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Інструменти страхування в управлінні ризиками виробничого сектору регіону: на прикладі
Республіки Хакасія (Росія)
В основі соціально-економічного розвитку регіону лежить його виробничий потенціал. Однак для більшості
регіонів Росії характерні фінансова нестійкість місцевих підприємств і відсутність збалансованої структури
регіональної економіки. Страхування є інститутом фінансового захисту від ризиків, і його ефективне
функціонування є важливим для розвитку виробничого сектору, особливо для депресивних регіонів.
Метою статті є виділення механізмів активації виробничого потенціалу регіону та зниження ризиків
господарювання за допомогою страхових інструментів, а також розробка відповідних рекомендацій з розвитку
страхового ринку. Поставленої мети планується досягти на основі аналізу й обробки наявних наукових
досліджень у даній галузі та статистичного матеріалу.
Для цього розроблено типологію регіонів, що відображає рівень виробництва в регіоні з точки зору розвитку
регіонального страхового ринку. Це дозволяє оцінити вплив страхового захисту в регіоні на розвиток його
виробничого потенціалу. Запропонована типологія дає змогу визначити причини неефективності виробництва.
Проведено оцінку відповідності розвитку регіонального страхового ринку потребам у страховому захисті
виробничого сектору регіону. Виявлений дисбаланс меж пропозицією страхового захисту і потребою в ній
дозволив продемонструвати додаткову необхідність у страхуванні, а також розробити програму його розвитку.
Отримані результати проілюстровані на прикладі Республіки Хакасія – суб’єкта Сибірського федерального
округу Російської Федерації. Для реалізації управління ризиками виробничого сектору запропоновано схеми
взаємодії учасників страхового ринку з використанням комерційного та некомерційного страхування.
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Инструменты страхования в управлении рисками производственного сектора региона: на
примере Республики Хакасия (Россия)
В основе социально-экономического развития региона лежит его производственный потенциал. Однако для
большинства регионов России характерны финансовая неустойчивость местных предприятий и отсутствие
сбалансированной структуры региональной экономики. Страхование является институтом финансовой защиты
от рисков, и его эффективное функционирование важно для развития производственного сектора, особенно для
депрессивных регионов.
Целью статьи является выделение механизмов активизации производственного потенциала региона и снижения
рисков хозяйствования посредством страховых инструментов и разработка соответствующих рекомендаций по
развитию страхового рынка. Указанную цель планируется достичь на основе анализа и обработки имеющихся
научных исследований в данной области и статистического материала.
Для этого была разработана типология регионов, отражающая уровень производства в регионе и значимая с точки
зрения развития регионального страхового рынка. Это позволяет оценить влияние страховой защиты в регионе
на развитие его производственного потенциала. Предложенная типология позволяет определить причины
неэффективности производства. Произведена оценка соответствия развития регионального страхового рынка
потребностям в страховой защите производственного сектора региона. Выявленный дисбаланс между
предложением страховой защиты и потребностью в ней позволил продемонстрировать дополнительную
потребность в страховании, а также выработать программу его развития.
Полученные результаты проиллюстрированы на примере Республики Хакасия – субъекта Сибирского
федерального округа Российской Федерации. Для реализации управления рисками производственного сектора
предложены схемы взаимодействия участников страхового рынка с использованием коммерческого и
некоммерческого страхования.
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