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Аннотация. В статье исследуется и анализируется растущее значение сферы услуг в условиях новой экономики. 
Благодаря анализу широкого перечня современных научных литературных источников определена взаимосвязь между 
процессами экономического роста и развития отраслей сферы услуг. Анализируя последние современные тенденции в 
сфере услуг, автор делает выводы о возрастании роли услуг в последние годы и прогнозирует будущие тенденции раз-
вития этой сферы экономической деятельности человека.

Ключевые слова: новая экономика, сфера услуг, глобализация, экономический рост, предпринимательство.
Summary. The article deals about growing importance of service sector in the new economy. Through analysis of a wide 

range of modern scientific literature author defines some correlation between two processes: economic growth and services 
development. In the analysis process of latest trends in the service sector, the author concludes the growing role of services in 
recent years and provides forecasts for future trends in the development of this area of human economic activities.
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Анотація. В статті аналізуються особливості розвитку страхової галузі таких країн, як Ботсвана, Мексика, Тринідад 
і Тобаго. Тільки в цих країнах обсяг експорту та імпорту страхових послуг складає більше 10% всієї торгівлі послугами. 
За показниками розвитку страхового ринку ці країни демонструють стрімкі позитивні зміни.
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Вступ та постановка проблеми. У світовій практиці 
страховий ринок є каталізатором значних фінансових 
ресурсів, що допомагає державі в забезпеченні захисту 
населення, зменшує навантаження на державний бюджет 
у разі стихійних лих, стимулює підприємницьку актив-
ність шляхом страхування комерційних ризиків. На жаль, 
в Україні страховий ринок не виконує означених функцій 
через свою нерозвиненість.

Впродовж довгого часу вітчизняні науковці аналізу-
ють страховий ринок України через призму рівнянь на 
страхові ринки економічно розвинених країн ЄС та США. 
Проте це не дає ніяких результатів з тієї причини, що 
страхові ринки цих країн працюють в умовах стабільно 
високого економічного розвитку. На наш погляд, для того 
щоб зрозуміти, від чого саме страждає розвиток страхо-
вого ринку України, необхідно розглянути досвід країн 
з подібною депресивною економікою в минулому та їхні 
реформи, які змінили ситуацію та призвели до стрімкого 
зростання в страховій справі. Дане дослідження, що ґрун-

тується на наших попередніх виданнях [1], є однією зі 
спроб винайти такі країни. І початок був покладений з тієї 
групи країн, які спеціалізуються на торгівлі страховими 
послугами на світовому ринку, а саме: частка експорту 
страхових послуг в загальній торгівлі послугами, була 
більша 10%. До таких країн належать Ботсвана, Мексика, 
Тринідад і Тобаго.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стра-
хова справа входить в коло інтересів великої кількості 
науковців, серед яких можна виділити Д.Р. Абрамітову, 
Л.Л. Антонюка, В.Д. Базилевича, О.І. Барановського, 
Л. Бевере, В.А. Борисову, А.В. Василенко, Н.М. Внукову, 
О.О. Гаманкову, Е.Ю. Голишеву, Л.М. Горбача, Е.С. Грє-
бенщикова, Л.М. Гутко, Н.М. Добоша, А.О. Дєгтяр, 
І.І. Д’яконову, Ю.В. Євченко, А.О. Єпіфанова, А.М. Єрмо-
шенко, М.С. Жилкіну, О.С. Журавка, О.Д. Зарубу, О.А. Кле-
пікова, Ю.О. Коваленко, О.В. Козьменко, Т. Коупленда, 
М.В. Мниха, С.С. Осадця, В.Й. Плису, А.М. Поручника, 
Л.В. Шірінян та інших. Проте обрані країни є настільки 
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«специфічними», що інформацію про них можна знайти 
або в міжнародних звітах зі страхування, які публіку-
ються провідними страховими (перестраховими) компа-
ніями за кожною країною, або безпосередньо з національ-
них інформаційних ресурсів.

Обрані країни попали в сферу інтересів таких науков-
ців, як С.В. Громова, М.Б. Міляєва, О.І. Чернігевич, що 
спеціалізуються на страхуванні в мусульманських краї-
нах, І.М. Васильченко та Є.С. Романчук – в країнах Близь-
кого сходу та Північної Африки. Страховий ринок Мек-
сики досліджують іноземні науковці Г. Арена, А.К. Ліма 
та Л.Й. Хайо дю Тілі.

Метою статті є дослідження досвіду страхування в кра-
їнах, що спеціалізуються на світовій торгівлі страховими 
послугами, а саме Ботсвані, Мексиці, Тринідад і Тобаго.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бот-
свана [2–8] є однією з унікальних країн світу за ефектив-
ністю економічних реформ. Отримавши незалежність 
у 1966 р., вона дуже стрімко розвивається, зі щорічним 
приростом у 3,5% ВВП за останні сім років, а її річний 
обсяг ВВП складає біля 15 тис. дол. США на душу насе-
лення (всього 1,8 млн чол.). Такі результати були досяг-
нуті завдяки ефективній макроекономічній політиці, 
зведенням до мінімуму бюрократичних процедур, полі-
тиці пільгових митних та податкових ставок, відсутності 
валютного контролю, який був змінений на валютний 
моніторинг, свободі руху капіталів, дивідендів та прибут-
ків, спрощеним процедурам отримання дозволів на прове-
дення своєї діяльності, ліберальній політиці до компаній 
з іноземним капіталом і можливості іноземцям керувати 
ними, податковому стимулюванню розвитку ринку робо-
чої сили (підвищення кваліфікації, заміщення іноземців 
на керівних постах, збільшення робочих місць).

Ботсвана є країною з багатими природними ресур-
сами. Це допомагає їй, забезпечуючи стабільну експортну 
базу, в той же час уряд стимулює розвиток переробних 
галузей, знижуючи тим самим залежність від ресур-
сів, а залучені іноземні інвестиції розвивають ці галузі. 
Сильною стороною Ботсвани є розвинені транспортна, 
телекомунікаційна, фінансова інфраструктури, система 
охорони здоров’я. У той же час Ботсвана змогла зберегти 
державну власність на землю (земля здається в оренду 
на 50 років і тільки 5% її знаходиться в вільному обігу). 
За індексом економічної свободи у 2016 р. [9] Ботсвана 
посіла 30 місце, гармонійно поєднуючи на високому рівні 
всі його складові.

Страховий ринок Ботсвани є малим, проте зі значною 
капіталізацією. Він відіграє найважливішу роль у секторі 
надання послуг. Всього на ринку у 2014 р. працювали 21 
страхова компанія та 3 перестрахові, а також біля 40 стра-
хових брокерів. 68,7% валових премій забезпечував сег-
мент страхування життя, який є висококонцентрованим 
(2 компанії управляють більше 90% активами сегменту 
страхування життя). Страхове покриття в Ботсвані зна-
ходиться на рівні 3,17%, а за обсягом премій в капіталі 
вона знаходиться на другому місці в Південній Африці 
(229 дол. США) (для порівняння: в Україні в 2015 р. – 
49 дол. США). Страхові компанії в сегменті страхування 
життя Ботсвани отримують 144% чистих премій у від-
ношенні до активів. Сегмент іншого страхування є менш 
концентрованим (чотири найбільші страхові компанії 
отримують 75% страхових премій сегменту). Страхування 
в Ботсвані є ліцензованою діяльністю як для страховиків, 
так і страхових агентів та брокерів.

Стрімке зростання страхового ринку Ботсвани 
пов’язане з економічним зростанням, підвищенням 
попиту на страхування власності та транспортних засо-

бів. Головною метою регулювання страхової діяльності 
в Ботсвані є захист інтересів всіх вкладників, тому дер-
жавні регулюючі органи страхування є високоспеціалізо-
ваними страховиками, які мають передбачувати всі про-
галини ринку та виправляти їх заздалегідь. Стримуючим 
фактором розвитку страхового ринку Ботсвани є низький 
середній рівень доходів населення.

Сучасна фінансова система Мексики, зокрема стра-
хова, є однією з найбільш стабільних, капіталізованих та 
прибуткових для акціонерів у світі завдяки ефективним 
реформам, проведеним з 90-х років та направленим на 
стабілізацію фіскальної системи, економічної політики, 
регулювання та контроль за капіталізацією, у тому числі 
страхового ринку.

Страховий ринок Мексики відповідно до досліджень 
вчених [10-15] має такі особливості розвитку. Він є дру-
гим за величиною в Латинській Америці. 65% страхових 
послуг в Мексиці припадають на споживання великими 
корпораціями. В Мексиці простежується стабільне еко-
номічне зростання і, відповідно, стабільний розвиток 
страхового ринку. На кінець 2014 р. в Мексиці діяло 105 
страхових компаній, що на 35 більше, ніж у 2000 р. Обсяг 
валових премій у страхуванні досяг 2,1% ВВП у 2014 р. 
(24,47 млрд дол. США), а витрат на страхування – 2,3% 
ВВП, хоча в середньому країни Організації економічного 
співробітництва та розвитку витрачають 9%. У 2015 р. 
Мексика впровадила директиву “Solvency II”, що спри-
яло поліпшенню регулювання страхової діяльності. Хоча 
страховий ринок Мексики вважається зрілим, він має 
великий потенціал. Рівень проникнення страхування в 
економіку Мексики ще залишається на порівняно низь-
кому рівні (страхування майна мають лише 4,5% домогос-
подарств, медичне страхування – 5,8% населення, поліси 
страхування життя має 7,2 млн осіб зі 107 млн, транспорт-
них засобів застраховано біля 26% – це необов’язкове 
страхування в Мексиці). 21% мексиканського споживання 
страхових послуг здійснюється в іноземних компаніях. 
48% вітчизняного доходу забезпечує сектор страхування 
іншого, ніж страхування життя. Ринок страхування Мек-
сики розвивається у напрямку зростання частки іно-
земних страхових компаній, так, якщо у 1990 р. на їх 
долю приходилось всього 20% ринку, то в 2011 р. вони 
вже отримували 70% валових премій. Іноземні компанії 
в Мексиці можуть володіти 100% акцій страхової філії. 
Рівень концентрації на страховому ринку Мексики знижу-
ється: у 1990 р. на 5 страхових компаній припадало 66% 
страхового ринку (82% ринку покривало 7 компаній), а в 
2011 р. – тільки 47% (82% ринку покривало 16 компаній).

Серед мережі розповсюдження страхових послуг тра-
диційно найбільшу роль відіграють страхові агенти, на 
брокерів приходиться біля 15%. Зараз починає зростати 
роль банківського страхування та альтернативних мереж 
розповсюдження, таких як продаж страхових полісів 
через телефонну мережу та Інтернет. Зайнято в страхо-
вому сегменті біля 33 тис. осіб.

Регулювання страхової діяльності здійснюється тільки 
на федеральному рівні. Займатись страховими та пере-
страховими операціями можна тільки після отримання 
мексиканської ліцензії і тільки у формі акціонерних або 
взаємних компаній. Страховим та перестраховим компа-
ніям на законодавчому рівні забороняється брати кредити; 
давати гарантію під заставу майна; підписувати перестра-
хові угоди, що передбачають боргові зобов’язання страхо-
вих компаній; купувати кредитні інструменти; залучати 
кредитні інструменти та цінні папери в свій портфель; 
управляти власними акціями; виступати гарантом; пого-
джуватися на ризики; купувати та продавати будь-які 
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товари; купувати товари, майнові права та цінні папери, 
які не можуть бути частиною їх портфеля; укладати угоди, 
в яких топ-менеджери компанії та менеджери двома ран-
гами нижче можуть стати боржниками компанії; випла-
чувати дивіденди за рахунок власних резервів; укладати 
фінансові угоди з пов’язаними фінансовими групами та 
фінансовими агентами на предмет житлових кредитів та 
фінансових гарантій. Перестраховим компаніям додатково 
забороняється виступати довіреною особою; управляти 
дивідендами та виплатами страхувальників або їхніх бене-
фіціарів; управляти резервами за пенсійними програмами.

На відміну від світової практики, де для вирішення 
спорів за договорами перестрахування застосовується 
арбітраж, в Мексиці арбітражні застереження не мають 
юридичної сили, що викликає значні дискусійні питання 
при виникненні проблем з іноземними партнерами в 
перестрахуванні.

Тринідад і Тобаго [16–19] – це найбільша, одна з най-
багатших та високодохідна країна Карибського регіону 
з населенням 1,3 млн осіб, яка, не дивлячись на слабке 
економічне зростання, має щорічний приріст страхового 
ринку на рівні біля 6% в обох сегментах страхування. 
Будучи впродовж довгого часу залежною країною від 
нафтогазового сектору економіки (надає 51% прибутку 
державі при зайнятості 4% населення), уряд Тринідад і 
Тобаго взяв курс на перехід до сервісної спеціалізації на 
туристичних та фінансових послугах. Саме ці сфери зараз 
і надають значне зростання економіки країни.

На страховому ринку Тринідад і Тобаго діють ком-
панії, що спеціалізуються на загальному страхуванні 
або на страхуванні життя. Є також композитні компанії, 
що поєднують ці два сегменти. У 2016 р. діючими було 
всього 7 страховиків, що спеціалізуються на страхуванні 
життя, 17 компаній загального страхування, 7 композит-
них страховиків, з яких певні компанії входять до тієї ж 
самої страхової групи. Страхові валові премії розподіля-
ються між двома сегментами майже рівномірно з незна-
чним переважанням іншого страхування (51% премій). 
Страховий ринок Тринідад і Тобаго є висококонцентрова-
ним: на п’ять страхових компаній припадає 76% валових 
страхових премій в сегменті іншого страхування, 90% – в 
сегменті страхування життя та 100% – медичного стра-
хування. У загальному страхуванні половину прибутку 
забезпечує страхування власності, третину – автомо-
більне страхування. Найбільша страхова компанія Три-
нідад і Тобаго “Guardian General” присутня в 21 країні 
Карибського регіону і бере свій початок із шотландських 
інвестицій 1847 р. Інші менші страхові компанії сегменту 
загального страхування мають місцеву реєстрацію, а 

деякі компанії сегменту медичного страхування є філіями 
транснаціональних компаній.

На відміну від попередніх країн, страхове проник-
нення в Тринідад і Тобаго зростає і в 2013 р. досягло 
3,9% ВВП, в тому числі 1,79% загального страхування та 
1,55% страхування життя. Щільність страхування є також 
порівняно високою – 768 дол. США (372 дол. США при-
падає на загальне страхування, 74 дол. США – на медичне 
страхування, 322 дол. США – на страхування життя), при 
середньому показнику по Латинській Америці та Кариб-
ському регіону в 300 дол. США (в Україні щільність стра-
хування 28,8 дол. США на одну особу). Фактором цього 
є ліберальні ринкові умови, що дозволяють компаніям 
здійснювати страхову діяльність без жорсткого регулю-
вання. Держава займається удосконаленням законодавчої 
бази для страхової діяльності у відповідності до між-
народних стандартів і працює узгоджено з бізнесом. За 
індексом економічної свободи Тринідад і Тобаго у 2016 р. 
знаходився на 73 місці з помірним розвитком майже всіх 
складових індексу. Найбільшою свободою відрізнились 
податки та торгівля з показниками 79,4 та 78,6 одиниць, а 
найменшою – корупція – 38 одиниць.

Великі економічні ризики в Тринідад і Тобаго страху-
ють багатонаціональні перестрахові гіганти, які фізично 
на території країни не знаходяться. Страхові компа-
нії загального страхування Тринідад і Тобаго в значній 
мірі користуються їх послугами. Також країна є учас-
ницею першого в світі багатонаціонального ризикового 
пулу «Карибський фонд страхування ризику катастроф» 
(“Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility” (CCRIF)), 
який був створений у 2007 р. і страхує держави від повені, 
землетрусів, ураганів.

Головними посередниками на страховому ринку є 
страхові агенти, проте страхові компанії рухаються в 
напрямку технологічного прогресу з використанням 
Інтернет-продажів та розширенням дистрибуторської 
мережі.

За останні 10 років Тринідад і Тобаго досягнула того 
рівня доходу населення, коли вона може дозволити собі 
інвестувати в майбутнє.

Висновки. Таким чином, на наш погляд, ключовими 
моментами в розвитку страхової справи цих країн є, 
по-перше, професіоналізм державних урядовців, які здій-
снюють моніторинг страхового ринку; по-друге, націле-
ність держави на якісний розвиток страхової справи, яка 
реалізується у адаптації страхового законодавства та регу-
ляторних процедур до міжнародних стандартів; по-третє, 
кооперація держави та страхового бізнесу. Саме на це слід 
звернути увагу в Україні.
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Аннотация. В статье анализируются особенности развития страховой отрасли таких стран, как Ботсвана, Мексика, 
Тринидад и Тобаго. Только в этих странах объем экспорта и импорта страховых услуг составляет более 10% всей торгов-
ли услугами. По показателям развития страхового рынка эти страны показывают быстрые положительные изменения.

Ключевые слова: страховой рынок Ботсваны, страховой рынок Мексики, страховой рынок Тринидад и Тобаго.
Summary. The article analyzes the features of the insurance industry in such countries as Botswana, Mexico, Trinidad and 

Tobago. Just in these countries the volume of insurance services exports and imports is more than 10% of services trade. These 
countries show rapid improvements by the indicators of the insurance market.

Key words: Botswana insurance market, Mexican insurance market, Trinidad and Tobago insurance market.


