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S y n o p s i s. Funkcjonowanie porednictwa ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej
regulowane jest zapisami dyrektywy 92/WE/ 2002 r., która przewiduje istnienie dwóch
rodzajów poredników w zakresie ubezpieczeñ: zale¿nych i niezale¿nych. Kraje cz³onkowskie w ramach implementacji dyrektywy mog¹ stosowaæ w³asny podzia³ i nazewnictwo poredników. Pozycja poredników ubezpieczeniowych jest wyrazem stopnia rozwoju poszczególnych rynków lokalnych i jednym z elementów ró¿nicuj¹cych te rynki.
Celem artyku³u jest okrelenie pozycji poszczególnych kana³ów dystrybucji w wiadczeniu us³ug ubezpieczeniowych.

WSTÊP
Udzia³ ubezpieczeñ w dzia³alnoci gospodarczej poszczególnych krajów Unii Europejskiej (UE) [Przybytniowski 2007] jest zró¿nicowany i symptomatyczny dla okrelenia stopnia
rozwoju rynku, poziomu wiadomoci ubezpieczeniowej, a tak¿e zapotrzebowania na ochron¹
ubezpieczeniow¹. Rynki narodowe sk³adaj¹ce siê na jednolity rynek ubezpieczeñ, odgrywaj¹
zró¿nicowan¹ rolê w jednolitej przestrzeni ubezpieczeniowej UE [S³owiñski i in. 2005]. Dystrybucj¹ produktów ubezpieczeniowych w krajach UE zajmuj¹ siê ró¿ne podmioty, które wype³niaj¹ kana³y dystrybucji. Historycznie najstarsz¹ form¹ i zajmuj¹c¹ nadal poczesne miejsce w
systemach dystrybucji produktów wszystkich pañstw UE jest porednictwo ubezpieczeniowe. Ustawodawstwo UE w sprawie dzia³alnoci poredników ubezpieczeniowych wywodzi
siê z Traktatu Rzymskiego. Traktat Rzymski przewiduje prawo swobodnego wyboru miejsca
dzia³alnoci, tzn. zak³ada, ¿e ka¿dy obywatel kraju cz³onkowskiego Wspólnoty mo¿e wykonywaæ swoj¹ dzia³alnoæ na terenie innego kraju cz³onkowskiego na zasadach okrelonych
przez to pañstwo dla jego w³asnych obywateli. Traktat przewiduje tak¿e prawo wolnego
wiadczenia us³ug1 . wiadcz¹cy us³ugi mo¿e wykonywaæ swoj¹ dzia³alnoæ na terenie kraju
1

Ogólna swoboda wiadczenia us³ug zosta³a zagwarantowana w traktacie rzymskim, a nastêpnie potwierdzona w Traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹ (art. 43 i art. 49 TWE). Liberaliza-
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cz³onkowskiego na tych samych zasadach, co obywatele tego pañstwa. Krajowe przepisy
prawne mog¹ byæ instrumentem wprowadzaj¹cym prawne ograniczenia [Kluèka 2009] pod
warunkiem, ¿e s¹ one jednakowe dla wszystkich i s¹ obiektywnie potrzebne.
Dyrektywa 2002/92/WE wprowadzi³a system rejestracji dla wszystkich poredników
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, oparty na obszernym zestawie wi¹¿¹cych wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych skierowanych na wzmocnienie ochrony konsumentów w sprawach ubezpieczeñ. Kraje cz³onkowskie zosta³y zobligowane do przyjêcia
okrelonych standardów w dziedzinie kwalifikacji zawodowych oraz minimalnych wymogów w zakresie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej zawodowej i w
zakresie posiadanych gwarancji finansowych. Poredników zobowi¹zano do informowania
klientów o relacjach z ubezpieczycielami oraz do uzasadniania przekazywanych rekomendacji i porad. Zakres obowi¹zywania dyrektywy nie jest taki sam we wszystkich krajach cz³onkowskich [Majtánová, Bláhová 2008]2 . Dyrektywa zaniecha³a pos³ugiwania siê nazwami
broker lub agent ubezpieczeniowy (u¿ywanie tych terminów wiadczy o podmiotowym
zakresie wiadczenia us³ug ubezpieczeniowych). Przyjê³a kryterium czynnoci wykonywanych przez podmioty zajmuj¹ce siê porednictwem (zakres przedmiotowy wiadczenia us³ug
ubezpieczeniowych).
W poszczególnych krajach UE rozwinê³y siê ró¿ne systemy dystrybucji us³ug ubezpieczeniowych o zró¿nicowanym poziomie udzia³u w rynku. Pomiêdzy krajami cz³onkowskimi
UE w zakresie korzystania z kana³ów dystrybucji us³ug ubezpieczeniowych istniej¹ pewne
podobieñstwa, mo¿na te¿ dopatrzeæ siê wielu ró¿nic. Wystêpuje zgodna tendencja zwiêkszania udzia³u w rynkach lokalnych nowych form sprzeda¿y obejmuj¹cej direct, bancassurance itp. [Swacha-Lech 2008].
Celem artyku³u jest okrelenie pozycji poszczególnych kana³ów dystrybucji w wiadczeniu us³ug ubezpieczeniowych. Analiza wiadczenia us³ug ubezpieczeniowych w krajach
UE zosta³a przeprowadzona na podstawie danych Comité Européen des Assurances (CEA).
Ze wzglêdu na ró¿nice w sprawozdawczoci ubezpieczeniowej w poszczególnych krajach,
analizie poddano jedynie dane z krajów, których sprawozdawczoæ ubezpieczeniowa zawiera³a najwiêcej zweryfikowanych informacji.

2

cja wykonywania us³ug przez podmioty i osoby fizyczne na terenie UE obejmuje zarówno dziedzinê
us³ug finansowych, jak i us³ug infrastrukturalnych, stworzenie paneuropejskiego rynku pracy, a tak¿e
poprawê klimatu dla rozwoju przedsiêbiorstw innowacyjnych. Artyku³y 49-55 TWE zakazuj¹ stosowania ograniczeñ w swobodnym przep³ywie us³ug, jednak¿e nie definiuj¹ konkretnie, co nale¿y
rozumieæ przez wiadczenie us³ug. Art. 50 podaje bardzo ogólne okrelenie, stanowi¹c ¿e: us³ugami s¹
wiadczenia wykonywane z regu³y odp³atnie, o ile nie s¹ one regulowane postanowieniami dotycz¹cymi swobodnego przep³ywu towarów, kapita³u i osób.
Committee of European Inusrance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS) w kwietniu
2006 roku opublikowa³ protokó³ dotycz¹cy wspó³pracy w³aciwych w³adz pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej w zakresie stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie porednictwa ubezpieczeniowego, który okrela ramy wspó³pracy
w³aciwych w³adz w zakresie wdra¿ania dyrektywy. Protokó³ okrela warunki porozumienia zawieranego przez w³aciwe w³adze w celu podjêcia wspó³pracy i wymiany informacji, aby zapewniæ skuteczny nadzór nad porednikami i umo¿liwiæ im dokonywanie pojedynczej rejestracji w UE [CEIOPS 
DOC  02/06].
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KANA£ BEZPOREDNI  PRACOWNICY UBEZPIECZYCIELA
W krajach UE podmioty wykonuj¹ce czynnoci porednictwa ubezpieczeniowego s¹
ró¿nie nazywane. Najczêciej jednak na rynkach lokalnych (narodowych) spotykamy agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. Ponadto us³ugi porednictwa mog¹
byæ wykonywane przez pracowników ubezpieczyciela. Podmioty te oferuj¹ konsumentom
mo¿liwoæ wyboru zarówno oferty ubezpieczeniowej odpowiadaj¹cej potrzebom konsumenta, ubezpieczyciela, jak równie¿ porednika za pomoc¹, którego zostanie zawarta umowa ubezpieczenia.
W tabeli 1. zaprezentowano udzia³ pracowników ubezpieczyciela w generowaniu sk³adki
przypisanej brutto ogó³em w latach 1996-2010. By³ on doæ zró¿nicowany. Najwiêksz¹ stabilnoci¹ udzia³u pracowników w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto odznacza³ siê
rynek brytyjski. Za porednictwem kana³u bezporedniego w roku 1996 pozyskiwano na
nim 23% sk³adki przypisanej brutto, a w 2006 r. 23,3%. W roku 2010 udzia³ kana³u bezporedniego  w³asnych pracowników ubezpieczyciela wzrós³ do 24,1%. Na rynku w³oskim udzia³
pracowników zak³adów ubezpieczeñ w sk³adce przypisanej brutto by³ znacznie mniejszy 
w roku 1996 wynosi³ 13,8%, w 2006 r. 11,6%, a w 2010 roku zmniejszy³ siê do 11,3%. Niewielki
spadek udzia³u w rynku w³asnych pracowników ubezpieczyciela w generowaniu sk³adki
przypisanej brutto obserwuje siê tak¿e na rynku francuskim (24% udzia³u w roku 1996 i
oko³o 20% udzia³u w roku 2006 oraz 19% w roku 2010) i portugalskim (8,2% udzia³u w roku
1996 i 6,7% udzia³u w roku 2006, a w roku 2010 poni¿ej 6%). Na wskazanych rynkach udzia³
pracowników w³asnych ubezpieczyciela w pozyskiwaniu sk³adek wykazuje tendencjê malej¹c¹, chocia¿ nie nastêpuje to w sposób gwa³towny. Znacz¹cy spadek udzia³u kana³u bezTabela 1. Udzia³ pracowników zak³adów ubezpieczeñ w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto
w wybranych krajach europejskich w latach 1996- 2010
K raj

Udzia³ pracowników towarzystw ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu
sk³adki przypisanej brutto w roku [%]
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Austria
Belgia
Francja

45,7 45,8 40,2 36,4 34,2 30,4 30,6 32,0 28,7 26,5 26,2 24,5 22,5 19,9 18,0
4,4

2,7

2,3

2,2

1,9

1,5

2,3

1,1

1,0

1,0

0,7

0,5

0,4

0,1 - 0,3

24,0 22,0 24,0 23,0 22,0 23,0 22,0 22,0 21,0 20,0 20,1 19,7 19,2 19,1 18,7

Wlk. Brytania 23,0 23,0 23,0 23,0 23,8 24,3 27,9 24,2 23,9 22,5 23,3 23,6 23,8 24,0 24,1
W³ochy

13,8

Holandia

21,0 21,1 21,0 20,0 25,0 24,0 28,0 28,0 29,0 29,5 31,0 32,9 34,2 35,3 36,0

9,5
0,0

9,0

6,9

7,0

7,3

7,6

9,1 10,3 10,7 11,6 12,1 12,1 12,1 11,3

Hiszpania

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Portugalia

8,2 11,1 9,4

8,0

8,7

7,8

8,0

6,9

7,2

7,3

6,7

6,5

6,1 5,6

5,6

Polska

55,6 48,8 41,2 38,4 41,1 38,5 34,6 33,9 30,6 29,6 26,5 25,3 23,7 21,1 18,1

S³owenia

63,0 64,0 63,0 61,5 60,0 62,0 63,0 21,6 14,7 12,1 3,4 10,5 16,9 22,6 25,7

S³owacja

69,2 47,4 42,3 34,1 28,0 25,3

rednia

28,6 25,9 24,5 23,0 22,9 22,0 20,9 17,3 16,6 21,8 17,7 16,9 16,0 15,0 13,9

6,2

7,4 11,6 82,0 49,8 48,7 46,8 44,7 39,0

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: CEA Insurance of Europe, CEA Statistics No 39, 2010.
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poredniego obserwowano na rynku austriackim, polskim, s³owackim i s³oweñskim. W
roku 1996 za porednictwem w³asnych pracowników ubezpieczyciele w tych krajach pozyskiwali od 46% (Austria) do 69,2% (S³owacja) sk³adki przypisanej brutto. Na koniec 2006 r.
udzia³ ten zmniejszy³ siê do 26,2% w Austrii, 26,5% w Polsce, 49,8% na S³owacji oraz 3,4% w
S³owenii. Na koniec roku 2010 udzia³ pracowników ubezpieczyciela w sk³adce przypisanej
brutto w Austrii i w Polsce kszta³towa³ siê na poziomie oko³o 18%, na S³owacji  oko³o 39%,
natomiast w S³owenii nast¹pi³ wzrost udzia³u pracowników ubezpieczyciela w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto ogó³em do poziomu oko³o 26%. W analizowanych krajach
europejskich jedynie w Holandii udzia³ kana³u bezporedniego w sk³adce przypisanej brutto systematycznie wzrasta³. W roku 1996 kszta³towa³ siê na poziomie 21%, a w roku 2006 na
poziomie 31%, natomiast w roku 2010 osi¹gn¹³ oko³o 36%.
Sk³adka przypisana brutto ogó³em pozyskiwana przez podmioty wiadcz¹ce porednictwo ubezpieczeniowe pochodzi³a z dwóch dzia³ów ubezpieczeñ: dzia³u I  ubezpieczeñ
na ¿ycie oraz dzia³u II  ubezpieczeñ maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych. W analizowanych krajach europejskich redni udzia³ pracowników towarzystw ubezpieczeñ w pozyskiwaniu ubezpieczeñ w dziale I w stosunku do rednich wartoci UE od roku 1996 kszta³towa³
siê w analizowanym okresie na poziomie oko³o 200%. W dziale II redni udzia³ pracowników
towarzystw ubezpieczeñ w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w stosunku do rednich wartoci UE w latach 1996-2001 wykazywa³ tendencje malej¹ce. W roku 1996 udzia³ ten
wynosi³ niemal 182%. Nisk¹ wartoæ 116,25% udzia³u osi¹gn¹³ w roku 2001. Natomiast na
koniec roku 2006 osi¹gn¹³ poziom 151,27%. Niestety od tego momentu ponownie notowano
spadek udzia³u w rynku pracowników ubezpieczyciela w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej
brutto w dziale II. W roku 2010 nast¹pi³ ponowny spadek udzia³u do poziomu oko³o 115%.
Zmniejszanie redniego udzia³u pracowników ubezpieczyciela w pozyskiwaniu sk³adki
przypisanej brutto wi¹za³o siê ze wzrostem znaczenia pozosta³ej sieci dystrybucji (direct,
bancassurance). Do roku 2000 redni udzia³ pozosta³ej sieci dystrybucji w analizowanych
krajach by³ statystycznie nieistotny. Natomiast od 2000 r. wykazywa³ on sta³e tendencje
rosn¹ce. W roku 2000 plasowa³ siê na poziomie 1,43%, w roku 2006 przekroczy³ 15%, a w
roku 2010 redni udzia³ tego kana³u w stosunku do rednich UE wzrós³ do ponad 21,5%.
Do roku 2001 w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w dziale I nie by³ notowany
udzia³ pozosta³ej sieci dystrybucji. Sieæ ta od roku 2002 systematycznie zwiêksza³a w analizowanych krajach swój redni udzia³ w stosunku do redniej UE. W roku 2002 udzia³ ten w dziale
I wynosi³ 0,25%, w roku 2006 wzrós³ do poziomu 13,31%, a w roku 2010 wzrós³ do 16%.
Podobnie w dziale II redni udzia³ pozosta³ej sieci dystrybucji nie by³ notowany do
roku 2000. Natomiast od roku 2000 systematycznie wzrasta³, osi¹gaj¹c do koñca roku 2010
poziom ponad 47,24%. Niew¹tpliwie na wzrost redniego udzia³u tej formy wp³yn¹³ postêp
technologiczny i rozwój technologii informacyjnej.
AGENCI UBEZPIECZENIOWI
Znaczenie agentów ubezpieczeniowych jako kana³u wiadczenia us³ug ubezpieczeniowych by³o zró¿nicowane w wybranych krajach europejskich. W roku 1996 (tab. 2.) najwiêkszy
udzia³ w sk³adce przypisanej brutto zebranej za porednictwem agentów ubezpieczeniowych
odnotowano we W³oszech (57,2%). Stan taki nie utrzyma³ siê d³ugo. Na koniec roku 2006
udzia³ ten wynosi³ 38,2%, a do roku 2010 spad³ do poziomu oko³o 28%. Wysoki udzia³ agen-

WIADCZENIE US£UG UBEZPIECZENIOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

131

Tabela 2. Udzia³ agentów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto
w wybranych krajach europejskich w latach 1996- 2010
Kraj

Udzia³ agentów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w roku [%]
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Austria
Belgia
Francja

0,4

2,2

2,7

3,5

4,2

5,7

5,3

8,6

5,8

6,0

7,2

7,8

8,5

9,1

9,9

8,7

8,0

6,8

6,7

5,9

4,8

5,4

4,8

4,4

4,2

3,9

3,4

3,0

2,5

2,0

22,0 18,0 24,0 17,0 16,0 16,0 17,0 22,0 21,0 21,0 23,3 24,0 23,1 23,5 23,1

Wlk. Brytania 13,0 11,0
W³ochy
Holandia

9,0

9,0 11,5 14,5

5,7 13,2 13,5 13,5 13,4 14,2 14,8 15,0 14,7

57,2 64,2 58,7 53,2 52,2 44,9 44,3 42,0 42,0 41,7 38,2 35,8 32,8 29,4 28,1
0,0 53,1 1,2

5,0 55,0 50,0 58,0 58,0 56,0 55,4 57,4 70,1 80,2 79,6 86,7

Hiszpania

30,5 45,7 30,9 31,2 31,0 30,9 25,6 29,8 29,5 29,1 28,4 27,9 27,5 24,8 25,0

Portugalia

33,4 40,7 34,8 30,8 33,1 33,6 33,8 32,4 31,3 29,9 29,9 30,2 29,6 28,1 28,1

Polska

37,7 47,1 51,4 54,1 49,9 51,2 55,5 54,8 56,1 56,5 58,7 58,8 59,6 60,9 63,4

S³owenia

23,4 23,0 24,0 24,5 26,0 27,0 25,0 51,6 67,4 31,3 51,5 59,5 62,9 65,9 67,7

S³owacja

11,0 11,4 11,4 11,2 10,5 12,2 25,6 34,0 30,9

rednia

25,9 33,0 27,1 25,9 29,9 29,7 30,5 34,5 35,2 29,4 33,4 34,8 35,7 35,5 36,3

0,0 20,1 22,0 23,4 24,6 25,5

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: CEA Insurance of Europe, CEA Statistics No 39, 2010.

tów ubezpieczeniowych w zbiorze sk³adki przypisanej brutto w 1996 r. odnotowano w Portugalii (33,4%) i Hiszpanii (30,5%). Udzia³ tego kana³u w obu krajach by³ w miarê stabilny. Na
koniec roku 2006 za porednictwem agentów ubezpieczeniowych wygenerowano 29,9% sk³adki
przypisanej brutto w Portugalii i 28,4% w Hiszpanii. Natomiast w roku 2010 udzia³ agentów w
Portugalii zmniejszy³ siê do poziomu 28%, a w Hiszpanii do poziomu 25%. Du¿¹ stabilnoci¹
w zakresie udzia³u agentów w sk³adce przypisanej brutto odznacza³ siê rynek francuski i
angielski. Na pocz¹tku analizowanego okresu w roku 1996 we Francji udzia³ agentów ubezpieczeniowych w sk³adce przypisanej brutto wynosi³ 22%, a w Wielkiej Brytanii 13%. Na koniec
roku 2006 udzia³ ten wynosi³ 23,3% we Francji oraz 13,4% w Wielkiej Brytanii. W roku 2010
udzia³ agentach ubezpieczeniowych na rynku francuskim nie zmieni³ siê i nada³ kszta³towa³ siê
na poziomie oko³o 23,3%. Natomiast w Wielkiej Brytanii wzrós³ do oko³o 15%. Brak precyzyjnych danych pozwala na analizê rynku holenderskiego dopiero od roku 2000. Od tego momentu udzia³ agentów ubezpieczeniowych w sk³adce przypisanej brutto kszta³towa³ siê na
poziomie powy¿ej 50%. Na koniec roku 2006 wyniós³ 57,4%. Do roku 2010 nast¹pi³ wzrost
udzia³u agentów w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto do poziomu 86%. Sta³y i dynamiczny wzrost udzia³u kana³u agencyjnego w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto cechowa³ rynek austriacki. Agenci ubezpieczeniowi zwiêkszyli swój udzia³ w sk³adce przypisanej
brutto ogó³em z 0,4% w roku 1996 do 7,2% w roku 2006 oraz do oko³o 10% w roku 2010.
Natomiast agenci ubezpieczeniowi bardzo wyranie tracili udzia³ w pozyskiwaniu sk³adki na
rynku belgijskim. W roku 1996 za ich porednictwem pozyskano 8,7% sk³adki przypisanej
brutto, w roku 2006 ju¿ tylko 3,9%, a w roku 2010 nast¹pi³ dalszy spadek udzia³u do poziomu
oko³o 2% w roku 2010. W Polsce i S³owenii udzia³ agentów ubezpieczeniowych w sk³adce
przypisanej brutto ogó³em stale wzrasta³ z poziomu 37,7% w Polsce i 23,4% w S³owenii w roku
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1996 do poziomu 58,7% w Polsce i 51,5% w S³owenii w roku 2006. W roku 2010 udzia³ ten
wyniós³ niemal 68% na S³owenii, a w Polsce oko³o 63%. Wzrost udzia³u agentów zanotowano
tak¿e na S³owacji (11,% w roku 1996, 20,1% w roku 2006 oraz w roku 2010 25,5%).
Udzia³ agentów w pozyskiwaniu sk³adki ubezpieczeniowej w dziale I w stosunku do
rednich wartoci UE by³ wysoki. W roku 1996 r. udzia³ ten wynosi³ niespe³na 175% i by³ to
najni¿szy procent udzia³u w analizowanym okresie. Jednak¿e kana³ ten bardzo dynamicznie
zwiêksza³ swój udzia³, który w 2006 r. wyniós³ ponad 230%, a w roku 2010 kszta³towa³ siê na
poziomie niemal 240%.
W dziale II udzia³ kana³u agencyjnego w stosunku do rednich wartoci UE cechowa³a
stabilnoæ. W roku 1996 udzia³ agentów wynosi³ 116,3% i systematycznie wzrasta³, a¿ do
2001 r., kiedy osi¹gn¹³ poziom 145,7% i by³ to najwy¿szy procent udzia³u w analizowanym
okresie. Od tego momentu udzia³ kana³u agencyjnego w stosunku do rednich wartoci, UE
zmniejsza³ siê i w roku 2006 osi¹gn¹³ poziom 115,89%. Od roku 2008 nast¹pi³ wzrost udzia³u,
który w 2010 r. osi¹gn¹³ poziom 117,28%.
BROKERZY UBEZPIECZENIOWI
Podobnie, jak w przypadku innych kana³ów, udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w
pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w analizowanych krajach tak¿e odznacza³ siê zró¿nicowaniem. Najwy¿szy udzia³ w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto brokerzy ubezpieczeniowi w roku 1996 (tab. 3.) osi¹gnêli w Belgii  59,2%. Jednak¿e ich udzia³ w pozyskiwaniu sk³adki stale siê zmniejsza³. W roku 2006 wyniós³ 35,5%, a w roku 2010 spad³ do
poziomu 26%. Analogicznie, jak w przypadku pracowników ubezpieczyciela i agentów ubezTabela 3. Udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto
w wybranych krajach europejskich w latach 1996-2010
Kraj

Udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w roku [%]
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Austria

12,0 17,8 18,5 18,8 19,8 19,8 21,3 20,7 22,9 23,5 24,1 24,8 25,4 26,1 27,5

Belgia

59,2 55,4 50,5 51,9 48,3 44,3 36,6 40,8 39,2 38,9 35,5 32,7 30,8 28,4 26,0

Francja

12,0 11,0 11,0 12,0 11,0 12,0 16,3 12,0 13,0 14,0 14,4 14,7 15,2 15,6 15,6

Wlk. Brytania 50,0 51,0 56,0 56,0 52,3 45,2 56,8 48,9 52,8 55,0 54,7 53,7 53,1 53,5 53,9
W³ochy

7,2

4,3

3,7

3,4

3,3

3,1

3,1

2,9

2,9

2,8

2,7

2,5

1,9

Holandia

0,0

0,0

0,0 55,0

3,7

3,2

5,0 11,0

0,0

9,4

9,5

9,5 10,1

1,7

0,7

2,4

4,1

Hiszpania

5,5 15,0

7,4

9,6

9,8 11,9 16,3 17,6 18,1 18,5 21,7 23,4 25,2 25,4 26,8

Portugalia

7,7

9,3

8,1

7,0

7,6

7,9 10,1

7,8

Polska

6,7

4,1

7,4

7,5

8,6

9,2

8,7

9,8 10,0 10,3 10,6 11,2 11,6 12,5 12,8

S³owenia

4,8

5,0

5,0

4,0

4,0

1,0

2,0 19,1

7,5

7,3

7,5

9,0 55,7 45,1

7,8

7,7

7,5

7,5

48, 52,1 55,0 56,5

S³owacja

19,8 41,2 46,3 54,7 61,0 62,0 68,2 57,9 56,8 18,0 29,9 28,9 29,3 30,2 35,0

rednia

15,4 17,8 17,8 23,4 19,3 19,2 20,5 21,1 20,6 21,6 22,0 21,3 22,0 22,4 23,2

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: CEA Insurance of Europe, CEA Statistics No 39, 2010.
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pieczeniowych rynkiem najbardziej stabilnym dla brokerów by³a Wielka Brytania. Udzia³
brokerów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w roku 1996 kszta³towa³ siê na poziomie 50%, a w roku 2006 wzrós³ do 54,7%, a w roku 2010 spad³ do poziomu
oko³o 54%.Na rynku francuskim nie wyst¹pi³y znacz¹ce zmiany udzia³u brokerów w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto. Ich udzia³ jednak systematycznie wzrasta³. W roku
1996 wynosi³ 12%, w roku 2006 wzrós³ do poziomu 14,4%, a w roku 2010 do poziomu oko³o
15,6%. Tak¿e w Portugalii pozycja brokerów ugruntowa³a siê. W roku 1996 pozyskiwano za
ich porednictwem 7,7% sk³adki przypisanej brutto, a w roku 2006 oko³o 7,5% i do roku 2010
nie odnotowano zmian w tym zakresie. Do krajów o rosn¹cej pozycji brokerów ubezpieczeniowych zaliczyæ mo¿na tak¿e Polskê. W roku 1996 udzia³ brokerów w pozyskiwaniu sk³adki
przypisanej brutto wynosi³ 6,7%. Na koniec roku 2006 uzyska³ wartoæ 10,6%. Natomiast w
roku 2010 wzrós³ do poziomu oko³o 12,8%. Udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w Austrii w roku 1996 wynosi³ 12%. W ci¹gu dziesiêciolecia podwoi³ siê. Natomiast w roku 2010 osi¹gn¹³ wartoæ 27,5%. W Hiszpanii natomiast na
pocz¹tku analizowanego okresu w roku 1996 udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w generowaniu sk³adki przypisanej brutto wynosi³ zaledwie 5,5%, a w roku 2006 wynosi³ ju¿ 21,7%.
Natomiast w roku 2010 osi¹gn¹³ wartoæ oko³o 27%. Tendencjê malej¹c¹ obserwowano w
tym zakresie na rynku w³oskim. W roku 1996 udzia³ brokerów w pozyskiwaniu sk³adki
przypisanej brutto wyniós³ 7,2%. Jednak¿e w kolejnych latach zmniejsza³ siê i w roku 2006
osi¹gn¹³ poziom 2,9%. Tendencja spadkowa utrzyma³a siê i w roku 2010 osi¹gnê³a wartoæ
1,9% udzia³u. Brokerzy ubezpieczeniowi natomiast bardzo intensywnie zwiêkszali swój udzia³
w generowaniu sk³adki przypisanej brutto ogó³em w S³owenii. Ich udzia³ w roku 1996 wynosi³ zaledwie 4,8%, a po up³ywie dziesiêciolecia by³ niemal dziesiêciokrotnie wy¿szy i wynosi³
w roku 2006 ponad 45%. Natomiast zgodnie z przewidywaniami specjalistów w roku 2010
osi¹gn¹³ ponad 56%. Udzia³ brokerów ubezpieczeniowych w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w Holandii by³ bardzo niestabilny i odznacza³ siê du¿¹ amplitud¹ zmian. Od
roku 2003 nastêpowa³ wzrost udzia³u brokerów w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto.
W roku 2006 osi¹gn¹³ poziom 10,1%, a do roku 2010 udzia³ brokerów w generowaniu sk³adki
przypisanej brutto zmniejszy³ siê do poziomu oko³o 4%. Du¿a dynamika zmian udzia³u
brokerów w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto wystêpowa³a tak¿e na S³owacji. W
roku 1996 udzia³ brokerów wynosi³ niemal 20%. Bardzo szybko ulega³ podwojeniu, a nawet
potrojeniu, aby w roku 2006 osi¹gn¹æ poziom niespe³na 30%, a w roku 2010 wzrós³ do 35%.
redni udzia³ kana³u brokerskiego w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto w analizowanych krajach w stosunku do rednich UE kszta³towa³ siê na znacz¹co ni¿szym poziomie. W 1996 r. udzia³ ten w dziale I wynosi³ niespe³na 10%, a w roku 2006 prawie 22%. W
latach 2007-2009 nast¹pi³ spadek udzia³u, a w roku 2010 ponowny niewielki wzrost do
poziomu poni¿ej 14%. Natomiast redni udzia³ kana³u brokerskiego w analizowanych krajach w stosunku do rednich UE w dziale II wykazywa³ sta³e tendencje rosn¹ce. W 1996 r.
udzia³ ten wynosi³ niespe³na 13%, a w roku 2006 prawie 68%, natomiast w roku 2010 wzrós³
do poziomu 83,8%
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WNIOSKI
1.
2.

3.
4.
5.

Poszczególne kraje UE maj¹ rozwiniête ró¿ne systemy dystrybucji us³ug ubezpieczeniowych o zró¿nicowanym poziomie udzia³u w rynku.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e najbardziej stabilnym rynkiem dystrybucji us³ug
ubezpieczeniowych jest Wielka Brytania. Natomiast najwiêksze zmiany w zakresie udzia³u poszczególnych kana³ów wiadczenia us³ug ubezpieczeniowych wystêpuj¹ na rynku holenderskim.
W analizowanych krajach UE nastêpuje zmniejszanie udzia³u pracowników ubezpieczyciela w pozyskiwaniu sk³adki przypisanej brutto, które wi¹¿e siê ze wzrostem znaczenia pozosta³ej sieci dystrybucji (direct, bancassurance).
Kana³ brokerski jest najmniej podatny na zmiany koniunkturalne na rynku i odznacza
siê najwiêksz¹ stabilizacj¹ udzia³u w sk³adce przypisanej brutto na rynku europejskim.
W stosunku do rednich wartoci udzia³u poszczególnych kana³ów wiadczenia us³ug
ubezpieczeniowych w wybranych krajach europejskich i w stosunku do rednich wartoci udzia³u tych kana³ów w UE, udzia³ w rynku poszczególnych kana³ów dystrybucji
w Polsce wskazuje na siln¹ pozycjê agentów ubezpieczeniowych. Stanowi¹ oni kana³
dominuj¹cy.
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Summary
Insurance intermediation activity in European Union is regulated by 92/WE/2002 directive. The
directive divides insurance intermediaries in scope of insurance range into dependent and independent.
Members countries in frames of directive implementation may have own division and intermediaries
names. Insurance intermediation in individual countries is diverse. Insurance intermediation conditions
analysis gives answers for questions concerning its further development. Thus, the aim of this paper is to
analyses the position of individual distribution channels in insurance services.
Among EU member countries in scope of usage of distribution channels there are certain similarities but
also many differences may be noticed. On European markets there is coincident tendency to increase the share
in local markets of the rest of distribution net consisting of direct, bancassurance [Swacha-Lech 2008].
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