


ªâðîïà òà Lloyd's çëÿêàëèñü åíåðãîêðèçè òà íå
çàáîðîíÿòèìóòü ñòðàõóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ íàôòè
Уряди європейських країн пом'якшили зусилля щодо обмеження
торгівлі російською нафтою, відклавши план виключення росії з
життєво важливого ринку морського страхування Lloyd's

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ìîðñüêîãî, àâ³àö³éíîãî òà òðàíçèòíîãî
ñòðàõóâàííÿ çðîñòàòèìå ùîð³÷íî íà 6,4%
Глобальний ринок MAT зростатиме зі зведеним річним темпом
зростання (CAGR) 6,4% у 2021�2026 роках завдяки зростанню
торгівлі, відновленню авіаційних послуг і попиту

Öèôðîâà òðàíñôîðìàö³ÿ ñòðàõîâî¿ ãàëóç³. ×è äîñòàòíüî
øâèäêî ä³þòü ñòðàõîâèêè?
Застарілі системи вже давно є проблемою для страхових компаній.
Ідея переміщення даних клієнтів з існуючих застарілих систем є
складною перспективою для більшості страховиків.

Ïðîãðàìè-âèìàãà÷³ òà ê³áåðâ³éíà ïðîòè Óêðà¿íè
çàéìàþòü çíà÷íó ÷àñòêó ó ñòðóêòóð³ ñòðàõîâèõ çáèòê³â
Програми�вимагачі займають значну частку у структурі страхових
збитків, яких зазнають компанії, при цьому морський сектор і
супутникова інфраструктура частіше стають мішенями злочинців.

Deloitte îïèòàâ òîï-ìåíåäæåð³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é
ÑØÀ ùîäî ìàéáóòíüîãî ðèíêó
Опитування показало, що більшість з них налаштовані позитивно і
зараз спрямовують основні ресурси на збільшення прибутку

Lloyd's çàáåçïå÷èòü ñòðàõîâå ïîêðèòòÿ ïîñòàâîê çåðíà ç ïîðò³â Óêðà¿íè
Íåâèçíà÷åí³ñòü òà â³éíà ñïîíóêàº ïåðåñòðàõîâèê³â äî êîíñåðâàòèâíèõ ï³äõîä³â
ðåçåðâóâàííÿ
Çáèòêè ñòðàõîâîãî ðèíêó ÷åðåç íååôåêòèâí³ñòü àíäåððàéòèíãó ìîæóòü ñÿãíóòè
$160 ìëðä
Ãëîáàëüí³ ö³íè íà ñòðàõóâàííÿ â ñâ³ò³ ó 2 êâàðòàë³ 2022 ðîêó çðîñëè íà 9%

×èñòèé êîåô³ö³ºíò çáèòêîâîñò³ ïåðåñòðàõîâèê³â ìàéíà òà íåùàñíèõ âèïàäê³â
ïîã³ðøèâñÿ
Îãëÿä íàéá³ëüøèõ ïðèðîäíèõ êàòàñòðîô 1 ï³âð³÷÷ÿ 2022 ðîêó: åêîíîì³÷í³
çáèòêè $65 ìëðä

AM Best âèçíà÷èâ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ïðèáóòêîâ³ñòü àíäåððàéòèíãó
ïåðåñòðàõîâèê³â

Ëèøå 19% êîìïàí³é ìàþòü ñòðàõîâå ïîêðèòòÿ â³ä ïðîãðàì�âèìàãà÷³â ïîíàä
$600 òèñ.
Ãëîáàëüíèé ðèíîê ê³áåðñòðàõóâàííÿ â 2025 ðîö³ ìîæå çðîñòè äî $10,6 ìëðä
AON òà Mergermarket îïèòàëè êåð³âíèê³â ùîäî â³äíîâëåííÿ àêòèâíîñò³ M&A â
ñâ³ò³
Àêö³îíåðè VUSO çàâåðøèëè M&A�óãîäó ïî ïðèäáàííþ "ÓÀÑÊ ÀÑÊÀ"

Ïðåì³¿ ç ê³áåðñòðàõóâàííÿ äî 2040 ð. ìîæóòü çð³âíÿòèñÿ ç ïðåì³ÿìè ïî P&C
ðèçèêàì
Ãëîáàëüí³ ïåðåñòðàõîâèêè ìàþòü ð³çí³ ïðîãíîçè ùîäî ðèçèê³â ïðèðîäíèõ
êàòàñòðîô
Ïðèáóòêîâ³ñòü àíäåððàéòèíãó ïîêðàùèòüñÿ ó 2022 ðîö³, à âèêîðèñòàííÿ
ðåòðîöåñ³¿ çàëèøèòüñÿ ñòàá³ëüíèì

Çáèòêè â³ä êàòàñòðîô òà ïàíäåì³¿ ñïðè÷èíèëè çðîñòàííÿ ïîïèòó íà
ñòðàõóâàííÿ ìàéíà òà â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â
Òàðèôè íà ïåðåñòðàõóâàííÿ çíîâó ìîæóòü ï³äâèùèòèñü ï³ä ÷àñ ïîíîâëåííÿ 
ó ñ³÷í³ 2023 ðîêó
S&P ï³äòâåðäèâ íåãàòèâíèé ïðîãíîç ùîäî ãëîáàëüíîãî ñåêòîðó
ïåðåñòðàõóâàííÿ
ªâðîïåéñüê³ ïåðåñòðàõîâèêè äåìîíñòðóþòü íèæ÷³ ðåçóëüòàòè íà ðèíêó
ïåðåñòðàõóâàííÿ â 2022 ðîö³
98% óêðà¿íö³â ñòèêàþòüñÿ ç ïðîáëåìàìè ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ ï³ä ÷àñ â³éíè

Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä ïðèðîäíèõ êàòàñòðîô â ªâðîï³
òà ÑØÀ ó 1 ï³âð³÷÷³ 2022 çðîñëè äî $38 ìëðä
Глобальні економічні втрати від природних і техногенних
катастроф оцінюють у 75 мільярдів доларів в першій половині
2022 року. Це нижче середнього показника за останні 10 років
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Äàíèé íîìåð ï³äãîòîâëåíèé âèêëþ÷íî â ³íôîðìàö³éíèõ ö³ëÿõ 

³ íå º ïðîïîçèö³ºþ êóïèòè àáî ïðîäàòè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³

³íñòðóìåíòè. Äóìêè, îö³íêè òà ðåêîìåíäàö³¿, íàâåäåí³ â

æóðíàë³, º òî÷êîþ çîðó àâòîð³â öüîãî íîìåðà. 

Äóìêà "Insurance TOP" ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç äóìêàìè àâòîð³â,

âèêëàäåíèìè â äàíîìó æóðíàë³. "Insurance TOP" íå íåñå

â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà îïåðàö³¿ òðåò³õ îñ³á, çä³éñíåíèõ íà îñíîâ³

äóìîê, îö³íîê ³ ðåêîìåíäàö³é, âèêëàäåíèõ â äàíîìó æóðíàë³.

Ïðåäñòàâëåíà â îãëÿä³ ³íôîðìàö³ÿ îòðèìàíà ç äæåðåë, ÿê³

"Insurance TOP" ðîçãëÿäàº ÿê íàä³éí³, îäíàê íå íåñå

â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ äîñòîâ³ðí³ñòü ³ ïîâíîòó. 

Îïèñè ðèíê³â ³ êîìïàí³é íå ïðåòåíäóþòü íà ïîâíîòó. 

Äóìêè, îö³íêè òà ðåêîìåíäàö³¿, íàâåäåí³ â äàíîìó ìàòåð³àë³,

íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ â ÿêîñò³ ºäèíî¿ ï³äñòàâè äëÿ

çä³éñíåííÿ îïåðàö³é íà ñòðàõîâîìó ðèíêó. 
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ùî ñïðèÿþòü ïðèéíÿòòþ âèâàæåíèõ ð³øåíü.
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ÇÌ²ÑÒ

Ìàòåð³àëè, îïóáë³êîâàí³ â "Insuance TOP", ïîòðàïëÿþòü ï³ä ä³þ ïîëîæåíü ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ìåòîäîì ôîòî�
êñåðîêîï³þâàííÿ, â åëåêòðîííîìó âèä³ àáî â³äåî�çâóêîâèì çàïèñîì ç áóäü�ÿêîþ ìåòîþ ³ ïåðåâåäåí³ íà ³íøó ìîâó áåç ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ðåäàêö³¿. Êîíöåïö³ÿ,
çì³ñò ³ äèçàéí º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ âèäàâöÿ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïî
ñòðàõîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ ÒÎÂ ÓÍÄ² "Ïðàâà òà åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü".
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ßê ³íøóðòåõ ìîæå äîïîìîãòè îïòèì³çóâàòè ñòðàõóâàííÿ
äîìàøí³õ òâàðèí?
Duck Creek Technologies опитало покупців страхування домашніх
тварин у Великобританії щодо їхніх думок про вартість страхування
тварин, доступність продуктів та послуг

²íâåñòèö³¿ â ³íøóðòåõ-ñåêòîð ñêîðîòèëèñü íà 80%, ùî
ïðèçâåëî äî âòðàòè ñòàðòàïåðàìè ðîáîòè
База даних угод GlobalData показує, що вартість глобальних інвестицій
у insurtech�сектор впала на 79,6%. Це слідує за послідовним потоком
історій про те, як у insurtech у 2022 році було важко
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В Lloyd’s of London роз повіли, що
стра хо ви ки та бро ке ри ве дуть підго -
тов чу ро бо ту після то го, як Росія та
Ук раїна по го ди ли ся доз во ли ти без -
печ не транс пор ту ван ня зер на та доб -
рив Чор но морсь ким ко ри до ром.

"Уго да, яка бу ла підпи са на ми ну ло го
тиж ня за підтрим ки Ту реч чи ни та ООН,
має на меті змен ши ти заг ро зу міжна род -
ної про до воль чої кри зи, оскіль ки війсь -
ко вий конфлікт в Ук раїні за тя гуєть ся",
ка же Го ло ва Lloyd's Брюс Кар негі�Бра -
ун. "Після уго ди між Росією та Ук раїною
що до екс пор ту зер на ми на по лег ли во
пра цюємо з учас ни ка ми рин ку, щоб пе -
ре ко на ти ся, що ми мо же мо роз ро би ти
спеціаль ний про дукт по пок рит тю цих
ри зиків".

І те пер з’ясу ва ло ся, що ри нок
Lloyd's до по мо же ще біль ше спрос ти -
ти уго ду, за без пе чив ши стра хо ве пок -
рит тя для су ден, що транс пор ту ють ці
то ва ри, а Кар негі�Бра ун за пев нив, що
не обхідні стра хові про дук ти бу дуть
підтве рд жені найб лиж чим ча сом.

Стра хо ви ки бу дуть го тові пок ри -
ва ти суд на, які проп ли ва ють зап ро по -

но ва ним ко ри до ром для ви ве зен ня
ук раїнсь ко го зер на, ли ше як що є до -
мов ле ності про суп ровід міжна род но -
го фло ту та чітка стра тегія бо роть би з
морсь ки ми міна ми.

Lloyd's очікує, що бро ке ри та ан -
дер рай те ри роз роб лять нові про дук -
ти. Од нак за без пе чен ня стра ху ван ня,
як і за галь на екс по рт на уго да, все ще
зна хо дить ся під заг ро зою зри ву че рез
про дов жен ня аг ресії Росії.

Клю чові райо ни Чор но морсь ко го
суд ноп лав но го шля ху вже всіяні
російсь ки ми міна ми, а російські війсь -
кові про дов жу ва ли бом бар ду ва ти
пор то ве місто Оде са навіть після
підпи сан ня "зер но вої уго ди".

На да ний мо мент се ред стра хо -
виків все ще є ба жан ня га ран ту ва ти
пок рит тя ри зиків су ден, які пря му -
ють цим марш ру том за відповідних
умов, але ще на ле жить по ба чи ти,
скіль ки до дат ко вих ри зиків ри нок
Lloyd's бу де го то вий пок ри ти.

За да ни ми дже рел у га лузі, до дат -
кові премії, що стя гу ють ся за роз ши -
рен ня те ри торії Чор но го мо ря, впа ли,

що відоб ра жає біль шу впев неність у
за без пе ченні стра ху ван ня з лю то го.
Премії за суд на, які пра цю ють у Чор -
но му морі, за раз у ба га то разів вищі,
ніж во ни бу ли до по чат ку війни �
премії зрос ли в се реднь о му з 0,025%
вар тості кож но го суд на до 5%.

Керівницт во Lloyd's раніше за пев -
ня ло, що всі сце нарії втрат від
російсь ко�ук раїнсь ко го конфлікту бу -
дуть ке ро ва ни ми як для кор по рації,
так і для ок ре мих син ди катів, нез ва -
жа ю чи на ймовірність знач них втрат
за де я ки ми лініями.

Хо ча ку му ля тивні наслідки вторг -
нен ня Росії в Ук раїну в пев них кла сах
пе ре ст ра ху ван ня, без сумнівно, бу -
дуть знач ни ми, спеціалізо ва ний ри -
нок Lloyd's впев не ний, що всі сце нарії
збитків бу дуть ке ро ва ни ми як для
кор по рації, так і для ок ре мих син ди -
катів.

У цей час керівницт во по яс ни ло,
що для са мо го Lloyd's бізнес на рин -
ках в Ук раїні, Росії та Біло русі ста но -
вить мен ше 1% йо го гло баль но го порт -
фе лю. Част ко во при чи ною об ме же но -
го пря мо го впли ву рин ку в регіоні є
йо го ско ро чен ня після анексії Кри му в
2014 році.

Lloyd’s of London має тра дицію
ран нь о го та кон сер ва тив но го ре зер ву -
ван ня склад них збитків та ко го ха рак -
те ру, що де мо н струє досвід і впев -
неність рин ку при ро боті з та ки ми ве -
ли ки ми збит ка ми.  

Lloyd's çàáåçïå÷èòü ñòðàõîâå ïîêðèòòÿ ïîñòàâîê
çåðíà ç ïîðò³â Óêðà¿íè
Українські порти були закриті після вторгнення Росії в
лютому, а страховики та андеррайтери морських ризиків,
що базуються в Lloyd's, і лондонський ринок комерційного
страхування очікують додаткових гарантій, враховуючи
потенційні збитки, пов’язані з кожним судном.



Згідно зі звітом, пе ред серйоз ни ми
втра та ми май но вої ка та ст ро фи в 2017 і
2018 ро ках аналіти ки AM Best відзна -
ча ли, наскіль ки ком панії ста ли за леж -
ни ми від ре зер ву ван ня за по пе редні
ро ки.

Ціно ва мар жа у пе ре ст ра ху ванні
бу ла не а дек ват ною, але фак тич на кар -
ти на бу ла спот во ре на ефек том по зи -
тив но го роз вит ку ре зервів збитків за
по пе редні ро ки аварій, до дає рей тин го -
ве аген т ство.

«Підви ще на ак тивність по зовів за
ос танні п'ять років приз ве ла до більш
кон сер ва тив но го підхо ду до ре зервів
за га лом. Роз пов сюд жен ня збитків
впли ну ло на низ ку ве ли ких вип лат у
всь о му світі, пов’яза них не ли ше з ат -
лан тич ни ми ура га на ми, а й із подіями,
що не відбу ва ють ся в США, нап рик лад
японсь ки ми тай фу на ми».

В ос тан нь о му квар талі 2020 ро ку,
щоб відоб ра зи ти вплив проб лем
соціаль ної інфляції про тя гом
2014�2018 ан дер рай тин го вих років,
низ ка пе ре ст ра хо виків по си ли ла свої

ре зер ви від збитків.
По я ва пан демії уск лад ни ла кар ти -

ну, оскіль ки суттєва част ка ре зервів,
кла сифіко ва них як IBNR, відно сить ся
до ліній про дуктів, та ких як про -
фесійна відповідальність або фінан сові
ри зи ки.

Навіть у ви пад ку пе рер ви в бізнесі,
що до якої бу ло за яв ле но ве ли ку
кількість пре тензій, знач на част ка за -
ли шаєть ся як IBNR або не по га ше на.
Вра хо ву ю чи су до вий ха рак тер цих ри -

зиків і три ва лий су до вий про цес.
Крім то го, не виз на ченість та кож

пов’яза на з по тенційни ми пре тензіями,
пов’яза ни ми з ук раїнсь ко�російсь кою
війною, хо ча ри зи ки у цій справі,
здаєть ся, на ба га то біль ше зо се ред жені
на найбіль ших грав цях га лузі.

Аналіти ки за у ва жи ли, що, нез ва -
жа ю чи на те, що вплив війни на га лузь
мож на порівня ти з подією се реднь о го
розміру май но вої ка та ст ро фи,
індивіду альні підхо ди до ре зер ву ван ня
силь но відрізня ють ся. Заз на чаєть ся,
що в су куп ності за па си, за ре зер во вані
ста ном на се ре ди ну 2022 ро ку, знач но
нижчі за оцінки всієї га лузі.

AM Best вва жає, що гло баль ний
сег мент пе ре ст ра ху ван ня зберігає ро -
зум ний підхід до ре зер ву ван ня май -
бутніх пре тензій.
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Íåâèçíà÷åí³ñòü òà â³éíà ñïîíóêàº ïåðåñòðàõîâèê³â 
äî êîíñåðâàòèâíèõ ï³äõîä³â ðåçåðâóâàííÿ

Більша невизначеність, спричинена глобальними
проблемами, такими як пандемія COVID�19 і
російсько�українська війна, спонукає до консервативніших
підходів до резервування у світовій індустрії
перестрахування, зазначив AM Best.

S&P Global Ratings повідом ляє, що
постійний тиск з бо ку інфляції, по си -
лен ня фінан со вих умов і уповіль нен ня
еко номічно го зрос тан ня в Ки таї та на
інших рин ках, ймовірно, спри чи нить
зни жен ня при бут ко вості стра хо виків
май на та не щас них ви падків (P&C) на
рин ках, що роз ви ва ють ся.

За га лом рей тин ги стабільні, але на
де я ких рин ках спос теріга ють ся тен -
денції до ос лаб лен ня. Сек тор P&C у
Ки таї, Ко лумбії та Ту реч чині про дов -
жу ють де мо н стру ва ти не га тивні тен -
денції. Го лов ним чи ном це вик ли ка но
віднос но слаб ки ми ре зуль та та ми ан де -
рай тин гу в Ки таї та Ко лумбії та гіршою
кре дит ною якістю ту рець ко го су ве рен -
но го рей тин гу.

Ви ща інфляція приз ве де до підви -
щен ня та рифві, оскіль ки ри зи ки пе ре -
оціню ють ся. Очікуєть ся та кож, що ко -
рот ко ст ро кові ре зуль та ти ан дер рай -
тин гу бу дуть об ме жені збіль шен ням
вит рат на вре гу лю ван ня збитків, особ -
ли во в ав то мобіль них і май но вих ви дах
стра ху ван ня, і по тенційним дефіци том
ре зервів для дов го ст ро ко вих ліній.

Підви щені про центні став ки пос ту -
по во спри я ти муть інвес тиційним ре -
зуль та там, хо ча S&P підоз рює, що
більш нес табільні рин ки капіта лу приз -
ве дуть до пев них втрат від пе ре оцінки.

«Нові ре гу ля торні роз роб ки про дов -
жу ва ти муть пок ра щу ва ти обізнаність
про ри зи ки та за хист стра ху валь ників,
але впро вад жен ня більш склад них ви -

мог кош тує до ро го. Для де я ких учас -
ників рин ку пе ре оцінка бізнес�мо де лей
мо же приз вес ти до кон солідації», – ка -
же кре дит ний аналітик S&P Global
Ratings Емір Муйкіч.

Адек ватність капіта лу за ли шаєть -
ся клю чо вою силь ною сто ро ною для ба -
гать ох, оскіль ки 80% рей тингів S&P
стра хо виків на рин ках, що роз ви ва ють -
ся, у 2021 році підтри му ва ли рівень
довіри на рівні «А» або ви ще че рез на -
ро щу ван ня при бутків у по пе редні ро ки.
За галь ний розмір капіта лу за ли шаєть -
ся не ве ли ким для стра хо виків на біль -
шості ринків, що ро бить стра хо виків
по тенційно більш враз ли ви ми до ве ли -
ких од но ра зо вих збитків. 

S&P Global Ratings íàçâàëà êëþ÷îâ³ ôàêòîðè,
ÿê³ âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ðèíêó ñòðàõóâàííÿ
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Звіт ба зуєть ся на опи ту ван нях по -
над 6700 стра ху валь ників у 25
країнах; по над 120 керівників де пар -
та ментів вре гу лю ван ня у 12 країнах і
по над 900 ан дер рай терів у США. Він
досліджує, як стра хо ва га лузь ре а гує
на ос тан ню ди наміку рин ку, тиск з бо -
ку но вих кон ку рентів і вик ли ки, з яки -
ми сти ка ють ся ан дер рай те ри.

Він та кож пе ред ба чає зрос та ю чий
по пит на без до ган ний досвід клієнтів,
зок ре ма, як мож на зас то су ва ти тех но -
логії штуч но го інте лек ту (АІ), щоб за -
до воль ни ти й ут ри ма ти клієнтів і
транс фор му ва ти функцію ан дер рай -
тин гу.

Досліджен ня по ка за ло, що 31% за -
яв ників не бу ли повністю за до во лені
своїм досвідом вре гу лю ван ня що до
стра ху ван ня бу динків і ав то мобілів за
ос танні два ро ки. З них 60% зга да ли
про проб ле ми зі швидкістю роз ра -
хунків, а 45% – про проб ле ми з про це -
сом зак рит тя спра ви.

30% не за до во ле них за яв ників ска -

за ли, що во ни зміни ли стра хо ви ка
про тя гом ос танніх двох років, а ще
47% ска за ли, що пла ну ють це зро би ти.
Спо жи вачі, які повідо ми ли про те, що
во ни не повністю за до во лені вре гу лю -
ван ням, при но сять стра хо ви кам що -
ро ку до 34 міль ярдів до ларів премій
або 170 міль ярдів до ларів про тя гом
п’яти років.

79% опи та них керівників відділів
вре гу лю ван ня вва жа ють, що ав то ма -
ти зація, штуч ний інте лект і аналіз да -
них на ос нові ма шин но го нав чан ня мо -
жуть при нес ти ко ристь для на ла год -
жен ня ефек тив но го про це су вре гу лю -
ван ня збитків. Од нак, ли ше 35%
керівників повідом ля ють, що їхні ком -
панії по ча ли ви ко рис то ву ва ти ці тех -
но логії.

Досліджен ня по ка зує, що май же
65% стра хо вих ком паній пла ну ють
інвес ту ва ти 10 мільйонів до ларів або
біль ше в ці тех но логії про тя гом нас -
туп них трь ох років, зо се ред жу ю чись
на до дат ках на ос нові АІ та тех но -

логіях ав то ма ти зації.
Стра хо ви ки мо жуть ско ро ти ти

опе раційні вит ра ти на ан дер рай тинг
за ра ху нок впро вад жен ня тех но логій
штуч но го інте лек ту, за без пе чив ши
підви щен ня ефек тив ності до 160 міль -
ярдів до ларів до 2027 ро ку. Оскіль ки
ан дер рай те ри на разі орієнту ють ся на
зас тарілі сис те ми та не ефек тивні про -
це си, досліджен ня по ка за ло, що до
40% їхнь о го ча су вит ра чаєть ся на не -
ос нов ну та не адміністра тив ну
діяльність, спри чи ня ю чи щорічну
втра ту ефек тив ності від 17 до 32 міль -
ярдів до ларів. По над 60% опи та них ан -
дер рай терів вва жа ють, що мож на
пок ра щи ти якість про цесів та інстру -
ментів їхніх ор ганізацій.

Штуч ний інте лект біль ше не є тех -
но логією май бутнь о го, а ус та ле ним
по тенціалом, який ба га то но ва торів у
сфері стра ху ван ня вже ви ко рис то ву -
ють, щоб за без пе чи ти кра щий досвід
клієнтів і роз ши ри ти мож ли вості сво -
го пер со на лу.

Оскіль ки лю ди та штуч ний інте -
лект ще тісніше співпра цю ють у сфері
стра ху ван ня, ком панії змо жуть
зміни ти спосіб своєї ро бо ти, ста ю чи
більш ефек тив ни ми, гнуч ки ми та
адап тив ни ми. Ті, хто вже пе ре хо дять
на ви ко рис тан ня АІ, змо жуть ство ри -
ти стійку кон ку ре нт ну пе ре ва гу. 

Äîñë³äæåííÿ

Згідно зі звітом Accenture, збитки страховиків через
зростання рівня виплат протягом наступних п’яти років
можуть сягнути 170 мільярдів доларів, а неефективність
процесу андеррайтингу потенційно може коштувати галузі
ще 160 мільярдів доларів за той самий період.

Çáèòêè ñòðàõîâîãî ðèíêó ÷åðåç íååôåêòèâí³ñòü
àíäåððàéòèíãó ìîæóòü ñÿãíóòè $160 ìëðä
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Нез ва жа ю чи на те, що це 19�й квар -
тал поспіль зрос тан ня, аналіти ки відзна -
ча ють, що тем пи зрос тан ня про дов жу ва -
ли сповіль ню ва ти ся в біль шості нап -
рямків бізне су та май же в усіх регіонах.

Marsh по яс нює, що зрос тан ня цін у
біль шості регіонів сповіль нюєть ся че рез
повільніші тем пи зрос тан ня, а де які й
зни жен ня, у пев них фінан со вих і про -
фесійних нап рям ках.

Ве ли коб ри танія, де су куп не зрос тан -
ня цін скла ло 11%, заз на ла найбіль шо го
зни жен ня се реднь о го зрос тан ня цін,
впав ши з 20% у пер шо му квар талі.

У США підви щен ня цін пе ремісти ло -
ся з 12% до 10%, у ти хо оке ансь ко му
регіоні з 10% до 7%, у Ла тинській Аме -
риці та Ка рибсь ко му ба сейні з 6% до 5%,
тоді як в Азії зрос тан ня у 2�му квар талі
за ли ши ло ся стабіль ним на рівні 3%, а в 6
% у кон ти нен тальній Європі.

Се ред інших ре зуль татів опи ту ван ня
заз на че но, що гло бальні ціни на стра ху -
ван ня май на зрос ли в се реднь о му на 6% у
дру го му квар талі 2022 ро ку порівня но з
7% зрос тан ням у по пе реднь о му квар талі,
тоді як ціни на стра ху ван ня від не щас них
ви падків зрос ли в се реднь о му на 6%
порівня но з 4% у по пе реднь о му квар талі.

За галь не ціно ут во рен ня у фінан со -
вих і про фесійних нап рям ках, вик ли ка не
кібер не тич ною інфор мацією, зно ву по ка -
за ло най ви щий темп зрос тан ня се ред ос -
нов них ка те горій стра хо вих про дуктів –
16%. Од нак цей по каз ник зни зив ся з 26%
у по пе реднь о му квар талі.

Ціни на кіберстра ху ван ня про дов жу -

ють знач но зрос та ти, хо ча тем пи зрос -
тан ня сповіль ни ли ся в квар талі до 79% у
США та 68% у Ве ли коб ри танії порівня но
зі 110% та 102% відповідно у по пе реднь о -
му квар талі.

У час гло баль ної бізнес�не виз на че -
ності, спри чи не ної три ва ю чою війною в
Ук раїні, по ру шен ням лан цю га пос та чан -
ня та зрос тан ням інфляції, умо ви
торгівлі за ли ша ють ся склад ни ми для ба -
гать ох клієнтів. Аналіти ки ба чать вплив
зрос тан ня інфляції на вартість стра ху -
ван ня та зрос тан ня ри зи ку, що по -
тенційно мо же впли ну ти на ціно ут во рен -
ня стра хо виків.

Ãëîáàëüí³ ö³íè íà ñòðàõóâàííÿ â ñâ³ò³ ó 2 êâàðòàë³ 2022
ðîêó çðîñëè íà 9%
Глобальні ціни на комерційне страхування у другому кварталі
2022 року зросли на 9% порівняно з 11% зростанням у першому
кварталі, відповідно до останнього глобального індексу
страхового ринку, проведеного перестраховим брокером Marsh.
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Ãëîáàëüí³ ö³íè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ

По зи тивні зміни та рифів відбу ва ють ся
на пер вин них рин ках, зок ре ма на
спеціалізо ва них ви дах. Навіть на рет -
ро�рин ках, здаєть ся, спос теріга ло ся більш
ви ра же не зрос тан ня цін відповідно до
змен шен ня дос туп ності пок рит тя.

Лінії стра ху ван ня від не щас них ви -
падків у біль шості порт фелів пе ре ст ра ху -
ван ня спос теріга ли при ваб ли ве зрос тан ня
цін, і це сто суєть ся сег мен та з більш
стабіль ни ми, пе ред ба чу ва ни ми мо де ля ми,
ніж ри зи ки май но вих ка та ст роф.

Соціаль на та еко номічна інфляція за -
ли шаєть ся проб ле мою для ліній стра ху -
ван ня від не щас них ви падків, але стве рд -
жуєть ся, що по точ на мар жа в ціно ут во -
ренні адек ват но ви на го род жує пе ре ст ра -
хо виків за прий няті ри зи ки.

Част ко во це по яс нюєть ся тим, що
соціаль на інфляція, як пра ви ло, сильніше
впли ває на певні ти пи дже рел ри зи ку, такі
як ве ликі кор по рації або ко мерційний ав -
то парк.

Дот ри му ю чись біль шої де талізації під

час ви бо ру ри зиків, пе ре ст ра хо ви ки мог ли
б знач ною мірою пом’як ши ти вплив
соціаль ної інфляції. Дов го ст ро ко вий ха -
рак тер що до зрос тан ня стра хо вих та -
рифів дає мож ливість от ри му ва ти при бу -
ток від інвес тицій і знач но зни жує
будь�який ри зик ліквідності.

Кіль ка ком паній відно ви ли свої зу сил -
ля, щоб роз ши ри ти свій бізнес у сфері
стра ху ван ня від не щас них ви падків і ос -
нов ної спеціалізації, особ ли во на при бут -
ко во му стра хо во му рин ку США.

Кіль ка но вих стар тапів, які за я ви ли
про свій намір за лу чи ти капітал на рин ку
пе ре ст ра ху ван ня май на від ка та ст роф,
зреш тою зо се ре ди ли ся на пер вин но му
рин ку зав дя ки при ваб ливій маржі та
нижчій во ла тиль ності, нез ва жа ю чи на
вищі бар’єри вхо ду.

Ïåðåñòðàõîâèêè äèâåðñèô³êóþòü ñâ³é êàï³òàë
äëÿ ìàêñèì³çàö³¿ ïðèáóòê³â

Аналіз AM Best показує, що в усьому світі перестраховики
перерозподіляють свій капітал із класів майна на такі лінії, як
страхування від нещасних випадків і спеціальні первинні лінії,
щоб отримати більший прибуток.



Два місяці то му ЄС ого ло сив про
всесвітню за бо ро ну на на дан ня
морсь ко го стра ху ван ня суд нам, що
пе ре во зять російсь ку наф ту, очіку -
ю чи ско ор ди но ва них дій з бри тансь -
ким уря дом. Од нак Ве ли коб ри танія
ще не зап ро ва ди ла подібні об ме жен -
ня. Участь Бри танії має клю чо ве
зна чен ня для ефек тив ності

будь�якої та кої за бо ро ни, оскіль ки
Лон дон зна хо дить ся в центрі
індустрії морсь ко го стра ху ван ня.

Тим ча сом Брюс сель нап рикінці
лип ня вніс поп рав ки до де я ких об -
ме жень що до ро бо ти з дер жав ни ми
російсь ки ми ком паніями, по си ла ю -
чись на за не по коєння гло баль ною
енер ге тич ною без пе кою.

Спіль на за бо ро на Ве ли кої Бри -
танії та ЄС на морсь ке стра ху ван ня
ста ла б най повнішим об ме жен ням на
сь о годні російсь кої наф ти, що при -
пи нить дос туп Моск ви до біль шої
час ти ни гло баль но го тан кер но го
фло ту.

Але офіційні осо би США вис ло -
ви ли за не по коєння тим, що не гай на
гло баль на за бо ро на на морсь ке стра -
ху ван ня приз ве де до зрос тан ня цін
че рез ви лу чен ня мільйонів ба релів
російсь кої си рої наф ти та наф топ ро -
дуктів з рин ку.

Євро пейські та бри танські чи нов ни ки
повідо ми ли Financial Times у травні, що
Ве ли ка Бри танія до мо ви ла ся з ЄС уз го -
ди ти за бо ро ну на стра ху ван ня російсь -
ких наф то вих ван тажів.

Ос танні санкції Бри танії про ти
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ªâðîïà òà Lloyd’s çëÿêàëèñü åíåðãîêðèçè òà íå
çàáîðîíÿòèìóòü ñòðàõóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ íàôòè

Уряди європейських країн пом’якшили зусилля щодо
обмеження торгівлі російською нафтою, відклавши
план виключення росії з життєво важливого ринку
морського страхування Lloyd’s і дозволивши деякі
міжнародні поставки на тлі побоювань щодо
зростання цін на нафту та обмеження глобальних
поставок енергоресурсів.



Росії, схва лені пар ла мен том у липні, за бо ро ня ють ли -
ше стра ху ва ти суд на, які пе ре во зять російсь ку наф ту
до Бри танії, і ли ше після 31 груд ня. За ко но да в ство
бу ло вве де но після то го, як уряд по обіцяв за бо ро ни ти
імпорт російсь кої наф ти до кінця ро ку, але не за бо ро -
нив на дан ня пос луг для відправ лень з Росії в інші
країни.

Міністер ство фінансів Бри танії за я ви ло, що все
ще шу кає найк ра щий варіант дій. "Ми го тові зап ро ва -
ди ти по дальші санкції про ти Росії та пра цюємо ра зом
із на ши ми со юз ни ка ми в та ко му темпі, щоб за без пе -
чи ти їх впро вад жен ня з мак си маль ним ефек том для
російсь кої еко номіки", — йдеть ся у повідом ленні.

За бо ро на на стра ху ван ня в ЄС бу ла вве де на 4
черв ня і за ли шаєть ся в силі. Во на не доз во ляє ком -
паніям у блоці оформ ля ти но ву стра хов ку для
будь�яко го суд на, яке транс пор тує російсь ку наф ту
будь�де. Чинні до го во ри за ли ша ють ся дійсни ми до 5
груд ня, ко ли всі подібні ви ди діяль ності бу дуть за бо -
ро нені.

Од нак ЄС змінив час ти ну влас них санкцій, щоб
доз во ли ти євро пейсь ким ком паніям ма ти спра ву з де -
я ки ми російсь ки ми дер жав ни ми ком паніями, та ки ми
як "Рос нефть", з ме тою транс пор ту ван ня наф ти до

країн за ме жа ми бло ку.
Євро пейсь ким ком паніям біль ше не бу де за бо ро -

не но пла ти ти та ким ком паніям, як "Рос нефть", "як що
ці тран закції є вкрай не обхідни ми", за купівлю або
транс пор ту ван ня си рої чи наф топ ро дуктів до третіх
країн, за я вив FT реч ник Євро пейсь кої комісії.

У за яві ЄС йдеть ся, що за хо ди бу ли вжиті, щоб
"уник ну ти будь�яких по тенційних не га тив них
наслідків для про до воль чої та енер ге тич ної без пе ки в
усь о му світі".

Крім то го, Ascot та бро кер Marsh за пус ти ли прог -
ра му стра ху ван ня морсь ких ван тажів та війсь ко вих
ри зиків, яка за без пе чить пок рит тя пе ре ве зен ня мо -
рем ук раїнсь ко го зер на та хар чо вих про дуктів, що
пе ре во зять ся че рез без печні ко ри до ри, вста нов лені
не що дав но підпи са ним Чор но морсь ким до го во ром
між Росією та Ук раїною.

Розміще ний Marsh та очо лю ва ний Ascot, син ди кат
Lloyd's за без пе чить до 50 мільйонів до ларів пок рит тя
стра ху ван ня морсь ких ван тажів і війсь ко во го стра ху -
ван ня. Це доз во лить суд нам, які пе ре во зять зер но та
інші про до вольчі то ва ри з ук раїнсь ких портів, ма ти
надійне та дос туп не пок рит тя для своїх екс по рт них
рейсів, пи ше Beinsure.

З черв ня Білий дім пра цює над тим, щоб спо ну ка -
ти країни G7 підтри му ва ти ме ханізм об ме жен ня цін,
який доз во лив би де я ким об ся гам російсь кої наф ти
діста ва ти ся третім країнам, як що во ни по год жу ють ся
пла ти ти за ван таж ціну, ниж чу від рин ко вої.

Офіційні осо би у Ва ши нг тоні за я ви ли, що США та
Бри танія все ще пла ну ють за бо ро ни ти морські пос лу -
ги, вклю ча ю чи стра ху ван ня, до то го мо мен ту, ко ли
за бо ро на ЄС на бу де пов ної чин ності в грудні. Але спо -
чат ку во ни хо чуть вста но ви ти ліміт цін на наф ту.
Пре зи дент США Джо Бай ден хо че зни зи ти ціни на
бен зин до проміжних ви борів у лис то паді.

На га даємо, як пи сав Форіншу рер, під час де батів
на саміті у Брюс селі ліде ри країн та урядів Євро со ю -
зу по го ди ли комп ромісний план ем бар го двох тре тин
російсь кої наф ти. За бо ро на сто су ва ти меть ся ли ше
пос та вок мо рем, імпорт тру боп ро во дом про дов жить -
ся. Пре зи дент Ра ди ЄС Шарль Мішель ого ло сив про
уго ду, за я вив ши, що во на ско ро тить ве ли чез не дже -
ре ло фінан су ван ня російсь кої війсь ко вої ма ши ни, пе -
ре дає EuroNews.

Та кож шос тий па кет санкцій про ти Росії вклю чав
відклю чен ня Сбер бан ку від сис те ми SWIFT, за бо ро ну
стра ху ван ня та пе ре ст ра ху ван ня російсь ких морсь -
ких су ден євро пейсь ки ми ком паніями, за бо ро на на -
дан ня російсь ким ком паніям ціло го ря ду бізнес�пос -
луг і ду же важ ли во � при зу пи нен ня мов лен ня в Євро -
пейсь ко му Со юзі ще трь ох російсь ких дер жав них ка -
налів, за я ви ла Го ло ва Євро комісії Ур су ла фон дер
Ляйєн.

Раніше Пре зи дент Ук раїни Во ло ди мир Зе ленсь -
кий зак ли кав євро пейсь ких лідерів при пи ни ти
"внутрішні су пе реч ки", які пе реш код жа ють зап ро -
вад жен ню за бо ро ни на пос та чан ня наф ти та шос то го
па ке ту санкцій. 
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За да ни ми Swiss Re, серія зи мо вих
штормів у Європі, безп ре це де нт на
повінь в Австралії та Південній Аф -
риці, а та кож ве ли ка кількість гроз у
США та Європі приз ве ли до 35 міль -
ярдів до ларів стра хо вих збитків від
найбіль ших при род них ка та ст роф у
першій по ло вині 2022 ро ку.

Тех но генні події приз ве ли до до дат -
ко вих 3 міль ярдів до ларів стра хо вих
збитків, довівши за галь ну су му стра хо -
вих збитків від ка та ст роф до 38 міль -
ярдів до ларів. Ре ко рд но ви сокі тем пе -
ра ту ри в ба гать ох час ти нах Євро пи мо -
жуть приз вес ти до по даль ших втрат
че рез по су хи та лісові по жежі. Су ворі
по годні яви ща за ос танні 6 місяців ще
раз підкрес лю ють, що стихійні ли ха,
особ ли во вто ринні не без пе ки, частіша -
ють і по си лю ють ся в усіх регіонах.

За оцінка ми гло баль них стра хо -
вих збитків від при род них ка та ст роф у
першій по ло вині 2022 ро ку 35 міль ярдів
до ларів, що на 22% ви ще се реднь о го за
ос танні де сять років (29 міль ярдів до -
ларів)

� По вені в Австралії вста но ви ли
но вий ре корд заст ра хо ва них збитків

від по ве ней на рівні близь ко 3,5 міль -
ярдів до ларів, що ста ло най до рож чою
стихійною ка та ст ро фою для стра хо вої
га лузі в першій по ло вині 2022 ро ку.

� Вто ринні ри зи ки, такі як град і по -
вені, про дов жу ють спри чи ня ти стра -
хові збит ки в усь о му світі, що по си -
люєть ся швид ким роз вит ком міст і на -
ко пи чен ням ба га т ства в райо нах,
схиль них до стихійних лих.

«Наслідки зміни кліма ту помітні у
все більш екстре маль них по год них
яви щах, та ких як безп ре це дентні по -
вені в Австралії та Південній Аф риці.
Це підтве рд жує тен денцію, яку ми
спос теріга ли про тя гом ос танніх п’яти
років, що вто ринні ри зи ки приз во дять
до заст ра хо ва них збитків у кож но му
ку точ ку світу. На відміну від ура ганів
чи зем лет русів, ці не без пе ки є всю ди -
су щи ми та по си лю ють ся швид кою ур -
банізацією в особ ли во враз ли вих райо -
нах. Вра хо ву ю чи масш та би руй ну вань
у всь о му світі, вто ринні не без пе ки ви -
ма га ють та кої ж дис ципліно ва ної
оцінки ри зи ку, як і ос новні не без пе ки,
такі як ура га ни», ка же Мартін Бер тогг,
керівник відділу за побіган ня ка та ст ро -

фам ком панії Swiss Re.
У лю то му серія зи мо вих штормів

об ру ши ла ся на Євро пу та приз ве ла до
оціноч них стра хо вих збитків у 3,5 міль -
яр да до ларів, що приз ве ло до по вер -
нен ня цієї клю чо вої не без пе ки на по ря -
док ден ний стра хо вої га лузі. У лю то му
та бе резні про ливні дощі приз ве ли до
ма со вих по ве ней в Австралії. Він вста -
но вив но вий ре корд збитків від по вені в
країні, на разі близь ко 3,5 міль ярдів до -
ларів.

Згідно з да ни ми Фран цузь кої фе де -
рації стра хо вих ком паній, у першій по -
ло вині 2022 ро ку на Францію об ру ши -
ла ся су во ра по го да, включ но з гра дом і
силь ним до щем, що спри чи ни ло приб -
лиз но 4 міль яр ди євро збитків на рин ку
стра ху ван ня.

Для стра хо вої га лузі це од на з най -
до рож чих при род них ка та ст роф у
країні та най до рож ча подія в усь о му
світі за пер шу по ло ви ну 2022 ро ку з
точ ки зо ру стра хо вих збитків. По вені в
Південній Аф риці, а та кож в Індії, Ки -
таї та Банг ла деш до дат ко во підтве рд -
жу ють зрос та ю чий по тенціал збитків
від по ве ней в ур банізо ва них райо нах у
всь о му світі.

Дві сильні літні спе ки, що приз ве ли
до ре ко рд но ви со ких тем пе ра тур по
всій Європі, спро во ку ва ли руйнівні
лісові по жежі на півден но му за ході
Євро пи. Гло баль на се ред ня тем пе ра ту -
ра в червні 2022 ро ку бу ла приб лиз но
на 0,3 °C ви щою, ніж се ред ня тем пе ра -
ту ра 1991�2020 років, що зро би ло цей
чер вень третім най теплішим за всю
історію спос те ре жень. Оскіль ки, за
прог но за ми, по тепління кліма ту по си -
лить по су хи, зрос тає ймовірність лісо -
вих по жеж, що зав дає біль шої шко ди
там, де швид ке роз рос тан ня міст пе -
рек ри ває ме жу ди кої місце вості та
міста.

"Зміна кліма ту є од ним із найбіль -
ших ри зиків, з яки ми сти каєть ся на ше
суспільство та світо ва еко номіка.
Оскіль ки 75% усіх стихійних лих все
ще не заст ра хо вані, ми ба чи мо ве ликі
про га ли ни в за хисті в усь о му світі, які
по си лю ють ся сь о годнішнь ою кри зою
вар тості жит тя. Співпра цю ючи з дер -
жав ним сек то ром, стра хо ва га лузь має
вирішаль не зна чен ня для по си лен ня
стійкості суспільства до кліма тич них
ри зиків шля хом інвес ту ван ня та га ран -
ту ван ня стійкої інфра ст рук ту ри", ка -
же Же ром Жан Хе гелі, го лов ний еко -
номіст гру пи Swiss Re.

Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä ïðèðîäíèõ êàòàñòðîô â ªâðîï³
òà ÑØÀ ó 1 ï³âð³÷÷³ 2022 çðîñëè äî $38 ìëðä

Глобальні економічні втрати від природних і техногенних
катастроф оцінюють у 75 мільярдів доларів в першій половині
2022 року. Це нижче середнього показника за останні десять
років (80 мільярдів доларів).
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У звіті йдеть ся про те, що нижчі по -
каз ни ки P&C ан дер рай тин гу гру пи
част ко во відоб ра жа ють кіль ка ма лих і
се редніх при род них ка та ст роф про тя -
гом пер шої по ло ви ни ро ку. Munich Re
виділяєть ся по зи тив но, заз на чає
Moody’s, із за реєстро ва ним су куп ним
ко ефіцієнтом 90,5%.

Це вклю чає шторм «Зей неп» у
Європі в лю то му, дощі та по вені в
Австралії з лю то го до бе рез ня, по вені в
Південній Аф риці в квітні та зли ви з
гра дом у Франції про тя гом черв ня.

Пе ре ст ра хо вик виг рав від порівня -
но помірних відшко ду вань у зв’яз ку зі
стихійни ми ли ха ми, що до да ло 4,9
відсот ко вих пунктів до комбіно ва но го
ко ефіцієнту, що на 3,6 відсот ко вих
пунктів ниж че су ми, яку ком панія зап -
ла ну ва ла в бюд жеті.

Вивіль нен ня не роз го ло ше но го
розміру ре зервів під ве ликі пре тензії
та кож підтри ма ло комбіно ва ний ко -
ефіцієнт Munich Re.

Про те в се реднь о му «ве ли ка
четвірка» повідо ми ла про збит ки від
стихійних лих, еквіва лентні 7,4 відсот -
ко вих пунктів су куп но го співвідно -
шен ня, що на 0,3 відсот ко вих пунк ти
ви ще бюд же ту.

У 2022 році всі чо ти ри пе ре ст ра хові
ком панії збіль ши ли свої бюд же ти на
відшко ду ван ня збитків від стихійних
лих, відоб ра жа ю чи зрос тан ня час то ти
та тяж кості та ких подій.

Moody’s при пус кає, що звіти про
відшко ду ван ня ка та ст роф, повідом -
лені ве ли кою четвіркою, мо жуть не до -
оціню ва ти справжній вплив та ких
подій про тя гом пер шо го півріччя.

І Hannover Re, і SCOR та кож оп ри -
люд ни ли значні ви мо ги до пе ре ст ра ху -
ван ня сіль го сп ри зиків, пов’язані з по -
су ха ми в Бра зилії, але не кла сифіку -
ва ли їх як збит ки від ка та ст ро фи.

За яв лені пре тензії, пов’язані з
вторг нен ням Росії в Ук раїну, за ли ша -
ють ся помірни ми, хо ча ос та точ ний

розмір вип лат у зв’яз ку з війною за ли -
шаєть ся ду же не виз на че ним.

У се реднь о му пре тензії, пов’язані з
Ук раїною, до да ли 2,1 відсот ко вих
пунктів до су куп но го ко ефіцієнта ана -
логічної гру пи про тя гом пер шо го
півріччя, ко ли ва ю чись від 1,3 для
Munich Re до 3,2 для Hannover Re.

Як Hannover Re, так і Munich Re
до да ли до дат кові ре зер ви за пе ре ст ра -
ху ван ня ми P&C у дру го му квар талі,
тоді як SCOR і Swiss Re за ли ши ли ре -
зер ви без змін порівня но з I квар та лом.

Moody’s заз на чає, що жо ден з чо -
тирь ох пе ре ст ра хо виків не відклав ма -
теріальні ре зер ви для по тенційних
збитків, пов’яза них з конфіскацією
орен до ва них літаків у Росії. Пре тензії
з ць о го дже ре ла мо жуть бу ти знач ни -
ми, але ймовірно бу дуть ос кар жені.

«Нор ма ли зо вані» об’єднані ко -
ефіцієнти P&C пе ре ст ра хо виків, без
ура ху ван ня збитків, пов’яза них з Ук -
раїною, і збитків при род них ка та ст роф
відповідно до бюд жетів, зрос ли в се -
реднь о му до 96,6% у пер шо му півріччі
2022 ро ку з 95,8% ро ком раніше.

Moody’s стве рд жує, що це свідчить
про те, що їх ба зо ва при бут ковість ан -
де рай тин гу погіршуєть ся, але за ли -
шаєть ся ви со кою.

×èñòèé êîåô³ö³ºíò çáèòêîâîñò³ ïåðåñòðàõîâèê³â
ìàéíà òà íåùàñíèõ âèïàäê³â ïîã³ðøèâñÿ

Середній коефіцієнт збитковості перестрахування майна та
нещасних випадків (P&C) у великій четвірці знизився до 98,9% 
з 95,5%, і лише Munich Re повідомила про вищий комбінований
коефіцієнт P&C, повідомляє Moody’s.
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По годні події приз ве ли до еко -
номічних збитків у розмірі 65 міль ярдів
до ларів, що мен ше порівня но з ми ну -
лорічним по каз ни ком у 105 міль ярдів до -
ларів США, при ць о му стра хові збит ки
за ли ша ють ся приб лиз но та ки ми ж і ста -
нов лять приб лиз но 34 міль яр ди до ларів.

В ог ляді Munich Re Natural Disaster
Review: Largest Natural Catastrophes за
1 півріччя 2022 ро ку розг ля даєть ся
період, у яко му в ба гать ох час ти нах світу
пе ре ва жа ли пов’язані з по го дою ка та ст -
ро фи.

США доміну ють у по каз ни ках
збитків за пер ше півріччя 2022 ро ку, за -
гальні збит ки до сяг ли знач них 28 міль -
ярдів до ларів, з яких 19 міль ярдів до -
ларів бу ло заст ра хо ва но. Це оз на чає, що
на США при па дає по над 82% за галь них
еко номічних збитків від стихійних лих і
май же 56% за галь них стра хо вих збитків.

Ос нов на при чи на збитків у США
пов’яза на з силь ним гро зо вим фрон том,

який спри чи нив тор на до в квітні, зни -
щив ши май но вартістю по над 3 міль яр ди
до ларів, з яких близь ко 75% бу ли заст ра -
хо вані.

Нап рикінці літа/по чат ку осені східна
Австралія заз на ла екстре маль них дощів
і по ве ней, які спри чи ни ли збит ки на 6,6
міль яр да до ларів. У де я ких регіонах
Квінслен да та Но во го Півден но го Уель су
спос теріга ли ся ре кордні опа ди та по вені,
при чо му ос танній тиж день лю то го був
най до щовішим з 1900 ро ку, а в де я ких
райо нах зафіксо ва но най вищі піки по -
вені з 1893 ро ку. По пе ред ня оцінка вар -
тості стра хо вої га лузі на разі ста но вить
3,7 міль яр да до ларів.

Інші країни Азіатсь ко�Ти хо оке ансь -
ко го регіону та кож пост раж да ли від ве -
ли ких ка та ст роф. У Японії на схід від го -
лов но го ост ро ва Хон сю став ся по туж ний
зем лет рус магніту дою 7,3.

Епіцентр зна хо див ся не по далік від
місця, де 11 років то му по туж ний зем -

лет рус у То хо ку спро во ку вав цу намі та
ядер ну ка та ст ро фу на Фу кусімі. Нез ва -
жа ю чи на знач но ниж чу си лу зем лет ру -
су в бе резні 2022 ро ку, за гальні збит ки
все од но скла ли 8,8 міль яр да до ларів, а
заст ра хо вані збит ки – 2,8 міль яр да до -
ларів.

За га лом на Азіатсь ко�Ти хо оке ансь -
кий регіон при па ло 22 міль яр ди до ларів
за галь них збитків від стихійних лих у
першій по ло вині ро ку – це біль ше, ніж
заз ви чай. Стра хові збит ки скла ли 8 міль -
ярдів до ларів.

Не що дав но опубліко ва на до повідь
IPCC по пе ре ди ла про не обхідність для
стра хо виків адап ту ва ти свої мо делі
збитків для адек ват ної оцінки мінли во го
ри зи ку. "За побіган ня збит кам є фун да -
мен таль ним ком по нен том пом’як шен ня
еко номічних наслідків зміни кліма ту. То -
му вик ли кає за не по коєння те, що рівень
про ник нен ня стра ху ван ня в країнах, що
роз ви ва ють ся, стаг нує на рівні знач но
ниж че 10%, і що навіть у про мис ло во роз -
ви не них країнах є ба га то мож ли вос тей
для пок ра щен ня", � ка же Торс тен Євор -
рек, член правління Munich Re.

Той факт, що більшість збитків ста -
ла ся в США, де стра ху ван ня охоп лює
біль ше, ніж в інших час ти нах світу, є
при чи ною то го, що част ка заст ра хо ва -
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США лідирували в першій половині 2022 року з найвищим
рівнем збитків, пов’язаних із погодою, який у всьому світі
досяг 65 мільярдів доларів за цей період, лише 50% було
покрито страхуванням.

Îãëÿä íàéá³ëüøèõ ïðèðîäíèõ êàòàñòðîô 1 ï³âð³÷÷ÿ
2022 ðîêó: åêîíîì³÷í³ çáèòêè $65 ìëðä



них збитків у за галь них збит ках ць о го ро -
ку ви ща, ніж у ми ну ло му році.

Очікуєть ся, що ць о горічний се зон
тропічних штормів при не се штор мо ву ак -
тивність у Північній Ат лан тиці ви ще се -
реднь о го че рез при род ний кліма тич ний
фе но мен Ель�Ніньо�Півден не ко ли ван ня
(ENSO) у Ти хо му оке ані. За раз ми спос -
терігаємо пе ре ва жа ючі умо ви Ла�Нінья в
Ти хо му оке ані, які спри я ють ут во рен ню
ура ганів у Північній Ат лан тиці.

Провідні дослідницькі інсти ту ти вва -
жа ють, що нинішні слабкі умо ви Ла�Нінья
мо жуть ста ти ще більш помітни ми під час
ос нов ної фа зи се зо ну ура ганів у ве ресні.
Munich Re очікує 18 (±3) наз ва них
тропічних штормів, 8 (±2) ура ганів і 4 (±2)
силь них ура га ну.

Прог нозні мо делі зовнішніх дос -
лідниць ких інсти тутів очіку ють, що штор -
мо ва ак тивність бу де ближ че до верхньої
межі шка ли. До кінця черв ня в Північній
Ат лан тиці ут во ри ли ся три тропічні цик -
ло ни, жо ден з яких не до сяг ура ган ної си -
ли.

Найбіль шу гу манітар ну тра гедію
спри чи нив по туж ний зем лет рус в Аф -
ганістані. Приб лиз но 1200 лю дей за ги ну ли
під час зем лет ру су магніту дою 5,9, що
спус то шив східну час ти ну країни. У
першій по ло вині 2022 ро ку в усь о му світі
близь ко 4300 лю дей за ги ну ли внаслідок
стихійних лих – на жаль, біль ше, ніж у по -
пе редні ро ки.

У Європі надз ви чай на спе ка та по суш -
ливі умо ви на по чат ку літа приз ве ли до
дефіци ту во ди та лісо вих по жеж, особ ли -
во в Італії, Іспанії та Пор ту галії. Час то
важ ко виз на чи ти точ ну циф ру втрат від
спе ки та по су хи, оскіль ки їхні наслідки,
такі як втра ти ви роб ни цт ва в про мис ло -
вості че рез брак охо лод жу валь ної во ди,
про яв ля ють ся че рез де я кий час.

Ймовірно, част ко во че рез знач не
підви щен ня тем пе ра ту ри в травні та
червні став ся ма сив ний об вал ль о до ви ка
на Мар мо ладі, най вищій горі в До ломіто -
вих Аль пах (Італія).

По точ на хви ля спе ки (ли пень 2022 ро -
ку) спри чи не на нез ви чай ним поєднан ням
ви со ко го тис ку над цент раль ною Євро пою
в поєднанні з об лас тю низь ко го тис ку поб -
ли зу західної Євро пи. Це доз во ляє га ря -
чо му повітрю із Са ха ри та Північної Аф -
ри ки про ни ка ти у вищі ши ро ти. У ба гать -
ох час ти нах Євро пи кліма тичні зміни,
спри чи нені діяльністю лю ди ни, вже приз -
ве ли до зрос тан ня се редніх річних тем пе -
ра тур більш ніж на 1,5 °C порівня но з тим,

ко ли по ча ли ся сис те ма тичні дані про по -
го ду нап рикінці 19 століття – ви ще се -
реднь о го гло баль но го по тепління на 1,2 °C.

Те, що раніше бу ло теп лим, бу де спе -
кот ним, а те, що бу ло спе кот ним, бу де
надз ви чай но жар ким. Пря мим наслідком
ць о го є по су хи та лісові по жежі.

Зи мові штор ми, особ ли во в лю то му,
про ко ти ли ся по всій північній і
північно�західній Європі, при но ся чи

місця ми ура ганні вітри. Особ ли во силь но
пост раж да ли Ірландія, Англія, час ти ни
Бельгії, Нідер лан ди, північна Німеч чи на
та уз бе реж жя Балтійсь ко го мо ря. Підсу -
мок: за гальні збит ки в розмірі 5,2 міль яр -
да до ларів.

Хвилі спе ки, як пра ви ло, три ва ти муть
дов ше та при не суть більш екстре мальні
тем пе ра ту ри. Це відрізня ти меть ся від
регіону до регіону – у Європі найбіль ше
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Äîñë³äæåííÿ

Íàéá³ëüø³ ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè çà ðîçì³ðîì åêîíîì³÷íèõ çáèòê³â, 1Ï2022

Íàéá³ëüø³ ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè çà ðîçì³ðîì çàñòðàõîâàíèõ çáèòê³â, 1Ï2022

Íàéá³ëüø³ ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè çà ðîçì³ðîì ëþäñüêèõ âòðàò, 1Ï2022

Çàãàëüí³ åêîíîì³÷í³ çáèòêè â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2021-2022
(ìëðä äîëàð³â â ö³íàõ 2022 ðîêó)

Ïîêàçíèê 1Ï2022     1Ï2021   Ñåðåäíº 10ð % çì³íè�

Åêîíîì³÷í³ âòðàòè 75 95 80 –7%
Ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè 72 91 74 –3%
Òåõíîãåíí³ êàòàñòðîôè 3 4 6 –55%

Ñòðàõîâ³ çáèòêè â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2021-2022
(ìëðä äîëàð³â â ö³íàõ 2022 ðîêó)

Ïîêàçíèê 1Ï2022     1Ï2021   Ñåðåäíº 10ð % çì³íè�

Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè� 38 49 34 11%
Ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè 35 46 29 22%
Òåõíîãåíí³ êàòàñòðîôè 3 4 5 –51%
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Äîñë³äæåííÿ

GlobalData прог но зує, що га лузь стра -
ху ван ня MAT в Азіатсь ко�Ти хо оке ансь -
ко му регіоні зрос те до 16,2 міль яр да до -
ларів у 2026 році з 11,9 міль яр да до ларів у
2021 році.

За оцінка ми, стра ху ван ня MAT відно -
ви ло ся у 2021 році зі зрос тан ням на 7,2%
після то го, як у 2020 році за ли ша ло ся
май же незмінним, оскіль ки пан демія
COVID�19 не га тив но впли ну ла на авіапе -
ре ве зен ня та спри чи ни ла проб ле ми з лан -
цю гом пос та вок, йдеть ся у звіті Aviation,
Marine & Cargo Global Insurance Market
Forecasts.

Три ва ю ча російсь ко�ук раїнсь ка війна
бу де го лов ним фак то ром ува ги для
регіональ них стра хо виків, і очікуєть ся,
що фор му лю ван ня до го ворів стра ху ван -
ня мо жуть бу ти пе рег ля нуті, а премії бу -
дуть збіль шені під час по нов лен ня прог -
рамм, щоб пе ре оціни ти стра хові ри зи ки
війни.

GlobalData ка же, що ство рен ня
Регіональ но го еко номічно го парт не р ства
(RCEP) у січні 2022 ро ку є однією з го лов -
них подій, яка ство рить нові мож ли вості

для бізне су для стра хо виків. За лу ча ю чи
15 регіональ них ринків, вклю ча ю чи Ки -
тай, Японію та Півден ну Ко рею, RCEP
праг не ска су ва ти до 90% та рифів на то ва -
ри.

Згідно з да ни ми Кон фе ренції ООН з
торгівлі та роз вит ку, RCEP збіль шить
торгівлю між країна ми�чле на ми на 42
міль яр ди до ларів, з яких 40% бу де ство ре -
но за ра ху нок ство рен ня но вої торгівлі.
Роз ши рен ня зовнішньої торгівлі ав то -
мобіль ним, морсь ким та повітря ним
транс пор том, яко му сприяє RCEP, ство -
рить нові мож ли вості для бізне су для га -
лузі стра ху ван ня MAT.

GlobalData прог но зує, що стра хо ви ки
MAT виг ра ють від по точ но го пе ре хо ду до
чис тої енергії в Азіатсь ко�Ти хо оке ансь -
ко му регіоні. Будівницт во оф шор них
енер ге тич них ус та но вок для заміни ви -
коп но го па ли ва, та ких як вітро е нер ге -
тичні про ек ти, на бу ло по пу ляр ності в
регіоні, ство рю ючи по пит на лінії стра ху -
ван ня морсь ких віднов лю ва них дже рел
енергії в рам ках стра ху ван ня MAT. Ки -
тай, Індія, Австралія та Півден на Ко рея є

од ни ми з ос нов них ринків вітро вої та
гідро е нергії в регіоні.

Lloyd's Market Association (LMA) у
квітні 2022 ро ку ого ло си ла про ста тус ви -
со ко го ри зи ку для всіх те ри торіаль них
вод Росії. Пе ред цим, у лю то му 2022 ро ку,
Joint War Committee прис воїв ста тус ви -
со ко го ри зи ку во дам Азовсь ко го та Чор -
но го морів. Ці про то ки є виз нач ни ми во ро -
та ми для транс пор ту ван ня си рої та
сільсь ко гос по дарсь кої про дукції між
країна ми Азіатсь ко�Ти хо оке ансь ко го
регіону та євро пейсь ки ми країна ми. Суд -
на, які пе ре ти на ють ці про то ки, по винні
бу дуть заз да легідь повідо ми ти про це
сво го стра хо ви ка для уз год жен ня умов
до го во ру морсь ко го стра ху ван ня.

Азіатсь ко�Ти хо оке ансь ка стра хо ва
га лузь відкриє мож ли вості для роз ши -
рен ня для вітчиз ня них стра хо виків,
оскіль ки ба га то іно зем них стра хо виків,
особ ли во з Євро пи, або ско ро чу ють свою
при сутність у регіоні, або ви хо дять з рин -
ку че рез не вип рав дані втра ти від
стихійних лих. Крім то го, їх відмо ва від
ан дер рай тин гу, пов’яза но го з вугіль ним
сек то ром, для до сяг нен ня цілей ESG роз -
ши рює мож ли вості для вітчиз ня них
стра хо виків.

Про те при бут ковість стра хо вих ком -
паній за ли шаєть ся враз ли вою до по си ле -
них заг роз без пеці, спри чи не них ге о -
політич ною нап ру женістю, проб ле ма ми
лан цю га пос та вок, нес табільністю цін на
наф ту та екстре маль ни ми по год ни ми
наслідка ми.

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ìîðñüêîãî, àâ³àö³éíîãî òà
òðàíçèòíîãî ñòðàõóâàííÿ çðîñòàòèìå ùîð³÷íî íà 6,4%

Глобальний ринок морського, авіаційного та транзитного
страхування (MAT) за оцінками GlobalData зростатиме 
зі зведеним річним темпом зростання (CAGR) 6,4% у 
2021�2026 роках завдяки зростанню торгівлі, відновленню
авіаційних послуг і попиту на інфраструктурні проекти
відновлюваної енергетики.
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Крім підви щен ня цін і більш об ме -
жу валь них стра хо вих пок риттів, ува -
га бу ла зо се ред же на на зни женні ри -
зиків порт фелів, відході від нес табіль -
них нап рямків діяль ності, та ких як
май нові ка та ст ро фи, або ве ликі збит -
ки по кор по ра тив них ри зи ках.

В той час як стра хо ви ки пра цю -
ють над збіль шен ням при бут ку, їхні
зу сил ля ста ти більш рен та бель ни ми
та кож оче видні. Пан демія на да ла
мож ливість пе ре ст ра хо ви кам оп -
тимізу ва ти опе раційну прак ти ку,
нап рик лад, ско ро ти ти ділові поїздки
та зни зи ти вит ра ти.

Для про я ву впли ву цих за ходів
зна до бив ся де я кий час. Пан демія та -
кож де що уск лад ни ла кар ти ну че рез
не обхідність реєстру ва ти знач ну су -
му по не се них, але не за реєстро ва них
збитків (IBNR).

У 2021 році гло баль ний сег мент
пе ре ст ра ху ван ня впер ше за п’ять

років ге не ру вав комбіно ва ний ко -
ефіцієнт ниж че 100%. Це не ли ше ре -
зуль тат ниж чих ко ефіцієнтів
збитків, нез ва жа ю чи на
послі�довність подій, пов’яза них із
ка та ст ро фою не ру хо мості, ко -
ефіцієнти вит рат та кож послідов но
зни жу ва ли ся про тя гом ос танніх
п’яти років.

Підсум кові ре зуль та ти виг ра ли
зав дя ки стабільній при бут ко вості
інвес тицій за ос танні п’ять років, а
та кож пок ра щен ню цін і вивіль нен ню
ре зервів, які по ча ли пос ту по во
віднов лю ва ти ся від най ниж чої точ ки
в 2019 році.

AM Best очікує, що комбіно вані
ко ефіцієнти ко ли ва ти муть ся близь ко
95% у 2022 році, при пус ка ю чи нор -
малізо ва ний тя гар при род них ка та -
ст роф.

Хо ча, за да ни ми Swiss Re
Institute, у світо во му масш табі збит -

ки індустрії стра ху ван ня та пе ре ст -
ра ху ван ня від при род них ка та ст роф
у пер шо му півріччі 2022 ро ку до сяг -
ли $35 млрд, що на 22% ви ще се -
реднь о го по каз ни ка за ос таннє де ся -
тиліття. Подібні звіти над хо дять від
Munich Re та Aon.

Вра хо ву ю чи зни жен ня ри зиків у
біль шості ком паній, очікуєть ся, що
на ван та жен ня ка та ст рофічних
збитків суттєво змен шать ся та до по -
мо жуть зни зи ти во ла тильність.
Навіть у разі ве ли кої при род ної
стихії змен шен ня ри зи ку та більш
об ме жені стра хові пок рит тя по винні
до по мог ти за хис ти ти більшість стра -
хо виків.

Ко ефіцієнти вит рат мо жуть про -
дов жу ва ти па да ти, а вплив вивіль -
нен ня ре зервів, швид ше за все,
стабілізуєть ся. Од нак, за леж но від
скла ду ак тивів, інвес тиційні ре зуль -
та ти по винні суттєво зни зи ти ся
порівня но з по пе редніми ро ка ми і
навіть ста ти не га тив ни ми, що не га -
тив но впли не на кінцеві ре зуль та ти.

У звіті заз на че но, що інфляція
відшко ду вань, яка не бу ла вра хо ва на
в по пе редні ро ки ан дер рай тин гу, все
ще мо же пе ре ви щу ва ти межі більш
кон сер ва тив но го підхо ду до ре зер ву -
ван ня за ос танні п'ять років.
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Звіт AM Best показує, що існує стабільна модель прибутків
від андеррайтингу, оскільки компанії стають більш
проактивними щодо врахування інфляційних тенденцій.
Численні ініціативи з реорганізації бізнесу мали місце
протягом останніх трьох років.
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Про те за ос танні па ру років де що
зміни ло ся, ко ли пан демія за че пи ла
ба гать ох учас ників рин ку і спри чи -
ни ла пов ну зміну став лен ня до но вих
тех но логій. Відповідно до прог но зу
KPMG, 85% опи та них ге не раль них
ди рек торів ком паній ска за ли, що
пан демія прис ко ри ла циф ровізацію
опе рацій, а та кож ство рен ня опе -
раційних мо де лей нас туп но го по -
коління. Май же 80% по го ди ли ся, що
COVID�19 приш вид шив впро вад -
жен ня більш без пе ребійно го циф ро -
во го досвіду.

І все ж для ба гать ох керівників
найбіль шою пе реш ко дою на шля ху
циф ровізації ніко ли не бу ли технічні
– навіть ко ли во ни так ду ма ли. Май -
же 4 з 10 ге не раль них ди рек торів
наз ва ли відсутність ро зуміння май -

бутніх опе раційних сце наріїв своєю
найбіль шою проб ле мою циф -
ровізації.

3 з 10 ге не раль них ди рек торів
вва жа ють, що це пов’яза но з труд но -
ща ми у прий нятті швид ких рішень,
пов’яза них з тех но логіями, у всь о му
бізнесі.

Це відоб ра же но у звіті IBM, в
яко му ви яв ле но, що куль турні зміни,
пов’язані з Covid�19, доз во ля ли стра -
хо вим ком паніям поз бу ти ся від ко ли -
вань до пан демії. До пан демії ба га то
ор ганізацій, зда ва ло ся, не довіря ли
влас ним тех но логічним мож ли вос -
тям і сумніва ли ся в на вич ках влас -
них співробітників. Про те в роз ми -
тості ре акцій, вик ли ка них пан -
демією, ці три во ги ви я ви ли ся в ос -
нов но му безпідстав ни ми.

Очіку ван ня спо жи вачів 
зміни ли ся

COVID�19 повністю змінив ланд -
шафт для стра хо виків. По�пер ше,
працівни кам, які за ли ша ли ся вдо ма,
потрібен був дос туп до да них і сис тем
май же миттєво, а та кож мож ливість
про во ди ти кон фе ренції та співпра -
цю ва ти з ко ле га ми. Потім спо жи вачі
ста ли більш ви мог ли ви ми, ке ру ю -
чись кра щим циф ро вим досвідом, з
яким во ни сти ка ли ся в більш гнуч ких
га лу зях, та ких як дос тав ка їжі та он -
лайн�транс ляція.

Терпіння та ло яльність клієнтів
ви чер па ли ся. Зва жа ю чи на силь ну
циф ро ву кон ку ренцію на рин ку,
клієнти все частіше ба жа ють пе рег -
ля да ти свої варіан ти стра ху ван ня.

До пан демії не ба жан ня роз по чи -
на ти прог ра ми циф ро вої транс фор -
мації не ли ше впли ва ло на досвід
клієнтів – во но та кож за ва жа ло біль -
шим стра хо ви кам роз ви ва ти ся за до -
по мо гою M&A.

Зас тарілі сис те ми вже дав но є
ос нов ною проб ле мою в ланд шафті

Äîñë³äæåííÿ

Öèôðîâà òðàíñôîðìàö³ÿ ñòðàõîâî¿ ãàëóç³. 
×è äîñòàòíüî øâèäêî ä³þòü ñòðàõîâèêè?

Застарілі системи вже давно є проблемою для
страхових компаній. Ідея переміщення даних
клієнтів з існуючих застарілих систем є складною
перспективою для більшості страховиків.



злиттів і пог ли нань, оскіль ки інтег -
рація різних сис тем раніше ви я ви -
ла ся прак тич но не мож ли вою, а де -
які ве ликі бро ке ри все ще пра цю ють
на кіль кох ізоль о ва них сис те мах, з
ве ли чез ною не ефек тивністю та
проб ле ма ми.

Вдос ко на лен ня хмар них тех но -
логій і циф ровізація знач ною мірою
усу ну ли цю проб ле му в сфері
злиттів і пог ли нань, умож ли вив ши
швид ку інтег рацію да них прид ба них
сторін для прис ко рен ня та пок ра -
щен ня уп равлінсь кої інфор мації,
вод но час розб ло ку вав ши підви щен -
ня ефек тив ності, яке очіку ють по ба -
чи ти акціоне ри.

Чи дос татньо швид ко 
діють стра хо ви ки?

Див ля чись на спеціалізо ва ний
простір Лон донсь ко го стра хо во го рин -
ку, швидкість, з якою зміни ли ся
провідні ком панії, час то пов’яза на з
їхніми спад ко ви ми проб ле ма ми, а та -
кож не обхідністю уз год жен ня зі стра -
тегією Lloyd's Blueprint Two, нез ва -
жа ю чи на йо го нев дачі. Ро зуміння не -
обхідності змін є, але ще ба га то чо го
потрібно зро би ти.

Про це си та ри зи ки в сфері
роздрібної торгівлі заз ви чай менш
складні, і клієнти та кож біль ше очіку -
ють змін. Че рез це нові учас ни ки та
прог ре сивні ком панії роз ши рю ють
межі мож ли во го, нап рик лад інтег ро -
вані пор та ли са мо обс лу го ву ван ня та
інші он лайн�рішен ня.

Нез ва жа ю чи на прог рес, до сяг ну -
тий у нап рям ку циф ровізації, по пе ре -
ду ще ба га то ро бо ти, перш ніж стра хо -
ва га лузь змо же пре тен ду ва ти на те,
що во на повністю й справді циф ро ва,
ка жуть екс пер ти.

На спеціалізо ва но му рин ку, де ри -
зи ки складніші, пот ре ба у людській
взаємодії та сто сун ках зберіга ти меть -
ся ще ба га то років. Тут йдеть ся про
за без пе чен ня кра що го зв’яз ку з тор -
го ви ми парт не ра ми та ви ко рис тан ня
да них у ре жимі ре аль но го ча су для
пок ра щен ня уп равління ри зи ка ми та
опе рацій.

На роздрібних і кор по ра тив них
рин ках ком панії по винні праг ну ти пе -
ре вес ти яко мо га біль ше ве ли ко ма сш -
таб но го бізне су з мен шою складністю
на циф ро ву мо дель са мо обс лу го ву -

ван ня, щоб во ни мог ли зо се ре ди ти ся
на знач них вит ра тах і складніших ри -
зи ках, які на рин ку так доб ре ке ру -
ють ся зав дя ки осо бистій взаємодії.

На дан ня клієнтам ба га то ка наль но -
го ви бо ру бу де важ ли вим, зав дя ки чо -
му во ни змо жуть взаємодіяти зі стра -
хо ви ка ми та бро ке ра ми різни ми спо -
со ба ми в різний час. Нап рик лад,
клієнт мо же бу ти ра дий ви ко рис та ти
пор тал са мо обс лу го ву ван ня, щоб
зміни ти свою ад ре су, але ко ли ве ли ка
повінь заз нає збитків бу дин ку, він за -
хо че по го во ри ти з ре аль ною лю ди ною,
щоб опе ра тив но от ри ма ти відшко ду -
ван ня збитків.

Май бутнє циф ро вої 
транс фор мації в стра ху ванні

Досліджен ня PwC виз на чає три
клю чові нап рям ки вдос ко на лен ня
циф ро вої транс фор мації стра хо вої га -
лузі. По�пер ше, стра хо ви ки по год жу -
ють ся з ви со кою стра тегічною зна -
чущістю циф ро вої транс фор мації для
успіху їх ком панії, але во ни на ма га -
ють ся розк ри ти весь її по тенціал. Од -
нак, оскіль ки пан демії про дов жу ють
діяти як прис ко рю вачі, очікуєть ся, що
їхній імпульс до впро вад жен ня біль -
ших циф ро вих мож ли вос тей у масш -
табі зрос те.

По�дру ге, ми нулі інвес тиції в циф -
рові плат фор ми са мо обс лу го ву ван ня

та ро бо ти зо ва ну ав то ма ти зацію про -
цесів (RPA) ви я ви ли ся успішни ми.
Та ким чи ном, бюд же ти бу ли зміщені
для вра ху ван ня но вих варіантів ви ко -
рис тан ня у сфері штуч но го інте лек ту і
для розк рит тя до дат ко во го по -
тенціалу аналіти ки да них, особ ли во в
то му, що сто суєть ся ав то ма ти зації та
прис ко рен ня про цесів розг ля ду пре -
тензій і обс лу го ву ван ня клієнтів. 5 з 6
стра хо виків очіку ють, що штуч ний
інте лект бу де ос нов ною час ти ною спо -
со бу на дан ня пос луг про тя гом нас туп -
них 3–5 років.

По�третє, стра хо ви ки виз на ють,
що їм потрібні нові спо со би вне сен ня
змін у ро бо чу си лу, щоб спри я ти спра -
вжнь о му циф ро во му мис лен ню в ор -
ганізації. Нез ва жа ю чи на те, що стра -
хо ви ки впро вад жу ють нові тех но логії
з пев ним впли вом, во ни повідом ля ють
про мен шу ува гу до підтрим ки ор -
ганізаційної струк ту ри у відповідності
з тех но логічни ми зміна ми.

Найбіль шою пе реш ко дою для
стра хо ви ка на шля ху до циф ро вої ор -
ганізації є уп равління зміна ми. Ком -
панії по винні внес ти струк турні зміни,
щоб за без пе чи ти стійкий вплив своїх
но вих тех но логій і підви щи ти
кваліфікацію своєї ро бо чої си ли, час то
шля хом усу нен ня про га лин у циф ро -
вих на вич ках че рез співпра цю з тех -
но логічни ми ком паніями.
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Міжна родні стан дар ти фінан со вої
звітності IFRS 17 змінять облік стра ху -
ван ня з 1 січня 2023 ро ку, спря мо ва ний
на підви щен ня про зо рості звітності.

За га лом S&P вва жає, що цей крок
по лег шить іден тифікацію та порівнян -
ня то го, як стра хо ви ки та пе ре ст ра хо -
ви ки от ри му ють при бут ки та ке ру ють
ри зи ка ми, і не очікує, що са ма зміна
бух гал терсь ко го обліку спри чи нить
рей тин гові дії.

Але на рей тин ги мо жуть впли ну ти
«ефек ти дру го го по ряд ку», за леж но від
то го, як ок ремі ком панії ре а гу ють на
впро вад жен ня но вих пра вил. Зок ре ма,
МСФЗ 17 вво дить нові еле мен ти для
обліку ком по нен ту ри зи ку стра хо вих
конт рактів: ко ри гу ван ня ри зи ку та
мар жу за до говірни ми пос лу га ми
(CSM).

Для стра хо виків, які не зай ма ють ся
стра ху ван ням жит тя, S&P очікує розг -
ля да ти як ко ри гу ван ня ри зи ку, так і
CSM як пе ревіре ну ре зе рв ну мар жу, і

во но мо же вра хо ву ва тись в своїй оцінці
капіта лу, як що ре зер ви стра хо ви ка від
збитків ви яв лять ся над лиш ко ви ми.

S&P по яс ни ло, що ко ри гу ван ня ри -
зи ку яв ляє со бою ком пен сацію стра хо -
ви ка за прий нят тя стра хо во го зо -
бов’язан ня, оскіль ки су ма та час гро -
шо вих по токів, пов’яза них із зо -
бов’язан ням, невідомі на мо мент йо го
прий нят тя.

CSM вка зує, скіль ки при бут ку
стра хо вик очікує от ри ма ти про тя гом
реш ти конт рак ту. Відповідно до МСФЗ
17, стра хо ви ки ство рю ють ре зерв CSM,
та ким чи ном привівши облік стра ху -
ван ня у відповідність із за галь ним
прин ци пом МСФЗ, згідно з яким при -
бу ток слід виз на ва ти в міру йо го от ри -
ман ня.

S&P та кож очікує, що впро вад жен -
ня МСФЗ 17 змінить за реєстро ва ний
акціонер ний капітал ба гать ох стра хо -
виків, що впли не на роз ра хун ки фінан -
со во го ва же ля.

Çì³íè ñòðàòåã³¿ ÌÑÔÇ 17 ìîæóòü âïëèíóòè
íà ðåéòèíãè ñòðàõîâèê³â, ïîïåðåäæàº S&P

Аналітики S&P Global Ratings попередили, що рейтингові заходи
можуть бути вжиті, якщо страховики та перестраховики внесуть
значні зміни у свою схильність до ризику або стратегії
капіталізації після впровадження МСФЗ 17 у 2023 році.

ÍÁÓ íàâ ÷èòü ñòðà õî -
âèê³â ÿê çàñ òî ñî âó âà òè
íîâ³ ì³æíà ðîäí³ ñòàí -
äàð òè ÌÑÔÇ 17
"Ñòðà õîâ³ êîíò ðàê òè"

Національ ний банк Ук раїни роз -

по чи нає курс нав чаль них вебінарів

для про фесійних учас ників стра хо во -

го рин ку що до зас то су ван ня но во го

міжна род но го стан дар ту фінан со вої

звітності 17 "Стра хові конт рак ти"

(IFRS 17 Insurance contracts). Нав чан -

ня відбу ва ти меть ся в ме жах проєкту

"Звітність учас ників рин ку не -

банківсь ких фінан со вих пос луг".

Ме та вебінарів – на да ти прак тич -

ну до по мо гу в про цесі імпле мен тації

МСФЗ 17 "Стра хові конт рак ти"

керівни кам, фінан со вим ди рек то рам,

бух гал те рам, ак ту аріям стра хо вих

ком паній, а та кож ау ди то рам та

іншим фахівцям, що бе руть участь у

впро вад женні но во го стан дар ту

фінан со вої звітності. Пла нуєть ся

комп ле кс но розг ля ну ти про цес уп ро -

вад жен ня МСФЗ 17 "Стра хові конт -

рак ти" – від ор ганізаційних за ходів і

роз ра хунків до розк рит тя відповідних

ста тей у фінан совій звітності.

Знан ня ми та досвідом діли ти муть -

ся предс тав ни ки Національ но го бан ку

та екс пер ти стра хо во го рин ку, які вже

ма ють прак тич ний досвід імпле мен -

тації МСФЗ 17 "Стра хові конт рак ти".

Нав чан ня стар тує 6 ве рес ня і три -

ва ти ме до 11 жовт ня 2022 ро ку.

Вебіна ри про во ди ти муть ся на плат -

фор мах Zoom та Youtube двічі на

тиж день у вівто рок та чет вер (да та та

час мо жуть бу ти змінені, тож слідкуй -

те за онов лен ня ми на сайті

Національ но го бан ку в ка лен дарі

подій).



Євро пейські стра хові ком панії зо -
бов’язу ють ся підтри му ва ти пе рехід до
більш ста лої еко номіки та терміно во
бо ро ти ся зі зміною кліма ту. Євро -
пейсь кий стра хо вий сек тор підтри мує
ме ту ЄС що до пе рет во рен ня Євро пи на
кліма тич но нейт раль ний кон ти нент до
2050 ро ку та го то вий спри я ти до сяг -
нен ню цієї ме ти.

То му євро пейські стра хо ви ки
підтри му ють амбітну ме ту Євро пейсь -
кої Комісії що до роз роб ки надійної
сис те ми звітності про ста лий роз ви ток
че рез Ди рек ти ву кор по ра тив ної
звітності про ста лий роз ви ток (CSRD).
Стра хо ви кам потрібні дані, які на дасть
CSRD, щоб повністю роз ро би ти та
впро ва ди ти еко логічні, соціальні та
уп равлінські чин ни ки в те, як во ни
пра цю ють, щоб прог ре су ва ти в пла нах
пе ре хо ду на нуль чис то го при бут ку та
відповіда ти ви мо гам обов’яз ко вої
звітності. У шир шо му плані CSRD та -
кож за без пе чить біль шу про зорість
що до то го, скіль ки ком паній пра цю ють
і вирішу ють соціальні та еко логічні

проб ле ми.
Од нак, щоб за без пе чи ти дос тат ню

якість стан дартів звітності про ста лий
роз ви ток і до сяг ти пос тав ле них цілей,
стра хо ва га лузь хо че звер ну ти ува гу
на нас туп не:

Важ ливі всі сфе ри, на які по ши рю -
ють ся стан дар ти. Про те спро ба за вер -
ши ти всі зап ро по но вані стан дар ти за
ду же ко рот кий дос туп ний час є не ре -
алістич ною та мо же ство ри ти стан дар -
ти невідповідної якості. Існує на галь на
пот ре ба у по е тап но му підході до роз -
роб ки та впро вад жен ня ЄСРС. Пер -
ший етап має бу ти зо се ред же ний вик -
люч но на стан дар тах, пов’яза них із
обов’яз ко вою звітністю (нап рик лад,
По ло жен ня про розк рит тя інфор мації
про стабіль не фінан су ван ня та По ло -
жен ня про так со номію ЄС), а та кож на
ви мо гах, які збіга ють ся зі стан дар та ми
Ра ди з міжна род них стан дартів ста ло -
го роз вит ку (ISSB).

Стра хо ва га лузь підтри мує праг -
нен ня ЄС вий ти за межі гло баль ної ба -
зо вої лінії ISSB з чіткою ме тою, згідно

з якою відповідність євро пейсь ким
стан дар там оз на ча ти ме ав то ма тич не
дот ри ман ня відповідних стан дартів
ISSB (відо мих як «су пе реквіва -
лентність»).

Євро пейські стан дар ти звітності
про ста лий роз ви ток ма ють на да ва ти
пе ре ва гу якості та відповідності, а не
ви че рп ності.

Ком панії по винні ма ти мож ливість
ефек тив но зо се ред жу ва ти свої зу сил -
ля на стан дар тах, які сто су ють ся
відповідної та суттєвої діяль ності та
впли ву. EFRAG не слід зап ро вад жу ва -
ти спрос тов ну пре зумпцію (ви ма га ти
від ком паній розг ля да ти всі сфе ри, до -
речні, як що во ни не мо жуть до вес ти
про ти леж не), як це про по нуєть ся за -
раз, оскіль ки це не ли ше ство рить
невідповідності з фінан со вою
звітністю та про по зиціями ISSB, але
та кож мо же приз вес ти до си ту ації, ко -
ли спро ба вип рав да ти не роз го ло шен ня
за до по мо гою спрос тов ної пре зумпції
пе ре ви щи ла б спро бу повідо ми ти не -
суттєві дані.

Виз на чен ня лан цюж ка ство рен ня
вар тості для фінан со во го та стра хо -
во го сек то ру є над то розп лив час тим і
пот ре бує уточ нен ня. Це вклю чає
роз’яс нен ня то го, що ог ляд об’єктів
інвес ту ван ня, клієнтів і влас ників
полісів для всіх розк риттів не
потрібний, вра хо ву ю чи значні
наслідки для звітності та проб ле ми,
пов’язані з дос тупністю да них.
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ªâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè çâ³òíîñò³ ñòðàõîâèê³â ïîòðåáóþòü
âäîñêîíàëåííÿ òà ïîñòóïîâîãî âïðîâàäæåííÿ

У спільній відповіді на консультації Європейської
консультативної групи з фінансової звітності (EFRAG)
щодо її проекту Європейських стандартів звітності про
сталий розвиток (ESRS), Insurance Europe та Форум
фінансових директорів зробили низку рекомендацій,
включаючи термінову необхідність поетапного
впровадження.



Аналіти ка ми бу ло про а налізо ва но
кібе рак тивність після вторг нен ня Росії в
Ук раїну та учас ників кібер заг роз,
пов’яза них із цією подією.

За да ни ми ком панії, морсь кий сек тор
і су пут ни ко ва інфра ст рук ту ра є особ ли -
во враз ли ви ми до прог рам�ви ма гачів, а
та кож дер жав них заг роз до кінця 2022
ро ку та в по даль шо му.

Кіберг ру пи прог рам�ви ма гачів на -
разі націлені на низь коп рофільні опе -
рації кри тич ної інфра ст рук ту ри та ма -
лий і се редній бізнес у сфері охо ро ни здо -
ров’я, сільсь ко го гос по да р ства та лан -
цюгів пос та чан ня про дуктів хар чу ван ня.

Підприємства в цих га лу зях є од ни ми
з тих, хто най мен ше мо же доз во ли ти собі
прос тої, пов’язані з прог ра ма ми�ви ма га -
ча ми та кібу ра та ка ми, і їм час то не вис та -
чає ре сурсів для ефек тив ної кібер без пе -
ки пе ред об лич чям доб ре за без пе че них і
рішу чих злов мис ників.

Що до російсь ко го вторг нен ня в Ук -
раїну, у звіті заз на чаєть ся, що з лю то го
обидві сто ро ни на ко пи чу ва ли кібе рармії,
ак тивісти об’єдна ли свої зу сил ля для на -
па ду на Росію.

За да ни ми CyberCube, на разі існує
по над 70 різних заг роз, пов’яза них з
війною в Ук раїні, що вдвічі пе ре ви щує

кількість, виз на че ну на по чат ку бе рез ня.
Крім то го, досліджен ня вив чає ви ко -

рис тан ня атак злов мис но го прог рам но го
за без пе чен ня, які по ши рю ють ся по всь о -
му світу, сти ра ю чи жорсткі дис ки та
серйоз но пош код жу ю чи прист рої, з яки -
ми во ни сти ка ють ся. Росія роз ши ри ла
межі прий нят ної по ведінки в кіберп рос -
торі за межі істо рич ної нор ми, нор -
малізу вав ши ви ко рис тан ня шкідли вих
прог рам для сти ран ня під час кібе ра так
на цілі в Ук раїні.

До 2022 ро ку най помітнішим ви ко -
рис тан ням злов мис но го ПЗ на світовій
арені був NotPetya (2017). Че рез п’ять
років цей тип атак зно ву по чав по ши рю -
ва тись. Злов мис не прог рам не за без пе -
чен ня Wiper раніше ви ко рис то ву ва ло ся
цілесп ря мо ва но про ти Ук раїни, але не
слід не до оціню ва ти зух валість і ви тон -
ченість цих заг роз для інших країн.

Найбільші вип ла ти прог рам�ви ма -
гачів кіберстра хо ви ка ми за ос танні два
ро ки скла ли в се реднь о му 3,26 мільйо на
фунтів стерлінгів у Ве ли коб ри танії та у
США по над 3,52 мільйо на до ларів.

Згідно з не що давнім опи ту ван ням

Ïðîãðàìè-âèìàãà÷³ òà ê³áåðâ³éíà ïðîòè Óêðà¿íè
çàéìàþòü çíà÷íó ÷àñòêó ó ñòðóêòóð³ ñòðàõîâèõ çáèòê³â

Програми�вимагачі займають значну частку у структурі
страхових збитків, яких зазнають компанії, при цьому
морський сектор і супутникова інфраструктура частіше
стають мішенями кіберзлочинців, йдеться у звіті
CyberCube про глобальні кіберзагрози за друге півріччя
2022 року.

18 Insurance TOP ¹4(88)2022

Äîñë³äæåííÿ



гло баль них стра хо виків у Бри танії та
США, про ве де ним ком панією Panaseer,
бу ло ви яв ле но, що 82% очіку ють, що
зрос тан ня премій про дов жить ся, а 74%
стра хо виків по год жу ють ся, що во ни нез -
датні точ но зро зуміти стан без пе ки
клієнта впли ває на зрос тан ня цін.

Оскіль ки кібер не тич ний ланд шафт
постійно роз ви ваєть ся, за раз прог ра -
ми�ви ма гачі вва жа ють ся найбіль шою
кібер заг ро зою для Бри танії, тоді як
США бу ли найбільш ціль о вим регіоном у
2021 році, на них при па да ло за га лом 53%
усіх атак прог рам�ви ма гачів у світі. Ос -
танні дані, зібрані аналіти ка ми Fitch
Ratings, по ка за ли, що ата ки прог -
рам�ви ма гачів навіть ста ють зрос -
та ю чим ри зи ком для аме ри -
кансь ких ком паній.

Як повідом ляв
Forinsurer, гло баль ний
ри нок стра ху ван ня
кібер ри зиків про дов -
жує зрос та ти в 2021
році, спос теріга ю чи
зрос тан ня на 75%, що
знач но ви пе ред жає
за галь ну індустрію
стра ху ван ня май на
та стра ху ван ня від
не щас них ви падків.

Кількість пре -
тензій зрос ла на 16%, а
ко ефіцієнт збит ко вості
ли ше нез нач но змен -
шив ся, нез ва жа ю чи на
знач не підви щен ня та рифів
на кіберстра ху ван ня. Ці циф -
ри підкрес лю ють проб ле ми, з
яки ми все ще сти каєть ся сег мент.

У звіті Cyber Liability Insurance
Market, заз на чаєть ся, що де я ке зрос -
тан ня в кіберп рог рамі обу мов ле но за -
галь ним по си лен ням цін на ко -
мерційне стра ху ван ня че рез по бо ю -
ван ня інфляції та за галь не ос лаб лен -
ня інвес тиційно го рин ку.

Пан демія та кож ви су ну ла на пер ший
план зміну ро бо чо го се ре до ви ща та біль -
шу пот ре бу в кібер за хисті. Зрос тан ня
крип то ва лю ти, опе ра тивність пла тежів і
відсутність по купців на вкра дені дані та -
кож роб лять прог ра ми�ви ма гачі на ба га -

то при ваб -

ливіши ми для зло чин но го підприємства,
збіль шу ю чи пот ре бу в охоп ленні.

До хо ди від кіберстра ху ван ня зрос та -
ти муть із за галь ним річним тем пом зрос -
тан ня по над 10% з 6,4 міль яр да до ларів у
2020 році до 10,6 міль яр да до ларів у 2025
році. Досліджен ня GlobalData SME
Insurance Survey дійшло вис нов ку, що
по ши реність кіберстра ху ван ня се ред
МСП Ве ли коб ри танії впа ла з 12,6% до
11,2% у 2021 році. Не тіль ки стра хо ви ки
сти ка ють ся з ви щи ми кібер ри зи ка ми,
кіберстра ху ван ня стає все більш ри зи ко -
ва ним для стра хо виків. На дан ня
кіберстра ху ван ня те пер на ба га то ри зи -
ко ваніше для стра хо виків, і, як повідом -

ляєть ся, де які гру пи прог рам�ви ма гачів
націлені на ком панії з поліса ми

кіберстра ху ван ня, оскіль ки во ни,
швид ше за все, зап ла тять ви куп

ха ке рам.
Премії за ок ре ми ми до го -

во ра ми кіберстра ху ван ня
зрос ли на 95% у 2021 році,
збіль шив шись до та кої
міри, що пе ре ви щи ли по -
каз ник 2020 ро ку. Про тя -
гом 2018 ро ку більшість
пре тензій, пов’яза них із
кіберп рог ра мою, сто су -
ва ли ся па кет них до го -
ворів. Од нак, згідно зі

звітом, пре тензій що до ав -
то ном них полісів за раз

більшість – і во ни зрос та ють.
Ок ремі поліси частіше ста ють

пред ме том пре тензій, вра хо ву -
ю чи, що більш дос ко налі клієнти,

які ма ють біль ше да них і фінан со вих
ре сурсів, заз ви чай ку пу ють ці поліси.
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Національ ний банк роз ро бив ви -
мо ги до функціону ван ня сис те ми
кібер за хис ту в банківській сис темі
Ук раїни, а та кож ак ту алізу вав для
банків кри терії та по ря док відне сен -
ня до об’єктів кри тич ної інфор -
маційної інфра ст рук ту ри.

Національ ний банк унор му вав
пи тан ня ор ганізації і за без пе чен ня
кібер за хис ту в банківській сис темі
Ук раїни та виз на чив:

� ос новні за са ди функціону ван ня
сис те ми кібер за хис ту;

� прин ци пи за без пе чен ня інфор -
маційно го обміну між Цент ром кібер -
за хис ту Національ но го бан ку і бан ка -
ми Ук раїни;

� ви мо ги що до за ходів із за без пе -
чен ня кібер за хис ту об’єктів кри тич -
ної інфор маційної інфра ст рук ту ри;

� ви мо ги що до про ве ден ня не за -
леж но го ау ди ту інфор маційної без -
пе ки банків.

Відповідні нор ми містить пос та -
но ва Правління Національ но го бан ку
Ук раїни від 12 серп ня 2022 ро ку №
178 "Про зат ве рд жен ня По ло жен ня

про ор ганізацію кібер за хис ту в
банківській сис темі Ук раїни та вне -
сен ня змін до По ло жен ня про виз на -
чен ня об’єктів кри тич ної інфра ст -
рук ту ри в банківській сис темі Ук -
раїни".

Цей до ку мент роз роб ле ний на ви -
ко нан ня ви мог За ко ну Ук раїни "Про
ос новні за са ди за без пе чен ня кібер -
без пе ки Ук раїни" та з ура ху ван ням
Стра тегії кібер без пе ки Ук раїни, зат -
ве рд же ної Ука зом Пре зи ден та Ук -
раїни від 26 серп ня 2021 ро ку №
447/2021. 

S&P Global Ratings íàçâàëà êëþ÷îâ³ ôàêòîðè,
ÿê³ âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ðèíêó ñòðàõóâàííÿ
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Ли ше 19% опи та них ма ють ліміт
пок рит тя прог рам�ви ма гачів по над
600 ти сяч до ларів, тоді як 59%
сподіва ють ся, що уряд відшко дує
збит ки, як що май бутні ата ки бу дуть
пов’язані з інши ми дер жа ва ми.

Заг роз прог рам�ви ма гачів ста ло не
тіль ки біль ше, ніж будь�ко ли, але й
зло чинці ста ли без жальніши ми, вва -
жає BlackBerry. Во ни бу дуть пов то -
рю ва ти заг ро зи і терп ля че че ка ти,
щоб зав да ти мак си маль ної шко ди.

Для не за ст ра хо ва них і не дос -
татньо заст ра хо ва них ор ганізацій це
по тенційно ста вить надз ви чай ну не -
без пе ку. Кіберпідпілля все біль ше
ділить ся знан ня ми та співпра цює,
щоб зро би ти заг ро зи мак си маль но

ефек тив ни ми.
Для ком паній життєво важ ли во

зміцни ти свою кібер без пе ку про ти
цих заг роз, до пов нив ши стра ху ван ня
прог рам ним підхо дом, який орієнто -
ва ний на профілак ти ку, що зни жує
за галь ний ри зик.

Досліджен ня по ка зує, що ма лий і
се редній бізнес (SMB) став ос нов ною
ціллю атак прог рам�ви ма гачів.

З підприємств із кількістю
співробітників мен ше 1500 ли ше 14%
ма ють ліміт стра хо во го пок рит тя по -
над 600 тис. до ларів. У не що давнь о му
звіті Forrester бу ло підра хо ва но, що
розсліду ван ня та віднов лен ня ти по во -
го ви то ку да них се редній ор ганізації
кош ту ва ти ме 2,4 мільйо на до ларів.

50% рес пон дентів ма ло го та се -
реднь о го бізне су сподіва ли ся, що
уряд збіль шить фінан со ву до по мо гу у
всіх інци ден тах з прог ра ма ми�ви ма -
га ча ми.

Ба га то ком паній повідо ми ли, що
стра ху ван ня кібер без пе ки по га но
адап то ва но до їх по точ ної си ту ації.
37% рес пон дентів на разі не пок ри ва -
ють будь�які ви мо ги що до оп ла ти
прог рам�ви ма гачів, тоді як 43% не
пок ри ва ють до поміжні вит ра ти, такі
як су дові збо ри або час прос тою
співробітників.

Як по вы дом ляв Forinsurer, прог -
ра ми�ви ма гачі зай ма ють знач ну част -
ку у струк турі стра хо вих збитків,
яких заз на ють ком панії, при ць о му
морсь кий сек тор і су пут ни ко ва інфра -
ст рук ту ра частіше ста ють міше ня ми
кіберз ло чинців, йдеть ся у звіті
CyberCube про гло бальні кібер заг ро -
зи за дру ге півріччя 2022 ро ку.

Аналіти ка ми бу ло про а налізо ва но

Ëèøå 19% êîìïàí³é ìàþòü ñòðàõîâå ïîêðèòòÿ 
â³ä ïðîãðàì-âèìàãà÷³â ïîíàä $600 òèñ.

Недавнє дослідження Cyber Insurance Market від WTW
показує, що компанії дедалі більше стурбовані тим, як
вони відповідатимуть вимогам програм�вимагачів.
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кібе рак тивність після вторг нен ня
Росії в Ук раїну та учас ників кібер заг -
роз, пов’яза них із цією подією.

За да ни ми ком панії, морсь кий
сек тор і су пут ни ко ва інфра ст рук ту ра
є особ ли во враз ли ви ми до прог -
рам�ви ма гачів, а та кож дер жав них
заг роз до кінця 2022 ро ку та в по даль -
шо му.

Кіберг ру пи прог рам�ви ма гачів
на разі націлені на низь коп рофільні
опе рації кри тич ної інфра ст рук ту ри
та ма лий і се редній бізнес у сфері
охо ро ни здо ров’я, сільсь ко го гос по да -
р ства та лан цюгів пос та чан ня про -
дуктів хар чу ван ня.

Підприємства в цих га лу зях є од -
ни ми з тих, хто най мен ше мо же доз -
во ли ти собі прос тої, пов’язані з прог -
ра ма ми�ви ма га ча ми та кібу ра та ка ми,
і їм час то не вис та чає ре сурсів для
ефек тив ної кібер без пе ки пе ред об -
лич чям доб ре за без пе че них і рішу чих

злов мис ників.
Кіберстра ху ван ня ста ло важ че

че рез збіль шен ня ви мог до прог рам -
но го за без пе чен ня стра хо ви ми бро ке -
ра ми. 34% рес пон дентів бу ло відмов -
ле но в стра хо во му пок ритті че рез не -
ви ко нан ня пев них ви мог прог рам но го
за без пе чен ня для ви яв лен ня та ре а -
гу ван ня на кінцеві точ ки (EDR).

Хо ча це мо же зда ти ся не ро зум -
ним, про дов жен ня дот ри ман ня ви мог
прог рам но го за без пе чен ня є од ним з
найк ра щих спо собів бо роть би з
індустрією прог рам�ви ма гачів.

Змен шен ня на 50% част ки ви мог
ви ку пу, які в кінце во му підсум ку
вип ла чу ють ся. Кра ще впро вад жен ня
прог рам но го за без пе чен ня є кри тич -
но важ ли вим еле мен том для по -
зиціону ван ня ор ганізацій, щоб про -
тис то я ти злов мис ни кам.

До хо ди від кіберстра ху ван ня
зрос та ти муть із за галь ним річним

тем пом зрос тан ня по над 10% з 6,4
міль яр да до ларів у 2020 році до 10,6
міль яр да до ларів у 2025 році.

Згідно зі звітом «Cybersecurity in
Insurance», стра хо ви ки по винні обе -
реж но орієнту ва ти ся на цю те му,
інак ше ри зи ку ють пост раж да ти від
ре пу таційної шко ди че рез витік да -
них або відмо ву здійсни ти вип ла ту
кіберстра ху ван ня.

GlobalData заз на чає, що зі
стрімкою циф ро вою транс фор мацією
стра хо во го сек то ра зрос тає кібер ри -
зик. Сек тор швид ко впро вад жує циф -
рові тех но логії, вклю ча ю чи хмарні
сервіси, Інтер нет ре чей, штуч ний
інте лект і аналіти ку да них, щоб кон -
ку ру ва ти з insurtech�сек то ром, за до -
воль ни ти пот ре би спо жи вачів що до
пер со налізації та зруч них циф ро вих
інтер фейсів, а та кож у відповідь на
пан демію COVID�19.  

До хо ди від кіберстра ху ван ня
зрос та ти муть із за галь ним річним
тем пом зрос тан ня по над 10% з 6,4
міль яр да до ларів у 2020 році до 10,6
міль яр да до ларів у 2025 році.

Згідно зі звітом «Cybersecurity in
Insurance», стра хо ви ки по винні обе -
реж но орієнту ва ти ся на цю те му,
інак ше ри зи ку ють пост раж да ти від
ре пу таційної шко ди че рез витік да -
них або відмо ву здійсни ти вип ла ту
кіберстра ху ван ня.

GlobalData заз на чає, що зі
стрімкою циф ро вою транс фор -
мацією стра хо во го сек то ра зрос тає
кібер ри зик. Сек тор швид ко впро -
вад жує циф рові тех но логії, вклю ча -
ю чи хмарні сервіси, Інтер нет ре чей,
штуч ний інте лект і аналіти ку да них,
щоб кон ку ру ва ти з insurtech�сек то -
ром, за до воль ни ти пот ре би спо жи -
вачів що до пер со налізації та зруч них
циф ро вих інтер фейсів, а та кож у
відповідь на пан демію COVID�19.

Російсь ко�Ук раїнсь ка війна
збіль ши ла ймовірність фінан со ва них
дер жа вою кібе ра так, спря мо ва них на
кри тич ну інфра ст рук ту ру, війсь кові
опе рації та бізнес. Ці ата ки не ли ше

націлені на стра хо виків, але приз во -
дять до до ро гих вип лат і зав да ють
шко ди ре пу тації тих, хто не ба жає
пла ти ти. Так бу ло з Ace American, на

яку у 2022 році її клієнт Merck по дав
до су ду за те, що во на не відшко ду ва -
ла збит ки під час ата ки прог ра ми�ви -
ма га ча NotPetya у 2017 році.

Досліджен ня GlobalData SME
Insurance Survey 2021 дійшло вис -
нов ку, що по ши реність кіберстра ху -

ван ня се ред МСП Ве ли коб ри танії
впа ла з 12,6% у 2020 році до ще ниж -
чих 11,2% у 2021 році. Не тіль ки стра -
хо ви ки сти ка ють ся з ви щи ми кібер -
ри зи ка ми, кіберстра ху ван ня стає все
більш ри зи ко ва ним для стра хо виків.
На дан ня кіберстра ху ван ня те пер на -
ба га то ри зи ко ваніше для стра хо -

виків, і, як повідом ляєть ся, де які
гру пи прог рам�ви ма гачів націлені
на ком панії з поліса ми кіберстра -
ху ван ня, оскіль ки во ни, швид ше
за все, зап ла тять ви куп ха ке рам.

То му не див но, що такі ком -
панії, як AXA та AIG, пе рег ля -

да ють свої умо ви кіберстра ху -
ван ня, щоб пом’як ши ти ви щий ри -

зик вип лат за ра ху нок підви щен ня
премій або змен шен ня стра хо во го
пок рит тя.

Вод но час мен ше ма лих і се редніх
підприємств праг нуть прид ба ти
кіберстра ху ван ня че рез кри зу вар -
тості жит тя та зрос тан ня нак лад них
вит рат, що уск лад нює для них мож -
ливість доз во ли ти собі пов не стра хо -
ве пок рит тя. Ця проб ле ма ли ше за го -
ст рюєть ся тим, що стра хо ви ки підви -
щу ють ціни на кіберстра ху ван ня.

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ê³áåðñòðàõóâàííÿ â 2025
ðîö³ ìîæå çðîñòè äî $10,6 ìëðä 
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Нап рикінці 4 квар та лу 2021 ро ку

та на по чат ку 1 квар та лу 2022 ро ку

Mergermarket опи тав керівників

ви щої лан ки з ко манд кор по ра тив -

но го роз вит ку, при ват них інвес -

тиційних ком паній та інвес тиційних

банків. 40% рес пон дентів про жи ва ли

в Північній Аме риці, 30% в регіоні

EMEA і 30% в Азіатсь ко�Ти хо оке -

ансь ко му регіоні. Опи ту ван ня вклю -

ча ло поєднан ня якісних і кількісних

досліджень. Ре зуль та ти бу ли про а -

налізо вані сервісом Mergermarket.

Усі відповіді анонімні та предс тав -

лені в су куп ності.

«Ог ляд ри зиків M&A» де таль но

досліджує цю ди наміку, звіту ю чи

про очіку ван ня інвес торів що до гло -

баль них M&A про тя гом нас туп них

12 місяців, ви датні сек то ри, клю чові

ри зи ки, які во ни ба чать, і те, як

найк ра ще їх пом’як ши ти.

Згідно звіту, 70% рес пон дентів

наз ва ли те ле ко мунікації

найпліднішим сек то ром з точ ки зо -

ру очіку ва них угод про тя гом нас -

туп них 12 місяців. 54% вва жа ють,

що злит тя та пог ли нан ня бу дуть

най менш плідни ми в сфері енер ге -

ти ки, гірни чо до був ної про мис ло -

вості та ко му наль них пос луг (EMU).

Більшість рес пон дентів (54%)

вва жа ють Азіатсь ко�Ти хо оке ансь -

кий регіон (за ви нят ком Японії) єди -

ним найбільш при ваб ли вим

регіоном для M&A про тя гом нас -

туп них 12 місяців. Тро хи біль ше

тре ти ни (34%) виділя ють Північну

Аме ри ку, а ще 32% та кож вва жа ють

цей регіон дру гим за при ваб ливістю

для M&A в ціло му.

Пе ре важ на більшість рес пон -

дентів (90%) прог но зу ють по си лен ня

пе ревірки угод на пред мет наслідків

ESG про тя гом нас туп них трь ох

років; май же по ло ви на (48%) вва -

жає, що збіль шен ня бу де знач ним.

«Навіть після не що давнь о го

інтен сив но го періоду ре ко рд ної ак -

тив ності злиттів і пог ли нань, учас -

ни ки угод все ще зберіга ють

стабіль ний за пас готівки на безп ре -

це де нт но му рівні», — ска зав

Алістер Лес тер, ви ко нав чий ди рек -

тор M&A та Transaction Solutions в

Aon. «Од нак во ни сти ка ють ся з

серйоз ни ми пе реш ко да ми та но ви ми

фор ма ми нес табіль ності, вклю ча ю -

чи ге о політич ну не виз на ченість, що

спри чи няє інфляцію та підви щен ня

про це нт них ста вок, прис ко рен ня

AON òà Mergermarket îïèòàëè êåð³âíèê³â ùîäî
â³äíîâëåííÿ àêòèâíîñò³ M&A â ñâ³ò³

AON, міжнародна брокерська компанія, та Mergermarket,
постачальник розвідки, даних і аналізу глобальних M&A,
випустили звіт M&A Risk in Review, в якому йдеться про
те, що відновлення активності M&A в світі може бути
певною мірою збережене, хоча не на рекордних рівнях,
які спостерігалися у 2021 році, а учасники угод з
нетерпінням чекають майбутніх транзакцій, шукаючи
можливості на тлі відновлення глобального зростання та
здійснюючи цифрову трансформацію. Особливо хороші
перспективи для M&A в таких секторах, як технології,
медіа та телекомунікації в Азіатсько�Тихоокеанському
регіоні.



Акціоне ри стра хо вої ком панії VUSO

офор ми ли прид бан ня "УАСК АС КА"

(пра цює під брен дом "АС КА") з ме тою

ство рен ня ве ли ко го грав ця стра хо во го

рин ку з ук раїнсь ким капіта лом.

� «Поп ри війну і, зда ва ло ся б,

невідповідний час для інвес тицій, ми

маємо намір до вес ти свою за да чу що до

злит тя двох ком паній до кінця. Ми віри -

мо у пе ре мо гу Ук раїни та її май бутнє!

Сподіваємо ся, що ук раїнці та ук раїнські

підприємства бу дуть і на далі ко рис ту -

ва ти ся пос лу га ми VUSO як ве ли кої ук -

раїнсь кої ком панії. Для нас сим волічно,

що да та ук ла дан ня уго ди, як і да та по -

чат ку об'єднан ня – 24 серп ня – День

Не за леж ності на шої країни!», � повідо -

мив Го ло ва Наг ля до вої ра ди СК ВУ СО

Ми хай ло На зар чук.

Про M&A�уго ду бу ло анон со ва но

нап рикінці лис то па да ми ну ло го ро ку.

Після пов но го оформ лен ня пла нуєть ся

об'єднан ня "УАСК АС КА" та СК

"VUSO" під єди ним брен дом VUSO до

кінця 2022 ро ку.

Об'єднан ня доз во лить збіль ши ти

при сутність VUSO у кор по ра тив но му

сег менті стра ху ван ня за ра ху нок три ва -

лих відно син АС КА із ве ли ки ми кор по -

ра тив ни ми клієнта ми. Су ма та умо ви

уго ди не роз го ло шу ють ся.

Стра хо ва ком панія VUSO пра цює на

ук раїнсь ко му рин ку з 2001 ро ку. За да -

ни ми Insurance TOP, її ак ти ви ста ном на

31.12.2022 ста но ви ли 940,5 млн грн,

стра хові премії за 12 місяців 2021 – 1,719

млрд грн (8�е місце у ренкінгу стра хо -

виків). Має 50 ліцензій: 33 – на доб -

ровільні та 17 – на обов'яз кові ви ди

стра ху ван ня. Ком панія спеціалізуєть ся

на мо тор но му, ме дич но му та ту рис тич -

но му стра ху ванні для при ват них та

кор по ра тив них клієнтів, має по над 30

предс тав ництв по всій Ук раїні. Є Чле -

ном МТСБУ (з 01.07.22 – Пов ним Чле -

ном), Ядер но го пу лу, учас ни ком про ек -

ту з Пря мо го вре гу лю ван ня.

Вхо дить до скла ду Національній

Асоціації Стра хо виків Ук раїни (НА СУ).

Ком панії на да но рей тинг фінан со вої

стійкості (надійності) на рівні uaАА.

Акціоне ра ми VUSO є Фонд «Аль ти ту -

да», кінцеві бе нефіціари – Ми хай ло На -

зар чук та Олексій Шу ба.

"УАСК АС КА" – пер ша при ват на

стра хо ва ком панія, що з'яви ла ся в не за -

лежній Ук раїні та пра цює вже по над 30

років. Вхо ди ла до порт фе ля міжна род -

ної інвес тиційної ком панії SCM.

На по чат ку 2022 ро ку АС КА налічу -

ва ла 2900 кор по ра тив них та по над 200

тис. при ват них клієнтів по всій Ук раїні.

Є чле ном МТСБУ та од ним із зас нов -

ників Ядер но го пу лу. Стра хо вик має

ліцензію на про вад жен ня стра хо вої

діяль ності що до обов'яз ко во го стра ху -

ван ня цивіль ної відповідаль ності ав тов -

лас ників (вклю ча ю чи Зе ле ну Кар ту). За

час своєї ро бо ти АС КА не од но ра зо во

здійсню ва ла найбільші вип ла ти в історії

ук раїнсь ко го стра ху ван ня. 

23Insurance TOP ¹4(88)2022

Äîñë³äæåííÿ

циф ро вої еко номіки, по дат ко вий

ланд шафт, що постійно змінюєть ся,

складні кібер заг ро зи, по си ле ний

конт роль за еко логічни ми, соціаль -

ни ми та дер жав ни ми проб ле ма ми,

які чи нять тиск на прог ра ми роз вит -

ку та лантів та інтег рацію лю дей». У

сь о годнішнь о му се ре до вищі як для

стра тегічних, так і для при ват них

інвес тиційних угод вкрай важ ли во

ма ти ши ро кий пог ляд на пом’як -

шен ня ри зиків і прий ма ти кращі

рішен ня при підході до фінан со вих,

по дат ко вих, юри дичні та інші ри зи -

ки. Учас ників угод за о хо чу ють ви -

яв ля ти мож ли вості про тя гом

життєво го цик лу уго ди, щоб убез пе -

чи ти свої ак ти ви та підви щи ти при -

бут ки, а та кож досліди ти, як рішен -

ня що до стра ху ван ня мо жуть до по -

мог ти пок ра щи ти струк ту ру тран -

закцій і зня ти певні не пе ред ба чені

обс та ви ни для по купців і про давців.

Від збіль шен ня інвес тицій у тех -

но логії та фінан со вої на леж ної пе -

ревірки до зрос тан ня по пу ляр ності

еко логічних, соціаль них стан дартів і

стан дартів уп равління (ESG), тен -

денції та пріори те ти з’яв ля ють ся

для інвес торів, які на ма га ють ся по -

до ла ти не виз на ченість, пов’яза ну,

зок ре ма, з ге о політи кою, дер жав -

ним ре гу лю ван ням і пан демією

COVID�19. 

Àêö³îíåðè VUSO çàâåðøèëè M&A-óãîäó ïî
ïðèäáàííþ "ÓÀÑÊ ÀÑÊÀ" ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ
êðóïíîãî ãðàâöÿ íà ñòðàõîâîìó ðèíêó



Близь ко по ло ви ни рес пон дентів
предс тав ля ли ри нок стра ху ван ня від
не щас них ви падків, 39% оформ ля ли
індивіду аль не стра ху ван ня жит тя,
32% – кор по ра тив не стра ху ван ня, 36%
пос лу ги пе ре ст ра ху ван ня (су ма цифр
пе ре ви щує 100%, оскіль ки ком -
панії�рес пон ден ти час то зай ма ють ся
кіль ко ма нап рям ка ми).

Очіку ван ня при бут ку по ка за ли
не по гані ре зуль та ти: 59% рес пон -
дентів очіку ють на йо го збіль шен ня,
і ли ше 16% прог но зу ють зни жен ня;
28% рес пон дентів прог но зу ють
помірний приріст у розмірі 1�5%.
31% очіку ють ще більш стійко го
зрос тан ня, а та кож 12% очіку ють на
стриб ки більш ніж на 15%.

За галь на тен денція зберігаєть ся
і що до чис то го при бут ку: 56% очікує
на більш ви со кий при бу ток у 2021

році і ли ше 23% рес пон дентів очіку -
ють падіння чис то го при бут ку; 28%
опи та них прог но зу ють зрос тан ня
більш як на 5%, а та кож 16% прог но -
зу ють зрос тан ня більш ніж на 10%.

Од нак 77% опи та них стур бо вані
мож ли ви ми фун да мен таль ни ми
зміна ми як в еко номіці, так і по -
ведінці спо жи вачів. Це част ко во по -
яс нює той факт, чо му в ціло му оп -
тимістичні очіку ван ня до ходів та
при бут ку. Ба га то стра хо виків спос -
теріга ють та ре тель но аналізу ють
зміни, перш ніж бра ти на се бе якісь
до дат кові фінан сові зо бов'язан ня.

Нез ва жа ю чи на обе реж ну по -
зицію біль шості стра хо виків що до
збіль шен ня вит рат, 69% за я ви ли, що
їхня ком панія по чи нає роз ви ва ти ся
або вже пе рейш ла в ре жим, орієнто -
ва ний на зрос тан ня.

Клю чові мо мен ти за ре зуль та -
та ми опи ту ван ня:

� більшість аме ри кансь ких стра -
хо виків вже пе рейш ли на стра тегію
пост пан демічно го зрос тан ня і по ча -
ли под во ю ва ти інвес тиції в тех но -
логії, які доз во ля ли їм ефек тив но
взаємодіяти з клієнта ми у відда ле -
но му фор маті;

� 40% опи та них вже збіль ши ли
свої бюд же ти, а 31% очіку ють на ще
біль ше збіль шен ня вит рат на кінець
ць о го ро ку

Так як об ме жен ня че рез пан -
демію май же зняті, то пе ред ком -
паніями пос та ло пи тан ня про те, як
без печ но пе ре вес ти відда ле них
співробітників в офісний фор мат ро -
бо ти або пе рей ти до зміша ної сис те -
ми, оскіль ки ба га то хто звик ли і про -
дов жу ють пра цю ва ти вдо ма.

Ба га то хто по зи тив но ста вить ся
до при бут ку за ра ху нок інвес тицій у
ви сокі тех но логії

Вра хо ву ю чи не обхідність пе ре -
хо ду сервісів в он лайн, не див но, що
96% рес пон дентів прис ко ри ли впро -
вад жен ня циф ро вих тех но логій у

Deloitte îïèòàâ òîï-ìåíåäæåð³â ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é ÑØÀ ùîäî ìàéáóòíüîãî ðèíêó

Deloitte опитав 100 фінансових керівників страхових
компаній США щодо того, яке майбутнє чекає
страховиків. Опитування показало, що більшість з них
налаштовані позитивно і зараз спрямовують основні
ресурси на збільшення прибутку.
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свої ком панії на сам пе ред підви щен -
ня ефек тив ності, а та кож поліпшен -
ня якості обс лу го ву ван ня клієнтів.

Та кий ви со кий по каз ник спри я -
ють аг ре сивнішим інвес тиціям у тех -
но логії: 68% опи та них пла ну ють
збіль ши ти вит ра ти на аналіти ку да -
них (порівня но з 49% в ог ляді перс -
пек тив, про ве де но му Deloitte влітку
ми ну ло го ро ку); 66% виділя ють
здебіль шо го онов лен ня прог рам, з
до по мо гою яких пра цю ють із
клієнта ми; 59% збіль шать вит ра ти на
штуч ний інте лект (порівня но з 40% у
по пе реднь о му опи ту ванні Deloitte).

Відда ле на ро бо та чи офіс: що бу -
де з фор ма том ро бо ти?

Пи тан ня ви бо ру фор ма ту ро бо чо -
го місця після пан демії ста ло од ним
із го лов них у 2022 році прак тич но
для всіх ком паній світу. Що до стра -
хо вих ком паній, досліджен ня
Deloitte по ка за ло, що тіль ки ко жен
чет вер тий схиль ний по вер ну ти ся до
«тра диційної» офісної мо делі. Май же
по ло ви на опи та них пла ну ють прий -
ня ти прог ре сив ну «гібрид ну» мо дель,
яка поєднує у собі відда ле ний та
офісний фор мат. Чверть, що за ли -
ши ла ся, підтри мує вик люч но відда -
ле ну сфе ру. Нап рик лад, Nationwide
Insurance очікує, що близь ко 50% її
співробітників пра цю ва ти муть або в
офісі, або за гібрид ною мо дел лю.

Нет ра диційні мо делі по винні доз -
во ли ти стра хо ви кам роз ши ри ти кад -
ро вий ре зерв, оскіль ки співробітни -
кам біль ше не потрібно жи ти без по -
се редньо по ряд із ро бо тою. Такі
зміни вже по ка зу ють ре зуль та ти,
оскіль ки май же 51% рес пон дентів
на разі най ма ють співробітників не -
за леж но від їхнь о го місцез на ход -
жен ня. Крім то го, такі но вов ве ден ня
до по мо жуть зни зи ти вит ра ти на не -
ру хомість, то му що зніма ти офісні
приміщен ня зна до бить ся знач но
мен ше. Згідно з опи ту ван ням, 87%
за я ви ли, що їм вда ло ся відда ле но
підтри му ва ти спри ят ли ву та про -
дук тив ну взаємодію зі співробітни -
ка ми під час пан демії. Найб лиж чим
ча сом стра хо ви кам бу де склад но
виз на чи ти, яким працівни кам слід
по вер ну ти ся до офісу, а ко му мож на
за ли ша ти ся відда ле ни ми. Най -

імовірніше, це за ле жить від
індивіду аль них пот реб та функці -
она лу кож ної ком панії.

Еко логічне, соціаль не та кор по -
ра тив не уп равління (ESG)

Стра хо ви ки зіштовх нуть ся із су -
во ри ми пе ревірка ми, ко ли ре гу лю -
ючі ор га ни пе ревіря ти муть, наскіль -
ки спра вед ли во й адек ват но розг ля -
нуті ви мо ги спо жи вачів, оскіль ки ос -
нов на взаємодія з нею під час пан -
демії ста ла вірту аль ною.

Крім то го, підви ще ну ува гу бу де
приділе но пи тан ням еко логічно го,
соціаль но го та кор по ра тив но го уп -
равління (ESG). Як мінімум,
очікуєть ся, що стра хо ви ки зіткнуть -
ся з но ви ми ви мо га ми про кліма тичні
ри зи ки, вста нов ле ни ми Де пар та мен -
том фінан со вих пос луг Нью�Йор ка,
який пос та вив кліма тич ний ри зик на
пер ший план. Се на то ри США зап ро -
си ли у глав стра хо вих ком паній док -
лад ну інфор мацію про те, як зміна
кліма ту мо же впли ну ти на ком панії
(вплив на премії та пре тензії, про -
ход жен ня стрес�тестів, стра ху ван ня
ви коп но го па ли ва та уз год жен ня з
інвес тиційною політи кою).

Соціаль ний ас пект ESG та кож
при вер не ува гу ре гу лю ючих ор ганів
до скла ду співробітників, оскіль ки
опи ту ван ня по ка за ло, що 69% рес -
пон дентів виділя ють до дат кові ре -
сур си для підтрим ки різно манітності
та зу силь що до за лу чен ня. Пи тан ня
про дос тупність та спра вед ливі вип -
ла ти у сфері стра ху ван ня ав то -
мобілів та стра ху ван ня від по ве ней
швид ше за все за ли шать ся у пріори -
теті у ре гу лю ючих ор ганів, оскіль ки
кри терії ан дер рай тин гу (пос лу ги, що
на да ють ся стра хо ви ми ком паніями,
які га ран ту ють от ри ман ня вип лат у
разі фінан со вих збитків) ос по рю ють -
ся (нап рик лад, ви ко рис тан ня кре -
дит них рей тингів або пи тан ня, чи бу -
ли кан ди да ти ко лись за ра жені
COVID�19). Вив чаєть ся пи тан ня, чи
мо жуть ал го рит ми в сис те мах штуч -
но го інте лек ту ма ти різний вплив на
не дос татньо обс лу го ву ють ся спіль -
но ти.

Стра ху ва ти своє жит тя 
мож на он лайн

До хо ди від внесків зі стра ху ван ня
жит тя зни зи ли ся на 8% у 2021 році,
тоді як за галь ний дохід упав на 4%,
ско ро тив ши чис тий при бу ток удвічі.
Про те пан демія підви щи ла поінфор -
мо ваність не обхідність пок рит тя
смерт ності. По я ва он лайн�до датків
стра ху ван ня жит тя до по мог ла відно -
ви ти про даж у 2022 році.

Про тя гом кіль кох років стра ху -
ван ня жит тя збіль ши лось на 4%. З
січня про даж стра ху ван ня жит тя
online збіль шив ся з 30% до 50%, а
про даж че рез агентів впав на цілих
50%. Пан демія вже за го ст ри ла он -
лайн�кон ку ренцію з бо ку циф ро вих
стар тапів, і як що спо живчі упо до -
бан ня збе ре жуть ся у ць о му нап рямі,
та ка кон ку ренція, ймовірно, по си -
лить ся у 2022 році.

Про те, нез ва жа ю чи на всі пот -
рясіння, вик ли кані COVID�19, відсо -
ток лю дей у ??США, які ма ють про -
га ли ни у стра ху ванні жит тя, про дов -
жує зрос та ти. Згідно з досліджен ням
LIMRA, ли ше 52% аме ри канців за я -
ви ли, що во ни офор ми ли поліс стра -
ху ван ня жит тя у 2022 році. Тоб то
близь ко 102 мільйонів не за ст ра хо ва -
них або не дос татньо заст ра хо ва них
аме ри канців вва жа ють, що їм
потрібно або ку пи ти поліс або роз ши -
ри ти свою стра хов ку.

У міру сти хан ня пан демії у Спо -
лу че них Шта тах, як спо жи вачі, так і
стра хо ви ки, спос теріга ти муть, як
зміни ли ся їхні пот ре би та пе ре ва ги.
Стра хові ком панії по винні спи ра ти ся
на інно вації, що з'яви ли ся че рез пан -
демію, щоб прис ко ри ти пе рехід до
зручніших для ко рис ту ва ча пра вил,
плат форм та про цесів.

Кор по ра тив не стра ху ван ня 
ак тив но роз ви ваєть ся 
в он лайн�фор маті

Оскіль ки до хо ди кор по ра тив но го
стра ху ван ня без по се редньо пов'я -
зані з рівнем зай ня тості, всі звіль -
нен ня, зу пин ки бізне су че рез пан -
демію, а та кож різке збіль шен ня по -
зовів від співробітників, які пе рех -
воріли на Covid�19, мог ли впли ну ти
на при бу ток стра хо виків. Про те за -
галь ний вплив стри му вав ся кіль ко ма
чин ни ка ми.
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По�пер ше, на відміну від фінан со -
вої кри зи 2008 ро ку, 2021 ро ку бу ло на -
ба га то біль ше зак рит тя підприємств
ма ло го бізне су, які з мен шою
ймовірністю бра ли гру пові піль ги.

По�дру ге, де я ким біль шим ком -
паніям вда ло ся за побігти падінню до -
ходів і збе рег ти біль шу час ти ну своєї
ро бо чої си ли, оскіль ки дер жавні прог -
ра ми за хис ту за робітної пла ти до по -
мог ли збе рег ти мільйо ни
співробітників та їхні піль ги.

Стра хо ви ки на ма га ли ся відмо ви -
ти ся від тра диційних про цесів та пос -
луг, щоб прис ко ри ти циф рові мож ли -
вості, од но час но за без пе чу ю чи ро бо ту
в он лайн�фор маті та інте рак тив ну
взаємодію з клієнта ми. Нап рик лад,
щоб за без пе чи ти мож ливість по дан ня
за яв про втра ту пра цез дат ності че рез
інтер нет, стра хо ви кам потрібно бу ло
не ли ше виріши ти, як пе ре ко на ти лю -
дей обміню ва ти ся елект рон ни ми ме -
дич ни ми карт ка ми, а й нав чи ти їх по -
во ди ти ся із за я ва ми та пла те жа ми у
циф ро во му фор маті.

Ба га то хто ско рис тав ся мож -
ливістю удос ко на ли ти свої циф рові

мож ли вості. Нап рик лад, од на ком -
панія зі стра ху ван ня жит тя оп тимізу -
ва ла про це си гру по во го адміністру -
ван ня за до по мо гою хмар но го прог -
рам но го за без пе чен ня, приз на че но го
для оциф ру ван ня реєстрації, ка та -
логів пос та чаль ників та конфігу рації
планів че рез пор тал для учас ників.

Згідно з опи ту ван ням Deloitte, 97%
стра хо виків вва жа ють, що во ни
підтри му ють тісний кон такт з клієнта -
ми під час пан демії.

У то му числі 40%, повністю згод них
із цією дум кою. Про те 38% рес пон -
дентів не бу ли зацікав ле ни ми у но вих
перс пек ти вах про да жу. Це вка зує на
те, що стра хо ви кам все ще потрібно
пра цю ва ти над оциф ров кою опе рацій,
не за бу ва ю чи і про осо бис тий зв'язок із
клієнта ми та інши ми зацікав ле ни ми
сто ро на ми. Стра хо ви ки по винні пе рег -
ля ну ти, як їхні ком панії та га лузь мо -
жуть адап ту ва ти ся для за до во лен ня
очіку вань зацікав ле них сторін, вклю -
ча ю чи клієнтів, інвес торів, ре гу лю -
ючих ор ганів, за ко но давців та
аналітиків.

Стра хо вим ком паніям, як і іншим

фінан со вим ус та но вам, бу де не обхідно
віднов лю ва ти гро мадсь ку довіру та
бу ду ва ти спра вед ли ву га лузь фінан -
со вих пос луг, у якій при бу ток та вплив
на суспільство мир но співісну ють, –
йдеть ся у звіті.

Пан демія по ка за ла, що стра хо ва
га лузь не за леж но від країни мо же
адап ту ва ти ся під си ту ацію. Вра хо ву ю -
чи не обхідність відда ле ної ро бо ти,
прис ко рив ся про цес впро вад жен ня
циф ро вих тех но логій у ком панії, а та -
кож роз ви ну ла ся но ва мо дель ро бо ти
для співробітників, що по зи тив но
впли ну ло на ефек тивність.

Стра хо ви кам не обхідно ви ко рис то -
ву ва ти но вов ве ден ня, які до ве ло ся
впро вад жу ва ти під час пан демії, щоб
прис ко ри ти та пок ра щи ти про цес пе -
ре хо ду до зруч но го для клієнтів
сервісу. Бе зу мов но, до ве деть ся
вирішу ва ти ще ба га то пи тань і вип -
рав ля ти не доліки, і од на з мож ли вих
проб лем у май бутнь о му мо же по ля га -
ти в то му, як до сяг ти більш ви со ко го
чис то го при бут ку, без шко ди для вже
існу ю чо го до хо ду або збитків
акціонерів.

Äîñë³äæåííÿ

Зрос тан ня інфляції в Європі, яка
підско чи ла до 8,9% у липні 2022 ро ку, що
є най ви щим по каз ни ком за ос танні 25
років, впли не на при бут ковість стра хо -
вих ком паній про тя гом нас туп них двох
років, вва жає GlobalData.

Очікуєть ся, що зрос тан ня премій бу -
де повільнішим, оскіль ки зрос тан ня
інфляції впли не на здатність стра ху -
валь ників спла чу ва ти вищі премії. Крім
то го, се ред ня вартість пре тензії зрос те,
що змен шить мар жу при бут ку ком паній
ри зи ко во го стра ху ван ня.

За гальні стра хові вип ла ти в Європі
зрос туть на 5,1% у 2022 році, тоді як
премії зрос та ти муть ниж чи ми тем па ми
– на 4,9%.

Інфляція в євро пейсь ких країнах
різко зрос ла з по чат ку 2021 ро ку. Спо -
чат ку це бу ло пов’яза но з три ва лим еко -
номічним впли вом COVID�19, але бу ло
ще біль ше по си ле но російсь ко�ук раїнсь -
кою війною і пов’яза ни ми з цим пе ре бо я -
ми в лан цюзі пос та вок у 2022 році.

Після ць о го ціна за се редній відшко -

ду ван ня зрос ла, що впли ну ло на
більшість ліній ри зи ко во го стра ху ван ня,
особ ли во стра ху ван ня май на, ав тот ра нс -
пор ту та спеціаль но го стра ху ван ня.

Стра ху ван ня май на ду же враз ли ве
до інфляції, оскіль ки вит ра ти на ре ко н -
струкцію та ре монт без по се редньо
пов’язані з вартістю ма теріалів і ро бо чої
си ли.

Очікуєть ся, що такі фак то ри, як
зрос тан ня цін на си ро ви ну, пе ре бої з пос -
та чан ням і нес та ча ро бо чої си ли, підви -
щать се ред ню вартість пре тензій як для
ко мерційно го, так і для до машнь о го
стра ху ван ня. Стра хові відшко ду ван ня
май на зрос туть на 6,4% у 2022 році, а
премії зрос туть на 5,6%.

Очікуєть ся, що зрос тан ня стра хо вих
відшко ду вань з ав то ст ра ху ван ня зрос те
з 1,6% у 2021 році до 4% у 2022 році про ти
зни жен ня зрос тан ня премій з 6,4% у 2021
році до 4,3% у 2022 році.

Це пов’яза но з ви щи ми вит ра та ми на
заміну, вип ла та ми третіми сто ро на ми,
су до ви ми вит ра та ми та за робітною пла -

тою. Зрос тан ня вар тості пре тензій впли -
не на ре зер ви стра хо вих відшко ду вань,
які ви ко рис то ву ють ся для вип ла ти нев -
ре гуль о ва них пре тензій за по пе редні ро -
ки.

GlobalData підтве рд жує, що тя гар
зрос тан ня інфляції та розміру вип лат
спо ну кає стра хо виків пе рег ля ну ти свої
ри зи ки, що приз ве де до збіль шен ня та -
рифів як за но ви ми стра хо ви ми поліса -
ми, так і за про олон го ва ни ми.

Зрос тан ня інфляції та кри за вар тості
жит тя приз ве дуть не ли ше до підви щен -
ня стра хо вих та рифів і уск лад нен ня
умов на рин ку, але та кож підшто вх нуть
стра ху валь ників до не до ст ра ху ван ня та
три ма ти муть при бут ковість стра хо вих
ком паній під тис ком.

Очікуєть ся, що до сяг нен ня ба лан су
між при бут ковістю, зрос тан ням премії, а
та кож ут ри ман ням клієнтів ста не клю -
чо вим нап рям ком діяль ності євро пейсь -
ких стра хо виків про тя гом нас туп них
кіль кох років.

Çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿ â ªâðîï³ ñóòòºâî âïëèíå 
íà ïðèáóòêîâ³ñòü ñòðàõîâèõ êîìïàí³é
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Äîñë³äæåííÿ

Керівни ки ви щої лан ки «впев -
нені», що в дов го ст ро ковій перс пек -
тиві кіберстра ху ван ня ста не виз нач -
ним нап рям ком бізне су для Swiss Re,
навіть як що пе ре ст ра хо вик вирішить
за ли ша ти ся в ць о му класі на
нинішній мо мент, по ки не бу де дос -
туп но біль ше да них.

Кіберстра ху ван ня за ли шаєть ся
вод но час «вик ли ком і мож ливістю»
для Swiss Re, оскіль ки во на на ма -
гаєть ся впо ра ти ся з цією де далі важ -
ливішою лінією. Swiss Re очікує, що
до 2040 ро ку кіберп ремії мо жуть бу ти
на од но му рівні з май но ви ми ри зи ка -
ми, що предс тав ля ти ме пе ре кон ли -
вий но вий пул ри зиків для га лузі.

Але хо ча ри нок пе ре ст ра ху ван ня
має ве ли ку кількість да них і досвіду,
на який мож на спи ра ти ся, ко ли мо ва
за хо дить про ан дер рай тинг май на,
кібер сек тор ду же відрізняєть ся. Для
га лузі бу де важ кий період нав чан ня,
оскіль ки во на повіль но ко ри гує своє
мо де лю ван ня та ціни на ос нові ве ли -
ких кіберз битків, які не ми ну че відбу -
дуть ся.

"Ми обе режні, то му що ми все ще
відчу ваємо пот ре бу в поєднанні форм
пе ре ст ра хо во го пок рит тя, а та кож у
мо де лях для по даль шо го роз вит ку,
перш ніж ми ска же мо, що ми бу де мо
роз ви ва ти бізнес кіберстра ху ван ня",
за я вив Мо зес Од жей се хо ба, ге не -

раль ний ди рек тор з пе ре ст ра ху ван ня
Swiss Re.

Га лузі пе ре ст ра ху ван ня, мож ли -
во, до ве деть ся шу ка ти парт не р ства з
уря да ми в усь о му світі, щоб га ран ту -
ва ти, що пе ре ст ра хо ве пок рит тя мо -
же бу ти на да но шир шо му
суспільству.

Ніку ди не подіти ся від то го фак ту,
що це ри зик, з яким зіткнеть ся май же
кож на лю ди на та кож на ком панія в
усь о му світі. Але че рез брак да них і
рівень не виз на че ності, пов’яза ний із
цим ри зи ком, ліде ри все ж не змог ли
на да ти ча сові рам ки, ко ли Swiss Re
мо же виріши ти роз ви ва ти свій
кібербізнес.

Ïðåì³¿ ç ê³áåðñòðàõóâàííÿ äî 2040 ð. ìîæóòü
çð³âíÿòèñÿ ç ïðåì³ÿìè ïî P&C ðèçèêàì

Fitch про а налізу ва ло по тенційний
вплив еко номічно го сце нарію із се -
редньо�ви со кою од ноз нач ною інфляцією
про тя гом 2023 ро ку та підви щен ням
10�річних про це нт них ста вок ра зом на
300 ба зис них пунктів у 2022 та 2023 ро ках.

Ре зуль та ти свідчать про те, що сек то -
ри стра ху ван ня, крім стра ху ван ня жит тя,

як пра ви ло, пост раж да ють найбіль ше,
особ ли во з ви со кою част кою дов го ст ро ко -
во го бізне су, де біль ша, ніж очіку ва ло ся,
інфляція ви мог мо же приз вес ти до
дефіци ту ре зервів.

Ви со ка інфляція та кож мо же приз -
вес ти до тис ку на мар жи нальність для ко -
рот ко ст ро ко во го бізне су на рин ках, де

силь на кон ку ренція чи суспіль ний тиск
об ме жу ють здатність стра хо виків підви -
щу ва ти ціни.

Стра хові ком панії, які не зай ма ють ся
стра ху ван ням жит тя і ма ють низь кий
рівень ре зервів або не дос тат ню ціно ву
здатність, найбіль ше підда ють ся ри зи ку
не га тив них рей тин го вих дій, ка же Fitch,
че рез несп ри ят ли вий вплив інфляції ви -
мог на мар жу та капітал.

Аналіз по ка зав, що євро пейські сек то -
ри ри зи ко во го стра ху ван ня заз на ють
найбіль шо го тис ку в Італії, Ве ли коб ри -
танії та Франції.

Італія має ви со ку част ку дов го ст ро ко -
во го стра ху ван ня цивіль ної відповідаль -
ності влас ників транс по рт них за собів, ри -
нок Ве ли коб ри танії є особ ли во кон ку рен -
то сп ро мож ним, а фран цузькі стра хові
ком панії, які не зай ма ють ся стра ху ван -
ням жит тя, вже сти ка ють ся з ви мо га ми
уря ду на да ва ти зниж ки клієнтам, які бо -
рють ся з інфляцією.

Фран цузь кий і німець кий сек то ри
жит тя є найбільш помітни ми прик ла да -
ми, і ми очікуємо, що по зи тив ний вплив на
капітал і се реднь о ст ро кові при бут ки ком -
пен сує не га тивні ко рот ко ст ро кові
наслідки збіль шен ня нес табіль ності
інвес тицій, ви щих по каз ників втрат та
зни жен ня об сягів но во го бізне су.

Во ла тильність фінан со во го рин ку та
ниж ча вартість ак тивів не га тив но впли -
нуть на рен та бельність у сек то рах з ви со -
кою част кою інвес тиційно го бізне су. 

Ïðîãíîçè Fitch ùîäî ñòðàõîâîãî ñåêòîðà ªâðîïè
ìîæóòü ïîã³ðøèòèñÿ

Кілька прогнозів європейського страхового сектора 
можуть змінитися, якщо висока інфляція збережеться, 
а підвищення процентних ставок стане більш значним.
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Ïåðåñòðàõóâàííÿ

S&P Global Ratings за я ви ло, що ця
розбіжність у стра тегії відоб ра жає зрос -
тан ня вар тості при род них ка та ст роф: во -
ни пе ре ви щи ли очіку вані збит ки за ос -
танні п'ять років, нез ва жа ю чи на збіль -
шен ня бюд же ту пе ре ст ра хо виків.

Ць о го ро ку топ�21 пе ре ст ра хо виків в
се реднь о му збіль шив очіку вані збит ки
май же на 20%.

Швид ке зрос тан ня про це нт них ста -
вок, нес табільність фінан со во го рин ку,
інфляція та збіль шен ня мінли вості кліма -
ту є ве ли ки ми ри зи ка ми для га лузі.

Тим не менш, ду же ви со кий рівень
дос тат ності капіта лу гло баль них пе ре ст -
ра хо виків про дов жує пом'як шу ва ти їх від
ви нят ко вих пот рясінь, та ких як стихійні
ка та ст ро фи.

Як що тра пить ся серйоз на подія, яка
пов то рюєть ся 1 раз на 100 років, що спри -
чи нить щорічні збит ки по над 250 міль -
ярдів до ларів у всій стра ховій га лузі, 14 із
21 провідних світо вих пе ре ст ра хо виків
підтри му ва ти муть дос татність капіта лу
на по точ но му рівні.

21 пе ре ст ра хо вик за раз має бюд жет
близь ко 15,5 міль ярдів до ларів на збит ки
від при род них ка та ст роф у 2022 році
(про ти 13 міль ярдів до ларів у 2021 році).
Як що збит ки за ли шать ся на ць о му рівні,
то у 2022 році гру па пе ре ст ра хо виків от -
ри має при бу ток до опо дат ку ван ня приб -
лиз но в 22,5 міль яр да до ларів. У сце нарії
силь но го стре су це пе ред ба чає за пас
приб лиз но в 38 міль ярдів до ларів до ви -
чер пан ня капіта лу.

Це при пус кає, що ком панії не вжи ва -
ють жод них дій, які ми заз ви чай спос -
терігаємо в стре со во му сце нарії, нап рик -
лад при зу пи нен ня ви ку пу акцій або
інших до ходів акціонерів, а ре зуль та -
тивність інвес тицій за ли шаєть ся
відповідною на шим ба зо вим при пу щен -
ням.

Прог но зуєть ся, що річний стра хо вий
зби ток для всієї га лузі скла де близь ко 75
міль ярдів до ларів, що відповідає істо рич -
но му се реднь о му по каз ни ку за 10 років,
ви хо дя чи з част ки рин ку збитків.

Схо же, що пе ре ст ра хо ви ки повністю
ви ко рис та ють свої ре зер ви стра хо вих
збитків від при род них ка та ст роф у 2022
році, згідно з піврічною оцінкою в 35�40
міль ярдів до ларів.

Ãëîáàëüí³ ïåðåñòðàõîâèêè ìàþòü ð³çí³ ïðîãíîçè
ùîäî ðèçèê³â ïðèðîäíèõ êàòàñòðîô

Глобальні перестраховики розходяться у прогнозах щодо
ризиків природних катастроф, причому протягом року
вдвічі збільшуються їхні ризики в цій сфері. Решта
займають більш обережну та оборонну позицію,
зменшуючи свій вплив.

Аналітики Morgan Stanley заявили,
що ціни на перестрахування залишаться
високими незалежно від потенційно
сприятливого сезону ураганів у 2022 році.

В першій половині сезону
атлантичних штормів 2022 року не було
жодного урагану, лише три названі
тропічні шторми.

Morgan Stanley переглянув список
ураганів, що виходили на сушу на
континентальній частині з 1851 по 2021
рік, щоб дізнатися, як часто не було
ураганів протягом першої половини
сезону, зазначивши, що це може
означати для решти сезону.

З 171 дослідженого року в 48% не було
ураганів протягом першої половини
сезону штормів. 52% пережили урагани
протягом тих самих місяців.

У ті роки, коли в першій половині
сезону не було ураганів, у другій половині
сезону зазвичай спостерігалася менша
частота ураганів, а також менша сила
ураганів.

У роки без ураганів у першій
половині сезону в середньому
трапляється менше одного урагану в
другій половині із середньою категорією
ураганів ~1,70. У роки, у які були урагани
в першій половині сезону, кількість
ураганів була більшою в другій половині
(~1,16) із збільшенням середньої категорії
~2,52.

Morgan Stanley прокоментував, що
сама по собі історична статистика
показує добрі прогнози для майбутньої
другої половини сезону ураганів 2022
року.

Хоча на початку серпня і CSU, і
NOAA знизили свої прогнози сезону
ураганів в Атлантиці на 2022 рік, обидва
все ще залишаються вищими за середні
прогнози.

Обидва джерела посилаються на
ймовірну стійкість Ла�Нінья як
каталізатор активного сезону. Крім того,
температура поверхні Атлантичного
моря трохи вище, ніж у середньому, що
підсилює потенційні шторми.

Незважаючи на це, Morgan Stanley
підтверджує позитивну перспективу
щодо ціноутворення на перестрахування,
заявляючи, що навіть за умови
сприятливого загального сезону
ціноутворення на перестрахування має
залишатися високим на початку 2023
року. 

Ö³íè íà ïåðåñòðàõóâàííÿ çàëèøàòèìóòüñÿ
âèñîêèìè íåçàëåæíî â³ä ñåçîíó óðàãàí³â
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Оскільки використання
ретроцесії залишається стабільним,
незважаючи на вищі тарифи,
аналітики вважають, що
перестраховикам, які прагнуть
продовжити зниження ризиків у
2023 році, потрібно буде знайти
правильний баланс валового ризику
та використання ретроцесії.

Відповідно до звіту S&P Global
Markets, зростання маржі
андеррайтингу може забезпечити
«деяку подушку» проти значних
застрахованих збитків галузі.
Головним чином завдяки
збільшенню прибутку до
оподаткування (включаючи бюджет
природних катастроф) для
більшості перестраховиків, який
базувався на їхній середній частці
ринкових збитків за останні п’ять
років.

Аналітики S&P попереджають,
що перестраховики з вищою
схильністю до ризику та низькою
прибутковістю швидше за все

отримають нижчий прибуток до
оподаткування. «Рівень капіталу та
схильність до ризику для окремих
перестраховиків дійсно
відрізняються. Ми очікуємо, що 15
перестраховиків утримають свою
достатність капіталу за рейтингами
S&P Global Ratings, якщо сукупні
збитки будуть на рівні 1 на 50 років у
2022 році. Тим не менш, такий
сценарій може призвести до того, що
шість перестраховиків зазнають
погіршення рейтингів S&P, якщо
вони не вживатимуть заходів для
управління рівнем капіталу».

У звіті S&P підкреслило, що вони
не відобразили у своїх показниках
жодних інвестиційних втрат за
ринковою оцінкою для портфелів
перестраховиків з фіксованим
доходом після стрімкого зростання
процентних ставок у 2022 році,
особливо в США.

«Хоча ці втрати можуть бути
здебільшого тимчасовими, вони
можуть зайняти від трьох до п’яти

років. Протягом цього часу ми
скоригували б наше бачення
достатності капіталу в залежності
від змін у позиціях невідповідності
активів і зобов’язань і швидкості, з
якою інструменти з фіксованим
доходом можуть бути реінвестовані
з вищою прибутковістю, серед
інших факторів».

Щодо ретроцесії, включаючи
використання капіталу третіх
сторін, аналітики сказали, що вона
залишається гнучким і ключовим
стратегічним способом управління
ризиками.

Дані станом на 1 січня 2022 року
свідчать про те, що перестраховики
здебільшого продовжують
використовувати ретроцесію з 2021
року. Тим не менш, тарифи на ринку
ретроцесії продовжують зростати.
Це означає, що перестраховикам,
можливо, доведеться передати
пропорційно меншу частку ризику,
якщо це стане занадто дорогим.

Перестраховики передали
приблизно більше половини своїх
ризиків "1 на 250 років" на основі
простого середнього значення. Тим
не менш, середні показники
використання маскують широкий
діапазон перестрахувального
покриття. Наприклад, великі
глобальні перестраховики зазвичай
зменшують ризик.

Ïðèáóòêîâ³ñòü àíäåððàéòèíãó ïîêðàùèòüñÿ 
ó 2022 ðîö³, à âèêîðèñòàííÿ ðåòðîöåñ³¿
çàëèøèòüñÿ ñòàá³ëüíèì: S&P

Аналітики S&P Global очікують, що маржинальність
андеррайтингу покращиться у 2022 році, що додасть
сектору перестрахування стійкості. Проте інвестиційні
збитки за ринковою оцінкою можуть послабити
рейтингові позиції перестраховиків.



Відгуки не тільки показують, що цей
ринок дозрів для трансформації, але й дає
страховикам чудову можливість надавати
клієнтам продукти, які є актуальними,
доступними, прозорими та легкими для
доступу та управління протягом усього
життєвого циклу продукту.

Жоден із покупців страхування
домашніх тварин, з якими ми
спілкувалися, не сказав, що вони повністю
задоволені страховим покриттям, яке вони
могли отримати за ціною, яку вони могли
собі дозволити.

Навіть найдешевший поліс повного
покриття є недоступним для багатьох
власників тварин, тому у більшості полісів
покриваються лише випадки в
надзвичайних ситуаціях, за виключенням
захворювання. І це опитані вважають
несправедливим.

Ще одна проблема, на яку звернули
увагу багато клієнтів, з якими
спілкувалися, це труднощі з додаванням
нестандартних страхових покриттів і
розробкою модульних полісів. Мало того,
що процес часто громіздкий і безособовий,
так і страхові премії через високу
збитковість тварин досить високі.

Незважаючи на анекдотичність, сила
відповідей цієї вибірки покупців
страхування домашніх тварин свідчить
про те, що це ринок, у якому багато
страхувальників розчарувалися та
готовий до змін. Це підкреслює значну
можливість для страховиків покращити

наскрізний досвід для клієнтів за
допомогою, наприклад, використання
даних, набагато простішого цифрового
досвіду, оптимізованої веб�підтримки в
інтернеті та значно більшої персоналізації,
адаптації та комплектування продуктів.

Цілком зрозуміло, що, хоча ціна та
доступність є ключовими питаннями,
клієнти не завжди думають про інші
чинники або не завжди поінформовані про
них у процесі покупки, включаючи,
наприклад, план вакцинації для
домашньої тварини, носіння розумного
нашийника або ветеринарні
онлайн�консультації, які є такими ж
важливими, як і просто оформлення
страховки для покриття витрат, коли
домашня тварина потребує лікування.

Споживачі хочуть цілісного
бездоганного обслуговування, яке охоплює
всі випадки, а не кількох продуктів і точок
контакту зі своїм постачальником
страхових послуг. Ключ до оптимальної
взаємодії з клієнтом — це наявність
«єдиного перегляду», простих пакетних
продуктів і безперебійної взаємодії зі своїм
страховиком, де клієнт може чітко бачити
додану цінність і переваги. Страховики
повинні надати все це швидко та легко
через різні канали вибору.

Рішення полягає в сучасних, хмарних
базових системах з низьким кодом, які
налаштовуються, які забезпечують
гнучкість і деталізацію даних, необхідні
для того, щоб зробити поліси страхування

домашніх тварин більш актуальними,
доступними, прозорими та простими у
взаємодії (включаючи цифрове
самообслуговування) протягом усього
терміну покриття ризиків домашньої
тварини. Такі системи роблять роботу
власника страхового полісу не тільки
більш ефективною, але й звільняють від
стресу та оптимізують.

Сучасні основні системи, які
об’єднують дані від початку дії договору
страхування до поновлення, доповнень і
виплат, можуть допомогти здійснити
трансформацію, яка потрібна цьому
ринку. Хмарні SaaS�системи з відкритою
архітектурою API також можуть надати
страховикам можливість легко
використовувати insurtech�екосистему та
інтегрувати передові інновації, такі як
штучний інтелект, в андеррайтинг та
обробку претензій, щоб підвищити
прибутковість страховиків, зменшити
витрати на врегулювання та зробити
продукти більш доступними та актуальні
для споживачів.

Існує велика кількість можливостей
для застосування рішень із низьким кодом
і хмарних технологій для трансформації
ринку страхування домашніх тварин.
Іншуртех�компанії можуть об’єднати
постачальників страхових послуг із
попередньо створеним галузевим
контентом для товарів для домашніх
тварин і страховим покриттям, опцією
покриття розумних нашийників і послуг
вакцинації, доступом до широкої
екосистеми онлайн�ветеринарних послуг і
доступом у режимі реального часу до
полісів, покриття та інформація про
клієнтів цілодобово та без вихідних для
власників домашніх тварин і агентів – і
таким чином, надаючи клієнтам єдиний
огляд і забезпечуючи їм легкий доступ,
коли вони найбільше потребують.

ßê ³íøóðòåõ ìîæå äîïîìîãòè îïòèì³çóâàòè
ñòðàõóâàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí?
Duck Creek Technologies опитало покупців страхування
домашніх тварин у Великобританії щодо їхніх думок про
вартість страхування тварин, доступність продуктів та
послуг – і те, що вони сказали, показало, що ринок не
забезпечує своїх страхувальників та їхніх домашніх
тварин.
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Lemonade ско ро ти ла штат Metromile
на 20% після за вер шен ня прид бан ня не -
ост ра хо ви ка у серпні 2022 ро ку, по пе -
редньо за я вив ши, що не ско ро чу ва ти ме
штат. Се ред інших відо мих стра хо вих
ком паній, які зро би ли подібні кро ки у 2022
році, Nova Benefits ско ро ти ла 30% сво го
пер со на лу в червні, а Zego ско ро ти ла 17%
сво го пер со на лу в липні.

Пан демія COVID�19 і кри за вар тості
жит тя ма ють ве ли чез ний вплив на світо -
ву індустрію стра хо вих тех но логій,
оскіль ки кіль ка провідних стар тапів стра -
хо вих тех но логій банк ру ту ють або ско ро -
чу ють пер со нал.

На кінець лип ня 2022 ро ку в га лузь бу -
ло інвес то ва но 1 міль ярд до ларів, що ста -
но вить ли ше 49,5% від за галь ної річної
циф ри 2021 ро ку. У звіті йдеть ся про те,
що у 2022 році зрос тан ня ма лой мовірне.
Ймовірно, ці тен денції спри чи нені су -
купністю фак торів. 

Інвес тиції в сфе ру стра хо вих тех но -
логій у дру го му квар талі 2022 ро ку зрос ли
на 8,3% до 2,41 міль яр да до ларів, оскіль ки
зрос тан ня се реднь о го розміру уго ди пе -
рек ри ва ло змен шен ня за галь ної кіль кості
угод.

Нез ва жа ю чи на зрос тан ня порівня но
з 1 квар та лом, інвес тиції в

InsurTech�стар та пи у 2 квар талі 2022 ро -
ку за ли ша ють ся приб лиз но на 50% ниж -
чи ми за ре ко рд ний рівень, який спос -
терігав ся у 2 квар талі 2021 ро ку, який по -
бив ре кор ди що до інвес тицій.

У порівнянні з пер шим квар та лом
2022 ро ку се редній розмір уго ди зріс
більш ніж на 18% у дру го му квар талі 2022
ро ку до 22,1 мільйо на до ларів, хо ча
кількість угод ско ро ти ла ся май же на 8% зі
143 до 132 у дру го му квар талі.

Ра ун ди фінан су ван ня ма ють важ ли ве
зна чен ня для за без пе чен ня ро бо ти стра -
хо вих ком паній на ранніх стадіях, перш
ніж во ни ста нуть при бут ко ви ми, то му
ско ро чен ня інвес тицій є знач ною пе реш -
ко дою.

Еко номічні труд нощі та кож зму си ли
спо жи вачів звер та ти ся до знайо мих і виз -
на них брендів, оскіль ки во ни біль ше
довіря ють їм, щоб ви жи ти та вип ла ти ти
пре тензії.

Ба га то стра хо вих ком паній зо се ред -
жені на стра ху ванні гад жетів або май на,
що спо жи вачі не вва жа ють не обхідним.
Як наслідок, це лінія стра ху ван ня мо же
пост раж да ти пер шою, оскіль ки на явні до -
хо ди змен шу ють ся, а спо жи вачі праг нуть
ско ро ти ти свої вит ра ти.

Іншур те хам потрібно бу де зо се ре ди -
ти ся на про по ну ванні цінності спо жи ва -
чам, оскіль ки це те, що во ни шу ка ти муть
у найб лиж чо му май бутнь о му.

Ць о го мож на до сяг ти, знач ною мірою
пок ла да ю чись на штуч ний інте лект для
ско ро чен ня вит рат на об роб ку чи ан дер -
рай тинг, або про по ну ю чи інно ваційні про -
дук ти, такі як оп ла та за кер мом і політи ки
на ви мо гу. Ос таннє доз во лить спо жи ва -
чам конт ро лю ва ти, скіль ки во ни пла тять,
або от ри му ва ти пок рит тя ли ше тоді, ко ли
це вкрай не обхідно.

²íâåñòèö³¿ â ³íøóðòåõ-ñåêòîð ñêîðîòèëèñü íà 80%,
ùî ïðèçâåëî äî âòðàòè ñòàðòàïåðàìè ðîáîòè

База даних угод GlobalData показує, що вартість
глобальних інвестицій у insurtech�сектор впала на 79,6%.
Це слідує за послідовним потоком історій про те, як у
insurtech у 2022 році було важко.

Çàãàëüíèé îáñÿã ³íâåñòèö³é â ³íøóðòåõ-ñåêòîð, 2018-2022



Відповідно до звіту Moody's
Investors Service, збит ки від ка та ст -
роф і по си ле не сприй нят тя ри зи ку
після пан демії спри чи ни ли зрос тан ня
по пи ту як на стра ху ван ня та пе ре ст -
ра ху ван ня май на, так і на за хист від
не щас них ви падків (P&C).

Од нак ці збит ки, по ряд із за не по -
коєнням що до зміни кліма ту, ста ли ка -
таліза то ром для за галь ної пе ре оцінки
ри зи ку ка та ст роф, ко ли ба га то пе ре -
ст ра хо виків по ча ли ско ро чу ва ти свої
порт фелі та пок рит тя.

Moody's очікує про дов жен ня зрос -
тан ня цін і ви щих інвес тиційних при -
бутків на фоні підви щен ня про це нт них
ста вок.

Більшість стра хо виків пе ред ба ча -
ють підви щен ня цін, при ць о му 40%
очіку ють зрос тан ня цін на пе ре ст рах -
ван ня май на більш ніж на 7,5%. Це
третє поспіль опи ту ван ня, в яко му
рес пон ден ти не очіку ва ли за галь но -
го зни жен ня цін на пе ре ст ра ху ван ня
P&C.

Moody's заз на чає, що інфляція
за ли шаєть ся клю чо вою заг ро зою,
оскіль ки зрос тан ня вит рат на ма -
теріали та ро бо чу си лу, по си ле не
впли вом пост пан демічно го збою в лан -
цюж ку пос та вок, стри мує підви щен ня

до ходів у сфе рах стра ху ван ня та пе ре -
ст ра ху ван ня жит ла, ко мерційної влас -
ності та транс по рт них за собів.

Стійка ви со ка інфляція мо же та -
кож збіль ши ти вит ра ти на ме дич не
обс лу го ву ван ня, підви щи ти пре тензії
та за ре зер ву ва ти ри зи ки за ви да ми
стра ху ван ня відповідаль ності. 

При родні ка таклізми пос ла би ли
ре зуль та ти чо тирь ох найбіль ших пе -
ре ст ра хо виків Євро пи в пер шо му
півріччі, і, оскіль ки пік се зо ну ура ганів
у Північній Ат лан тиці ще по пе ре ду,
існує ри зик, що во ни мо жуть пов то ри -
ти це у дру го му півріччі, йдеть ся у
звіті Moody's.

Пе ре ст ра хо ви ки повідо ми ли про
су куп ний чис тий при бу ток у розмірі
1,9 міль яр да євро за шість місяців 2022
ро ку, порівня но з 3,6 міль яр да євро ро -
ком раніше. Гірші ре зуль та ти пе ре ст -
ра ху ван ня май на та не щас них ви -
падків та кож бу ли оче вид ни ми че рез
ви щу за се ред ню су му відшко ду вань
від ка та ст роф.

Фран цузь ка пе ре ст ра хо ва ком -
панія SCOR повідо ми ла про чис тий
зби ток у розмірі 239 мільйонів євро за
пер ше півріччя 2022 ро ку че рез пре -
тензії, пов’язані з по су хою в Бра зилії,
повінню в Австралії та інши ми по год -
ни ми яви ща ми.

Вип ла ти у 2 півріччі заз ви чай
знач но вищі, ніж у пер шо му, відзна ча -
ю чи по тенційний ри зик для пе ре ст ра -
хо виків. Од нак повідом ляєть ся, що
Munich Re і Hannover Re ви ко рис та ли
мен ше по ло ви ни своїх річних ре зервів
на бо роть бу з ве ли ки ми при род ни ми
ка та ст ро фа ми за шість місяців. Це за -
без пе чить їм де я кий до дат ко вий бу -
фер на реш ту ро ку, ка же Moody's.

Swiss Re повідо ми ла, що вип ла ти
по стихіям пе ре ви щу ють бюд жет,
але все ще зберігає по над 50% сво го
річно го бюд же ту на відшко ду ван ня.

Збит ки від ка та ст роф у пер шо му
півріччі 2022 ро ку бу ли ви щи ми за

де ся тирічний се редній по каз ник за
цей період, у то му числі Swiss Re, який
оцінив стра хові збит ки від стихійних
лих на рівні 35 міль ярдів до ларів.

Çáèòêè â³ä êàòàñòðîô òà ïàíäåì³¿ ñïðè÷èíèëè çðîñòàííÿ
ïîïèòó íà ñòðàõóâàííÿ ìàéíà òà â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â
Доходи від перестрахування збільшаться завдяки
зростанню цін і вищому доходу від інвестицій на тлі
зростання процентних ставок.
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Стра хові збит ки від стихійних лих у
всь о му світі в розмірі 34 міль ярдів до ларів
бу ли прий нят ни ми для індустрії стра ху -
ван ня та пе ре ст ра ху ван ня ць о го ро ку, що
знач но ниж че рівня 47 міль ярдів до ларів,
зафіксо ва но го за той са мий період у 2021
році.

Тим не менш, по нов лен ня до го ворів
пе ре ст ра ху ван ня у червні�липні 2022 ро -
ку предс тав ля ли най жорсткіші умо ви
ціно ут во рен ня з часів руйнівних се зонів
ура ганів у США 2004�2005 років, оскіль ки

ба га то пе ре ст ра хо виків змен ши ли ри зи ки
ка та ст роф, особ ли во на ниж чих рівнях і
для су куп них до го ворів XOL.

Інші пе ре ст ра хо ви ки роз ши ри ли
бізнес на ви па док ка та ст роф, але за ли ша -
ють ся особ ли во слаб ки ми у Фло риді че -
рез за не по коєння що до стра хо во го рин ку,
нез ва жа ю чи на збіль шен ня ста вок до 50%,
до сяг ну те в ре зуль таті не що давнь о го по -
нов лен ня для Фло ри ди, що пост раж да ла
від втра ти май на.

Замість ве ли ких збитків від ка та ст ро -

фи Fitch по яс нює, що ціно ва ди наміка бу -
ла на томість зу мов ле на ??три ва ю чим
дис ба лан сом по пи ту та про по зиції,
оскіль ки пе ре ст ра хо ви ки твер до дот ри -
му ють ся дис ципліни як у ціно ут во ренні,
так і в умо вах, навіть за ви щих про це нт -
них ста вок.

Та ким чи ном, ри нок про дов жу ва ти ме
зміцню ва ти ся до 2023 ро ку, не за леж но від
рівня ка та ст рофічної ак тив ності, яка
спос теріга ла ся про тя гом реш ти ро ку.

Місткість пе ре ст ра ху ван ня бу де
вибірко во об ме же на на рівні 1/1 від зни -
жен ня схиль ності до ри зи ку май но вих ка -
та ст роф, із за га лом пе ре ве ден ням бізне су
на менш мінливі ви ди стра ху ван ня від не -
щас них ви падків і спеціальні лінії.

Про те в нь о му та кож заз на че но, що
по пит на пе ре ст ра ху ван ня за ли ша ти -
меть ся ви со ким, оскіль ки пер винні стра -
хо ви ки бо рють ся з підви ще ним ри зи ком,
а ви ща інфляція приз во дить до зрос тан ня
за галь ної вар тості стра ху ван ня.

На ди наміку ціно ут во рен ня ць о го ро -
ку та кож впли ну ла не виз на ченість що до
кінце вої адек ват ності обліко вої став ки,
вра хо ву ю чи постійні підви щені збит ки від
ка та ст роф, по тенційні втра ти від російсь -
ко�ук раїнсь кої війни та погіршен ня тен -
денцій збитків із ви со кою ба зо вою еко -
номічною та соціаль ною інфляцією.

Очікуєть ся змен шен ня мож ли вос тей
рет ро цесії за підви ще ни ми та ри фа ми під
час по нов лен ня до го ворів нас туп но го ро -
ку, оскіль ки за без пе че не пе ре ст ра ху ван -
ня квот і транс портні за со би з ка та ст -
рофічни ми збит ка ми відсту па ють з рин ку
після кіль кох років ви щих за се редні
збитків від ка та ст роф і за хоп ле но го
капіта лу. 

Òàðèôè íà ïåðåñòðàõóâàííÿ çíîâó ìîæóòü
ï³äâèùèòèñü ï³ä ÷àñ ïîíîâëåííÿ ó ñ³÷í³ 2023 ðîêó

Fitch Ratings стверджує, що тарифи на перестрахування
продовжуватимуть посилюватися під час поновлення
договорів у січні 2023 року, навіть за відсутності значних
збитків від катастроф протягом другої половини року.

Відповідно до звіту Howden’s
Reinsurance Market Report, підви ще на
во ла тильність, спри чи не на різни ми ас -
пек та ми по точ но го ланд шаф ту ри зиків,
приз ве ла до то го, що та ри фи на рин ку
пе ре ст ра ху ван ня по си ли ли ся до рівня,
яко го не бу ло з 2006 ро ку. У зв’яз ку з тим,
що нес подівані збит ки че рез війну в Ук -
раїні швид ко при хо дять за COVID�19, а
за реєстро вані на сь о годнішній день пре -
тензії ста нов лять ли ше част ку прог но зо -
ва них кінце вих війсь ко вих збитків,
вплив пе ре ст ра хо виків на аг ре гу ван ня
збитків у су час но му ланд шафті ри зиків
спри яв пе рехідно му цик лу пе ре ст ра ху -

ван ня у 2022 році. Тиск особ ли во гост рий
у сфері май но вих ка та ст роф, де ско ро -
чен ня при то ку капіта лу, зрос тан ня
інфляції та низ ка до ро гих вто рин них
збитків, пов’яза них зі зміною кліма ту,
зміцни ли рішучість пе ре ст ра хо виків ви -
ма га ти ви щих та рифів.

Ка та ст рофічний ри нок не ру хо мості
за раз зна хо дить ся в центрі та риф них
змін, ри зиків і лан цюжків пос та вок. Се -
ре до ви ще над лиш ко во го капіта лу, яке
існу ва ло про тя гом біль шої час ти ни ос -
тан нь о го де ся тиліття, зміни ло ся бра ком
пе ре ст ра хо вих мсткос тей і збіль шен ням
по пи ту. Ціни та схильність до ри зи ку ре -

а гу ють відповідно.
Тим не менш, цінові очіку ван ня пос -

та чаль ників капіта лу зміни ли ся
відповідно до струк тур них змін у се ре до -
вищі збитків, а це оз на чає, що цикл онов -
лен ня пе ре ст ра ху ван ня у 2023 році,
ймовірно, ма ти ме по даль ший ціно вий
тиск, не за леж но від то го, бу дуть збит ки
чи ні.

Ди фе ренційо ва на екс пер ти за рин ку
капіта лу – це ли ше од на сфе ра, де кон -
суль тації по се ред ників мо жуть до по мог -
ти це ден там за без пе чи ти найк ра ще та
найбільш еко номічно ефек тив не пок рит -
тя, дос туп не в по точ но му се ре до вищі.

Òàðèôè íà ðèíêó ïåðåñòðàõóâàííÿ ïîñèëèëèñÿ
äî ð³âíÿ, ÿêîãî íå áóëî ç 2006 ðîêó



Не га тив ний прог ноз S&P відоб -
ра жає очіку ван ня що до кре дит них
тен денцій про тя гом нас туп них 12
місяців, вклю ча ю чи роз поділ прог -
нозів рей тингів, існу ючі сек то -
ральні ри зи ки та ри зи ки, що ви ни -
ка ють.

19% рей тингів рей тин го во го
аген т ства що до 21 гло баль но го пе -
ре ст ра хо ви ка бу ли на рівні
CreditWatch з не га тив ни ми
наслідка ми або ма ли не га тив ний
прог ноз, тоді як 76% от ри ма ли
стабіль ний прог ноз, а 5% ма ли по -
зи тив ний.

Але пок ра щен ня та рифів збе -
рег ло ся для біль шості нап рямків
пе ре ст ра ху ван ня ць о го ро ку, при -
чо му S&P вва жає, що ви ди пе ре ст -
ра ху ван ня май но вих ка та ст роф пе -
ре жи ва ють жорсткі рин кові умо ви.

За ли ша ють ся сумніви що до то -
го, чи бу де цих пок ра щень ціно ут -
во рен ня дос татніми для бо роть би з
не га тив ни ми фак то ра ми, які ро ка -
ми зни жу ва ли до хо ди від пе ре ст ра -
ху ван ня, але S&P очікує, що при -
бут ковість ан дер рай тин гу пок ра -
щить ся у 2022�2023 ро ках як у пе -
ре ст ра ху ванні май на та не щас них
ви падків (P&C), так і у пе ре ст ра ху -
ванні жит тя.

Конк ретні вик ли ки, які не -
обхідно по до ла ти, вклю ча ють су -
куп ний вплив частіших і сильніших
при род них ка таклізмів, неп ри бор -
ка ну інфля цію в усь о му світі, втра -
ти капіталізації за рин ко ви ми ціна -
ми, що підри ва ють капі талізацію, і
російсь ко�ук раїнсь ку війну.

Масш таб цих проб лем дійсно оз -
на чає, що ба гать ом пе ре ст ра хо ви -

кам, ймовірно, бу де важ ко стабіль -
но от ри му ва ти при бу ток, що пе ре -
ви щує їх вартість капіта лу, бо ре -
зер ви та капітал бу дуть зни жу ва -
тись.

Але пок ра щен ня до ходів від ан -
дер рай тин гу, збіль шен ня при бут ку
від інвес тицій, ро зум не уп равління
капіта лом і складні рівні уп -
равління ри зи ка ми по винні підтри -
му ва ти дос татність капіта лу га лузі.

S&P вва жає, що фун да мен таль -
ний, дис ципліно ва ний ан дер рай -
тинг і адек ватні та ри фи, більш
жорсткі по ло жен ня та умо ви з
чітки ми ви нят ка ми, а та кож за -
галь не склад не уп равління ри зи ка -
ми є клю чо ви ми, як що пе ре ст ра хо -
ви ки хо чуть за хис ти ти свою кон ку -
ре нт ну по зицію та збе рег ти при -
бут ки та по тужність капіта лу.

По зи тив ним є те, що ціни на пе -
ре ст ра ху ван ня пок ра щу ють ся в
очіку ванні про лон гацій 2023 ро ку, і
нові мож ли вості ан дер рай тин гу мо -
жуть ста ти рятівним кру гом, не -
обхідним для то го, щоб сек тор
відно вив свої по зиції та зно ву по -
чав віднов лю ва ти капітал.

S&P ï³äòâåðäèâ íåãàòèâíèé ïðîãíîç ùîäî
ãëîáàëüíîãî ñåêòîðó ïåðåñòðàõóâàííÿ

Аналітики S&P Global Ratings вирішили залишити свій
негативний прогноз щодо глобального сектору
перестрахування, але заявили, що є обнадійливі ознаки
відновлення ринку.
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Інфляція, нез ва жа ю чи на те, що во на
вик ли кає за не по коєння, в ос нов но му зна -
хо дить ся під конт ро лем, ком панії вже
вжи ли за ходів у 4 квар талі 2021 ро ку, а
при пу щен ня що до цін відоб ра жа ють більш
обе реж ний пог ляд на інфляцію; і діапа зон
ре зуль татів втрат Ук раїни/Росії, здаєть -
ся, зву жуєть ся (хо ча все ще ду же не виз на -
че ний).

Goldman Sachs та кож звер нув ува гу на
Munich Re і Hannover Re, які пе ре оціни ли
ос танній місяць, а та кож на те, що пе ре вер -
шує се редні по каз ни ки по сек то ру за той
са мий період ча су.

Hannover Re та Munich Re зай ма ють
хо роші по зиції та ма ють капітал і по -
тенціал, щоб ско рис та ти ся пе ре ва га ми
жорстко го рин ку пе ре ст ра ху ван ня май на.

Рей тинг SCOR зни зив ся про тя гом ос -
тан нь о го міся ця після ви щих, ніж очіку ва -
ло ся, втрат у тва рин ництві та сільсь ко му
гос по дарстві, нез ва жа ю чи на те, що SCOR
змен шує вплив ка та ст рофічних збитків з
треть о го квар та лу 2021 ро ку.

Інвес то ри за не по коєні тим, наскіль ки
ефек тив ним є зни жен ня ри зи ку ка та ст -
роф для підви щен ня стабіль ності при -
бутків, особ ли во ко ли та ри фи по стихійним

ли хам підви щу ють ся, а гру пи збіль шу ють
ри зи ки.

Ре зуль та ти за 3 квар тал мо жуть
свідчи ти про те, чи оку паєть ся ця стра тегія
змен шен ня част ки при род них ка та ст роф у
порт фе лях. Munich Re і Hannover Re мо -
жуть ско рис та ти ся пе ре ва га ми жорстко го
рин ку та роз ши ри ти бізнес, оскіль ки ціно -
ут во рен ня стає при ваб ливішим, а не мен -
шим, і в той час як оцінка SCOR виг ля дає
мен шою.

Beazley та Hiscox на разі де мо н стру ва -
ли сильні ре зуль та ти, що відоб ра жа ло пе -
ре ва ги жорстко го цик лу. Зва жа ю чи на
три ва ю че знач не зрос тан ня цін на пе ре ст -
ра ху ван ня пе ре ст ра хо ви ки от ри ма ють ви -
со ку при бут ковість про тя гом нас туп них
24�36 місяців.

Од нак пе ре ст ра хо ви ки пе ре бу ва ли під
тис ком че рез ви со кий рівень втрат від по -
год них умов про тя гом ос танніх п'яти років
і ще не про де мо н стру ва ли при бут ки та
збіль шен ня ROE.

Пер ше півріччя 2022 ро ку бу ло до сить
спокійним, заз на чає Goldman Sachs, і ком -
панії повідом ля ють, що діяльність у зв’яз -
ку зі стихійни ми ли ха ми є до сить при ваб -
ли вою, а втра ти в ме жах бюд же ту. Зрос та -
ю че за не по коєння що до зміни кліма ту має
спри я ти по даль шо му зрос тан ню цін і по пи -
ту на ка та ст рофічні пон ди. Дійсно, ми по ба -
чи ли ще один по туж ний се зон по нов лень у
се ре дині ро ку, ко ли пе ре ст ра хо ви ки
повідо ми ли про більш знач не підви щен ня
номіналь них та рифів, ніж по нов лен ня у
квітні та січні.

Крім то го, інфляція та кож до по ма гає
про дов жи ти жорсткий цикл, підтри му ю чи
пос ту по ве зрос тан ня премій. 

ªâðîïåéñüê³ ïåðåñòðàõîâèêè äåìîíñòðóþòü íèæ÷³
ðåçóëüòàòè íà ðèíêó ïåðåñòðàõóâàííÿ â 2022

У новому звіті Goldman Sachs йдеться, що всі чотири великі
європейські перестраховики в 2022 році показали нижчі
показники ринку. Це сталося через вищу інфляцію, більші
втрати погоди, потенційні втрати Росії/України та втрати
через COVID.

Страхові компанії на 17 страхових
ринках Центральної та Східної Європи
завершили 1 квартал 2022 року з
преміями у розмірі 11,4 мільярда євро, що
на 10,2% більше, ніж у минулому році.
Виплачені відшкодування зросли
вищими темпами на 15,6% до 6,35 млрд
євро. Найкращі темпи зростання були
зафіксовані в Румунії (+45%) та Чехії
(+23,2%), серед найбільших ринків
регіону, тоді як інші 6 ринків зафіксували
двозначні темпи зростання. Словаччина
була єдиним ринком, який повідомив про
зниження премій, але негативні тенденції
здебільшого були спричинені тим, що

місцева компанія Generali стала філією
страхової компанії з іншої країни�члена.

Найбільший внесок у зростання
регіональних премій зробила лінія
обов’язкового страхування ОСЦПВ, де
премії зросли вище середнього на 15% до
2,55 млрд євро. Безумовно, найбільш
вражаюче зростання було зафіксовано в
Румунії, де премії подвоїлися порівняно з
аналогічним періодом минулого року,
досягнувши 478,7 млн ??євро, головним
чином завдяки зростанню цін після
банкрутства City Insurance. У результаті
ринкова частка Румунії в регіоні з
ОСЦПВ зросла з 10,7% до 18,7%.

Премії з КАСКО досягли 1,6 млрд
євро, збільшившись майже на 13% у
порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Страхування майна
зросло майже на 15% до 1,76 млрд євро, а
виплачені збитки зросли на 35% до 579
млн євро. З іншого боку, премії зі
страхування життя зросли лише на 2% до
3,16 млрд євро.

Негативна зміна премій, зафіксована
в Польщі (�5%) через законодавчі зміни,
які дещо перешкоджали продажам
страхування життя, була основним
фактором, що спричинив низькі темпи
зростання обсягу регіональних премій.

Ñòðàõîâèé ðèíîê Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿
ªâðîïè çà 3Ì2022 ðîêó çð³ñ íà 10,2%



Не за до во леність рівнем зарп ла ти, нес -
табіль ним ста но ви щем ком панії або втра -
та ро бо ти ста ли при чи на ми підви щен ня
ак тив ності по шу качів у на ма ган нях знай -
ти но ву ро бо ту. У ак тив но му по шу ку ро бо -
ти за раз пе ре бу ває ко жен дру гий ук -
раїнсь кий спеціаліст (52,3%), пла ну ють
шу ка ти но ве місце найб лиж чим ча сом ще
16% по шу качів.

Пе ре важ на більшість ук раїнців по ки
що вит ра чає на по шук ро бо ти не біль ше
півро ку, що відповідає тен денції підви -
щен ня терміну пра цев лаш ту ван ня у
період кри зи на рин ку праці. Зок ре ма, від
трь ох до шес ти місяців вит ра ча ють на
пра цев лаш ту ван ня тре ти на (34,4%) опи та -
них працівників не за леж но від віку та
досвіду. Про те, чим ви ща кваліфікація та

досвід спеціаліста, тим дов ше три ва ють і
співбесіди, і пе ре мо ви ни з ро бо то дав ця ми.
Відтак, у фахівців з ви со кою
кваліфікацією про цес по шу ку но вої ро бо -
ти мо же зай ма ти і біль ше півро ку.

Сти ка ють ся зі збіль шен ням терміну
пра цев лаш ту ван ня спеціалісти стар шо го
віку. Їх найбіль ше се ред тих, хто вит ра чає
на по шу ки ро бо ти від півро ку до ро ку і
біль ше ро ку. До речі, забіга ю чи на пе ред,
заз на чи мо, що проб ле му ейд жиз му (диск -
римінацію за віком), як пе ре по ну при пра -
цев лаш ту ванні під час війни, заз на чи ли
1,5% опи та них спеціалістів. 

Се ред проб лем, з яки ми най частіше
сти ка ють ся при по шу ку ро бо ти ук раїнські
спеціалісти, най частіше заз на ча ли ся
змен шен ня кіль кості ва кансій у потрібній
про фесії, а та кож не мож ливість знай ти
ро бо ту з гідним розміром оп ла ти че рез те,
що зарп ла ти у про фесії та за га лом на рин -
ку праці відчут но зни зи ли ся. Ці при чи ни
наз ва ли відповідно 32,7% та 29,7% ук -
раїнців.

По шу качі частіше зустріча ють ся з
тим, що ро бо то давці ста ли більш ви мог ли -
ви ми до кан ди датів. Про та ке яви ще зга -
дав ко жен п'ятий опи та ний. Це не див но,
ад же за раз, у період кри зи на рин ку праці,
ро бо то давці пе ре бу ва ють у більш вигідно -
му ста но вищі, порівню ючи з працівни ка -
ми. Ком панії ма ють ши ро кий вибір віль -
них кан ди датів на рин ку. Вод но час по шу -
качі, сти ка ю чись з дефіци том ва кансій та
ви со кою кон ку ренцією на відкриті ро бочі
місця, го тові йти на пос туп ки за ра ди от ри -
ман ня ро бо ти. Кри за на рин ку праці при -
му шує по шу качів про яв ля ти біль ше ак -
тив ності при пра цев лаш ту ванні та вит ра -
ча ти на цей про цес біль ше сил та ча су. 

Се ред інших проб лем, з яки ми зустріча -
ють ся ук раїнці при по шу ку ро бо ти та пра -
цев лаш ту ванні, заз на чав ся ви ще зга да ний
ейд жизм, не ба жан ня ро бо то давців пра цев -
лаш то ву ва ти внутрішньо�пе реміще них
осіб, не мож ливість влаш ту ва ти ся на ро бо ту
че рез те, що діти не хо дять до шко ли та са -
доч ку оф флайн, а та кож відсутність не -
обхідних знань та на ви чок, зок ре ма, низь -
кий рівень во лодіння іно зем ни ми мо ва ми.  

Ціка во, що проб ле ма відсут ності знань
то го, як шу ка ти ро бо ту, не є ма со вою. З та -
кою проб ле мою зустрічаєть ся всь о го ли ше
6,8% опи та них спеціалістів.

98% óêðà¿íö³â ñòèêàþòüñÿ ç ïðîáëåìàìè
ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ ï³ä ÷àñ â³éíè
Настрої українських працівників через воєнну кризу ринку
праці вкрай негативні � більше 40% втратили роботу, ще
22,5% працюють, але отримують неповну заробітну плату.
Кожен четвертий працюючий співробітник побоюється, що
може потрапити під скорочення найближчим часом. 
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