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1. Uzasadnienie wyboru tematu
Usługi finansowe są usługami świadczonymi przez podmioty sektora finansowego, bądź
inaczej pośredników finansowych. Mają na celu inwestowanie, pozyskiwanie kapitału lub
zapewnienie przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku.1 Wykorzystuje
się w nich produkty finansowe, takie jak na przykład konta osobiste i oszczędnościowe, karty
płatnicze, kredyty i pożyczki, ubezpieczenia na życie oraz majątkowe, produkty inwestycyjne.
Głównymi wyróżnikami produktów finansowych są ich niezwykle trudna konstrukcja,
niematerialność oraz brak możliwości przetestowania. Często wiąże się to z niezrozumieniem
przez społeczeństwo ich działania. Pomimo tego, że produkty i usługi finansowe są
skomplikowane i złożone, są powszechnie wykorzystywane w codziennym życiu. Opierając
się na danych z lat 2012-2016 z bazy Thorsten Beck, Aslı Demirgüç-Kunt i Ross Levine,
określających wielkość systemu finansowego i istotę pośrednictwa na rynku, mierzonym
wskaźnikiem płynnych zobowiązań do PKB (uwzględniającym walutę plus oprocentowane
zobowiązania banków i innych pośredników finansowych), okazuje się, że w krajach Unii
Europejskiej średnia głębokość finansowa wynosi około 90% PKB kraju.2 W rozwiązaniu
problemu często nieprzystępnych produktów finansowych pomagają pośrednicy finansowi.

Skala działania pośredników na rynku ubezpieczeniowym jest ogromna. Dane
zgromadzone przez Insurance Europe pokazują, że pośrednictwo ubezpieczeniowe jest
głównym kanałem dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. W roku 2016 agenci
i brokerzy pośredniczyli przy 68% zebranych składek przypisanych w Wielkiej Brytanii,
agenci byli głównym kanałem dystrybucji w Słowenii (72%) oraz w Niemczech (48%).
W przypadku ubezpieczeń majątkowych agenci ubezpieczeniowi dominowali we Włoszech
(77%), w Słowenii (66%), Polsce (62%) i Portugalii (55%). Brokerzy przeważali natomiast
w Wielkiej Brytanii, pośrednicząc w około 52% zebranych składek przypisanych brutto.3
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ubezpieczeniowym, oraz nakłania do podjęcia kompleksowej analizy procesu pośrednictwa.
Tak ważna rola pośredników zauważona została przez ustawodawców, którzy zaakcentowali
rangę pośredników w dokumentach prawnych. Zgodnie z zapisem dyrektywy, ustanowionej
1

Rzecznik Praw Obywatelskich. (2012). Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych. Warszawa: Rzecznik
Praw Obywatelskich, s. 7
2
http://pubdocs.worldbank.org/en/902011533157896374/July-2018-financial-structure-and-developmentdataset.xlsx *dostęp: 26.03.2019+
3
Insurance Europe. (2017). European Insurance in Figures. Brussels: Insurance Europe, s. 49-50
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Pośrednictwo jest ściśle związane z funkcjonowaniem oraz rozwojem rynku. Proces
pośredniczenia w działaniach transakcyjnych wspiera umiejętności jego uczestników
w zakresie akumulacji kapitału w gospodarce, prowadzi do ożywienia działalności
przedsiębiorstw, a także wzrostu znaczenia zapobiegliwości gospodarstw domowych.
Pośrednicy finansowi są swego rodzaju filarem, który silnie wspiera możliwości
pozyskiwania oraz lokowania kapitału pieniężnego, zarówno w perspektywie krótko-, jak
i długookresowej.5 Na rynku finansowym pośrednicy odgrywają ważną rolę, bowiem często
traktowani są jako eksperci w swojej dziedzinie, znają realia rynku, na którym się poruszają,
ryzyko, z którym wiążą się zawierane transakcje.6

Można

wyróżnić

wiele

podmiotów

zajmujących

się

dystrybucją

produktów

ubezpieczeniowych. Na strukturę kanałów sprzedażowych wpływa cały szereg czynników,
takich jak polityka gospodarcza, uwarunkowania historyczne, systemy finansowe oraz
prawne. Ze względu na zmienność realiów, struktura ta ulega jednak ciągłym zmianom,
dostosowując się do aktualnych potrzeb.7 Wielość czynników, wpływających na kształt
pośrednictwa, skłania do próby opracowania modelu pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz
analizy jego determinant i skuteczności, które umożliwiłyby pełne zrozumienie istoty
znaczenia procesu.

Bardzo istotną cechą charakterystyczną pośredników jest ich bezpośredni kontakt
z klientem. Pośrednicy często posiadają większą wiedzę na temat ryzyk, na które narażony
jest konkretny klient, niż zakład ubezpieczeń, który te ryzyka zabezpiecza. Pośrednicy mogą
dzięki temu wspomagać przepływ informacji. Z jednej strony, pomagają ubezpieczycielom
w tworzeniu

nowych,

konkurencyjnych

produktów,
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Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa
ubezpieczeniowego, s. 1
5
Banasiak, T., Kosztowniak, A. i Sobol, M. (red.). (2013). Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy.
Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., s. 9
6
Focht, U., Richter, A. i Schiller, J. (2012). Intermediation and (Mis‐) Matching in Insurance Markets—Who
Should Pay the Insurance Broker?, Journal of Risk and Insurance, 80(2), s. 329-350
7
Gołąb, P. (2002). Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Unii Europejskiej, Ubezpieczeniowa Pismo środowisk
ubezpieczeniowych i finansowych
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ubezpieczeniowego.8 Z drugiej strony, ich działalność, poprzez wprowadzone obowiązki
informacyjne, prowadzić mają do rozwinięcia wiedzy teoretycznej społeczeństwa w zakresie
ubezpieczeń oraz wzrostu świadomości ubezpieczeniowej.9

W związku z powyższym, pośrednicy ubezpieczeniowi są ważnym podmiotem,
działającym w zakresie redukcji asymetrii informacji. Należy zauważyć, że niemożliwe jest
wystąpienie sytuacji, w której wszystkie strony umowy posiadałyby identyczny, równoczesny
i bezpłatny do niej dostęp. Prawdą jest, że nikt nie jest posiadaczem tak zwanej informacji
doskonałej,10 a każdy kolejny nieznany bądź niepewny element powoduje większą trudność
w podjęciu decyzji.11 Asymetria informacji jest zjawiskiem wynikającym z dysproporcji
rynku, w którym dwie strony wymiany nie posiadają takiej samej wiedzy na temat zawieranej
transakcji. Pośrednicy powinni pomagać konsumentom zrozumieć rynek, dlatego firmy
ubezpieczeniowe chętnie korzystają z wielu kanałów sprzedaży swoich produktów (agenci,
brokerzy, bancassurance),12 co pozwala na dotarcie do każdego segmentu docelowego
rynku.13 Można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki pośrednikom możliwe jest
wyrównywanie dysproporcji na rynku i sprawne dystrybuowanie środków finansowych.14
Spowodowane jest to ogromną złożonością rynku, występowaniem wielu różnych ryzyk,
które potencjalnie mogą mieć silny wpływ na każdą z dziedzin życia każdej jednostki
społecznej.15 Pojawia się zatem pytanie, czy agent ubezpieczeniowy podczas podejmowanej
z klientem dyskusji faktycznie wpływa na redukcję występującej asymetrii informacji? Czy
może jednak bardziej sprzyja ona występowaniu na rynku zjawiska missellingu?

8

Cummins, J. D. i Doherty, N. A. (2006). The economics of insurance intermediaries, Journal of Risk and
Insurance, 73(3), s. 359-396
9
Przybytniowski, J. W. (2009). Analiza porównawcza funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego w
Polsce i w Niemczech po implementacji insurance mediation directive z 2002 roku, Wiadomości
Ubezpieczeniowe, 3/2009, s. 151-164
10
Karaban B. (2015). Zjawisko asymetrii informacyjnej i niewiedzy uczestników rynku na przykładzie rynku
kapitałowego w Polsce, s. 3
11
Skowrooski A. (2005). Wpływ asymetrii informacji na decyzje finansowe przedsiębiorstw, Ruch prawniczy,
ekonomiczny i socjologiczny, 3, s. 151-160
12
Eckardt, M. i Räthke‐Döppner, S. (2008). The quality of insurance intermediary services - empirical evidence
for Germany. Journal of Risk and Insurance, 77(3), s. 667-701
13
Jędrzejczyk I. i Przybytniowski W. J. (2009). Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego
Rynku Ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing,
2(51), s. 174-177.
14
Pluskota, P. (2013). The Role of Financial Intermediaries rof the Development of the Jeremie Initiative in
Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego. Scientific Journal. Service Management, 11, s. 92
15
Boléat, M. J. (1995). The European Single Insurance Market, Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and
Practice, s. 45-56.

5

W

społeczeństwie powszechnie panuje

opinia, że relacje pomiędzy firmami

ubezpieczeniowymi a ich klientami, które teoretycznie powinny być zacieśniane przez
pośredników, są dalekie od prawidłowych i powinny zostać naprawione, zarówno poprzez
nowelizację obowiązującego prawa, jak i wzrost skuteczności instytucji nadzoru. Konsumenci
są zdania, że podażowa strona rynku znacznie nadużywa posiadanej przez siebie pozycji
i przewagi informacyjnej, a misselling jest zjawiskiem powszechnie występującym. Skutkuje
to sprzedażą niedostosowanych do potrzeb klienta produktów ubezpieczeniowych, często
nieadekwatnych do zapotrzebowania, o zbyt wąskim zakresie ochrony.16

W obecnym piśmiennictwie brakuje analiz rynku ubezpieczeniowego oraz pośrednictwa.
Dotychczas opublikowane prace, zarówno zagraniczne, jak i krajowe, opierają się głównie na
teoretycznych rozważaniach oraz analizach dokumentów prawnych, a zaprezentowane
w pracy badania w znacznym stopniu wpłyną na rzeczywiste rozpoznanie poruszonych
problemów.

16

Krawczyk, K. (2015). Ubezpieczyciele w relacjach z konsumentami, Monitor Ubezpieczeniowy, 61, s. 48-53
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2. Cel rozprawy
Hipoteza główna rozprawy, poprzez hipotezy szczegółowe, zostanie zweryfikowana
w toku postępowania badawczego, czego wyrazem jest zarówno cel główny, jaki i cele
szczegółowe badań.

Celem podejmowanej rozprawy doktorskiej jest określenie determinant modelu
pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce w świetle kryteriów ekonomicznych.

Aby zrealizować tak określony główny cel rozprawy, sformułowano również następujące
cele szczegółowe:

Cel 1.: Identyfikacja

pośrednictwa

ubezpieczeniowego

jako

elementu

pośrednictwa

finansowego

Cel 2.: Identyfikacja zjawiska asymetrii informacji i missellingu oraz instrumentów ich
redukcji

Cel 3.: Określenie determinant modelu pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce

Cel 4.: Weryfikacja skuteczności agentów ubezpieczeniowych w procesie pośrednictwa
ubezpieczeniowego w Polsce z wykorzystaniem badań ankietowych

Cel 5.: Określenie determinant efektywności modeli rynków ubezpieczeniowych krajów Unii
Europejskiej z wykorzystaniem modeli panelowych

Cel 6.: Analiza efektywności modeli rynków ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej
z wykorzystaniem metody analizy efektywności DEA
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3. Hipotezy badawcze
Punktem wyjścia do badań jest hipoteza główna rozprawy, która zakłada, że możliwe jest
określenie determinant modelu pośrednictwa ubezpieczeniowego w świetle kryteriów
ekonomicznych.

W celu weryfikacji prawdziwości przytoczonej hipotezy głównej, sformułowano
następujące pomocnicze hipotezy badawcze:
H1 – Asymetria informacji i misselling odgrywają istotną rolę w procesie sprzedaży
ubezpieczeń przez agentów ubezpieczeniowych i wpływają na skuteczność procesu
pośrednictwa ubezpieczeniowego
H2 – Rozwój

rynku

ubezpieczeniowego

determinowany

jest

przez

zmienne

makroekonomiczne, sektorowe oraz strukturę rynku ubezpieczeniowego
H3 – Podział rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej ze względu na ich
efektywność tożsamy jest z modelami funkcjonowania gospodarki rynkowej, to jest:
anglosaskim, nadreńskim i skandynawskim

Weryfikacja postawionych hipotez badawczych oraz realizacja celu rozprawy doktorskiej
nastąpiły

w

drodze

studiów

przeprowadzonych

literaturowych

uwzględniających

obowiązujące uregulowania prawne, badań nad pozyskaną dokumentacją, badania
kwestionariuszowego, analiz statystycznych i opisowych pozyskanych danych.
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4. Metody badawcze
Przygotowana dysertacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. Pierwsza część pracy,
mająca charakter teoretyczny, opiera się na analizie, krytyce oraz uporządkowaniu obecnego
dorobku naukowego, krajowego i zagranicznego oraz aktualnych dokumentów prawnych,
regulujących działalność pośredników ubezpieczeniowych.17 Umożliwiło to usytuowanie
pośrednictwa ubezpieczeniowego w konkretnym miejscu systemu finansowego gospodarki
poprzez identyfikację pośrednictwa ubezpieczeniowego jako elementu pośrednictwa
finansowego (Cel 1.), oraz scharakteryzowanie występującego zjawiska asymetrii informacji
i missellingu poprzez identyfikację zjawiska asymetrii informacji i missellingu oraz
instrumentów ich redukcji (Cel 2.). Regulacje bezpośrednio dotyczące pośrednictwa
i agentów ubezpieczeniowych pozwoliły na dokładne określenie praw oraz obowiązków,
wynikających z podejmowanego zawodu, które w dalszej części pracy umożliwiły określenie
stopnia nadużywania przewagi informacyjnej podczas zawieranych z klientami umów
ubezpieczenia. Analiza dotychczasowego piśmiennictwa w zakresie zainteresowań pozwoliła
na

szerokie

rozpoznanie

badanych

do

dziś

obszarów

z

zakresu

pośrednictwa

ubezpieczeniowego oraz na określenie istotności podejmowanego tematu, wskazanie wagi
dobrych relacji i nastawienia klientów indywidualnych na proponowane przez pośredników
usługi oraz produkty. Dodatkowo wskazała braki obecnego dorobku naukowego, w którym
nie podejmowano kompleksowych analiz procesu pośrednictwa. Spostrzeżony deficyt
uzupełniony został w części empirycznej rozprawy.

Druga, empiryczna część pracy, opiera się na analizie dokumentów, badaniu
kwestionariuszowym oraz metodach statystycznych.

17

Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa
ubezpieczeniowego
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji
ubezpieczeo (wersja przekształcona)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja
przekształcona)
Komisja Nadzoru Finansowego. (2014). Wytyczne dla zakładów ubezpieczeo dotyczące dystrybucji ubezpieczeo.
Warszawa: KNF
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154.)
Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja
przekształcona), Komisja Europejska, Bruksela, z dnia 3.07.2012, COM (2012) 360 final, 2012/0175 (COD)
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Przeprowadzone badania nad pośrednictwem ubezpieczeniowym w Polsce umożliwiły
weryfikację głównej hipotezy rozprawy. Analiza polskiego rynku pośrednictwa umożliwiła
realizację postawionego celu trzeciego, czyli określenie determinant modelu pośrednictwa
ubezpieczeniowego w Polsce (Cel 3.). Wykorzystano modele regresji liniowej do badania
wpływu zmiennych makroekonomicznych i sektorowych na dane roczne dotyczące
pośrednictwa ubezpieczeniowego i jego udziału w rynku ubezpieczeń w latach 2002-2017.
Do analiz wykorzystany został program Gretl.

Modele dla pośredników działu ubezpieczeń na życie opierają się na wzorze:

𝑦 = 𝛼 + 𝑥1 𝛽1 + 𝑥2 𝛽2 + ⋯ + 𝑥𝐾 𝛽𝐾 + 𝜀, dla 𝑖 = 1, … , 𝑁

gdzie:
y – zmienna zależna;

y = [SPB_Dz_I_Agenci_total_ln; SPB_Dz_I_Agenci_os_fizyczne_ln;
SPB_Dz_I_Agenci_os_pr_ln; SPB_Dz_I_Agenci_os_pr_banki_ln;
SPB_Dz_I_Agenci_os_pr_SKOKi_ln; SPB_Dz_I_Agenci_os_pr_inne_ln;
SPB_Dz_I_Agenci_bez_os_prj_ln; SPB_Dz_I_Brokerzy_total_ln;
SPB_Dz_I_Brokerzy_os_fizyczne_ln; SPB_Dz_I_Brokerzy_os_pr_ln]
xK – K zmiennych niezależnych;
x = [Inflacja_(rok poprzedni=100); Dochod _do_dyspozycji_brutto_gosp_dom(rok
poprzedni=100); PKB_per_capita; Ludnosc_ogolem_ln; Stopa_bezrobocia; ROE_Dz_I;
ROA_Dz_I; Udzial_jednostek_z_dodatnim_wynikiem_finansowym_netto_Dz_I; Rezerwy_techub_Dz_I_ln; Dyn_SPB_Dz_I; Wsk_kosztow_akwizycji_Dz_I]
ε – błąd losowy;
N – liczba obserwacji.
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Modele dla pośredników działu pozostałych ubezpieczeń na życie oraz majątkowych
opierają się na wzorze:

𝑦 = 𝛼 + 𝑥1 𝛽1 + 𝑥2 𝛽2 + ⋯ + 𝑥𝐾 𝛽𝐾 + 𝜀, dla 𝑖 = 1, … , 𝑁

gdzie:
y – zmienna zależna;

y = [SPB_Dz_II_Agenci_total_ln; SPB_Dz_II_Agenci_os_fizyczne_ln;
SPB_Dz_II_Agenci_os_pr_ln; SPB_Dz_II_Agenci_os_pr_banki_ln;
SPB_Dz_II_Agenci_os_pr_SKOKi_ln; SPB_Dz_II_Agenci_os_pr_inne_ln;
SPB_Dz_II_Agenci_bez_os_prj_ln; SPB_Dz_II_Agenci_art_10_ln;
SPB_Dz_II_Brokerzy_total_ln; SPB_Dz_II_Brokerzy_os_fizyczne_ln;
SPB_Dz_II_Brokerzy_os_pr_ln]
xK – K zmiennych niezależnych;
x = [Inflacja_(rok poprzedni=100); Dochod _do_dyspozycji_brutto_gosp_dom(rok
poprzedni=100); PKB_per_capita; Ludnosc_ogolem_ln; Stopa_bezrobocia; ROE_Dz_II;
ROA_Dz_II; Udzial_jednostek_z_dodatnim_wynikiem_finansowym_netto_Dz_II; Rezerwy_techub_Dz_II_ln; Dyn_SPB_Dz_II; Wsk_kosztow_akwizycji_Dz_II]
ε – błąd losowy;
N – liczba obserwacji.

Przeprowadzona została także analiza dokumentów mająca wskazać nieprawidłowości
w zakresie sprzedaży oraz obsługi ubezpieczeń w Polsce. Na podstawie informacji
z pozyskanych skarg z prośbami o interwencje do urzędu Rzecznika Finansowego
sprawdzono, czy pojawiają się od klientów zakładów ubezpieczeń sygnały, które mogą
świadczyć o wystąpieniu na rynku ubezpieczeniowym zjawiska missellingu. Wykorzystano
skargi skierowane do Rzecznika Finansowego w latach 2016 i 2017, w których skarżący
wyraźnie zaznaczyli udział sprzedającego w procesie sprzedaży i ich działania mające
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bezpośredni wpływ na ostateczną decyzję, dotyczącą zawarcia umowy ubezpieczenia.
Badanie kwestionariuszowe jest źródłem danych do weryfikacji pierwszej hipotezy
szczegółowej oraz realizacji celu zakładającego weryfikację skuteczności agentów
ubezpieczeniowych

w

procesie

pośrednictwa

ubezpieczeniowego

w

Polsce

z wykorzystaniem badań ankietowych (Cel 4.). Przy ich pomocy zbadana została
skuteczność modelu pośrednictwa ubezpieczeniowego funkcjonującego w Polsce, na którą
w dużej mierze wpływa występowanie asymetrii informacji i misselling. W badaniu
skuteczność rozumiana jest jako działania prowadzące do zawarcia transakcji oraz
umiejętność utrzymania klienta. Wśród nich znajdą się między innymi: sprzedaż różnego
rodzaju polis ubezpieczeniowych, stała współpraca pośrednika z klientem, występowanie
zjawiska

missellingu

i

mogący

towarzyszyć

mu

poziom

rezygnacji

z

polis

ubezpieczeniowych, ale także postrzegana świadomość klientów i działania wspomagające
redukowanie asymetrii informacji. Charakterystyczne dla rynku polskiego jest to, że
z klientem indywidualnym zakłady ubezpieczeń zawierają umowy ubezpieczenia głównie za
pośrednictwem agentów. Brokerzy obsługują przede wszystkim klientów korporacyjnych,
przedsiębiorstwa.18 Ze względu na takie powiązania, badaniu ankietowemu poddani zostali
agenci ubezpieczeniowi. Grupa, zgodnie z metodologią, dobrana została celowo
i przypadkowo. Badanie przeprowadzone zostało za pośrednictwem Internetu w terminie od
18 grudnia 2018 roku do 9 stycznia 2019 roku. Otrzymano 747 wypełnionych
kwestionariuszy z 11728 wysłanych, co daje rzeczywisty zwrot na poziomie około 6,37%. Do
analizy wykorzystany został program IBM SPSS Statistics.

W celu uzyskania jak najbardziej kompleksowej odpowiedzi na pytanie o kształt rynku
ubezpieczeniowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, zastosowane zostały metody
statystyczne: statyczne modele panelowe wraz z niezbędnymi testami i nieparametryczna
metoda analizy efektywności DEA. Tej części analiz poddane zostały rynki krajów Unii
Europejskiej, co pozwoliło na określenie determinant efektywności modeli rynków
ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej z wykorzystaniem modeli panelowych
(Cel 5.) oraz analizę efektywności modeli rynków ubezpieczeniowych w krajach Unii
Europejskiej z wykorzystaniem metody analizy efektywności DEA (Cel 6.) i weryfikację
drugiej i trzeciej hipotezy szczegółowej. W badaniu nad determinantami zastosowane zostały
dane przestrzenno-czasowe. Wykorzystano zmienne makroekonomiczne, sektorowe oraz
18

Czublun, P. (2015). Wpływ nowej ustawy na rynek pośredników ubezpieczeniowych w Polsce. Wiadomości
Ubezpieczeniowe, 1/2015, s. 122
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strukturalne opisujące państwa krajów Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy) w latach 2000-2016
(dane roczne) i oceniono ich wpływ na współczynnik penetracji rynków. Poniżej
zaprezentowano wzór dla działu ubezpieczeń life:

yit = αit +

βit ′xit + εit + uit

gdzie:
i – przyjmuje wartości od 1 do 28, oznacza kolejne kraje Unii Europejskiej;
t – kolejne lata z zakresu 2000-2016;
yit – współczynnik penetracji life i-tego kraju w okresie t;
y = [Wsk_Penetracji_Life_OECD,IE]
αit – stała;
βit – współczynnik kierunkowy;
xit – wektor zmiennych niezależnych
x=[PKB_per_capita_ES; stopa_bezrobocia_ES; inflacja_ES;
wskaźnik_wielkości_pośrednictwa_finansowego_BDK; Srednia_długość_życia_ES_ln;
ROE_life_OECD; ROA_life_EIOPA; margines_wyplacalnosci_life_EIOPA(%wymaganego);
Rezerwy_tech_ub_life_EIOPA_ln; Koncentracja_life_3_EIOPA; Koncentracja_life_5_EIOPA;
Koncentracja_life_10_EIOPA; Liczba_firm_Life_OECD,IE_ln; Udzial_firm_Life_OECD;
Udzial_Oddzialow_Life_OECD; Life_insurance_share_OECD; Zatrudnienie_Life_ES_ln;
Liczba_ubezpieczonych_Life_IE_ln; Liczba_Umów_Life_IE_ln;
Zatrudnienie/Liczba_firm_Life_ES_OECD_IE_ln; Liczba_ubezpieczonych/Zatrudnienie_Life_IE,ES;
SPB_Direct_do_SPB_Life_IE; SPB_Posrednicy_do_SPB_Life_IE; SPB_Agenci_do_SPB_Life_IE;
SPB_Brokerzy_do_SPB_Life_IE]
εit – składnik losowy;
uit – efekt grupowy.
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Dla działu ubezpieczeń non life wzór przyjmuje postać:

yit = αit +

βit ′xit + εit + uit

gdzie:
i – przyjmuje wartości od 1 do 28, oznacza kolejne kraje Unii Europejskiej;
t – kolejne lata z zakresu 2000-2016;
yit – współczynnik penetracji life i-tego kraju w okresie t;
y = [Wsk_Penetracji_Non_life_OECD,IE]
αit – stała;
βit – współczynnik kierunkowy;
xit – wektor zmiennych niezależnych
x=[PKB_per_capita_ES; stopa_bezrobocia_ES; inflacja_ES;
wskaźnik_wielkości_pośrednictwa_finansowego_BDK; ROE_non_life_OECD;
ROA_non_life_EIOPA; margines_wyplacalnosci_non_life_EIOPA(%wymaganego);
Rezerwy_tech_ub_non_life_EIOPA_ln; Koncentracja_non_life_3_EIOPA;
Koncentracja_non_life_5_EIOPA; Koncentracja_non_life_10_EIOPA;
Liczba_firm_Non_life_OECD,IE_ln; Udzial_firm_Non_life_OECD;
Udzial_Oddzialow_Non_life_OECD; Zatrudnienie_Non_Life_ES_ln; Liczba_polis_Non_Life_IE_ln;
Zatrudnienie/Liczba_firm_Non_Life_ES_OECD_IE _ln; SPB_Direct_do_SPB_Non_Life_IE;
SPB_Posrednicy_do_SPB_Non_Life_IE; SPB_Agenci_do_SPB_Non_Life_IE;
SPB_Brokerzy_do_SPB_Non_Life_IE]
εit – składnik losowy;
uit – efekt grupowy.
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Dla całego rynku ubezpieczeń wzór poniżej:

yit = αit +

βit ′xit + εit + uit

gdzie:
i – przyjmuje wartości od 1 do 28, oznacza kolejne kraje Unii Europejskiej;
t – kolejne lata z zakresu 2000-2016;
yit – współczynnik penetracji life i-tego kraju w okresie t;
y = [Wsk_Penetracji_Total_OECD,IE]
αit – stała;
βit – współczynnik kierunkowy;
xit – wektor zmiennych niezależnych
x=[PKB_per_capita_ES; stopa_bezrobocia_ES; inflacja_ES;
wskaźnik_wielkości_pośrednictwa_finansowego_BDK; ROE_total_OECD; ROA_total_EIOPA;
margines_wyplacalnosci_total_EIOPA(%wymaganego); Rezerwy_tech_ub_total_EIOPA_ln;
Liczba_firm_Total_OECD,IE_ln; Skladka_na_pracownika_OECD; Zatrudnienie_Total_OECD,IE_ln;
Liczba_Pracownikow_OECD_ln; Liczba_Posrednikow_OECD_ln;
Zatrudnienie/Liczba_firm_Total_OECD,IE_ln; Liczba_Pracownikow/Liczba_firm_OECD_ln;
Liczba_Posrednikow/Liczba_firm_OECD_IE_ln; SPB_Direct_do_SPB_Total_IE;
SPB_Posrednicy_do_SPB_Total_IE; SPB_Agenci_do_SPB_Total_IE;
SPB_Brokerzy_do_SPB_Total_IE]

εit – składnik losowy;
uit – efekt grupowy.

Drugim krokiem jest ocena efektywności rynków z wykorzystaniem metody analizy
efektywności Data Envelopment Analysis (DEA). Badanie efektywności opierało się na
danych rocznych z lat 2010-2015. Analiza pozwoliła na skonstruowanie i określenie
istniejących na rynku Unii Europejskiej modeli rynków ubezpieczeniowych i sprawdzenie,
czy modele gospodarki rynkowej (anglosaski, nadreński, skandynawski) wpływają na ich
kształt. Ogólną postać funkcyjną zaprezentowano poniżej:
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𝐸𝑇𝑖𝑘 =

𝑢𝑗 𝑌𝑗
𝑣𝑘 𝑋𝑘

gdzie dla działu ubezpieczeń life:
ETik – efektywność rynku ubezpieczeń life;
ik – numer badanego podmiotu, przyjmuje wartości od 1 do 28, oznacza kolejne kraje Unii
Europejskiej w latach 2000-2015;
uj – waga j-ego dla efektu;
Yj – efekt;
Y = [Wsk_Penetracji_Life_OECD,IE]
𝑣𝑘 – waga k-tego dla nakładu;
Xk – nakład;
X = [PKB_per_capita_ES]

Dla działu ubezpieczeń non life:
ETik – efektywność rynku ubezpieczeń non life;
ik – numer badanego podmiotu, przyjmuje wartości od 1 do 28, oznacza kolejne kraje Unii
Europejskiej w latach 2000-2015;
uj – waga j-ego dla efektu;
Yj – efekt;
Y = [Wsk_Penetracji_Non_life_OECD,IE]
𝑣𝑘 – waga k-tego dla nakładu;
Xk – nakład;
X = [PKB_per_capita_ES]

Do analiz wykorzystany został program Stata.
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5. Ustalenia poznawcze

W 2003 roku polski rynek ubezpieczeniowy traktowany był jako będący w najlepszym,
dynamicznym okresie rozwoju, o którego dojrzałości w dużym stopniu świadczył rozkwit
pośrednictwa ubezpieczeniowego. Akcentowanym mankamentem rynku było jednak
niedoskonałe ustawodawstwo. Dodatkowo wskazywano także źródła zagrożeń dla rynku,
takie jak niski poziom dochodów ludności oraz brak świadomości ubezpieczeniowej. Wejście
Polski do Unii Europejskiej miało postawić przed rynkiem nowe wyzwania, konfrontację
z innymi, bardziej rozwiniętymi rynkami.19

Praca miała za zadanie analizę determinant występowania na polskim rynku
ubezpieczeniowym pośrednictwa ubezpieczeniowego. Autorka przeprowadziła kompleksową
analizę determinant i efektywności rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej,
skupiając się determinantach oraz skuteczności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynku
polskim. W pracy postawiono hipotezę główną zakładającą, że możliwe jest określenie
determinant

modelu

pośrednictwa

ubezpieczeniowego

w

świetle

kryteriów

ekonomicznych. W celu jej weryfikacji postawione zostały także pomocnicze hipotezy
badawcze:

H1 – Asymetria informacji i misselling odgrywają istotną rolę w procesie sprzedaży
ubezpieczeń przez agentów ubezpieczeniowych i wpływają na skuteczność procesu
pośrednictwa ubezpieczeniowego;

H2 – Rozwój

rynku

ubezpieczeniowego

determinowany

jest

przez

zmienne

makroekonomiczne, sektorowe oraz strukturę rynku ubezpieczeniowego;

H3 – Podział rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej ze względu na ich
efektywność tożsamy jest z modelami funkcjonowania gospodarki rynkowej, to jest:
anglosaskim, nadreńskim i skandynawskim.

19

Holly, R. (2003). Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego…, Gazeta Ubezpieczeniowa Pismo
środowisk ubezpieczeniowych i finansowych.
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Pierwsza hipoteza pomocnicza została potwierdzona. Badanie wyraźnie pokazało, że
zarówno asymetria informacji, jak i misselling są zjawiskami powszechnie występującymi na
rynku ubezpieczeniowym. Na podstawie analizy skarg skierowanych do Rzecznika
Finansowego oceniono, że zjawisko missellingu jest zauważane i akcentowane przez klientów
zakładów ubezpieczeń. Skargi nigdy nie będą jednak w pełni odzwierciedlać realnej sytuacji
na rynku ubezpieczeniowym. Wszystkie z analizowanych składane były dopiero
w momencie, gdy ubezpieczyciel z jakiegoś względu odmówił wypłaty świadczenia. Należy
mieć na uwadze, że nie każda zawarta polisa kończy się wnioskiem o wypłatę, a wtedy klient
nie ma świadomości, że umowa nie odpowiadała jego potrzebom i w przypadku zdarzenia nie
chroniłaby go w oczekiwany sposób. W związku z powyższym, wiele ze sprzedanych polis,
w których wystąpił misselling, nigdy nie zostało i nie zostanie wykrytych.

Badanie kwestionariuszowe potwierdziło, że agenci są skuteczni w zakresie prowadzonej
działalności. Najczęściej udaje im się zawrzeć umowę ubezpieczenia podczas spotkania
z klientem. Zaobserwowano również umiejętność utrzymania długoterminowej relacji
pomiędzy stronami. Rozumiana w ten sposób skuteczność może jednak w dużej mierze
wynikać właśnie ze zjawisk asymetrii informacji oraz missellingu. Na podstawie analizy
dokumentów i badania ankietowego zauważono, że klienci często bezkrytycznie wierzą
w słowa agentów i ufają ich wskazówkom. Bardzo często nie podejmują działań, mających na
celu lepsze poznanie zawieranych umów ubezpieczenia. Ogólny wniosek z tej części badań
jest dosyć pesymistycznym obrazem rynku ubezpieczeniowego. Wyraźnie widać, że klienci
polskich zakładów ubezpieczeń w wielu aspektach nie wykazują się świadomością
ubezpieczeniową. Jedynym jednoznacznie pozytywnym zachowaniem, które obserwowali
badani agenci ubezpieczeniowi, było poszukiwanie odpowiednich dla siebie ubezpieczeń
u różnych ubezpieczycieli. Deklarowana świadomość reprezentowanego przez agenta
ubezpieczyciela oraz brak informacji od klienta o niezrozumieniu konstrukcji produktu
ubezpieczeniowego nie są już tak oczywiste. Z jednej strony mogłoby to świadczyć
o świadomości klientów i pełnej wiedzy, z drugiej jednak prawdopodobnie oznacza to brak
zainteresowania i opieranie znajomości wykupionego ubezpieczenia wyłącznie na
deklaracjach agenta. Potwierdzać by to mogły elementy dobitnie świadczące o braku
świadomości klientów, to jest brak próśb o charakteryzowanie ubezpieczyciela, a nawet brak
większego zainteresowania samym produktem ubezpieczeniowym (klienci nie proszą
o dodatkowe materiały ani dodatkowy czas na zastanowienie przez zawarciem umowy) oraz
zawieranie umów bez zapoznania się z nimi (nieczytanie umów oraz ogólnych warunków
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ubezpieczenia przed podpisaniem umowy). Badanie pokazało,

że badani agenci

ubezpieczeniowi nie zauważają zachowań swoich klientów, które mogłyby pomóc
w redukowaniu asymetrii informacji na rynku ubezpieczeniowym.

Druga hipoteza pomocnicza, dotycząca determinant rozwoju rynku ubezpieczeniowego,
także została potwierdzona. Zbadano, że podstawowe zmienne makroekonomiczne wpływają
na rynek ubezpieczeń zarówno działu I, jak i II. Przede wszystkim rozwój gospodarczy,
malejąca stopa bezrobocia oraz malejąca inflacja, oraz idący za nimi wzrost zamożności
społeczeństw krajów Unii Europejskiej, determinują wzrost współczynnika penetracji rynku
ubezpieczeń life i non life.

Tabela 1. Wpływ zmiennych makroekonomicznych na wskaźnik penetracji rynku
ubezpieczeń działu I, II oraz całego rynku (kierunek wpływu określony na podstawie
około 180 modeli panelowych)
Zmienna
PKB per capita
Stopa bezrobocia

Inflacja

Dział I

Dział II

Cały rynek

(+)
(-)

(+)
(-)
(-)
z liczbą polis,
zatrudnieniem, SPB
pracowników i
pośredników

(+)
brak wpływu

(-)
z zatrudnieniem i
liczbą
ubezpieczonych

(+)
z liczbą
ubezpieczonych
Wskaźnik wielkości
(-)
rynku pośrednictwa
ze wskaźnikiem life
finansowego
share oraz SPB
pracowników i
pośredników
Średnia długość życia
brak wpływu
Źródło: Opracowanie własne

brak wpływu

(-)
z liczbą firm i
udziałem zagranicy
oraz SPB
pracowników i
pośredników

jest wpływ, ale
niejednoznaczny

-

-

Analiza zmiennych sektorowych nie była już tak jednoznaczna. Wpływ zmiennych
w dużym stopniu wynikał ze specyfiki dwóch działów ubezpieczeń. W zakresie działu I
zauważono wpływ zmiennych sektorowych, ale praktycznie tylko w sytuacji dołączenia do
badania liczby umów bądź liczby ubezpieczonych. Oznacza to, że na rozwój rynku
ubezpieczeń na życie zauważalnie silnie wpływają realnie wykupywane polisy. Estymacje
rynku ubezpieczeń majątkowych pokazały, że na rozwój tej części rynku ubezpieczeniowego
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nie tak duży wpływ mają sami ubezpieczeni, ale kondycja finansowa sektora, która umożliwia
działania mające na celu poprawę jakości oferowanych produktów i kanałów dystrybucji.
Tabela 2. Wpływ zmiennych sektorowych na wskaźnik penetracji rynku ubezpieczeń
działu I, II oraz całego rynku (kierunek wpływu określony na podstawie około 240
modeli panelowych)
Dział I

Zmienna
ROE
ROA

(+)
z liczbą umów

Cały rynek

(+)

brak wpływu

(+)

(-)

z liczbą umów

z ROE
z SPB pracowników i
pośredników

z liczbą
ubezpieczonych

(-)

(-)

brak wpływu

z udziałem zagranicy w
rynku krajowym

z SPB agentów
Rezerwy technicznoubezpieczeniowe

brak wpływu

(+)

(+)
Margines
wypłacalności (%
wymaganego)

Dział II

(+)

(+)

z ROE

(+)

(+)
Koncentracja 3, 5, 10

z liczbą
ubezpieczonych i
liczbą umów

(-)

-

(-)
z zatrudnieniem

Źródło: Opracowanie własne

Poddane badaniu zmienne sektorowe także pokazały różnice w charakterystykach działów
I oraz II. Na współczynnik penetracji działu ubezpieczeń na życie mają przede wszystkim
wpływ zatrudnienie, liczba ubezpieczonych, zawieranych umów oraz udział w rynku
pośredników. Rozwój rynku wspierany jest zatem przez realnie zawierane umowy
ubezpieczenia. Współczynnik penetracji ubezpieczeń majątkowych zależy głównie od
struktury firm krajowych i zagranicznych oraz udziału pośredników w sprzedaży produktów
ubezpieczeniowych. Rynek ubezpieczeń majątkowych wykazuje się zatem większą
konkurencyjnością i to ona stanowi podstawę wzrostu rozwoju rynku.
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Tabela 3. Wpływ zmiennych strukturalnych na wskaźnik penetracji rynku ubezpieczeń
działu I, II oraz całego rynku (kierunek wpływu określony na podstawie około 260
modeli panelowych)
Zmienna
Liczba firm
Udział firm
zagranicznych na rynku
krajowym
Udział oddziałów firm
zagranicznych na rynku
krajowym
Life insurance share
Składka na pracownika
Zatrudnienie całkowite
Liczba pracowników
etatowych
Liczba pośredników
Liczba ubezpieczonych
Liczba umów
ubezpieczenia
Zatrudnienie do liczby
firm
Liczba pracowników
do liczby firm
Liczba pośredników do
liczby firm
Liczba ubezpieczonych
do liczby
zatrudnionych
Składka przypisana
brutto generowana
przez kanał direct
Składka przypisana
brutto generowana
przez pośredników
Składka przypisana
brutto generowana
przez agentów
Składka przypisana
brutto generowana
przez brokerów

Dział I

Dział II

Cały rynek

brak wpływu

(-)

brak wpływu

brak wpływu

brak wpływu

-

brak wpływu

(+)

-

(+)

-

-

-

(+)

(-)

brak wpływu

brak wpływu

-

-

brak wpływu

-

(+)

(+)

-

(+/-)

(-)

-

(-)

brak wpływu

brak wpływu

-

-

brak wpływu

-

-

brak wpływu

(+)

-

-

brak wpływu

brak wpływu

brak wpływu

(+)

brak wpływu

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(-)

(+)

brak wpływu

Źródło: Opracowanie własne
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Dodatkowo badanie wyraźnie pokazało, że rynek ubezpieczeń jest zbyt złożony, aby móc
analizować go jako całość na podstawowych zmiennych. Zarówno w przypadku zmiennych
makroekonomicznych, zmiennych sektorowych, jak i strukturalnych okazuje się, że nie
determinują one całego rynku ubezpieczeń, bez podziału na działy. Analiza wyraźnie
pokazała, jak różne są działy ubezpieczeń life i non life. W przypadku ubezpieczeń
życiowych, które zawierane są najczęściej na wiele lat oraz charakteryzują się zazwyczaj
wyższymi składkami ubezpieczeniowymi, duże znaczenie dla rozwoju rynku mają sami
ubezpieczeni. To zawierane umowy ubezpieczenia napędzają rynek i powodują jego wzrost.
W przypadku rynku ubezpieczeń majątkowych, w których podstawą działalności firm są
ubezpieczenia obowiązkowe, nie mają już tak dużego znaczenia sami ubezpieczeni.
Oczywiście rozwój przedsiębiorstw oraz zamożność społeczeństwa będą napędzały rozwój,
ale jak się okazuje, główną rolę w ożywianiu rynku pełnią same przedsiębiorstwa
ubezpieczeniowe i ich kondycja finansowa. Prowadząc analizy, należy rozróżniać działy
i brać pod uwagę ich odmienny charakter.

Trzecia hipoteza pomocnicza nie została potwierdzona poprzez przeprowadzone badanie
efektywności, wykorzystujące metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Uwzględnienie
wyłącznie produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca oraz współczynnika penetracji
odpowiedniego działu ubezpieczeń okazało się niewystarczające do wyciągnięcia trafnych
wniosków. Zauważone zostały różnice pomiędzy działami ubezpieczeń na życie
i majątkowych, co potwierdza odmienną specyfikę dwóch grup ubezpieczeń. Można też
zaobserwować pewne tendencje mogące świadczyć o tym, że modele funkcjonowania
gospodarki rynkowej są spójne z modelami rynków ubezpieczeniowych, jednak ograniczenie
analizy do relacji PKB i współczynnika penetracji nie daje bardzo istotnej informacji, jaką
jest wzrost lub spadek któregokolwiek ze wskaźników. Poziom oraz dynamika wzrostu
gospodarki oraz rynku ubezpieczeń dałyby bardziej rzetelny obraz oddziaływania gospodarki
na sektor ubezpieczeniowy.
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Tabela 4. Wpływ zmiennych makroekonomicznych i sektorowych na składkę przypisaną brutto pośredników działu I (kierunek wpływu
określony na podstawie około 260 modeli regresji)
Agenci

Brokerzy

ogółem

w formie
osób
fizycznych

w formie
osób
prawnych

banki

SKOKi

Inflacja

(+)

(-)

(+)

(+)

(+)

Dochód do dyspozycji
gospodarstw domowych

(+)

(+)

brak
zależności

brak
zależności

(-)

(+)

brak
zależności

brak
zależności

(-)

(-)

PKB per capita
Ludność ogółem

brak
zależności
brak
zależności

w formie
innych osób
prawnych
brak
zależności
brak
zależności

w formie jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej

ogółem

w formie
osób
fizycznych

brak zależności

(-)

(-)

brak zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak zależności

(+)

brak
zależności

(+)

(-)

brak
zależności

(-)

(-)

(-)

brak
zależności

(-)

(-)

brak
zależności

(-)

(+)

(-)

(+)

brak zależności

brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności
brak
zależności

(+)

(+)

(+)

(+)

brak
zależności
brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

brak zależności

(+)

(+)

brak
zależności

(+)

(+)

(+)

(+)

brak zależności

(+)

(+)

brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności

brak
zależności

(+)

brak zależności

(+)

brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności

(-)

brak
zależności

brak zależności

Średnie skorygowane R2

89%

70%

90%

89%

83%

86%

Średni współczynnik zmienności
resztowej

1%

0%

1%

2%-3%

1%

1%

Stopa bezrobocia

(-)
brak
zależności

ROA

(-)
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ROE

Udział jednostek z dodatnim
wynikiem finansowym netto
Rezerwy technicznoubezpieczeniowe
Dynamika składki przypisanej
brutto
Wskaźnik kosztów akwizycji

Źródło: Opracowanie własne

(-)

brak
zależności
brak
zależności
brak
zależności
(-)

w formie
osób
prawnych
brak
zależności
brak
zależności

(+)
(+)
(+)
(+)

brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności

brak
zależności

52%

76%

54%

78%

5%

1%

2%

3%

(+)

Tabela 5. Wpływ zmiennych makroekonomicznych i sektorowych na składkę przypisaną brutto pośredników działu II (kierunek
wpływu określony na podstawie około 270 modeli regresji)
Agenci

ogółem

w formie
osób
fizycznyc
h

w formie
osób
prawnych

banki

SKOKi

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

brak
zależności

(+)

(+)

(+)

PKB per capita

(+)

(+)

(+)

Ludność ogółem

(+)

(+)

Stopa bezrobocia

(-)

Inflacja
Dochód do dyspozycji
gospodarstw domowych

Brokerzy
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w formie
jednostek
nieposiadających
osobowości
prawnej

w formie osób
przy pomocy
których agenci
wykonują
czynności
agencyjne

ogółem

brak
zależności
brak
zależności

brak zależności

brak zależności

(+)

brak zależności

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

brak
zależności
brak
zależności
brak
zależności

brak zależności

brak zależności

(+)

brak zależności

brak zależności

(-)

brak zależności

brak zależności

brak
zależności

(+)

(-)

brak zależności

(+)

w formie
innych
osób
prawnych

brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności
brak
zależności

(-)

(-)

(-)

(+)

brak
zależności
brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

(+)

(+)

(+)

brak
zależności
brak
zależności

(+)

(+)

brak
zależności

brak
zależności

(-)

brak
zależności

brak zależności

brak zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak zależności

(+)

(+)

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

(+)

(+)

brak
zależności

Średnie skorygowane R2

97%

97%

95%

91%

Średni współczynnik
zmienności resztowej

0%

0%

1%

3%

ROE
ROA
Udział jednostek z
dodatnim wynikiem
finansowym netto
Rezerwy technicznoubezpieczeniowe
Dynamika składki
przypisanej brutto
Wskaźnik kosztów
akwizycji

Źródło: Opracowanie własne

w formie
osób
fizycznych
brak
zależności
brak
zależności
(+)

w formie
osób
prawnych

(+)
(-)
(+)

brak
zależności
brak
zależności
brak
zależności
brak
zależności

brak
zależności
brak
zależności

(+)

brak
zależności

brak
zależności

brak zależności

(+)

brak
zależności

(+)

(-)

brak zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak
zależności

brak zależności

(-)

(+)

(+)

(+)

86%

91%

55%

67%

96%

52%

95%

4%-5%

1%

2%

1%

0%

1%

0%-1%

(+)

(+)

Kompleksowo przeprowadzone badania pozwoliły także potwierdzić postawioną
hipotezę główną pracy. Możliwe jest określenie determinant modelu pośrednictwa
ubezpieczeniowego w świetle kryteriów ekonomicznych. Badanie pokazało, że możliwe
jest wyznaczenie determinant modelu rynków ubezpieczeniowych i modelu pośrednictwa
ubezpieczeniowego w Polsce, opierając badanie na zmiennych makroekonomicznych
i sektorowych. Analiza zmiennych wykazała, że podstawowe wskaźniki rynkowe, to jest
inflacja, dochód rozporządzalny, PKB per capita, liczba ludności, stopa bezrobocia oraz
sektorowe, czyli ROA, udział jednostek z dodatnim wynikiem finansowym netto, rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe i wskaźnik kosztów akwizycji, w znaczącym stopniu
determinują działalność prowadzoną przez pośredników ubezpieczeniowych w Polsce,
zarówno na sprzedaż prowadzoną w dziale I, jak i II ubezpieczeń.

Zaprezentowana

praca

pozwoliła

na

wielowymiarowe

badanie

rynku

ubezpieczeniowego. Nowatorskie podejście do problemu, opierające się nie tylko na
rozważaniach teoretycznych i omawianiu przepisów prawa, ale uwzględniające badania
statystyczne, może być dobrym punktem wyjścia do kolejnych, pogłębionych analiz
sektora.
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