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Роль страхування в управлінні ризиками стихійних лих: приклад кафедральних
соборів Італії
Метою статті є аналіз ролі страхування для покриття збитків, що виникають внаслідок стихійних
лих. Особливу увагу приділено конкретному прикладу італійських соборів. Представникам
італійських єпархій запропонували заповнити анкету, за допомогою якої були зібрані дані, корисні
для аналізу розповсюдження страхових контрактів та інших якісних і кількісних елементів,
пов'язаних з процесом прийняття рішення у сфері страхування. Таким чином вдалося охопити
29,02% італійських єпархій, що дорівнює 65 відповідям із 224 можливих. Зокрема, в анкетах
досліджується питання наявності страхування, сприйняття та усвідомлення, бажання платити та
перспектив на майбутнє. Запропоновано поглиблений аналіз даних, отриманих у результаті
опитування; зроблено спробу порівняти деякі результати; розглянуто певні міркування стосовно
перспектив майбутніх досліджень. Отримано досить несподіваний результат, оскільки він дає змогу
визначити високий рівень фінансової культури та знань про важливість страхування в управлінні
ризиками стихійних лих: у 62% проаналізованих випадків респонденти вже підписали цей тип
угоди.
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Целью статьи является анализ роли страхования для покрытия убытков, возникающих вследствие
стихийных бедствий. Особое внимание уделено конкретному примеру итальянских соборов.
Представителям итальянских епархий предложили заполнить анкету, с помощью которой были
собраны данные, полезные для анализа распространения страховых контрактов и других
качественных и количественных элементов, связанных с процессом принятия решений в области
страхования. Таким образом удалось охватить 29,02% итальянских епархий, что равняется 65
ответам из 224 возможных. В частности, в анкетах исследуется вопрос наличия страхования,
восприятия и осознания, желания платить и перспектив на будущее. Предложен углубленный
анализ данных, полученных в результате опроса; сделана попытка сравнить некоторые результаты;
рассмотрены отдельные соображения относительно перспектив будущих исследований. Получен
достаточно неожиданный результат, поскольку он дает возможность определить высокий уровень
финансовой культуры и знаний о важности страхования в управлении рисками стихийных бедствий:
в 62% проанализированных случаев респонденты уже подписали этот тип контракта.
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