.
Ця інформація має бути доступна в національному міністерстві сільського

господарства, провінційних
статистичних агентствах.

департаментах

сільського господарства

та

Ситуація після стихійного лиха та продуктивність у підсекторі
рослинництва
Визначення ситуації після катастрофи як для однорічних, так і для багаторічних
культур передбачає визначення площі ураження та врожайності. При
визначенні пошкодження матеріальних цінностей проводиться інвентаризація
майна, у тому числі ґрунту (землі); сільськогосподарська інфраструктура
(будівлі,
внутрішньогосподарські
дороги,
зрошувальна
система;
сільськогосподарська техніка та обладнання, наприклад, іригаційне обладнання
тощо); багаторічні культури; і сільськогосподарські запаси (такі як насіння, інші
ресурси та продукція), що зберігаються на фермах. Ця інформація має бути
доступна в національному міністерстві сільського господарства та провінційних
департаментах сільського господарства. Однак інформацію необхідно
доповнювати за допомогою опитувань, виїздів на місця, супутникових карт та
інтерв’ю з фермерами.

Оцінка збитків і збитків
Збиток матеріальним активам у підсекторі рослинництва можна оцінити
шляхом проведення інвентаризації пошкоджених активів, а потім визначення
розміру збитку. Як зазначено вище, ці фізичні активи можна розділити на шість
широких категорій:
•
•
•
•
•

Ґрунти (сільськогосподарські угіддя)
Система поливу
Сільськогосподарська інфраструктура
Сільськогосподарська техніка та обладнання
Запаси сільськогосподарських матеріалів
Багаторічні культури

За винятком багаторічних насаджень (про які мова піде пізніше), збиток можна
оцінити, помноживши кількість одиниць повністю пошкоджених матеріальних
цінностей на відновну вартість (для ґрунту, зрошувальної системи та
інфраструктури) або на переважну ринкову ціну. (для сільськогосподарської

техніки, обладнання та інвентарю). Частково пошкоджені, але піддані ремонту
фізичні активи можна оцінити, помноживши кількість одиниць на переважну
середню вартість ремонту або відновлення. Розрахункова вартість повної та/або
часткової шкоди (у регіонах, провінціях чи районах) потім агрегується для
отримання оціночної вартості загального збитку від стихійного лиха,
нанесеного матеріальним активам у підсекторі рослинництва.

Оцінка втрат виробництва в однорічних посівах
Критерії визначення величини збитку: Якщо катастрофа сталася в кінці сезону
врожаю, а однорічний урожай постраждав від лиха, втрати врожаю дорівнюють
•
•

повна втрата при повному знищенні врожаю; або
часткова втрата, якщо врожайність тільки знижується.

Якщо катастрофа сталася на початку врожаю і залежно від того, чи можна
пересадити культуру без впливу на якість і кількість наступного врожаю,
величина виробничих втрат дорівнює:
•
•

повна втрата, якщо урожай неможливо пересадити; або
часткова втрата, що дорівнює вартості інвестицій, зроблених до того,
як урожай був знищений внаслідок катастрофи.

Ці критерії застосовуються до кожної з однорічних культур, які постраждали
внаслідок стихійного лиха.

Оцінка повних втрат урожаю
Процедура А: Для оцінки втрат виробництва окремих однорічних культур
проводяться наступні етапи:
•
•
•
•
•
•
•

Визначити базові (історичні) дані для
площа посівів;
середня врожайність культури;
рослинництво; і
ціна для сільськогосподарської продукції.
Отримати прогноз перед стихійним лихом для
площа посівів;

•
•
•
•
•
•
•

врожайність сільськогосподарських культур; і
рослинництва.
Розробити прогноз після стихійного лиха для
площа посівів;
врожайність сільськогосподарських культур;
рослинництво; і
поточна ціна на сільськогосподарську продукцію.

Втрата продукції рослинництва – це різниця між вартістю продукції
рослинництва після стихійного лиха та відповідним значенням прогнозу для
рослинництва перед катастрофою.
Ця процедура не може бути здійснена, якщо немає історичних записів про
площі посівів, урожайності одиниці та виробництва, або якщо на початку
календарного року не було підготовлено річний прогноз виробництва для
ураженої території. У разі відсутності інформації необхідно застосувати
альтернативну процедуру.
Процедура B: Ця процедура передбачає наступні кроки для оцінки втрат
виробництва окремих однорічних культур, які були повністю знищені
внаслідок стихійного лиха:
•
•
•
•

Визначити посткатастрофу
площа посівів;
середня врожайність за звичайний рік; і
поточна ціна на сільськогосподарську продукцію.

Втрата продукції рослинництва дорівнює вартості (використовуючи поточну
вихідну ціну ферми) втраченого виробництва, що визначається за площею
постраждалої культури та середньою врожайністю цієї культури за звичайний
рік.
Щоб підтвердити оцінку втрат рослинництва від стихійного лиха, доцільно
використовувати обидві ці процедури, якщо необхідні дані є легкодоступними.
Процедура оцінки втрат виробництва через зниження врожайності: для конкретної
окремої культури, яка дала лише частково нижчий урожай після катастрофи,
виробничі втрати можна оцінити шляхом визначення:

•
•
•
•
•
•
•

Площа посівів, постраждалих від стихійного лиха (скажімо, A)
Середня врожайність за звичайний рік (скажімо, Y)
Виробництво рослинництва за звичайний рік (A*Y)
Відсоткове зниження середньої врожайності сільськогосподарських
культур (скажімо, p)
Ймовірні втрати врожаю (p*A*Y)
Поточна вихідна ціна ферми (P)
Значення ймовірних втрат урожаю (P*p*A*Y)

Іншими словами, розрахункове виробництво для конкретної окремої культури
після стихійного лиха є розрахунковим обсягом виробництва за звичайний рік
мінус ймовірні втрати виробництва. Величина виробничих втрат для цієї
культури може бути оцінена шляхом множення виробничих втрат на поточну
вихідну ціну ферми. Значення виробничих втрат для окремих культур можна
агрегувати, щоб отримати загальні виробничі втрати від нижчої врожайності.

Оцінка втрат виробництва багаторічних культур
Багаторічні культури (плантації або дерева), імовірно, матимуть три сценарії
після стихійного лиха: повне знищення багаторічних культур (і ймовірна втрата
виробництва протягом певного періоду часу, поки нова культура не почне
давати урожай); повна виробнича втрата стоячого врожаю; і часткові втрати
виробництва через зниження врожаю.

Повне знищення
багаторічних
насаджень У цьому
сценарії:
•

Збиток дорівнює вартості пересадки знищеного багаторічного врожаю
(замінні дерева або рослини мають бути такої ж або кращої якості); те
саме стосується пасовища, яке по суті вважається багаторічною
культурою або активом, але буде враховуватися в підсекторі
тваринництва.

•

Втрата дорівнює сумі вартості повних втрат урожаю під час катастрофи
плюс вартість майбутніх виробничих втрат за період часу, необхідний
для повного дозрівання дерев або рослин і початку плодоношення.

Повна втрата виробництва: У цьому сценарії не відбувається знищення дерев або
рослин внаслідок стихійного лиха, але втрата дорівнює вартості повної
продукції від стоячого врожаю. Розрахункове значення отримують шляхом
множення ураженої площі під багаторічною культурою на середню одиницю
врожайності за звичайний рік і на середню ціну для ферми.
Часткова втрата виробництва через зниження врожаю: за цим сценарієм виробничі
втрати визначаються за тією ж процедурою, що була описана вище для
зниження врожайності однорічної культури. Однак є одна відмінність. Залежно
від характеру та інтенсивності стихійного лиха врожайність багаторічних
культур може залишатися нижче норми протягом кількох років. Наприклад,
якщо багаторічна культура в прибережних районах постраждала від
проникнення солоної (солоної) води через сплеск води, викликаний циклоном,
як у випадку циклону Сідр у Бангладеш, урожайність може залишатися нижче
нормального рівня для декілька років.

Розподіл збитків і збитків державним і приватним сектором
Загалом підсектор рослинництва належить приватному сектору, оскільки
фермери є приватними підприємцями та володіють та/або орендують землю
для вирощування у приватних землевласників. У цьому контексті будь-яка
катастрофа, спричинена шкодою матеріальним активам або втрата
виробництва однорічних або багаторічних культур на фермах, належить
приватному сектору. Навіть у країнах із централізованою плановою економікою
землю, як правило, обробляють приватні фермери. Однак у більшості країн, що
розвиваються з низьким рівнем доходу, окремі сільськогосподарські
інфраструктури (зокрема, іригаційні інфраструктури, такі як канали або
набережні для боротьби з повенями) будуються та утримуються державним
сектором. Звісно, будь-яка шкода цій інфраструктурі буде завдана державному
сектору. Пошкодження або збитки також можуть бути завдані на дослідницьких
або експериментальних станціях державного сектору. Основна логіка розподілу
збитків і втрат на державний та приватний сектори полягає у визначенні
відносних часток впливу катастрофи на державний та приватний сектори та

відповідно до визначення основної відповідальності за відновлення та
реконструкцію. Навіть коли більшість збитків і збитків припадає на приватний
сектор, уряди, як правило, відіграють активну роль у фінансуванні програм
відновлення та реконструкції (за рахунок власного бюджету та/або грантів, а
також кредитів чи позик від двосторонніх та багатосторонніх донорів).

Географічний розподіл збитків і збитків
Географічний розподіл наслідків та впливу катастроф залежить, з одного боку,
від інтенсивності та типу стихійної небезпеки, що спричинила катастрофу, а
також, з іншого боку, від розміру економіки. Наприклад, часті циклони зазвичай
охоплюють більшу частину Гаїті (невелика острівна держава), але можуть
охоплювати лише частини Бангладеш або Індії. Щоб розробити відповідну
стратегію відновлення та реконструкції, важливо визначити специфічні для
місця наслідки та вплив катастрофи з точки зору збитків, втрат,
макроекономічних та соціально-економічних наслідків. Якщо постраждали
кілька провінцій та районів, може бути важливим покласти відповідальність за
відновлення та реконструкцію на відповідні місцеві, провінційні та центральні
уряди. Крім того, важливо розподіляти ресурси для відновлення та
реконструкції на основі фактичних збитків і втрат, а не політичних міркувань.
Оцінка збитків і збитків за географічними районами є об'єктивним критерієм
для розподілу дефіцитних фінансових ресурсів після катастрофи, незалежно від
їх походження.
3.1.2 Тваринництво
Загальні принципи оцінки збитків і збитків у підсекторі тваринництва подібні
до описаних вище підсекторів рослинництва. Однак тут наведено короткий
опис основних особливостей оцінки збитків і втрат для підсектору
тваринництва. Тваринництво є дуже важливим для країн, що розвиваються з
низьким рівнем доходу, оскільки це стосується високоцінного сільського
господарства (наприклад, птахівництво та молочне виробництво). Він
забезпечує регулярний грошовий потік (від птахівництва та молочних
продуктів) і є важливим джерелом грошових доходів як для безземельних, так і
для жінок (як частина господарства присадибної ділянки). Він також робить
важливий внесок у харчування людини. Таким чином, будь-яка шкода та втрата
підсектору тваринництва має серйозні наслідки для рівня доходів сільських
домогосподарств і бідності після стихійного лиха.

Типові наслідки катастрофи: пошкодження
Основними категоріями активів, які постраждали внаслідок стихійного лиха, є
тваринницька інфраструктура, тварини, пасовища, обладнання та машини, а
також запаси. Зокрема, найбільш поширеними є такі пошкодження:
•
•
•
•
•
•

Загибель або зникнення тварин
Пасовища
Стівники
Складські будівлі
Зберігаються корми та корми
Обладнання та машини для тваринництва

Збиток оцінюється за відновною вартістю (для інфраструктури) або ринковою
ціною (для тварин). Вартість ремонту та відновлення використовується у
випадках часткового пошкодження інфраструктури. Як і у випадку з
багаторічними культурами, вартість пасовищ оцінюється як витрати на
пересадку пасовища.

Типові наслідки катастрофи: втрата
Типові втрати в підсекторі тваринництва подібні до втрат для багаторічних
культур у підсекторі рослинництва. Точніше, найбільш поширеними втратами
є наступні:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Втрата виробництва
втрата вироблення молока;
втрата виробництва м'яса;
втрата несучості;
втрата виробництва меду;
втрата виробництва вовни; і
втрата тягової сили через стрес.
Вищі витрати виробництва
більше використання ресурсів (наприклад, кормів); і
ветеринарні витрати (ліки та консультації) для хворих тварин.

Як і для багаторічних насаджень, після загибелі тварин під час стихійного лиха,
втрати виробництва повинні бути розраховані на кількість років, протягом яких

молодняк виросте, дозріє і почне виробляти молоко, м’ясо, яйця, мед, вовну або
тяглову потужність. . Для тварин, які використовуються для тяглових цілей,
збитки будуть оцінені з використанням вартості річних послуг. Однак у випадку
тварин або птиці, які використовуються лише для виробництва м’яса, вартість
загиблих тварин і птахів оцінюється як їх поточна середньоринкова ціна. Це
значення включається як частина збитку.

Початковий аналіз підсектору тваринництва
Важливо провести первинний аналіз підсектору тваринництва перед оцінкою
збитків і збитків від стихійного лиха. Розмір, масштаби та роль підсектору
тваринництва можуть відрізнятися залежно від країни та регіонів країни.
Початковий аналіз підсектору тваринництва повинен виділити принаймні
наступні аспекти:
•
•
•

Соціально-економічне значення
внесок у ВВП;
внесок у зайнятість;

•
•
•
•
•

внесок у продовольчу безпеку; • внесок у експорт; і
внесок у харчування.
Вид продукції тваринництва
життєдіяльність або комерційна;
роль пасовищ, кормів і кормів; • спеціалізовані
диверсифіковані; і
роль тварин, використовуваних як тяглових.

•

або

Важливо також пов'язати роль підсектору тваринництва із загальною
сільськогосподарською економікою з точки зору її внеску в доходи
домогосподарств за категоріями розміру господарства. Це доповнюється
інформацією про тип і кількість матеріальних активів у підсекторі тваринництва
за провінціями.

Ситуація перед стихійним лихом у підсекторі тваринництва
Ситуація перед стихійним лихом у підсекторі тваринництва має бути
зосереджена на базовій інформації щодо наступного:

•
•
•
•
•
•

Історичне виробництво за видами худоби на провінційному та
національному рівнях
кількість тварин, птахів або бджіл; • середня врожайність; і
виробництво.
Прогноз виробництва за видами худоби на провінційному та
національному рівнях
кількість тварин, птахів або бджіл; • середня врожайність; і
виробництво.

Також важливо збирати інформацію про типи порід тварин, популярних у
постраждалих фермерських господарствах, оскільки ринкова вартість і
продуктивність можуть сильно відрізнятися залежно від породи. Інформацію
про підсектор тваринництва перед стихійним лихом можна отримати від
міністерства тваринництва (або від міністерства сільського господарства, якщо
воно включено до цього відділу). Його також можна було отримати в
управліннях тваринництва на провінційному рівні та в статистичних установах.

Ситуація після стихійного лиха у підсекторі тваринництва
Важливо провести інвентаризацію підсектору тваринництва та ймовірних
збитків і втрат у постраждалих районах, які залежатимуть від типу, масштабу та
тяжкості стихійного лиха. Сплески циклонів у прибережних районах і повені
можуть призвести до загибелі тварин через утоплення, а тривалі посухи можуть
призвести до смерті тварин від голоду. Крім того, стрес, викликаний стихійним
лихом, може знизити їх вагу та продуктивність молока, м’яса тощо. Крім втрат
виробництва, необхідно провести інвентаризацію пошкоджень матеріальних
цінностей, включаючи інфраструктуру тваринництва, обладнання та машини,
що зберігаються. вхідні ресурси, запаси кормів і кормів на фермі тощо.
Інформацію після стихійного лиха, що стосується підсектору тваринництва,
можна отримати в міністерстві тваринництва (або сільському господарстві) та у
департаментах тваринництва на провінційному рівні. Додаткову інформацію
слід отримати за допомогою опитувань, супутникових карт, польових візитів та
інтерв’ю з тваринниками у постраждалих від стихійного лиха районах.

Оцінка збитків матеріальним активам
Фізичні активи у підсекторі тваринництва можна розділити на наступні шість
широких категорій:
•
•
•
•
•
•

Тварини
Пасовище
Стівники
Складські будівлі
Зберігаються корми та корми
Обладнання та машини для тваринництва

Збиток, нанесений цим матеріальним активам, можна оцінити шляхом
множення кількості повністю знищених одиниць на відновну вартість (для
сарайів і будівель) або поточну ринкову ціну (у випадку загиблих тварин, птиці
та медоносних бджіл, кормів і кормів). З іншого боку, вартість знищених або
частково знищених матеріальних цінностей можна оцінити, помноживши
кількість одиниць на середню вартість одиниці ремонту або відновлення.
Розрахункова вартість збитків, завданих окремим матеріальним активам, потім
узагальнюється, щоб отримати значення загальної шкоди для кожної провінції
та для країни в цілому.

Оцінка втрат виробництва
Для оцінки втрат виробництва в підсекторі тваринництва можливі два сценарії:
повна втрата виробництва через загибель тварин, птахів або бджіл; і часткова
втрата виробництва через зниження врожайності , викликане стресом,
відсутністю укриття, нестачею їжі та проблемами зі здоров’ям, пов’язаними з
катастрофою.
Повна втрата виробництва через загибель тварин, птахів або бджіл: загибель самців
тварин, які використовуються на м'ясо та бройлерів, буде включено лише до
частини збитків підсектору тваринництва. Однак втрати виробництва
оцінюються для самців тварин, які використовуються для тяглових цілей,
тварин, які використовуються на м’ясо, корів і буйволів, які використовуються
для молока, птиці для отримання яєць і медоносних бджіл для отримання меду.
Втрата дорівнює вартості цієї продукції з часом, поки молоді замінники не
дозрівають і не почнуть давати. Втрату для виробництва молока, наприклад,

можна оцінити, помноживши кількість загиблих корів на середньорічний удій і
поточну ринкову ціну на молоко. Ця процедура також може бути використана
для оцінки величини втрат виробництва м’яса, яєць, меду та тяглової
потужності. Однак, щоб точно оцінити величину виробничих втрат, важливо,
щоб до розрахунків входила лише та кількість корів, яка була у фактичному
виробництві. Те ж саме стосується і несучок, і тяглових тварин.
Часткова втрата виробництва через зниження врожайності: у цьому сценарії
виробничі втрати визначаються за тією ж процедурою, що описана для оцінки
втрат виробництва від зниження врожайності багаторічних культур. Під час
катастроф поголів’я може зазнати стресу, не мати належного притулку, втратити
вагу або захворіти. Залежно від характеру та серйозності проблеми зниження
врожайності може тривати рік, а може тривати кілька років. З часом урожайність
загалом покращиться, оскільки умови для худоби відновляться. Втрачену
вартість молока (та/або втрачену вартість іншої продукції тваринництва) можна
оцінити шляхом множення кількості уражених корів зі зниженим удоєм і
вихідної ціни на молоко ферми.

Розподіл збитків і збитків державним і приватним сектором
Як і підсектор рослинництва, майже весь підсектор тваринництва є приватним.
Можливими винятками є централізоване планування економіки або
тваринництво в державному секторі дослідницьких чи експериментальних
станцій. Іншими словами, більшість збитків і втрат виробництва в підсекторі
тваринництва припадає на приватний сектор. Аналогічно, майже всі фізичні
активи знаходяться в приватному секторі, і якщо уряд не надасть підтримки,
підприємці приватного сектору відповідають за фінансування заходів з
відновлення та реконструкції. Однак часто уряд надає кредитні лінії, щоб
допомогти тваринникам відновити свої активи та відновити виробництво. Це
робиться або безпосередньо через банківську систему розвитку, або
опосередковано шляхом переконання приватних банків надати таке
фінансування.

Географічний розподіл збитків і збитків
Для адекватного та справедливого планування заходів із відновлення та
реконструкції, які фінансуються урядом, джерелами приватного сектору,

донорами чи неурядовими організаціями, важливо оцінити масштаби збитків та
збитків у різних провінціях, регіонах та районах. Оскільки велика частина
тваринницької діяльності є частиною економіки заднього двору, катастрофа,
ймовірно, вплине на доходи домогосподарств бідних домогосподарств,
особливо жінок. Це має важливі наслідки для зростання бідності серед
домогосподарств і регіонів, що спеціалізуються на тваринництві. Щоб
задовольнити зростаючий попит на свіже молоко та інші продукти
тваринництва в міських районах, худобу, можливо, утримували поблизу міських
центрів, і важливо враховувати збитки та втрати в цих районах.
3.1.3 Рибальство
Загальні принципи оцінки збитків і збитків у підсекторі рибальства подібні до
методології, викладеної для підсекторів рослинництва та тваринництва. Однак
деякі ключові моменти будуть обговорені в цьому розділі. Як і підсектор
тваринництва, підсектор рибальства є дуже важливим у країнах, що
розвиваються з низьким рівнем доходу, оскільки він займається високоцінним
сільським господарством (наприклад, аквакультурою риби та креветок). Це
важливе джерело грошових потоків та доходів домогосподарств для
безземельних рибалок (включаючи жінок), а також вносить важливий внесок у
харчування людей та надходження від експорту. Будь-яка шкода або втрата
підсектору рибальства має серйозні наслідки для доходів сільського
господарства та бідності. Підсектор рибальства в цілому складається з (а)
аквакультури риби або креветок; (b) кустарне рибальство (як внутрішній, так і
морський); та (c) промислове рибальство (переважно морське). Відносна
важливість кожного залежить від країни чи провінції.

Типові наслідки катастрофи: пошкодження
Широкі категорії, які можуть бути повністю або частково пошкоджені внаслідок
стихійного лиха, — це рибальська інфраструктура, риба, що зберігається,
обладнання та запаси. Точніше, найчастіше знищуються такі предмети:
•
•
•
•

Ставки з рибою та/або креветками
інкубаторні (риба та/або креветки)
Мальки риби і мальки
Морозильні та складські приміщення

•
•
•

Риба і корм для риб
Двигуни та човни
Рибальське обладнання

Збиток оцінюється за відновною вартістю (для інфраструктури) або за
існуючими ринковими цінами (на рибу, корми та обладнання).

Типові наслідки катастрофи: втрата
Типовими втратами через катастрофу в підсекторі рибальства є наступні:
•
•
•
•
•
•

Втрата виробництва
втрати через зниження виходу риби для аквакультури; та • втрати
через зменшення вилову риби.
Вищі витрати виробництва
вища вхідна вартість для аквакультури;
вища собівартість виробництва за рахунок оренди обладнання; і
більша вартість палива для досягнення риби після її міграції в інші
райони.

На відміну від багаторічних культур або тварин, яким потрібно кілька років, щоб
дозріти і почати виробництво після катастрофи, всі втрати виробництва в
підсекторі рибальства є сезонними або щорічними. Більшість пошкоджених
матеріальних активів для рибальства можна відремонтувати або замінити за
відносно короткий період часу, а виробництво можна відновити відносно
швидко.

Початковий аналіз підсектору рибальства
Відносна важливість і тип рибальства відрізняються залежно від країни та
регіонів країни. Як підґрунтя для оцінки збитків і збитків, первинний аналіз
підсектору рибальства є надзвичайно важливим і стосується наступних аспектів:
•
•
•
•
•

Соціально-економічне значення
внесок у ВВП;
внесок у зайнятість;
внесок у продовольчу безпеку;
внесок у харчування; та • внесок у експорт.

•
•
•

Вид рибальства
аквакультура
ремісниче рибальство; та • промислове рибальство.

Початковий аналіз повинен надати широку перспективу ролі підсектору
рибальства в сільськогосподарському секторі , а також в економіці в цілому. Він
також має окреслити основні проблеми, можливості та виробничий потенціал
підсектору за типами рибальства. Нарешті, аналіз повинен включати деталі та
підсумок національних матеріальних активів за типами рибальства та
провінціями.

Ситуація перед катастрофою в підсекторі рибальства
Ситуація до стихійного лиха в підсекторі рибальства має бути зосереджена на
базовій інформації, що стосується наступного:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Історичне виробництво та можливий експорт за видами рибальства
на провінційному та національному рівнях
риба фрі і мальки;
аквакультура;
рибальство внутрішніх водойм; і
морське рибальство.
Прогноз виробництва та можливого експорту за видами рибальства
на провінційному та національному рівнях
риба фрі і мальки;
аквакультура;
рибальство внутрішніх водойм; і
морське рибальство.

Оскільки ціни сильно різняться залежно від типу риби, важливо, щоб
інформація про виробництво була розбита за видами риби. Базову інформацію
також слід зібрати для ключових фізичних активів. Дуже важливо, щоб
інформація перед катастрофою була точною та повною — основними
джерелами інформації мають бути міністерство рибальства (або сільського
господарства), управління рибного господарства на рівні провінцій, асоціації
експорту морепродуктів та статистичні агентства.

Інформація після стихійного лиха в підсекторі рибальства
Для оцінки збитків і втрат виробництва важливо, щоб інформація про
матеріальні активи та виробництво в підсекторі рибальства, особливо в районі,
постраждалому від стихійного лиха, була точною та повною. На відміну від
інших підгалузей, рибальство стикається з унікальною ситуацією щодо риби
фрі та мальків. Наприклад, під час сильних повеней окремі рибники та
власники інкубаторів можуть втратити запаси і, таким чином, зазнати значних
фінансових втрат. Однак більшість риби фрі та мальків просто пливуть в інші
частини країни (а деякі можуть відправитися в море). В результаті країна може
фактично зазнати лише мінімальних фінансових втрат від картоплі фрі та
мальків. Імовірно, у міру дозрівання цих картоплі фрі та мальків вони будуть
доступні для лову рибалками, які працюють у внутрішніх, прибережних і
морських водах.

Оцінка збитків матеріальним активам
По-перше, важливо оцінити кількість різних типів матеріальних цінностей, які
були повністю або частково знищені внаслідок стихійного лиха (таких як
ставки, інкубаторії, картопля фрі, молодняк, сховищ, риба чи корм для риб,
рибальське обладнання). Збиток, завданий цим матеріальним активам, можна
оцінити, помноживши кількість повністю знищених одиниць на їх вартість
заміни (для інфраструктури) та поточну ринкову ціну (для риби чи
рибальського обладнання). З іншого боку, збиток частково знищених
матеріальних цінностей можна оцінити, помноживши кількість частково
пошкоджених одиниць на їх середню вартість одиниці ремонту або
відновлення. Вартість загальної шкоди від стихійного лиха може бути оцінена
шляхом узагальнення вартості повністю знищених і частково знищених активів.

Оцінка втрат виробництва
Для оцінки втрат виробництва в підсекторі рибальства ймовірні три сценарії:
часткова або повна втрата виробництва в ставках аквакультури; повні втрати
виробництва при внутрішньому рибному промислі; і повні втрати виробництва
при морському рибальстві.
Часткова або повна втрата виробництва у ставках аквакультури: залежно від
пошкодження ставка, забруднення водойми ставка та втрат мальків і мальків,

вихід риби на ставок може знизитися до 100 відсотків. Зниження врожаю може
відрізнятися від одного ставка до іншого, і важливо оцінити зниження
середнього врожаю окремо для риби та креветок. Значення виробничих втрат
можна оцінити, помноживши зменшення врожаю на площу аквакультури, яка
постраждала від стихійного лиха, і ринкові ціни на рибу або креветки, які були
б сплачені фермерам і рибалкам в умовах, не пов’язаних з лихом.
Повна втрата виробництва під час внутрішнього вилову: Залежно від втрати кількості
рибних днів, викликаних катастрофою або пошкодженням рибальського
обладнання, настає повна виробнича втрата протягом певної кількості днів (або
часткова втрата у вигляді річних збитків). Ефектом може бути повна втрата
виробництва за цілий рік. Аналогічно, вартість втраченого виробництва може
бути визначена шляхом множення виробничих збитків на ринкові ціни, які були
б сплачені в умовах, не пов’язаних із катастрофою.
Повна втрата виробництва в морському рибальстві: методологія така ж, як і вище, за
винятком того, що вона застосовується до втрат виробництва в морському
рибальстві. Однак важливо розрізняти продукцію, втрачену рибалкамиремісниками, які використовують невеликі рибальські човни, і комерційними
рибалками, які використовують великі рибальські човни та траулери.

Розподіл збитків і збитків у державному та приватному секторах
Як і в двох інших підсекторах сільського господарства, приватні рибалки та
підприємці домінують у підсекторі рибальства. Однак деяка інфраструктура
(включаючи інкубаторії) може бути розташована на дослідницьких або
експериментальних станціях рибальства, які, ймовірно, знаходяться в
державному секторі. Тому важливо оцінити відносні частки збитків і збитків у
державному та приватному секторах, а також розробити відповідну стратегію
відновлення та реконструкції. Важливо також пам’ятати, що більшість рибалок
(а не власників інкубаторів чи фермерів, які займаються аквакультурою риби чи
креветок) як правило, безземельні та належать до найбідніших верств
суспільства. З іншого боку, аквакультура креветок є високорентабельною, а в
деяких країнах (наприклад, у Латинській Америці) вона переважно
експортується. Креветки часто експортують у великих кількостях до США,
Японії та інших країн.

Географічний розподіл збитків і втрат
Знову ж таки, дуже важливо визначити географічний розподіл збитків і
виробничих втрат, спричинених катастрофою. Ця інформація має вирішальне
значення для розробки об’єктивних стратегій відновлення та реконструкції та
відповідно до розподілу необхідних бюджетних ресурсів, грантів, кредитів чи
позик. Як було зазначено вище, рибалки (не обов’язково фермери, які
займаються аквакультурою креветок) можуть бути одними з найбідніших верств
суспільства, і необхідно докласти всіх зусиль, щоб переконатися, що вони
отримають всю необхідну фінансову допомогу для відновлення. Оскільки вода
є основною вимогою для підсектору, рибальство, як правило, розташоване
поблизу озер, річок, у прибережних районах і в морських водах. У дельтових
країнах, таких як Бангладеш, підсектор рибальства охоплює всю країну, але він
зосереджений поблизу озер, річок, прибережних районів і морських вод.
3.1.4 Агропромисловість
Агропромисловість є важливою сполучною ланкою між сільськогосподарським
і промисловим секторами економіки. За своєю організацією в рамках уряду
агропромисловість може бути частиною міністерства сільського господарства
або міністерства промисловості. Залежно від організації національної системи
бухгалтерського обліку вона може бути частиною різних секторів у різних
країнах. Його значення для економіки значною мірою залежить від того, чи є
сільськогосподарський сектор натуральним, напівкомерційним (або
напівнатуральним) чи комерційним. Агропромисловість високорозвинена в
країні з комерційним сільським господарством і найменш розвинена в країні з
натуральним сільським господарством. Більшість країн світу з низьким рівнем
доходу, що розвиваються, знаходяться десь між цими двома крайнощами. Отже,
перш ніж розпочати оцінку збитків і збитків у конкретній країні, важливо
отримати перспективу щодо стану та значення агропромислового сектору та
його зв’язків із сільськогосподарським та промисловим секторами.

Сценарії ланцюга постачання
Залежно від рівня комерціалізації, частина продукції рослинництва,
тваринництва та рибного господарства утримується фермером для задоволення
потреб домогосподарства. У країні з натуральним сільським господарством
фермери можуть у середньому зберігати понад 90 відсотків для задоволення

домашніх потреб. З іншого боку, у країні з комерційним сільським
господарством фермери можуть утримувати менше 10 відсотків. Залишок
товарного надлишку сільськогосподарської продукції прямо чи опосередковано
продається в агропромисловість для подальшої переробки, пакування та
розповсюдження. Агропромисловість, як правило, продає перероблену
сільськогосподарську продукцію оптовим торговцям (комерціям) за ціною,
вищою за вихідну ціну ферми. Різниця в цінах пояснює вартість переробки,
витрати на збут і маркетингову націнку для агропромислового господарства.
Оптові торговці, у свою чергу, продають перероблену сільськогосподарську
продукцію роздрібним торговцям (комерціям) за ціною, вищою за оптову ціну.
Різниця в цих двох цінах пояснює витрати на маркетинг і маркетингову маржу
для оптових продавців. У деяких випадках і для деяких товарів
агропромисловість може продавати безпосередньо роздрібним торговцям або
як оптовикам, так і роздрібним торговцям. Залежно від того, чи є країна неттоімпортером чи експортером конкретної сільськогосподарської продукції,
торгівля вступає також на рівнях агропромисловості та оптових торговців.
Торгівля може включати сировину, оброблені товари або обидва.

Збиток і збитки в агропромисловому комплексі
Залежно від катастрофи матеріальні активи агропромислового господарства
можуть бути повністю або частково знищені. Сюди входять переробні
підприємства, склади, транспортні споруди, під’їзні шляхи, будівлі та складська
сировина, а також продукти переробки. Будь-які втрати виробництва в
аграрному секторі також впливають на рівень виробництва в агропромисловому
секторі, а також на комерцію в ланцюжку поставок. Наприклад, скорочення
виробництва рису (або грубого рису) через повені або циклони призведе до
зменшення поставок рису як сировини на рисопереробних заводах. Як наслідок,
існуючі рисопереробні заводи не зможуть працювати на повну потужність, а
деякі можуть не працювати взагалі. Подібний випадок має місце у
промисловості цукрової тростини та цукрового заводу, де втрати у виробництві
цукрової тростини (або зменшення вмісту цукру в цукровій тростині), викликані
катастрофою, призведуть до зниження виробництва цукру в цукровій
промисловості. Те ж саме (тобто низький коефіцієнт використання
потужностей і зниження виробництва) відбувається з іншими переробними
підприємствами в агропромисловості, якщо відбувається зниження
виробництва (і, отже, збуту агропромисловості як сировини) та/або якості

врожаю, підгалузі тваринництва або рибальства. Однак масштаб цих втрат
залежить від того, чи є сільське господарство комерційним чи натуральним.
Крім того, величина загальних втрат може бути навіть вищою, залежно від
природи та величини прямих і зворотних зв’язків у ланцюжку поставок.

Оцінка збитків і втрат виробництва
Значення загальної шкоди матеріальним активам можна оцінити, взявши
кількість знищених активів і помноживши їх на вартість відновлення (для
інфраструктури) або поточну ринкову ціну (для збереженої сировини чи
готової продукції). Аналогічно, вартість часткової шкоди матеріальним активам
можна оцінити шляхом множення кількості частково пошкоджених одиниць на
середню вартість одиниці ремонту або відновлення. Це можна зробити для
кожної постраждалої провінції чи району, а потім узагальнити, щоб отримати
загальну вартість збитків і збитків на національному рівні.
Величина втрат виробництва в агропромисловому комплексі може бути оцінена
так:
•
•

•
•
•
•

З підсекторів рослинництва, тваринництва та рибальства отримати
суму втрат виробництва на національному рівні за товарами внаслідок
стихійного лиха;
Визначте середні частки сільськогосподарської продукції для кожної
культури, тваринництва та рибної продукції, що утримуються в
господарстві для домашнього споживання, та середні частки, що
реалізуються агропромисловості.
Оцініть величину втрат виробництва як сировини для
агропромислового комплексу.
Використовуючи національні таблиці «витрати-випуск», визначте
співвідношення агропромисловість/сільське господарство та на основі
цього співвідношення оцініть втрати у виробництві агропромисловості.
Оцініть величину втрат агропромислового виробництва, помноживши
обсяг втраченого виробництва на оптову ціну франко-заводу на цей
конкретний продукт.
Якщо співвідношення «вхід-випуск» для продуктів недоступне,
використовуйте різницю між вихідною ціною ферми та оптовою
ціною на певний товар, щоб визначити додану вартість.

•

Оцініть величину втрат агропромислового виробництва для
конкретного товару, помноживши втрати виробництва як сировини на
різницю в ціні між вихідною ціною ферми та оптовою ціною.

Розподіл збитків і збитків
Як і у випадку втрат сільськогосподарського виробництва, дуже важливо
визначити розподіл збитків і збитків в агропромисловому секторі за державним
і приватним секторами, а також за провінціями або регіонами та районами.
Майте на увазі, що агропромисловий комплекс для конкретного продукту може
знаходитися або не знаходитися в тій самій місцевості, де катастрофа
торкнулася сільськогосподарської сировини. Знову ж таки, це має наслідки для
розробки стратегій відновлення та реконструкції та для розподілу фінансових
ресурсів після катастрофи.
3.1.5 Підсумок збитків і втрат у сільському господарстві
Щоб отримати уявлення про збитки та збитки, спричинені катастрофою в
сільському господарстві, важливо узагальнити збитки та збитки для кожного із
сільськогосподарських підсекторів та підготувати зведену таблицю, як показано
нижче:
Таблиця 3.4 Зведена таблиця для сільського господарства
Підгалузь

Повний збиток

Втрата (1 рік)

…

Втрата (р. N)

Повна
втрата

Культури
Тваринництво
Рибальство
Всього

Сільське господарство означає суму збитків і втрат у підсекторах рослинництва,
тваринництва та рибальства. Сума цього і збитків і збитків в агропромисловості
забезпечує загальний збиток і збитки в сільськогосподарському виробництві та
агропромисловості. Втрата триває до повної реконструкції пошкоджених
матеріальних цінностей. Тривалість може змінюватися залежно від часу,

необхідного для відновлення виробництва замінених фізичних активів (від
одного до чотирьох років, а в деяких випадках навіть довше). Перед
підготовкою зведеної таблиці важливо перевірити, чи включено
агропромисловість як частину сільськогосподарського сектора чи як частину
промислового сектору в національні рахунки конкретної країни.
3.1.6 Вхідні дані для аналізу макроекономічного та особистого впливу
Окрім збитків і збитків, катастрофа може мати також макро- та соціальноекономічні наслідки, які можуть тривати кілька років. Ці впливи залежать від
типу та тяжкості катастрофи та включають (а) макроекономічний вплив; (b)
впливи на особистому та побутовому рівнях; (c) вплив на продовольчий баланс
і продовольчу безпеку; (d) вплив на бідність у сільській місцевості; та (e) вплив
на доступність сільськогосподарських ресурсів. Крім того, катастрофи мають
серйозний психологічний вплив на сільські домогосподарства та на здоров’я,
харчування та продуктивність людей, що має бути частиною обговорення в
секторі охорони здоров’я.

Макроекономічні впливи
Аналіз макроекономічного впливу зазвичай охоплює чотири з основних
агрегатів: валовий внутрішній продукт (ВВП), платіжний баланс, фіскальний
бюджет та інфляцію. На основі оцінок збитків і збитків важливо, щоб група
оцінки для сільськогосподарського сектору (рослинництва, тваринництва,
рибальства та агропромисловості) зробила оцінки ймовірного впливу на ці
чотири макроекономічні змінні (тобто зміни в сільськогосподарському ВВП,
викликані катастрофами). , скорочення експорту, збільшення імпорту, більші,
ніж звичайні державні витрати, і нижчі податкові надходження). Можливий
вплив на загальну інфляцію буде оцінено, як тільки стануть доступними дані
про вплив після катастрофи з усіх секторів.
Валовий внутрішній продукт: оскільки ВВП і втрати внаслідок стихійного лиха є
поняттями потоку, передбачувану величину втрат у ВВП сільського
господарства та скорочення темпів зростання ВВП сільського господарства
через катастрофу (а також ВВП загалом) можна визначити шляхом порівняння
відповідні значення в рік катастрофи з показником попереднього року. Однак
для того, щоб зробити цей аналіз, втрати в окремих підсекторах сільського

господарства необхідно помножити на коефіцієнти доданої вартості, щоб
досягти втрат доданої вартості. Ці коефіцієнти доданої вартості відображають
вплив зв'язків між секторами. Крім прямого впливу втрат на рівень і зростання
ВВП, існують непрямі наслідки катастрофи, які впливатимуть на ВВП.
Баланс платежів: У результаті катастрофи постраждалій країні, можливо,
доведеться
або
імпортувати
більше
продовольства
чи
інших
сільськогосподарських
товарів,
та/або
скоротити
експорт
сільськогосподарської продукції. Це негативно вплине на торговий баланс (а
отже, і на платіжний баланс). Для країни з обмеженими валютними резервами
або яка сильно залежить від експорту сільськогосподарської продукції для
отримання іноземної валюти, катастрофа може мати серйозні макроекономічні
наслідки.
Фіскальний бюджет: Після будь-якої катастрофи уряду, можливо, доведеться
виділити додаткові бюджетні ресурси (понад звичайні бюджетні асигнування)
для фінансування невідкладної допомоги, відновлення та реконструкції
постраждалих сільськогосподарських та сільських районів країни. Проте
більшість країн з низьким рівнем доходу, що розвиваються, мають обмежені
бюджети. Щоб фінансувати діяльність після катастрофи, цим країнам,
можливо, доведеться збільшити бюджетний дефіцит та/або відволікти
дефіцитні фінансові ресурси від державних інвестицій для фінансування
надзвичайних потреб сільського сільськогосподарського сектору. У будь-якому
випадку катастрофа матиме серйозні наслідки для річного бюджету на всіх
рівнях влади. Незважаючи на те, що сільськогосподарський сектор є не дуже
хорошим джерелом державних податкових надходжень, будь-яка катастрофа,
яка вплине на сільське господарство, матиме серйозні наслідки для державних
надходжень.
інфляція: Залежно від катастрофи та її впливу як на попит, так і на пропозицію
товарів і послуг, це матиме наслідки для цін на основні товари та послуги, а
отже, і на інфляцію. Підвищення цін на постраждалі продукти харчування після
катастрофи є хорошим прикладом. Аналогічно, ціни на критично важливі
будівельні матеріали також можуть зрости через великий попит у період
реконструкції. Фактичний вплив на інфляцію, однак, залежить від відносної
частки постраждалих товарів і послуг у споживчому кошику, який
використовується для визначення індексу споживчих цін. Іншими словами,
інфляція залежить не лише від цін на сільськогосподарську продукцію, а й від

цін на товари та послуги з усіх інших секторів економіки. Проте будь-який
інфляційний вплив катастрофи, ймовірно, буде тимчасовим.

Вплив на особистому та побутовому рівнях
Вплив стихійного лиха на особистий і домашній рівень можна виміряти через
зміни чи зниження рівня зайнятості, можливостей для існування, доходу
домогосподарства та статі в сільськогосподарському секторі. Щоб оцінити цей
вплив, відповідну вторинну інформацію з районів стихійного лиха необхідно
доповнити відповідними випадково відібраними вибірковими опитуваннями,
обговореннями у фокус-групах та детальним обміном інформацією з
місцевими, національними та міжнародними неурядовими організаціями, які
активно діють у постраждалій зоні, і навіть аналіз супутникових знімків.
Сільська зайнятість: Виробничі втрати, спричинені катастрофою, призводять до
зниження зайнятості в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Це
зниження зайнятості в кожній із сільськогосподарських підсекторів (виражене в
людино-місяцях) можна розрахувати шляхом множення величини втрат
виробництва на відповідний коефіцієнт праці, який пов’язує вартість загального
виробництва з кількістю зайнятих людей. Зниження зайнятості в
сільськогосподарському секторі можна розрахувати шляхом додавання
зниження зайнятості в кожній із підсекторів. Також можна розрахувати
зниження зайнятості в агропромисловому секторі внаслідок втрат виробництва
в аграрному секторі. Зниження зайнятості в сільському господарстві впливає як
на сімейну, так і на найману працю. Безземельні робітники, чий дохід повністю
залежить від їхньої роботи, постраждають від лиха набагато більше, ніж
землевласники та звичайні службовці.
: можливості для існування в сільській місцевості залежать насамперед від
сільськогосподарської та сільської несільськогосподарської діяльності (яка, у
свою чергу, прямо чи опосередковано залежить від сільського господарства).
Пошкодження матеріальних активів та втрати виробництва, спричинені
стихіями, матимуть значні коротко- та середньострокові наслідки для дрібних
фермерів та безземельних сільських домогосподарств. Однак оцінка впливу на
можливості існування сільської місцевості потребує як якісного, так і кількісного
аналізу на основі дискусій у фокус-групах та опитувань випадково відібраних
фермерських господарств та безземельних домогосподарств. У країнах з

низьким рівнем доходу, що розвиваються, з великою економікою на задньому
дворі, можливості сільського життя, які керують жінки, можуть бути серйозно
вражені.
Дохід сільського домогосподарства: Залежно від типу та тяжкості стихійного лиха
середній дохід домогосподарства для фермерів, сільських підприємців та
безземельних сільських домогосподарств зменшиться в результаті втрати
сільськогосподарського виробництва, скорочення зайнятості та можливостей
для існування. Знову ж таки, для точної оцінки зниження доходів
домогосподарства потрібні обговорення у фокус-групах та опитування на
основі випадково відібраних сільських сімей.
Сільські жінки: ймовірний вплив катастрофи на сільських жінок залежить від
країни та залежить від характеру та ступеня залучення жінок до
сільськогосподарської та іншої сільської діяльності — наприклад, в Азії та
Африці жінки беруть активну участь у цих сферах. У Бангладеш жінки
виконують
велику
кількість
сільськогосподарських
і
сільських
несільськогосподарських сільськогосподарських операцій (таких як домашні
городи, молочні продукти, птахівництво, збирання врожаю, управління після
збору врожаю та маркетинг). Жінки також дуже активні в господарській
діяльності, що заробляє гроші. Оцінка базується на вторинних даних і не завжди
дає точне уявлення про роль, яку відіграють жінки, і тому її необхідно
доповнити обговореннями у фокус-групах та опитуваннями.

Вплив на продовольчий баланс і продовольчу безпеку
Катастрофи з великим впливом на сільськогосподарське виробництво, як
правило, мають серйозні наслідки для продовольчого балансу та продовольчої
безпеки на національному, провінційному, районному, сільському та
побутовому рівнях. До міжнародної продовольчої кризи 2007 року більшість
країн, що розвиваються, з дефіцитом продовольства поступово посилювали
свою залежність від торгівлі для задоволення своїх потреб у продовольчій
безпеці. Однак після кризи більшість із них тепер хотіли б збільшити
самозабезпеченість внутрішнього продовольства та/або продовольчі запаси,
щоб покращити продовольчу безпеку. Таким чином вони мінімізуватимуть
вплив власного населення на невизначений міжнародний ринок через потребу
в основних продовольчих товарах, особливо в рисі та пшениці. Дуже важливо

проаналізувати вплив катастрофи на продовольчий баланс і продовольчу
безпеку на всіх можливих рівнях, у тому числі на національному рівні та рівнях
домогосподарств, особливо у випадку країн, що розвиваються з низьким рівнем
доходів і дефіцитом продовольства.
Цей аналіз вимагатиме ретельного вивчення загальних потреб у харчових
продуктах (наприклад, для споживання людиною, кормів для тварин, насіння,
втрат і запасів, а також елементів продовольства, включаючи внутрішнє
виробництво харчових продуктів, запаси (як державні, так і приватні) та чистий
імпорт (імпорт мінус експорт). Вимоги щодо збільшення імпорту
продовольства мають прямий вплив на потреби в іноземній валюті та
платіжний баланс. Важливо також проаналізувати наслідки доступу до їжі для
бідних верств суспільства, які постраждали від катастрофи. У цьому контексті
Їжа є важливим компонентом національної мережі соціального захисту.
Програми «Продовольство за роботу» зазвичай слідують або стають навіть
більш важливими після великої катастрофи. Імовірними джерелами інформації,
пов'язаної з продовольчими балансами, є міністерство сільського господарства,
міністерство продовольства (у деяких країнах може бути таке окреме
міністерство), міністерство торгівлі, асоціації торгівлі товарами, національні
статистичні агентства та дослідження доходів і витрат домогосподарств.

Вплив на бідність у сільській місцевості
Бідність у більшості країн, що розвиваються з низьким рівнем доходу, загалом
є сільським явищем. Наприклад, на національному рівні приблизно вісімдесят
відсотків бідних у Бангладеш та Ємені живуть у сільській місцевості і в
основному залежать від сільського господарства для свого існування. Будь-яке
стихійне лихо, яке серйозно впливає на сільське господарство та сільське
населення, має серйозні наслідки для зростання бідності в сільській місцевості,
оскільки дрібні та маргінальні фермерські господарства та безземельні сільські
домогосподарства, як правило, є частиною найбідніших домогосподарств. У
багатьох країнах урбанізація відбувається дуже швидко, і біднота сільських
районів мігрує в міські райони в пошуках роботи. Отже, міські мегаполіси також
можуть мати велику частку бідних людей, які постраждали від катастрофи.
Проте існування бідності сильно варіюється від одного регіону до іншого
(міського чи сільського) та від одного виробничого сектора до іншого.

Наприклад, узагальнено нижче наведено профіль бідності (як відсоток
населення за межею бідності) за регіонами та секторами Бангладеш у 2000 році:
Таблиця 3.5 Розподіл бідності за регіонами та типами поселень, Бангладеш, 2000 р.
Регіон

Сільська бідність (%)

Міська бідність (%)

Національна
бідність (%)

Барісал

40

Читтагонг

48

Дакка

45

Кхулна

51

Раджшахі

61

Бангладеш

53

37

50

Рівень бідності, а також фактична кількість бідних людей набагато вищі в
сільській місцевості, ніж у містах. Отже, загальна кількість бідних, які живуть у
сільській місцевості, дуже висока, майже 85 відсотків у Бангладеш. Рівень
бідності майже на 50% вищий у районі Раджшахі (так званий хлібний кошик
Бангладеш, який має найвищий рівень бідності), ніж у відділі Барісал (з
найнижчим рівнем бідності). Навіть за звичайних умов бідність у Бангладеш
дуже висока. Зі збільшенням частоти та інтенсивності повеней і циклонів у цій
країні ймовірність серйозного впливу на бідність у сільській місцевості дуже
висока.
Через шкоду та збитки, спричинені катастрофою, багато з постраждалих
відчувають значне зниження доходів, що може призвести до збільшення
чисельності населення за межею бідності (у постраждалих районах та в країні в
цілому). Іншими словами, зросте навантаження на всі рівні влади щодо
реалізації програм боротьби з бідністю. Збільшення рівня бідності,
спричиненої катастрофами, також вплине на терміни досягнення цілей
розвитку тисячоліття (ЦРТ) на провінційному та національному рівнях.

Вплив на доступність сільськогосподарських ресурсів
Катастрофа може вплинути на якість і кількість сільськогосподарських ресурсів,
включаючи пошкодження сільськогосподарських угідь; загибель тяглових
тварин; пошкодження зрошувальних систем та обладнання; зберігається
насіння, корми, корми та добрива; сільськогосподарського обладнання та
техніки. Якщо не отримати компенсацію з інших частин країни (що неможливо
в разі пошкодження землі або зрошувальних систем), доступність більшості
постраждалих сільськогосподарських ресурсів зменшиться, а ринкові ціни
зростуть. У випадку з Бангладеш, наприклад, мусонні дощі та повені зазвичай
впливають на врожай рису в сезон Аман незабаром після його посадки.
Оскільки більшість врожаю рису пересаджується, це зменшує постачання
якісної розсади та виробництво рису. Щоб розсада була готова до пересадки ,
потрібно близько трьох -чотирьох тижнів. Таким чином, залежно від того, коли
настане повінь, втрачається або весь урожай (якщо немає часу на пересадку), або
сільськогосподарські ресурси, які використовуються для вирощування культури,
втрачаються і їх потрібно замінити (якщо врожай постраждав на ранніх стадіях).
За цих обставин катастрофа може призвести до зниження доходів від втрати
продукції рослинництва (втрата всього врожаю або зниження врожайності)
та/або підвищення виробничих витрат. Знову ж таки, будьте дуже обережні,
щоб переконатися, що немає подвійного обліку. Також майте на увазі, що може
знадобитися кілька місяців, перш ніж важливі сільськогосподарські ресурси
будуть імпортовані та доступні для фермерів. Це, безсумнівно, матиме негативні
наслідки для рослинництва, тваринництва або рибного господарства протягом
цього сезону.

Релевантні ціни для складання оцінки дала
Методологія DaLA використовує різні ціни, щоб зробити відповідні оцінки
збитків і збитків залежно від категорії активів, типу втрат і рівня в ланцюжку
поставок:
Ціни на ферму: Вихідні ціни на ферми відносяться до цін, які отримують
виробники (фермери, власники худоби та рибалки) за продукцію, яку вони
продають на фермі або на сусідньому ринку. Середні ринкові ціни
використовуються для оцінки вартості втрат виробництва для підсекторів
рослинництва, тваринництва та рибальства після катастрофи.

Оптові ціни: Оптові ціни відносяться до цін, за якими оптові торговці, торговці
або агропромисловість продають сільськогосподарську продукцію (оброблену
або необроблену) роздрібним торговцям. Різниця між оптовими та
сільськогосподарськими цінами, як правило, відображає витрати на
перетворення сирої сільськогосподарської продукції в оброблену продукцію.
Іншими словами, це досить хороша оцінка доданої вартості
агропромисловістю.
Роздрібні ціни: Роздрібні ціни відносяться до цін, за якими роздрібні торговці
продають
сільськогосподарську
продукцію
споживачам
або
сільськогосподарські ресурси виробникам. Різниця між оптовими та
роздрібними цінами, як правило, відображає витрати на комерціалізацію,
включаючи витрати на маркетинг і маркетингову націнку. У деяких країнах і на
критичні товари уряд може фіксувати роздрібні ціни. Однак, залежно від попиту
та пропозиції, фактичні ціни, які сплачують споживачі чи виробники, можуть
бути вищими за ті, які встановлюються урядом.
Закупівельні ціни: Закупівельні ціни відносяться до цін, за якими держава
закуповує (за умови, що уряд має діючу політику закупівель)
сільськогосподарську продукцію після збору врожаю. Закупівельні ціни, як
правило, служать мінімальним рівнем для ринкових цін. За таких обставин
виробники, як правило, зазнають збитків, але вони стикаються з меншим
ринковим ризиком, оскільки закупівельна ціна також є гарантованою ціною, а
ринок гарантується державою. Закупівельні ціни поширені в Індії, Бангладеш
та інших країнах, що розвиваються.
Імпортні ціни: як зазначено вище, після катастрофи країні, можливо, доведеться
імпортувати певні товари, щоб задовольнити внутрішні потреби. Це може
включати продукти харчування, сільськогосподарські ресурси, будівельні
матеріали, корми та ветеринарну медицину. Імпортні ціни на ці товари
відносяться до цін, які сплачуються імпортерами за товари і зазвичай відомі як
ціни CIF (вартість, страхування та фрахт). Будь-які внутрішні витрати на
транспортування та обробку, а також будь-які імпортні податки надходять до
ціни CIF і, отже, повинні бути додані до ціни CIF. Таким чином, загальний
рахунок за імпорт розраховується шляхом множення імпортованої кількості та
ціни CIF, сплаченої за імпорт певного товару.

Експортні ціни: Більшість країн мають порівняльні переваги в експорті певних
сільськогосподарських товарів. Катастрофа може негативно вплинути на
виробництво цих експортних товарів. Якщо припустити відсутність змін у
внутрішніх потребах, зниження виробництва призведе до зменшення кількості
товарів, доступних для експорту, а отже, і експортних надходжень, які
визначаються шляхом множення експортованої кількості на отриману ціну FOB
(безкоштовно на борту). Однак будь-які внутрішні витрати на транспортування
та перевантаження до внутрішнього порту необхідно відняти від ціни FOB, щоб
розрахувати експортні надходження для конкретного експортного товару.
Вартість заміни: Жодна з наведених вище цін не застосовується до предметів,
що не торгуються, які не надходять на ринок. Сюди входять такі об’єкти, як
сільська інфраструктура, зрошувальна система, сараї для тварин та інкубаторії.
Відновна вартість базується на вартості заміни цих пошкоджених активів. Його
можна розрахувати шляхом додавання вартості всіх необхідних витрат і вартості
робочої сили. Вартість ресурсів можна оцінити, помноживши необхідну
кількість на ринкову ціну на ці ресурси. Аналогічно вартість робочої сили
визначається множенням необхідної робочої сили на поточну ставку заробітної
плати. Крім того, можуть бути й інші витрати, такі як податки та вартість
обладнання. Вартість заміни може відрізнятися в різних частинах країни.
3.1.7 Відповідна інформація для оцінки
Залежно від катастрофи оцінка збитків і збитків повинна розпочатися через двачотири тижні після катастрофи. Іноді паводкові води може відступати навіть
довше. Протягом цього періоду уряд має зосередитися на трьох видах
діяльності. По-перше, вона має завершити роботу, пов’язану з гуманітарною
допомогою та наданням допомоги. По-друге, вона повинна зробити необхідні
фінансові та матеріально-технічні заходи для розміщення місії DaLA. По-третє,
необхідно зібрати базову інформацію та відповідні документи. Для успішного
завершення місії DaLA для сільськогосподарського сектора надзвичайно
важливо мати всю необхідну інформацію та команду учасників місії з належним
досвідом.

Вимоги до інформації
Інформаційні вимоги для проведення відповідної оцінки збитків і збитків можна
згрупувати в три категорії: (i) детальна базова інформація про всі фізичні активи
та виробничу діяльність для відповідних підгалузей сільського господарства
(можливо, до 10 років історичної дані, включаючи останній рік перед
катастрофою); (ii) інформація про збитки та збитки для кожного із
сільськогосподарських підсекторів та пов'язаних видів діяльності після
катастрофи; та (iii) інформацію, пов'язану з прогнозами сільськогосподарського
виробництва та матеріальних активів на майбутнє, включаючи рік, який
постраждав. Вся ця інформація має бути на національному рівні та розбита до
найнижчої можливої адміністративної одиниці. Ця інформація має стосуватися,
але не обмежуватися, наступних дій:
•

•
•
•
•
•

•

Культури: площа, врожайність і виробництво різних культур (одних і
багаторічних), використання сільськогосподарських ресурсів, наявність
матеріальних активів та сільськогосподарської інфраструктури,
включаючи зрошувальну систему.
Поголів'я: кількість, врожайність і виробництво худоби, використання
ресурсів тваринництва, наявність матеріальних активів та
інфраструктури тваринництва.
Рибне господарство: площа, врожайність і виробництво різних видів
рибного промислу, використання ресурсів рибальства, наявність
матеріальних активів та рибної інфраструктури.
Агропромисловість:
Рівень
використання
сільськогосподарської
сировини в агропромисловому комплексі, тип і розташування
агропромислового комплексу та коефіцієнти витрат-випусків.
Макроекономіка: ВВП сільського господарства, загальний ВВП,
коефіцієнти доданої вартості, платіжний баланс у сільському
господарстві, доходи та витрати в сільському господарстві та інфляція.
Рівні особистого та домашнього господарства: населення, пропозиція робочої
сили, попит на робочу силу, ставки заробітної плати, зайнятість,
безробіття, можливості для існування, рівень доходу сільського
домогосподарства та роль жінок у сільському господарстві.
Продукти харчування: виробництво, імпорт, експорт, запаси, мережа
соціального захисту, програма харчування за роботу, харчування, голод,
роль молочних продуктів, птиці та рибальства, а також роль
оброблених харчових продуктів.

•
•
•
•

сільській місцевості: національні та регіональні рівні бідності за певний
час і за сільськими та міськими секторами, а також критерії для
визначення рівнів бідності.
Сільськогосподарські ресурси: виробництво, споживання, розподіл, імпорт та
експорт за типом ресурсів та місцем розташування, рівнями
продуктивності різних ресурсів.
Сільськогосподарські ціни: сільськогосподарські ціни , закупівлі, гарантовані,
оптові, роздрібні, експортні та імпортні ціни на всі сільськогосподарські
ресурси та продукцію, а також маркетинг ресурсів та продукції.
Сільськогосподарська торгівля: експорт та імпорт сільськогосподарських
витрат, продукції та супутніх продуктів за країнами та видами
транспорту.

Необхідно докласти всіх зусиль, щоб гарантувати відсутність подвійного обліку,
відсутність прогалин у критичній інформації та перехресну перевірку
інформації на якість.

Джерела інформації
Джерела інформації можуть відрізнятися залежно від сільськогосподарського
підсектору, сектора, регіону та країни. Однак загальний і критичний список
імовірних джерел інформації наведено нижче.
•
•
•

Національні та регіональні органи статистики
Дані перепису (наприклад, сільське господарство, населення, кредит)
Обстеження доходів і витрат домогосподарств або домогосподарств

•
•
•
•
•
•
•
•

Спеціалізовані польові обстеження після стихійного лиха
Супутникові фотографії (до і після катастрофи)
Виїзні виїзди в уражені райони
Урядові звіти про катастрофу
Звіти агентств ООН про катастрофу
Звіти національних або міжнародних НУО
Інтерв’ю із зацікавленими сторонами
Газетні статті (місцеві та національні)

3.1.8 Склад команди оцінювання
Склад групи оцінки збитків і збитків може відрізнятися залежно від типу
стихійного лиха та ступеня ймовірної шкоди сільськогосподарським
підсекторам. Однак до складу групи з оцінки повинні входити такі експерти:
•
•
•
•
•
•
•

Економіст сільського господарства
Інженер цивільного та сільського господарства
Фахівець з питань сільського господарства
Агроном
Спеціаліст з тваринництва
Спеціаліст рибного господарства
Технолог харчування

В ідеалі ці експерти повинні мати попередню підготовку з методології DaLA,
особливо в контексті сільського господарства. В іншому випадку таку навчальну
програму слід організувати до початку фактичного оцінювання. Хтось із
представників статистичного агентства також має бути частиною команди та
служити довідником для інформування сільськогосподарської команди (а також
інших) про всю необхідну інформацію, яка може бути або не бути доступною
через статистичне агентство. Нарешті, дуже важливо переконатися, що в
статистичній інформації немає прогалин і що жодна суперечлива інформація
не проходить через програму забезпечення якості. У цьому процесі можуть
керувати місцеві експерти.

3.2 Промисловість
3.2.1 Загальні міркування
Виробничий або промисловий сектор страждають від будь-яких катастроф і
можуть зазнати руйнування активів, а також збитків або змін у потоках його
економіки. Крім того, галузі промисловості, які для виробництва
використовують сировину, отриману з інших галузей економіки (наприклад,
харчова промисловість), можуть зазнати виробничих втрат, навіть якщо не було
пошкоджено безпосередньо промислових об'єктів.
Як і у випадку з іншими секторами, вартість збитків у промисловості спочатку
вимірюється у натуральному вираженні, а згодом перетворюється у грошове

вираження з використанням вартості реконструкції або відновлення знищених
активів. Рекомендація полягає в тому, щоб використовувати ціни, які повернули
б активи до тих же стандартів якості та кількості, які вони мали до катастрофи.30
Втрати у виробничому секторі відносяться до величини падіння промислового
виробництва та збільшення операційних витрат, які можуть виникнути в
результаті катастрофи. Відновлення після катастрофи , з іншого боку, може
фактично призвести до збільшення попиту та виробництва певних
промислових товарів.
Оцінка збитків і збитків у цьому секторі є складнішою, ніж в інших секторах, з
огляду на, як правило, велику кількість промислових цехів різного розміру та
типу в різних галузях промисловості. Тому паралельно з виїздами на місця слід
проводити спеціальне вибіркове обстеження постраждалих промислових
підприємств. Його результати поєднуються з наявною базовою інформацією,
щоб охопити весь сектор.
Інженери-будівельники або промислові інженери є частиною групи оцінки для
оцінки збитків у цьому секторі, тоді як промислові інженери та економісти
відповідають за оцінку збитків.
3.2.2 Базова інформація
Для забезпечення кількісної бази, необхідної для оцінки, отримано базову
інформацію про характеристики та потужність виробничого сектору та його
різних галузей діяльності. Інформація включає:
•
•

Кількість і розміри промислових підприємств у зоні ураження, за
галузями промисловості.
Типові фізичні об’єкти в кожному з перерахованих вище, включаючи
опис кількості та потужностей промислового обладнання та машин.

Можливість реконструкції або заміни з використанням покращених стандартів, стійких до
катастроф, як частина стратегії «кращого відновлення», вводиться пізніше при оцінці потреб у
відновленні та реконструкції. Багаторічна інфляція також вводиться в оцінку потреб, якщо
відновлювально-відновлювальні роботи триватимуть більше одного календарного року.
30

•
•

Інформація про річну або місячну валову продукцію для кожного
промислового підприємства.
Кількісна інформація про звичайне призначення промислових товарів,
як для внутрішнього використання, так і для експорту в інші країни.

Цей тип інформації зазвичай доступний в останньому промисловому
обстеженні чи переписі населення, які могли бути проведені або міністерствами
промисловості, або статистичним управлінням. Національне статистичне
управління може надати додаткову інформацію з національних рахунків.
Оскільки деяка інформація може бути застарілою на момент оцінки, прогнози
на поточний рік необхідно робити на основі останніх темпів зростання сектору.
Додаткову інформацію можна отримати через прямі контакти з палатами
приватного сектору або промисловими асоціаціями, які можуть мати
інформацію про встановлені потужності та виробництво партнерів. Фактично,
такі органи приватного сектору можуть стати корисними партнерами у
проведенні оцінки, оскільки вони, ймовірно, зацікавлені у визначенні потреб
після катастрофи для реабілітації, відновлення та реконструкції.
Для цілей оцінки слід встановити типологію галузей промисловості за галузями
промислової діяльності, розмірами та приватною чи державною власністю.
Національна система бухгалтерського обліку визначає, які галузі промислової
діяльності слід аналізувати.
3.2.3 Ситуація після катастрофи та результативність
Щоб оцінити величину збитку та оцінити збитки, наслідки катастрофи
досліджуються під час польових відвідувань групою оцінки сектору та
об’єднуються з інформацією з вибіркового обстеження типових промислових
підприємств, згаданих вище.
Будь-які наявні звіти, хоч би частково охоплені, використовуються разом із
польовим відвідуванням та вибірковим обстеженням, згаданим вище, для оцінки
кількості промислових підприємств кожного попередньо визначеного типу, які
зазнали повного або часткового знищення та чиє виробництво може
постраждати. прямо чи опосередковано через катастрофу.

Виїзди групи оцінювання на місця разом із відповідями на анкету вибіркового
опитування 31повинні дати змогу визначити середній тип і величину збитку для
кожної категорії промислових підприємств, час зупинки або зниження
виробництва з різних причин, 32 а також ймовірні вимоги до відновлення. та
реконструкція. Вартість одиниці ремонту та відновлення на реконструкцію та
заміну матеріальних активів визначаються під час цього польового відвідування,
як і витрати на заміну обладнання та машин. Інформацію отримують шляхом
інтерв’ю з керівниками та представниками галузі. Слід зазначити будь-які
труднощі та обмеження, які передбачають власники галузей, наприклад, щодо
фінансових і кредитних вимог, наявності сировини та матеріалів, наявності
робочої сили, часу, необхідного на заміну спеціалізованого обладнання та
машин тощо.
На основі зібраної інформації та в поєднанні з базовими даними про існуючі
фізичні потужності та нормальне виробництво без катастроф, можна буде
розробити сценарій того, як секта чи ймовірно буде функціонувати, доки не
буде досягнуто повне відновлення та реконструкція. Сюди входить розробка
окремих календарів для ремонту та реконструкції будівель та інших об’єктів,
заміни обладнання та машин, а також для відновлення нормального або
безаварійного рівня виробництва з часом.
3.2.4 Оцінка збитків і збитків
Розмір збитків у цьому секторі слід оцінювати на основі вартості відновлення
або ремонту будівель та інших супутніх об’єктів, які були повністю або частково
зруйновані. Сюди також входить відновна вартість знищених меблів,
устаткування, машин та матеріалів за умови, що вони замінюються з такою ж
потужністю та якістю, що й до катастрофи.33

Копія анкети, розробленої для цього типу вибіркового обстеження промислових і торгових
цехів, додається як додаток до цих інструкцій. Він вимагає лише незначної адаптації, щоб
отримати інформацію про різні типи промислових галузей, що існують у постраждалій країні
(які галузі включати, визначається системою національних рахунків).
32 Зупинка або спад виробництва може мати кілька можливих причин, наприклад: руйнування
приміщень, обладнання та машин; тимчасова недоступність джерел електроенергії та води; і
тимчасова відсутність достатньої кількості робочої сили та ресурсів для переробки.
33 Більш високі витрати, пов’язані з поверненням до вдосконалених, стійких до стихійних лих
стандартам та модернізацією існуючих конструкцій, повинні бути включені як частина подальшої
31

З огляду на, як правило, дуже велику кількість, розмір і тип промислових
підприємств у постраждалій зоні, оцінка збитків повинна спиратися на
інформацію з паралельного вибіркового обстеження для визначення середніх
значень збитків для кожної галузі промисловості та обліку кількості кожен вид
промисловості, який був повністю або частково знищений. Потім проводиться
екстраполяція величини збитків, що охоплюють усі промислові підприємства в
зоні ураження, на основі передбачуваного співвідношення зруйнованих до
загальної кількості промислових цехів. (У деяких випадках може бути
використано те саме співвідношення, що і в житловому секторі). Точність цієї
екстраполяції, безумовно, має першорядне значення, і команда оцінювання має
приділити достатньо часу для обговорення та узгодження співвідношення, щоб
результати були повністю надійними.
Оцінка втрат здійснюється на основі кількох міркувань, і тимчасові рамки дуже
важливі. Збитки, як правило, відбуваються протягом періоду часу, необхідного
для повної реконструкції приміщень, заміни зруйнованого обладнання та
повної доступності та потоку сировини та матеріалів. Втрати, ймовірно,
виникнуть від:
•
•
•
•
•
•
•

Пошкодження промислових потужностей у вигляді зруйнованих
будівель, обладнання та машин.
Тимчасове припинення виробництва через відсутність електроенергії
або води.
Тимчасове порушення доступу та надходження сировини.
Тимчасова відсутність або нестача робочої сили.
Майбутня недоступність сировини в агропромислових підприємствах
через очікувані майбутні втрати в сільському господарстві,
тваринництві та рибному виробництві.34
Недостатній або відсутній оборотні кошти на підприємстві.
Можливі зміни (зниження або збільшення) попиту на вироблені товари,
які можуть виникнути внаслідок можливого узагальненого зниження

оцінки потреб в оцінку. Якщо з якихось причин тільки зруйноване обладнання та техніку можна
замінити більш сучасною та ефективною технікою, при оцінці потреб необхідно враховувати
додаткові витрати.
34Це типовий випадок для харчової промисловості, але також застосовний для інших підприємств
агропромислового комплексу, які в майбутньому можуть зіткнутися з нестачею сировини через
втрати в первинному сільському господарстві, тваринництві та рибному виробництві.

доходів населення та очікуваного високого попиту на матеріали для
реконструкції відповідно.
Для групи з оцінки промислового сектора важливо отримати або розробити
вичерпний календар того, як і коли можна подолати обмежувальні фактори,
беручи до уваги обмежену доступність адекватного фінансування.
Оцінені збитки повинні включати як можливе зниження виробництва, так і
збільшення експлуатаційних витрат. Втрати від падіння виробництва
оцінюються на основі очікуваного періоду часу, необхідного для досягнення
нормального рівня виробництва або рівня виробництва перед катастрофою.
Збільшення операційних витрат може виникнути з таких причин:
•
•
•

•

Оплата понаднормової роботи персоналу за догляд та вирішення
найбільш нагальних проблем одразу після катастрофи.
Оренда альтернативних приміщень під час відбудови чи ремонту
зруйнованих або пошкоджених.
Тимчасове придбання електроенергії та води для виробничого процесу
з альтернативних джерел, таких як оренда або придбання портативних
електрогенераторів, або використання бутильованої води, а не
водопровідної.
Тимчасове придбання сировини з альтернативних джерел, які можуть
бути дорожчими та/або знайти у віддалених місцях, включаючи інші
країни.

Розрахункові значення збитків і збитків слід розбити відповідно до власності
державного та приватного секторів. Нагадаємо, що деякі промислові
підприємства можуть належати державному сектору, деякі — приватному
сектору, а деякі — спільною власністю.
3.2.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
Команда з оцінки промислового або виробничого сектора повинна зробити
додаткові оцінки впливу як на макроекономічному, так і на особистому або
домашньому рівнях і надати їх відповідним членам групи з оцінки, які
займаються аналізом впливу.

Для аналізу макроекономічного впливу слід оцінити та надати макроекономісту
в групі оцінки такі цифри:
•
•

•
•

Значення і календар втрат промислового виробництва, виражені в
поточній вартості, які будуть використовуватися для аналізу впливу
стихійного лиха на валовий внутрішній продукт і зростання.
Імпортований компонент витрат на реконструкцію промислового
сектору (включаючи товари, які не виробляються в постраждалій країні
і які доведеться імпортувати з-за кордону), виражений у відсотках (%)
потреб у реконструкції після того, як вони були оцінені (що мають бути
використовується для аналізу впливу на платіжний баланс).
Значення податкових надходжень, які не будуть нараховані урядом
через падіння промислового виробництва (використовувати для аналізу
впливу на фіскальний сектор).
Значення зниження виробництва та підвищення виробничих витрат у
випадку державних промислових підприємств (використовуватимуться
при аналізі фіскального сектору).

Для аналізу особистого або домашнього впливу оцінки втрат промислового
виробництва та пов’язаного впливу на зайнятість повинні бути надані особі
(особам), відповідальному за суб’єкта.

3.3 Комерція
3.3.1 Загальні міркування
Сектор торгівлі або торгівлі зазнає будь-яких катастроф, через знищення його
матеріальних активів і втрати продажів або інші зміни в потоках його економіки.
Як прийнято, збиток у торгових підприємствах спочатку вимірюється у
натуральному вираженні, а згодом перетворюється в грошовий вираз із
використанням вартості реконструкції або заміни знищених матеріальних
активів у тих самих стандартах якості та кількості, які вони мали до катастрофи.35

Можливість реконструкції або заміни з використанням покращених стандартів, стійких до
катастроф, як частина можливої стратегії «кращого відновлення», розглядається під час оцінки
потреб у відновленні та реконструкції. Багаторічну інфляцію слід додати до оцінки потреб
35

Втрати в торгівлі або торгівлі стосуються зниження продажів товарів і
збільшення операційних витрат, які можуть виникнути в результаті катастрофи.
Однак на етапі реконструкції після стихійного лиха попит на продаж
будівельних матеріалів та обладнання може зростати і компенсувати, а іноді й
перевищувати збитки. Однак ці збільшення попиту оцінюються пізніше, і
початкова оцінка втрат не повинна враховувати такий позитивний непрямий
вплив реконструкції.
Оцінка збитків і збитків у цьому секторі є складнішою, ніж в інших секторах, з
огляду на, як правило, велику кількість існуючих комерційних магазинів різного
типу та розміру в постраждалих районах. Тому паралельно з оцінкою
проводиться спеціальне вибіркове обстеження комерційних установ , яке
використовується в поєднанні з наявною базовою інформацією для охоплення
всього сектору.36
Інженери-будівельники повинні в групі оцінки оцінити збитки, тоді як
економісти оцінюють збитки.
3.3.2 Базова інформація
Для забезпечення кількісної бази, необхідної для оцінки, необхідно отримати
наступну базову інформацію про характеристики та потенціал сектора торгівлі
або торгівлі:
•
•
•
•

Кількість і розміри комерційних закладів у районі, за видами торгівлі.
Типові фізичні об'єкти в кожному з перерахованих вище, включаючи
опис стандартних меблів, обладнання та зберігання товарів.
Інформація про вартість річного або місячного валового обсягу
продажів для кожного комерційного закладу.
Кількісна інформація про звичайне призначення продажу, незалежно
від того, чи призначені вони для внутрішнього споживання або для
експорту за кордон.

кожного разу, коли заходи з відновлення та реконструкції триватимуть більше одного
календарного року.
36Насправді, спільне вибіркове опитування зазвичай проводиться для галузей промисловості та
торгівлі, оскільки значна частина необхідної інформації є однаковою для обох.

Цей тип інформації зазвичай доступний в останньому опитуванні торгівлі чи
переписі населення, яке, можливо, було проведено міністерством торгівлі
та/або статистикою. Додаткову інформацію можна отримати з національних
рахунків, якими керує національне статистичне управління. Оскільки на момент
оцінки ця інформація може бути застарілою, прогнози на поточний рік
необхідно робити на основі останніх темпів зростання сектору.
Додаткову інформацію можна отримати через прямі контакти з представниками
торгових палат приватного сектору, які зазвичай мають детальну інформацію
про потужності та продажі. Фактично, такі органи приватного сектору повинні
стати партнерами у проведенні оцінки, оскільки вони зазвичай зацікавлені у
визначенні потреб після катастрофи для відновлення та реконструкції.
Типологія комерційних магазинів, які перебувають у приватній або державній
власності, включається в оцінку.
3.3.3 Ситуація після катастрофи та результативність
Команда з оцінки сектора торгівлі здійснює польовий візит для визначення
наслідків стихійного лиха в торгових або торгових магазинах. Це, у поєднанні з
вибірковим обстеженням типових комерційних установ, призводить до оцінки
вартості збитків та оцінки збитків.
Будь-які наявні звіти з етапу надзвичайних ситуацій — хоч би частково охоплені
— повинні використовуватися разом із польовим візитом та вибірковим
обстеженням для оцінки кількості торговельних закладів кожного попередньо
визначеного типу, які зазнали повного чи часткового знищення та чиї продажі
прямо чи опосередковано вплине катастрофа.
Виїзди групи оцінювання на місця разом з інформацією з відповідей на анкету
вибіркового опитування 37 повинні дозволити визначити середній тип і
величину збитку для кожного типу торговельного підприємства, час зупинки

Копія анкети, розробленої для цього типу вибіркового обстеження промислових і торгових
цехів, додається як додаток до цих інструкцій. Він вимагає лише незначної адаптації, щоб
отримати інформацію про різні види торгівлі в постраждалій країні, яку можна отримати з
системи національних рахунків.
37

або зниження продажів через різні причини, 38 а також ймовірні вимоги. на
відновлення та реконструкцію. Під час тих самих польових візитів інформація
також отримується шляхом інтерв'ю з торговцями та будівельними
підрядниками щодо витрат на реконструкцію одиниць та заміну на відновлення
матеріальних активів та заміну обладнання та запасів товарів. У цей час визначте
будь-які труднощі чи обмеження, передбачені власниками (наприклад,
фінансові та кредитні вимоги, наявність товарів для продажу, наявність робочої
сили тощо).
На основі зібраної інформації, а також базових даних про існуючі фізичні
потужності та нормальний обсяг продажів або обсяги продажів без катастроф,
можна буде розробити ймовірний сценарій функціонування сектору до
досягнення повного відновлення та реконструкції. Це включатиме розробку
окремих календарів для ремонту та реконструкції будинків та інших об’єктів,
заміни обладнання та товарів для продажу, а також для відновлення
нормального або некатастрофічного рівня продажів із часом.
3.3.4 Оцінка збитків і збитків
Вартість збитків у цьому секторі оцінюється на основі вартості відновлення або
ремонту повністю або частково зруйнованих будівель та інших супутніх
об'єктів, а також на основі відновної вартості знищених меблів, обладнання та
запасів товарів, що підлягають продажу, припускаючи, що вони замінюються з
такою ж потужністю та якістю, що й до катастрофи.39
Ймовірно, що в ураженій зоні буде виявлено дуже велику кількість торгових
установ різного розміру та типу, і оцінка збитку повинна спиратися на
інформацію, отриману з уже згаданого паралельного вибіркового обстеження,
щоб визначити середні значення збитків для кожного типу торгівлі. Вибіркове
Зупинка або зниження продажів може бути спричинено кількома можливими причинами,
такими як знищення приміщень, обладнання та машин, тимчасова недоступність ресурсів, таких
як електроенергія та вода, та тимчасова відсутність достатньої кількості робочої сили та товарів
для продажу.
39 Більш високі витрати, пов’язані з поверненням до вдосконалених стандартів, стійких до
стихійних лих, та модернізацією існуючих конструкцій, повинні бути включені в подальшу
оцінку потреб в оцінку. Якщо з якихось причин зруйноване обладнання та техніку можна
замінити лише більш сучасною та ефективною технікою, при оцінці потреб необхідно
враховувати додаткові витрати.
38

опитування також містить кількість кожного типу торгівлі, які були повністю або
частково знищені. Потім проводиться екстраполяція величини збитку на основі
передбачуваного співвідношення зруйнованих до загальної кількості магазинів
(використовуючи, можливо, те саме співвідношення, яке було отримано в
житловому секторі, якщо це вважатиметься доцільним), що охоплює всі торгові
заклади. Точність цієї екстраполяції, безумовно, має першорядне значення —
група оцінювання повинна приділяти достатньо часу для обговорення та
узгодження співвідношення, щоб результати були надійними.
Оцінка величини втрат базується на кількох міркуваннях, при цьому дуже
важливі часові рамки їх виникнення. Збитки зазвичай відбуваються протягом
періоду часу, необхідного для повної реконструкції приміщень, заміни
зруйнованих меблів та обладнання, а також повної наявності та потоку
сировини для продажу. Збитки можуть виникнути через:
•
•
•
•
•

•
•

Пошкодження активів сектору у вигляді руйнування будівель, меблів та
запасів товарів для продажу.
Тимчасове припинення продажів через відсутність електроенергії або
води.
Тимчасове порушення доступності та надходження товарів.
Тимчасова відсутність або нестача робочої сили.
Майбутня недоступність товарів для продажу, яка може бути пов’язана з
майбутніми очікуваними втратами в сільському господарстві,
тваринництві та рибному виробництві.40
Недостатній або відсутній оборотні кошти на комерційному
підприємстві.
Можливі зміни (зниження чи збільшення) попиту на товари, які можуть
виникнути внаслідок можливого загального зниження доходів
населення та очікуваного високого попиту на матеріали для
реконструкції відповідно.

Таким чином, важливо, щоб група оцінювання торговельного сектора отримала
або розробила вичерпний календар того, як і коли можна було б подолати
Це стосується харчових продуктів, отриманих з харчової промисловості, але також стосується
товарів інших агропромислових підприємств, які в майбутньому можуть зіткнутися з нестачею
сировини через втрати в первинному сільському господарстві, тваринництві та рибному
виробництві.
40

обмежувальні фактори, враховуючи обмежену доступність адекватного
фінансування.
Оцінені збитки повинні включати як можливе зниження продажів, так і
збільшення операційних витрат. Втрати від падіння продажів оцінюються на
основі очікуваного періоду часу, необхідного для досягнення нормального рівня
продажів або рівня продажів до катастрофи після подолання проблем,
описаних вище. Збільшення операційних витрат може виникнути з таких
причин:
•
•
•
•

Оплата понаднормової роботи персоналу для відвідування та
вирішення найбільш нагальних проблем одразу після катастрофи.
Оренда альтернативних приміщень під час відбудови чи ремонту
зруйнованих або пошкоджених.
Тимчасове придбання електроенергії та води з альтернативних джерел,
таких як оренда або придбання портативних генераторів електроенергії.
Тимчасове придбання товарів для продажу з альтернативних джерел,
які можуть бути дорожчими та/або розташовані у віддалених місцях,
включаючи інші країни.

Приблизні цифри збитків та збитків слід розбити відповідно до власності
приватного та державного секторів. Зауважте, що підприємства торгівлі можуть
перебувати у державному секторі, у приватному секторі, а в деяких випадках і у
спільній власності.
3.3.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
Команда оцінки сектора торгівлі або торгівлі повинна зробити додаткові оцінки
факторів, які мають вплив як на макроекономічному, так і на особистому або
сімейному рівнях, і повинна надати ці оцінки відповідним членам групи оцінки,
які займаються аналізом впливу.
Для аналізу макроекономічного впливу необхідно оцінити такі значення:

•
•

•

•

Значення та календар втрат у збуті, виражені в поточній вартості, які
будуть використані для аналізу впливу стихійного лиха на валовий
внутрішній продукт та зростання.
Імпортований компонент витрат на реконструкцію комерційного
сектору (предмети, які не виробляються в постраждалій країні і які
доведеться імпортувати з-за кордону), виражений у відсотках (%) потреб
у реконструкції після їх оцінки. Інформація використовується для
аналізу впливу на платіжний баланс.
Орієнтовні значення податкових надходжень (податок з продажу або
податку на додану вартість, залежно від податкової структури країни),
які не будуть нараховані урядом через зниження обсягів комерційних
продажів. Інформація буде використана для аналізу впливу на
фіскальний сектор.
Значення зниження обсягів продажів та підвищення виробничих
витрат, що виникли внаслідок катастрофи, у випадку державних
торговельних підприємств (буде використано для аналізу фіскального
сектору).

Для аналізу особистого або домашнього впливу оцінки втрат від комерційних
продажів і пов’язаного впливу на зайнятість надаються особі(ам), відповідальній
за суб’єкт.

3.4 Туризм
3.4.1 Загальні міркування
Сектор туризму дуже вразливий до наслідків і наслідків різноманітних
катастроф. Це пояснюється трьома основними причинами: по-перше, часте
розміщення його активів у вразливих прибережних районах; по-друге,
нестабільність туристичного попиту через страх або дезінформацію про
можливі наслідки катастроф; і, по-третє, з огляду на сезонність туризму
високого попиту, дохід від усього туристичного сезону часто втрачається після
катастрофи.
Ліжкова місткість готелю є показником доступності активів у секторі
(можливість надавати послуги та приймати як іноземних, так і внутрішніх
туристів.) Після стихійних лих ліжкомісність зменшується через повне або
часткове руйнування готелів та інших об’єктів. Тривале прибуття туристів,

особливо іноземних, залежить від сприйняття того, що сталося в постраждалій
зоні після катастрофи 41 , а дезінформація може зіграти негативну роль у
відновленні попиту на туристичні послуги. Таким чином, час, необхідний для
повного відновлення туристичного попиту після катастрофи, може бути
довшим, ніж час, необхідний для відновлення постраждалої місткості.
Негативний вплив стихійних лих на туризм виражається у зменшенні суми
валютних надходжень, можливому зменшенні внутрішньої зайнятості та
можливому зменшенні надходжень уряду, оскільки в багатьох країнах діють
спеціальні податки на прибуток від туризму. Країни, чий туристичний сектор
становить значну частину валового внутрішнього продукту, логічно були б
більш вразливими, ніж ті, де туризм обмежений.
Збиток у цьому секторі спочатку оцінюється у натуральному вираженні. Згодом
він перетворюється на грошову вартість повернення активів до тих же
стандартів якості та кількості, що й до катастрофи, шляхом використання витрат
на ремонт, реконструкцію або заміну активів сектора.42
Втрати в цьому секторі стосуються, з одного боку, зниження надходжень через
тимчасову відсутність знищених активів та зменшення кількості туристів; з
іншого боку, до вищих витрат на експлуатацію туристичних об'єктів
(наприклад, забезпечення водою та електрикою з альтернативних джерел) та
несподіваних витрат на туристичну рекламу, щоб переконати відвідувачів
повернутися. Ці втрати мають подвійний вплив, оскільки вони можуть не тільки
знизити ВВП, але й негативно вплинути на платіжний баланс, оскільки значний
валютний потік може бути перерваний. Про це мова піде пізніше.

Така ситуація сталася в Мексиці після початку пандемії свинячого грипу. Іноземні туристи, які
мають значний вплив на економіку країни, перестали відвідувати туристичні об’єкти Мексики,
незважаючи на те, що грип був відносно легким і що в деяких туристичних районах (наприклад,
Канкун) не було смертей від грипу. Всього лише в 2009 році збитки від доходів від іноземного
туризму склали 2300 мільйонів доларів США.
42 Як і в будь-якому іншому секторі, можливий ремонт, реконструкція або заміна туристичних
активів із застосуванням покращених стандартів, стійких до стихійних лих, як частина стратегії
«побудови кращої» реконструкції, слід розглянути пізніше при оцінці потреб у відновленні та
реконструкції. При цьому багаторічна інфляція додається щоразу, коли програма реконструкції
триває більше одного календарного року.
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Знову ж таки, у цьому секторі детальна оцінка всіх туристичних об’єктів повинна
проводитися окремо, оскільки активи зазвичай відрізняються один від одного,
а підхід до розробки типових типів активів, що використовуються в житловому
секторі, не підходить. Потім це включатиме відвідування всіх постраждалих
туристичних курортів і об’єктів. Допомогу можна отримати від існуючих
готельних асоціацій в країні.
Команда з оцінки вимагає, щоб архітектори та інженери-будівельники оцінили
вартість збитків, а економіст оцінив збитки.
Зауважте, що туристичний сектор не може бути визначений як окремий сектор
у системі національних рахунків деяких країн, а може бути частиною сектору
торгівлі. Коли це так, значення збитків і збитків для туризму слід додати до
сектору торгівлі. Туризм був включений як окремий сектор у ці рекомендації,
оскільки в деяких невеликих країнах, особливо в країнах з розвитком малих
острівців, туристична діяльність часто становить значну частину ВВП, і тому
вона окремо розглядається в національних рахунках.
3.4.2 Базова інформація
Нижче наведено мінімум кількісної базової інформації, необхідної для оцінки
збитків і збитків для туристичного сектору:
•
•
•
•
•

Кількість, розмір і розташування всіх туристичних об’єктів, які існують
у постраждалих районах.
Опис і кількість типових меблів, обладнання та інших товарів, які
зазвичай присутні.
Статистичні дані щодо прибуття та сезонних коливань туристів, як
внутрішніх, так і іноземних, оскільки вони, ймовірно, будуть різними.
Інформація про середню тривалість перебування туристів у країні чи
районі та про їх середні витрати (як для внутрішніх, так і для іноземних
туристів).
Дані про будь-які збори або спеціальні податки, які стягуються з
іноземних громадян, включаючи візові збори, спеціальні туристичні
податки тощо.

Місцем пошуку та отримання більшої частини базової інформації є статистичне
управління країни, оскільки зазвичай там зберігаються дані про кількість і

походження туристів, що прибувають, а також сезонні коливання. Також є дані
про середню тривалість перебування туристів та їхні середні витрати. Багато
країн, чий туризм є важливим, проводять щорічні дослідження сектора.
Асоціація туристичних операторів або підприємців приватного сектора може
мати детальну інформацію для базової лінії, а також, ймовірно, готова
співпрацювати в оцінці.
3.4.3 Ситуація після катастрофи та результативність
Важливо здійснити детальний виїзд на місце, щоб отримати з перших рук
знання про наслідки катастрофи на інфраструктуру та об’єкти сектору. Ця
інформація використовується для оцінки вартості збитків та для оцінки збитків.
Під час візиту проводяться спеціальні інтерв’ю з власниками готелів та
туристичними операторами, щоб отримати їхнє бачення ситуації та визначити
їхні особливі потреби у відновленні та реконструкції. Інша важлива інформація,
отримана під час інтерв'ю, полягає в тому, чи є страхування, і чи покриває воно
як інфраструктуру, так і втрати прибутку.
Будь-які наявні звіти з етапу надзвичайних ситуацій — незалежно від того,
наскільки вони частково охоплені — повинні бути зібрані та використані для
керівництва польовим візитом. Це забезпечить відвідування та оцінку всіх
постраждалих активів сектору. Цілком імовірно, що власники готелів замовили
оцінку приватним оцінювачам і/або страхові компанії, які покривають активи,
зробили власні оцінки. Команда з оцінки повинна докласти всіх зусиль, щоб
отримати таку інформацію до її оцінки.
Група оцінки для сектора повинна відвідати приватних будівельних підрядників,
які працюють у постраждалій зоні, щоб отримати інформацію про типові
витрати на будівництво та ремонт блоків, які можуть бути використані для
оцінки збитків. Команда також повинна зібрати висновки щодо необхідної
тривалості ремонту/реконструкції.
Під час польового візиту група оцінювання має отримати дані безпосередньо
від власників готелів і туристичних операторів про фактичну зайнятість ліжок

після катастрофи. Це можна використовувати як порівняння із звичайними
тенденціями та умовами, які не відбуваються у зв’язку з катастрофами.43
Використовуючи цю інформацію на місцях у поєднанні з базовими даними,
зібраними раніше, група оцінювання розробляє сценарій того, як ліжко-послуги
сектору будуть відновлені під час реконструкції. Також слід робити прогнози
щодо відновлення туристів, окремо розглядаючи вітчизняних та іноземних
туристів, пам'ятаючи, що реконструкція ліжкомісних можливостей і попит на
туристичні послуги не обов'язково збігаються. Відновлення прибуття іноземних
туристів може бути невизначеним, але в прогнозах можна використовувати
інформацію про попередні катастрофи. Також можна врахувати кампанії для
адекватного інформування потенційних клієнтів за кордоном.
Описані вище оцінки та прогнози повинні дозволити підготувати календар
відновлення сектору з часом, який можна використовувати для подальшої
оцінки втрат.
3.4.4 Оцінка збитків і збитків
Вартість пошкодження повинна бути оцінена як вартість відновлення або ремонту
всіх будівель і супутніх споруд, які були (повністю або частково) зруйновані, а
також відновна вартість знищених меблів, обладнання та інших товарів у
будівлях, що знаходяться під припущення, що вони замінені або перебудовані
відповідно до стандартів якості та кількості до катастрофи. 44Зайве говорити, що
ці витрати базуються на фактичних витратах на будівництво та ремонт,
отриманих групою оцінки після відвідування авторитетних будівельних
підрядників та/або після перегляду оцінок страховика.
У рамках оцінки збитків робиться чітке визначення термінів, необхідних для
реконструкції та відновлення номінальної потужності. Це забезпечить суттєві
вихідні дані для оцінки втрат.

Будьте обережні, щоб не використовувати оптимістичні оцінки заповнюваності готелів,
засновані на великій бригаді гуманітарної допомоги, перебування яких не є довгостроковим або
не пов’язане з туризмом, і які можуть спотворити оцінки щодо реального зниження кількості
іноземних туристів.
44Покращення якості та кількості у формі стратегії «побудови кращої» реконструкції залишається
важливим фактором для подальшої оцінки потреб після стихійного лиха.
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Щоб уникнути подвійного обліку в оцінці, команда повинна переконатися, що
збитки, завдані екологічним активам і туристичним послугам, належним чином
включені в оцінку екологічного сектора. Крім того, лише тоді, коли пошкоджені
дороги, а також послуги з водопостачання, каналізації, електроенергії та зв’язку
належать і керуються готелями, вони повинні бути включені до сектору туризму.
Якщо ні, їх слід віднести до секторів транспорту, зв’язку, водопостачання та
водовідведення та електроенергії відповідно.
Для оцінки втрат група з оцінки може спочатку припустити, що втрати
відбуваються протягом часу, необхідного для реконструкції ліжкоємності; а
потім слід ретельно ввести найбільш вірогідну модель відновлення для
іноземного туризму, яка дозволить повне відновлення попиту. Інакше кажучи,
збитки слід оцінювати за період часу, визначений:
•
•

Ремонт або відновлення фізичних або екологічних активів, які були
пошкоджені, та/або
Іноземні туристи долають страх чи нестачу інформації.

Команда з оцінки має знати, що кількість туристів з-за кордону може
зменшуватися протягом усього туристичного сезону, враховуючи час,
необхідний для відновлення активів, а також необхідність розробки та
проведення інформаційних та рекламних кампаній за кордоном. Попит
вітчизняних туристів, ймовірно, матиме іншу (і більш позитивну) тенденцію та
часові рамки.
Підсумовуючи, команда оцінювання повинна розробити графік роботи сектору
після катастрофи, який поєднує календар поетапного відновлення
ліжкомісності (сторона пропозиції сектору) з графіком можливого відновлення
прибуття внутрішніх та іноземних туристів (сторона попиту). ). У свою чергу,
відновлення ліжкомісної потужності залежить від потенціалу будівельного
сектору країни, термінів фінансування реконструкції та бюрократичних вимог
щодо дозволів та ліцензій на реконструкцію. Також відновлення попиту
залежатиме від можливості та ефективності інформаційних кампаній для
повернення довіри як традиційних, так і нових туристичних цільових груп.
На додаток до втрат у доходах, сектор також може нести вищі витрати на
експлуатацію. Оскільки такі витрати вплинуть на результати діяльності
підприємства, їх також необхідно включити в оцінку. Витрати можуть включати

оплату понаднормових робіт персоналу та більші витрати на отримання води
(наприклад, завезення автоцистерн) та електроенергії (за рахунок оренди
переносних енергоблоків) під час ремонту регулярних послуг. Можливі
численні інші непередбачені витрати.
3.4.5 Вхідні дані для макроекономічного аналізу та аналізу особистого
впливу
Команда з оцінки туристичного сектору повинна зробити додаткові оцінки
наслідків, які виходять за межі збитків і втрат і мають значення на
макроекономічному, особистому чи сімейному рівнях. Ці оцінки потім
передаються відповідним членам групи з оцінки, які займаються аналізом
впливу.
При аналізі макроекономічного впливу необхідно вивчити наступне:
•
•
•
•

•

Розрахункова величина та часові рамки втрат доходів, виражені в
поточних значеннях, для використання в аналізі впливу стихійного
лиха на валовий внутрішній продукт.
Розраховані відповідні значення та часові рамки валютних втрат через
тимчасове неприбуття іноземних туристів для використання в аналізі
платіжного балансу.
Розрахункова вартість та часові рамки інформаційно-промоційних
кампаній для повернення довіри іноземних туристів, також для
використання в аналізі платіжного балансу.
Розрахункова величина тимчасового зниження державних доходів, що
відповідає зменшенню прибутків іноземного туризму (включаючи
туристичні податки та податки з продажу, туристичні візи та дозволи
тощо) для аналізу фіскального впливу.
Обсяг очікуваного державного фінансування інформаційнопропагандистської кампанії для аналізу фіскального сектору.

Для аналізу зниження доходів особи або домогосподарства команда з оцінки
туристичного сектору повинна надати експерту з цього питання дані та часові
рамки щодо втрат доходів від туризму.

