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МІКРОСТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ

ГРОМАДЯН

Громадяни з низьким рівнем доходів вимушені жити в над-
звичайно ризиковому середовищі і є особливо вразливими до
його небезпек. Звісно частину ризиків намагається мінімізува-
ти держава за допомогою програм загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, проте по-перше, наслідки
виникнення несприятливих подій зазвичай призводять до знач-
но більших обсягів збитків, ніж державні компенсації, по-
друге програми загальнодержавного соціально страхування
спрямовані лише на ризики пов’язані із життям та здоров’ям
застрахованої особи, при цьому майнові ризики не беруться до
уваги взагалі. У той час, як збереження майна для малозабез-
печених громадян має таке ж першочергове значення, як і здо-
ров’я, а в окремих випадках — і пріорітетніше. Особливу гру-
пу ризику становлять громадяни, що працюють у неформаль-
ному секторі економіки, які не мають доступу до комерційного
страхування через значну вартість полісу, ні до соціального
захисту, що надається урядом через роботодавця. Саме у таких
ситуаціях доречними стають поліси мікрострахування.

У проекті документу, підготовленого за участі Консультатив-
ної групи з надання допомоги бідним (CGAP), мікрострахування
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розглядається як захист громадян з низьким рівнем доходів від
певних чітко визначених ймовірнісних подій в обмін на регулярні
виплати премій, пропорційні вірогідності та вартості ризику на-
стання даних обставин [1, с. 12]. По-суті, дане визначення є ціл-
ком прийнятним і для трактування класичного страхування, за
винятком чітко окресленого ринку, а саме — громадян з низьким
рівнем доходу.

Мікрострахування є лише одним із інструментів управління
ризиками, які доступні для малозабезпечених громадян. Для ри-
зиків, які призводять до невеликих збитків, з високим рівнем пе-
редбачуваності або частотою настання заощадження є більш діє-
вим інструментом управління ризиками, оскільки вони є більш
гнучкими і можуть бути використані для покриття різних ризи-
ків, мікрострахування, з іншого боку, більш повно охоплює ризи-
ки з великими обсягами ймовірних збитків, ніж громадяни змог-
ли б забезпечити самі по собі.

По-суті, мікрострахування являє собою механізм страхового
захисту для осіб, які в силу певних обставин випали із традицій-
них схем страхування.

Залежно від суб’єктів мікрострахування розглядається в кон-
тексті держави — як інструмент соціального захисту малозабез-
печених громадян; для міжнародних організацій — як інструмент
боротьби з бідністю у низькорозвинутих країнах; для страхових
компаній — як окремий сегмент бізнесу з великим потенціалом
росту і потужним ринком збуту [2, с. 145].

Для мікрострахування притаманні ті самі принципи, що і для
класичного страхування. Основною його відмінністю є низька
частка навантаження у страховому тарифі, що має компенсувати-
ся значним обсягом охопленого покриттям ринку, спрощений до-
кументообіг та сама процедура страхування та інші канали про-
дажів, орієнтовані в першу чергу на громадські організації, які
співпрацюють з малозабезпеченими громадянами, зокрема полі-
клініками, церквами тощо.

Мікрострахування може охоплювати різні ризики, проте най-
більшим попитом користуються наступні програми [3, с. 24]:

— мікрострахування життя. На відміну від традиційного стра-
хування життя, у даному випадку поліси носять короткостроко-
вий термін, переважно 1 рік, без права продовження;

— мікрострахування здоров’я. Покриває переважно лише пря-
мі витрати, при цьому перелік медичних послуг чітко окреслений
і досить обмежений;
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— мікрострахування від тимчасової або постійної втрати
працездатності. Ризики виникнення заздалегідь чітко обумов-
лені. Фінансові компенсації пропорційні ступені важкості ін-
валідності;

— мікрострахування майна;
— мікрострахування врожаю — у міжнародній практиці відсу-

тні успішні приклади страхування сільськогосподарських куль-
тур без істотної підтримки держави.

За оцінками Міжнародної організації праці на сьогодні Азія є
провідним регіоном світу за обсягами мікрострахування, на цей
континент припадає до 80 % ринку (лише Індія складає 60 % сві-
тового ринку) [4, с. 6], при цьому потенційний ринок охоплює 4
млрд чоловік.

В Україні на сьогодні відсутні програми з мікрострахування,
проте зважаючи на низьку купівельну спроможність населення,
відсутність державного медичного страхування і кризові очіку-
вання — даний вид цілком може скласти конкуренцію класично-
му страхуванню.
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