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країни зацікавлений у розвитку страхового бізнесу11 - говоритіь|8вгеній Бридун, голова правління СК "Еталон"
IIстатутних фондів страховиків збільшивсяпорівняно з 2002 в 6, 5 разів. У 2008 прирістстрахових платежів був на рівні 27, 4%. Завісім років істотно- D 1, 4-2,1 рази збільшив-сяобсягстраховігх платежів, з огляду на інф-ляцпшіпроцссн. При цьому рівень виплат за істраховими послугами збільшувався з 6, 6% в2004 до 29, 4% в 2008 {рис. /). Суттєво зрослакількість страхових компаній з іноземнимиінвестиціями, зокрема на початку 2009 рокуна страховому ринку України діяло понад80 компаній з іноземним капіталом,

більше Ю - з 100-процентним іноземнимкапіталом. Такі тенденції свідчать прозбіль-шення частки класичного страхового ринкуйого сукупних обсягах. В Україні страху-ванням покрито не більше 15% страховогополя, при цьому в європейських державах -70-95%, при рівні виплат за ризиковими
дами страхування 40-60%.

Світова статистика, за даними компаніїSwiss Re/за 2008 показує вперше,
ючи з 1980, тенденцію до зменшення стра-хових платежів. Країни, то розвиваються,демонструють стрімкі темпи розвитку своїх
національних ринків , індустріально роз-винені - зменшення. Так, світові страховівнески у 2008 становили 4 269,7 трлн. дол.США, з jmxJ 490, 4 трлн. дол.- з страхуван- jня життя, 1179,3трлн. дол. США- з ризико-вого страхування Зменшення світових стра-хових премій становить 2, 0%, зі страхуванняжиття -/3,5%, і з ризикового страхування- 0, 8% {ріабл. 1).Прибутковість страхуван- kУ 2008, ,. порівняно з попереднім роком,зменшиласяі страхуванні життя, а також вризиковоиу^гі рахуванні. Макроскономічне j

світове середоиише у 2008 характеризува- ізменшенням економічного зростання, <
і у більшос/І географічних областей епос- jтерігалась помірна інфляція.Капітал зкніо- 1
мерів змеріп*страху
Змеи

{земних іішссторів. Мультиплікатор ринко-|вої вартості страхових компаній України до
.вересня 2008 доходив до 4 ,3% від страхових
премій;

• дає змогу оптимізуватн оподаткування
.суб’єктів господарюваїпія (придбані поліси
зменшують базу оподаткування);
1

* збільшення обсягів кредитування фі-
зичних та юридичних осіб;

• зростання платоспроможного попиту
населення завдяки швидкому доступу до
кредитних ресурсів;
\ • зростання обсягів прямих іноземних ін-
вестицій та обсягів залучених коштів через
1РО.

вашія та їх контролю. Наявна жорстка ціно-ва конкуренція призвела до необгрунтовано-го демпінг)' окремих страховиків;
* значне перевищення нормативу втратна ведення справи та відсутність контролюза їх дотриманням;
1 відсутність залежності акіДзниійнихвитрат відтарифної ставки;
• наявність особливих умов роботи зфі-нансово-кредитними установами (банківсь-кими установами, кредитними спілками'таін );

л

з них

‘ формування страхових
статніх дія виконання нормативівпредставлення.

Вже очевидні загальнофікапсові пробле-ми страхового ринку, про які також досить
часто згадують:

• активи українських страховиків на 40%
складаються з неліквідних активів;

• » балансові збитюг страхових компаній
(прихована балансова збіггковість класич-них страховиків);

» критична залежність частки іноземного
капіталу в статних фондах страховиків до
50%.

1 Серед інформаційних проблем можна
виділити відсутність налагоджених ціліс-
них систем бухгалтерського та страхового
обліку.

• іншими вразливими сторонами страхо-
вих компанії є також стратегічна направ -
леність нг збільшення частки ринку, психо-
логія зростання ринку (середня заробітна

у фінансовому секторі иайбітьша в
економіці країни), основний канал продажу— банківські установи, відсутністьхтьтерна-
тивних каналів продажів.

1 р(/кяа страховій компаній в сучасних
сгюпуїзс переглянути як підходи

компаніями, так

резервів, до-
і та їх

в На наш погляд, наприкінці 2008 українсь-
кий страховий ринок характеризувався таки-ми симптомами; по-перше, інвестори втра-тили можливість надійно вкладати страхові
резерви. По-друге, спостерігалася банківська
криза. Більшість банків використовувалися
Страховиками, як окремий потужний канал
надання страхових послуг. Зобмеженням навидачу нових кредитів заставне майно, яке
зазвичай страхувалось як привабливий та
вигідний об'єкт страхування, -буловтрачено.
Але основний, третій, симптом або так званий
внутрішній чинник-побудовафінансівстра-ховиків України, для якої характерні органі-
заційні, тарифоутворюючі, загально-фінан-сові та інформаційні проблеми.

Середорганізаційних проблем слід виді-лити гіпертрофоваиу структуру страхового
ринку України, особливо в 2003-2004 ро-ках. Так, по зібраних страхових платежахпереважає добровільне майнове страху-вання і незначна частина інших видів стра-хування ( тпабл. 2). Таку ситуацію
пояснити як низькою ризиковісгю майно-вого страхування (рівень виплат - 17, 8%),так і значною питомою вагою в його струк-турі (у 2003 - 48.7%, 2004 -46, 2%)страху-вання фінансових ризиків (рівень виплату 2006 становив 23,0%). Очевидно, такіоперації реалізуються з мстою мінімізації
Оподатковування суб’єктів господарюван-ня, так як витрати на страхування зменшу-ють базу оподатковування. Характерно, щоринкова статистика не показує незбалан-соваиість страхового портфелю страхового
Шіку .України , проте рейтинг найбільших І 7fVj міг,Ш^ходих компаній уішужюс.даие тнерл^фтууігУ
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Реалії останнього року чітко показують залежність фінансового капіталу від
промислового, а також прогалини е управлінні державними фінансами та
фінансами стрзшиків.

можналося

умовах
До управління страховими
і держави? регулювання страхового ринку
України. Так. на наш погляд управління
Страховою кошшісю повинно бути поfry-
догано за простою економічною моделлю:
Машинізаціядоходів та мінімізація втрат, а

фінанси страховика поеипніeidnomdamuта-
ким принципам:

• забезпечення бізнесу фінансовими ре-
сурсами фактично штпзс темпи зростай-'

• МІМ

вся на 15-20% в ризиковану
Утійі fa 30-40% в страхування життя,

шевця страхових премій припало на
друїу нбірсипу 2008 і пов’язане з фінансо-вою криарю ,

капіталу я України, що сулою погіршить
І і без тою негативні тенденції у зростанні

від’ємного сальдо платіжного балансу у тщ>-
спокійні; і

• фінансова криза в провідних країнах
стяту змутпуе міжнародних інвесторів рес-
труктурувати платі портфелі, виходячи з
ВИМОГ ЛІКВІДНОСТІ/ f-ПУТИНІ К ризик-менядж'

І Мету та інл

Пе зумовлено як зовнішніми, так і внут -
рішніми чинниками.

До зовнішніх чинників слід віднести:
но-нерпте - макроскоиомічні. 7ак, світо-

ва економіка мас спекулятивний характер,
{’явилися такі поняття як токсичні актини,
еліпсні пінні папери та інші, індикатори,

- ---- - які михоригтсжуюмжя /їли оцінки фінансо-««кіл, ти убчріи-чили під мобалм/их

іЗТаблиця Т.
Зростання огімвих страхових премій в 2008порІеияюШй^ 'ПІІ.ИОІО зниження
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щ , - J пч , , . ..г,.;..r.ry'»'фінансових кдтпклі.шт, наочно слабка pc- 1 ГиГСнаТГіАчІїїГІїПїїТТири UHWUI 4> VHHABW Wзулїлптииність функціонування націоналі, - mi" пайліоінп надійних- актинів, дою/шість Иіщуприжлоро&ііа .'1..них фіиаисопих регулсторін та рентннилшх яких найбільш иолатильна. Вихід іноземних країниагентств. Глобалізація снігової і|инапсош >ї портфельних ішшсторінзфіїїапсоного ринку КімГни , що роїіішсікясистеми виявляє зіілежпісті. внутрішнього України і зниження ступеню довір V до бай- 'ринку1ІІДЗОННІІНИІ.ОІТ», иідсутнідісиі індика- кінської системи стають чинниками зисці-юри визначені ні иартості актиній, наявний исиня наніопальної палюги. Девальваціянінилкий доступ до кредіІ гних ресурсів. грішні, у Сікло чергу, спонукає іікладпикіїїПо-друге - структурні. Традиційно при - баНКІВ ДО НОДІІЛЬШОГО ВШіуЧСІШЯ депозитів уваблива на гннінішніх ринках продукція пі- національній валюті, що п умовах кри+ичио-ршппіиих галузей України - металургійної m накопичення банками валютних ризиків іі хімічної, па внутрішньому ринку швидко ніісдснші заборонп Нацбанку на приріст кре-розпинасться будінііпцгно. Зовнішні лаио.іи- /пітного портфелю банків у іноземній валютіченпя та інвестиції в економіку провокують може піріічиїшти катастрофічні наслідкинадлишковий попит па іноземну продукцію, ДЛЯ банківської стіс геми України; •як наслідок - стимулюється розпиток іно-земного виробництва , зіпііцуеіьсн українсь-кий товаровиробник ( види економічноїдіяльності з найбільшою доданою вартістю).
ІЗЇгчнзіїяні сіірошппіі галузі у роки з най-більшими прибутками, високою рентабель-ністю своєї діяльнос ті та пірни гливою 3011-піппіьоекономічіїоиі кон'юнктурою на їхнітовари не проводили модернізації вироб-ництв. Отже, економіка України має яскра-во виражений сировинний, енергоємний тазатратний характер.

По-третє - фінансові. Погоджуючись з
оцінкою заступника директора Інституту
економіки та прогнозування 1 ІЛ11 України
Анатолія Даннленка, можна виділити такі
фактори:

• значний дефіцит поточного рахунку
платіжного балансу і його подальше зрос-тання в умовах падіння світових цін на про-
екцію українського експорту поєднувати-

IWaiMi „ Upі..і ...
•ИП І [ТІ І компаній ущо^нюс дане ТРСРА!-.}/ } ження, .критичною вважаються наявність

і у страховому портфелі більше 60% транс-
іі.і І портяих ризиків.

Наяа.ий ."бухгалтерський лілхіл** до ... _ управління фінансами страхової компанії,
v - ГГТ с?їахо,ю' Чіупи Swiss Не) я- який, в основному, передбачає облік стра-Уіфаіна її 2008 посідала сорок шосте місце вії хоийх та нестпахових операцій , а . не опти-ситі (у 2007 - 48, 2006 - 47) за зібраним^ Lстраховими преміям;! (часткою страхових1 Таблиця 2.Структура страхових премій в Україні в розрізі видів стра*УКдММ«- .премій у світовому ривку), а також за тлію її ШИ •• 2009, %"'Сітям страхових премій до ІШП та премій!надушу паеелсчшЯ. ‘Страховий ринок Украї-І j
іш займав (), ( ) І % ^иїДОіюгострахового ривку !за ризиковими виданні страхування - майже >'* «начне скорочення обсягу прямих іно- 0, 23% від снігового, а із страхуванняземних інвестицій. Фінансова стабільність п - 0,01%.Україні великою мірою залежить від інозем-ного інвестування.

Іакнм чином , ситуація яка склалася в
кінні 2008 року па фінансовому ринку, нетимчасова, з є системною проблемою, пород-женою зовнішніми та підтриманою внутріш -німи чинниками.

Т їхні;
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ІИіи'С.-мч іяікоріїстаїїіія;" ааГишпсченіїя фінансового управліннягнучкими іа ефективними . іш.тііі'меїііаіімзначною мірою визначає усті, компанії .Один і основних і сучасних метолів уи‘^"ліивя - системабюджетуваиня.яка доно-
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Орахушіяжітя ..
В\(Листра )іуя.яінв Інші, між страхування жмпя, в тому чмслі
Державне страхування
Дибровіпьме страхування:
особисте
майном,нього
моЛиово, беї Авансових ризиків
відповідальнолі
СЮов'дмадіе страхування, крім державмию
В R ррахумиїм цивільної (;?>?V4;V=.<>>V шосникіптрлкпортих злобі» (и іпичайними догопорами)
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0.5 0,6ЖИ ІТЯ [ оу. а >/w 0.5;91,0 9W. 91./ 89.6 69, 1 *7.6 Ю Є4.0Вітчизняний , ринок можна піднести деринків, що імізіїїгпаються, з ВВІ! на душу ^населення мі вше 6000 дол.СІІІА. В 2008 та '
кож спостерігається збільшення страховиніпремій в фінінепомуіеквіваленті (520 , 3 гри. Jнорінпяво з 388, 2 грн. в 2007), але в зв’язку ,із зростаїшим ііалкітцого курсу, п доларовому)екійпплепгі , сума премій на душу населення'зменшилася до 67, 6 дол. СІІІА. Очевидно,|такі значенії» основних макроііоїшпикін
жчі від середні,осиітоних майже иЗ рази. Ук- )(раїна попалає всегмент страхових ринків, які 1
розпинаються. Поряд з нею знаходя ться такікраїни , як Ііоцгарія, Литва, Росія та інші. ,

Уряд кожної країни зацікавлений у роз-витку страхового , бізнесу, що пов'язано шлише з виконанням /соціальних функцій
притаманних страхуванню взагалі, але і суті
економічних - збільшенням внеску у ВВІ!страхових організацій , зменшенням г роїлоиої масті в готівковому обігу, ІІШССТИЦІЙІІОК
спрямованістю страхоонх інституцій, забез-печенням економічної безпеки суб’єктів roc-jподарюппния від потенційних ппробвнчіп)
ризиків, кагаїслізмів природного, екологіяного та техногенного характеру.

Аналітикиназивають такі причини зростанпя страхового ринку України за останн

« I ЄО /.1 V» U V'•:л -.-- V
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Па наш погляд, загальна макроскоиоміч-пп ситуація в Україні у цілому мало спри-ятиме ефективному розвитку страхового

бізнесу в 200В-2010 роках.Серед негативних
тенденцій, які впливають на страховий ри-нок, варто виділити:

• скорочення реальних доходів населен-ня та середньомісячної заробітної плати,
зростання безробіття, погіршення структури
доходів населення, зниження частки оплати
праці в структурі ІШП , хоча матиме місце
збільшення середнього рівня пенсій;

• зниження купівельної спроможності
населення, звуження параметрів внутріш-
нього ринку - скорочення частки обороту
роздрібної торгівлі п структурі ІШП;

* гальмування переходу до інвестиційної
моделі росту, зміни структури зовнішньої
торгівлі па користь товарів з високим ступе-
нем обробки;

підвищення рівня тінізаціі економіки.
Ми раділи і декларували, що страховий | роки:

ринок України и 2002-2008 роках зростав
середніми темпами і становив 47,8%, обсяг І останні роки пін особливо приваблює іно

U
мальнс управління фінансовими ресурсами
страховика. Значна кількість географічно-го відокремлення струкіуринх підрозділів I J
та співробітників з продажів (страхових
агентів, посередників) і децентралізація
ускладнює фінансовий контроль за їхньою
діяльністю. Так, за даними Держфіппослуг.України, па І квартал 2009 були наявні 2859
філій, дирекцій , відділень та представництв
в областях, і їхня кількість, порівняно з аиа-. логічним періодом минулого року, зростає.

Крім того, прослідкопуються неузгод-женість дій регулюючих органів та відсут-ність консолідованої позиції представниківстрахового ринку з окремих питань розвит-ку галузі. Так , наприклад, сьогодні одне зактуальних питань для суб’єктів господа-рювання - приведення норматнвно-пра-вбвих'докумеитіо до Закону України "Про
акціонерні товариства", який вступив

’силу ЗО квітня 2009. Виконання прийнятої |'норми закону спричинює юридичні, фінан-сово-економічні наслідки, а також фінан-сові витрати. Сумарні фінансові витрати наприведення у відповідність до нових вимогзаконодавства для компанії , яка має майже- 100 рахунків, становлять 130 594 ,5 грн. та1, 5-2 місяці часу (реєстраційні збори за от-римання документів та нотаріальне їх пос-відчення, виготовлення карток із зразкамипідписів та печаток, штампів, нових бланківдоговорів страхування, витрати на повідом-лення контрагентів, комісійна винагородабанків за відкриття/закриття поточних ра-хунків тощо), а витрати всього страховогоринку, відповідно, складуть впродовж двохроків до 62 млн. грн.
В даному випадку, зміна назви типу ор-ганізаційно-правової форми у найменуван-ні акціонерного товариства викликана негосподарською необхідністю чи бажаннямпідприємства, а на виконання вимог Закону.Тобто дії держави призводять до ускладненьв діяльності суб’єктів господарювання тазначних грошових витрат.

До тарнфоутворюючих (вартісних)проблем страхового ринку України слід від-нести:

може порти оптимальний шлях досягненняпр-пПічних цілей, визначити ефективність-1 Результативність діяльності
конкурентні переваги компанії.Крім того, важливе управління грошові!-МИ потоками , основними завданнями органі -зації якогос:

' оперативний контроль за рухом грошо-вих коштів за усіма рахунками підрозділівнезалежно під місцезнаходження банківсь-ких рахунків останніх;• '’Держання швидкого контролю за гро-шовими коштами відокремлених структур-них підрозділів, який не залежить від їхньоїоблікової системи;
• надання інформації про залишки гро-шових коштів на банківських рахунках іплатежах підрозділів за необхідний період:.• контроль дисципліни відкриття новихрахунків підрозділами;

, • забезпечення контролю над обсягамиі цільовим використанням фінансових ре-сурсів;
• копі(юль кожного платежу, як задохода-ми , так і за витратами , за усіма підрозділами;• підвищення ефективності використан-ня фінансових ресурсів за рахунок внутріш-ньої консолідації коштів;

: * оптимізація фінансових потоків в сере-дині компанії; '
,

’• контроль алгоритмів перерахуванні
або перерозподілу коштів;
і • аналіз залишків на рахунках і оборотів
у розрізі банків; І:

І • ведення і аналіз повного списку конт-рагентів і визначення контрагентів, робота з
якими вимагає підвищеного контролю.

і ’ Неодмінна складом державного регу-
лювання страхового ринку України - його
консолідація . У цілому ичя того, щоб сьогод-
ні ефективно протистояти новіш світовим
викликам та внутрішнім проблемам, необ-
хіднооб'єднати зусилля Верховної Ради Ук-
раїні , Держфіппослуг, Національного банку.
Комісії з цінних паперів тафондового рітн ку і
об'єднань учасників страховиків. Цс головня
запорука побудові, коикуреігтоспроможної
держави , підвищення добробуту населення• відсутність актуарію .обгрунтованих та ефективного розвитку страхопсіго рнпкуІ страхових тарифів на основні види страху- України.9

ви-
та створити -

МСТЬОІ із скороченням приплину прямих,
портфельних т;і фінансових інвестицій та
пшінкнеиііям дефіциту фінансового рахун -
ку. П таких умовах м Україні формується
негативне сальдо платіжного балансу, що
призведе або до зменшення міжнародних ре-
зервів, або 7іо подальшої девальвації гривні;

л посилення негативного пилину світо-
вої фінансової кризи на реальніш сектор
можливе насамперед внаслідок скорочення
попиту на продукцію (тобто на перше місце
виходить проблема збуту не тільки для під-
присмств-скснортсрін, а їі щодо недобудо-
ваних чи побудованих (але не розпроданих)
об’єктів будівництва саме па внутрішньому
рийку, реалізації банками заставленого май-
на тощо );

" погіршення фінансового стану підирп-
ємств-експоргерів обертається для економі-
ки загостренням ситуації на валютному рин-
ку, скороченням доходиої частини бюджету
та іііппиоісииям ускладнень з обслуговуван-
ням зовнішніх позик і внутрішніх банківсь-
ких кредитівпідприємствами реальногосек-
тору;

!

в• прибутковий вид бізнесу і , очевидно,

Рис.1. Динаміка надходжень страхових платежів та виплат страЬвих іідшкодувамь на
страховому ринку України 2000-2008 рр.та І кв.2009 року : ' .' -і-і *
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Страхові платежі
вття Страхові виплати
-ш— Рівень виплат (відношення виплат до платежів)

15 000
J * -• зниження курсу гривні при наявності

валютних дисбалансі n у башсіпсько- 13 000значних
му секторі , зменшення реальних доходів на-
селення та наростання негативних тенденцій
у сфері виробництва виливаються у суттєве
погіршення якості банківських активів, а ви-
лучення внутрішніх депозитів та зменшення
доступності зовнішнього фінансування - у
звуження ііасіпііп банківських установ;

* знецінення гривні та зростання ризиків
зберігання заощаджень у національній ва-
люті зумовить зростання обсягів "втечі" ка-
піталу з країни. Пірата фінансової стабіль-
ності в Україні може спричинити зростання
обсягів легального та тіньового відплішу
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