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Застосування параметричного страхування у Зімбабве з точки зору управління ризиком
катастрофи у деяких практикуючих компаніях
Метою статті є визначення можливості впровадження параметричного страхування для управління
ризиком катастрофи у Зімбабве, зумовленої періодичними природними катастрофами та нездатністю
уряду запропонувати допомогу у таких випадках. Основною метою дослідження є аналіз факторів успіху
впровадження параметричного страхування для управління ризиком катастроф та його ефективності у
африканських країнах. Вибірка дослідження складається з 32 працівників семи перестрахових компаній та
5 працівників регулятивного органу. Для збору даних було використано самозаповнювані анкети та
опитування. Автори припускають, що Зімбабве не має достатньої інфраструктури для впровадження
параметричного страхування, і що ще однією великою проблемою є недостатній фінансовий потенціал.
61% респондентів підтверджують отримання відшкодування після катастрофи, решта 39% не
підтверджують. Катастрофи, які не покриваються на страховому ринку, і щодо яких застосовуються
страхові продукти, складають 61%. Біля 39% перестрахових компаній, які не покривають катастрофи,
вказують на основні причини цього. Більшість респондентів підтверджують відсутність допомоги з боку
уряду для отримання відшкодування після катастрофи. 57% респондентів вказують на неможливість
впровадження параметричного страхування, в той час як 43% вказують на можливість його впровадження
на практиці. Надано рекомендації для уряду і постачальників страхових послуг, які включають в себе
використання облігацій на катастрофи, державну підтримку та допомогу, створення клірингового центру
та залучення міжнародних організацій та країн, що розвиваються, до впровадження параметричного
страхування.
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Применение параметрического страхования в Зимбабве с точки зрения управления
риском катастрофы в некоторых практикующих компаниях
Целью статьи является определение возможности внедрения параметрического страхования для
управления риском катастрофы в Зимбабве, обусловленной периодическими природными катастрофами и
неспособностью правительства предложить помощь в таких случаях. Основной целью исследования
является анализ факторов успеха внедрения параметрического страхования для управления риском
катастроф и его эффективности в африканских странах. Выборка исследования состоит из 32 работников
семи перестраховых компаний и 5 работников регулятивного органа. Для сбора данных были
использованы самозаполняемые анкеты и опросы. Авторы предполагают, что Зимбабве не имеет
достаточной инфраструктуры для внедрения параметрического страхования, и что еще одной проблемой
является недостаточный финансовый потенциал. 61% респондентов подтверждают получение
возмещения после катастрофы, остальные 39% не подтверждают. Катастрофы, не покрываемые на
страховом рынке, и касательно которых применяются страховые продукты, составляют 61%. Около 39%
перестраховых компаний, не покрывающих катастрофы, указывают на основные причины этого.
Большинство респондентов подтверждают отсутствие помощи со стороны правительства для получения
возмещения после катастрофы. 57% респондентов указывают на невозможность внедрения
параметрического страхования, в то время как 43% указывают на возможность его внедрения на практике.
Представлены рекомендации для правительства и поставщиков страховых услуг, включающие в себя
использование облигаций на катастрофы, государственную поддержку и помощь, создание клирингового
центра и привлечение международных организаций и развивающихся стран к внедрению
параметрического страхования.
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