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Аналіз світових прикладів хеджування в страхуванні
З різних джерел літератури відомо, що страхування робить внесок у економічне зростання. За допомогою
міждержавного порівняльного аналізу автори виявили, що інтенсивність страхування також зменшує
волатильність. Іншими словами, поширення страхового покриття збільшує захищеність економіки від сукупних
ризиків. Емпіричні докази залишаються обґрунтованими для перевірки інших незалежних змінних, що
змінюються паралельно з економічною діяльністю. Враховуючи більший вплив страхування на економічне
зростання у країнах, що розвиваються, ніж у промислово розвинутих країнах, результати дослідження не лише
відображають інтуїтивно зрозумілу економічну суть, а і додають нові факти у вже існуючі дослідження.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ мировых примеров хеджирования в страховании
Из разных источников литературы известно, что страхование делает вклад в экономический рост. При помощи
межгосударственного анализа авторы выявили, что интенсивность страхования также уменьшает
волатильность. Другими словами, расширение страхового покрытия увеличивает защищенность экономики от
совокупных рисков. Эмпирические доказательства остаются обоснованными для проверки других независимых
переменных, меняющихся параллельно с экономической деятельностью. Учитывая большее влияние
страхования на экономический рост в развивающихся странах, чем в промышленно развитых странах,
результаты исследования не только отображают интуитивно понятную экономическую суть, но и добавляют
новые факты в уже существующие исследования.
Ключевые слова: страхование, макроэкономическая волатильность, экономическая устойчивость, развитость
рынка.
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