
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II   StatSoft Polska 2003        www.statsoft.pl/czytelnia.html 205

1 WSTĘP 

W ostatnich latach w gospodarce polskiej nastą-
piły i ciągle następują liczne zmiany związane 
z zachodzącą transformacją systemową. Zmiany 
zachodzą zarówno na poziomie pojedynczych 
przedsiębiorstw, jak i w ogólnym obrazie gospo-
darki. 

Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych jest 
jednak ciągle bardziej rynkiem produktu niż 
klienta. W późniejszej fazie rozwoju, gdy klienci 
będą posiadać dostateczną wiedzę o usługach 
ubezpieczeniowych, kiedy na rynku będzie 
istniała znacznie większa konkurencja, zapewne 
okaże się, że korzystne efekty może przynieść 
marketing skoncentrowany na poszczególnych 
grupach nabywców. 

Firmy ubezpieczeniowe, prowadząc działal-
ność, powinny bardziej skupić się nie tylko na 
profilu indywidualnego klienta, lecz także wziąć 
pod uwagę sytuację całego gospodarstwa 
domowego, w którego skład on wchodzi. 
Zebranie i wykorzystanie tego rodzaju zbioru 
danych może stać się materiałem do określenia 
struktury ekonomiczno-demograficznej rynku. 
Pozwoli to na opracowanie lepszych i odpo-
wiednio lepiej ukierunkowanych produktów 
ubezpieczeniowych. W konsekwencji może to 
doprowadzić do polepszenia poziomu rentow-
ności pojedynczych przedsiębiorstw i rozwoju 
całego rynku ubezpieczeń. Jednym spośród 
różnych tego rodzaju źródeł danych mogą być 
budżety gospodarstw domowych. Dotychczas 
brak badań szerzej wykorzystujących to źródło 
dla celów działalności ubezpieczeniowej, pod-
jąłem więc ten temat w niniejszej pracy. 

Można stwierdzić, że istotne znaczenie 
i przydatność dla modelowania i prognozowania 
rozwoju rynku ubezpieczeń posiadają dane 
dotyczące budżetów gospodarstw domowych. 

Modelowanie i prognozowanie wymaga także 
opisu istniejącego stanu rynku oraz odpowied-
niej klasyfikacji i analizy zebranych danych. 
Podstawą prognozowania dowolnego zjawiska 
gospodarczego jest bowiem dotychczasowy 
przebieg tego zjawiska i aktualny stan układu. 
Zarówno poziom wydatków w gospodarstwach 
domowych jak i zmiany w strukturze gospo-
darstw domowych są czynnikami wpływającymi 
na zmiany popytu na rynku ubezpieczeń mająt-
kowych i osobowych w Polsce, a przez to na 
rozwój całego rynku. Uzyskanie i wykorzystanie 
takich danych może okazać się korzystne z pun-
ktu widzenia działających na nim podmiotów. 

2 WYDATKI NA UBEZPIECZENIA 
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

Dla celów niniejszego opracowania najważ-
niejsze jest określenie, jaką część w zebranych 
przez zakłady ubezpieczeniowe składkach stano-
wią składki płacone przez gospodarstwa domo-
we. Tego typu zestawienie pozwoli ocenić zna-
czenie, jakie mają wpłaty dokonywane przez 
osoby fizyczne z tytułu różnego rodzaju 
ubezpieczeń. Dane takie są jednak osiągalne 
dopiero od roku 1998 [4]. 

W tabeli 1. widzimy, że gospodarstwa domo-
we mają znaczny udział w zebranej składce 
z tytułu zarówno ubezpieczeń majątkowych, jak 
i osobowych, który ogółem wynosi 64%. Udział 
ten największy jest dla ubezpieczeń 
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majątkowych obowiązkowych (88,2%), następ-
nie mniejszy dla ubezpieczeń osobowych 
(56,3%) i najmniejszy, lecz nadal większościo-
wy, dla ubezpieczeń majątkowych dobrowol-
nych. 

Struktura wg liczby polis wydaje się mieć 
mniejsze znaczenie w analizie rynku. Generalnie 

jednak potwierdza ona tendencje opisane wyżej. 
Ponad 78% ogółu stanowią polisy będące w po-
siadaniu gospodarstw domowych; 93,5% 
w przypadku ubezpieczeń majątkowych obo-
wiązkowych, 73% dla ubezpieczeń majątko-
wych dobrowolnych i ponad 70% dla ubez-
pieczeń osobowych. 

Tabela 1. Składki przypisane brutto wg rodzajów ubezpieczeń i podmiotów ubezpieczających się. 

Wyszczególnienie 

Podmioty ubezpieczające się 

ogółem osoby fizyczne przedsiębiorstwa pozostali 

tys. zł tys. zł % ogółem struktura tys. zł tys. zł 

OGÓŁEM 
BEZPOŚREDNIE 15 430 498,1 9 880 936,2 64,0 100,0 5 383 896,8 165 665,1 

Obowiązkowe 3 957 109,6 3 489 093,4 88,2 35,3 437 680,5 30 335,7 

Dobrowolne, w tym: 11 473 388,5 6 391 842,8 55,7 64,7 4 946 216,3 135 329,4 

Majątkowe 5 598 649,2 3 083 313,6 55,1 31,2 2 402 752,1 112 583,5 

Osobowe 5 874 739,3 3 308 529,2 56,3 33,5 2 543 464,2 22 745,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę składki 
(rys. 1) zebranej w gospodarstwach domowych, 
to można łatwo zauważyć duży udział ubezpie-
czeń komunikacyjnych w składce ogółem. 
Ubezpieczenia OC i AC posiadaczy pojazdów 
lądowych stanowią blisko 60% wszystkich 
wydatków na ubezpieczenia. Następną pozycję 
zajmują ubezpieczenia na życie ogółem, wśród 
których dużą część stanowią ubezpieczenia 
z funduszem inwestycyjnym. Pozostałe rodzaje 
ubezpieczeń mają małe znaczenie w wydatkach 
gospodarstw domowych, a ich udział w całości 
składki rzadko przekracza 2%. Świadczy to 
o słabym poziomie rozwoju polskiego rynku 
ubezpieczeń. 

Dla celów niniejszego opracowania zebrane 
zostały dane empiryczne dotyczące budżetów 
gospodarstw domowych [5, 6, 2, 3, 7, 11, 12]. 
Zebrane dane dotyczą budżetów od roku 1993 
do roku 1998. Dane te są wynikiem, przepro-
wadzanych przez GUS, badań na reprezen-
tatywnej próbie, którymi objęte są wszystkie 
grupy gospodarstw domowych (rys. 2): 
 pracowników, 
 pracowników na stanowiskach robotniczych, 
 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, 
 pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, 
 rolników, 
 pracujących na własny rachunek, 
 emerytów i rencistów, 
 utrzymujących się z niezarobkowych źródeł. 
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Rys. 1. Struktura składki przypisanej brutto zebranej w gos-
podarstwach domowych (źródło: opracowanie własne na pod-
stawie danych GUS). 
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Rys. 2. Struktura gospodarstw poddanych badaniu w latach 
1993—1998, wg podziału na grupy społeczno-ekonomiczne 
(źródło: opracowanie własne). 
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Drugim zasadniczym podziałem jest podział 
gospodarstw ze względu na ilość osób. Zacho-
wana została przy tym relacja między strukturą 
badanej zbiorowości, a strukturą społeczno-
demograficzną kraju. 

Wszystkie pozycje pieniężne zostały przeli-
czone na ceny stałe roku 1998 za pomocą 
średniorocznych wskaźników cen towarów 
i usług dla poszczególnych grup społeczno-eko-
nomicznych. Są to średnie miesięczne wartości 
przypadające na jedną osobę w gospodarstwie, 
wyrażone w PLN. W 1998 r. zmodyfikowano 
algorytm naliczania wyników badania, wprowa-
dzono również zmiany w metodologii badania. 
W związku z tym dokonano odpowiedniego 
przeliczenia niektórych pozycji na wielkości 
porównywalne z latami 1993-1997.  

Wyjściowy zbiór danych jest macierzą o 49 
kolumnach i 282 wierszach. 

3 PROGNOZOWANIE WYDATKÓW NA 
UBEZPIECZENIA 
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

Na początku przeprowadzone zostały podsta-
wowe analizy zbioru danych. Spośród ogółu 
zmiennych do najważniejszych należą zmienne 
określające wydatki na ubezpieczenia (oznaczo-
ne jako SK_UB_GO, SK_UB_RO i UBEZ). 
Według tych danych przeciętne miesięczne 
wydatki na jedną osobę w gospodarstwach do-
mowych w latach 1993-1998 wynosiły 10,25 zł, 
co daje rocznie kwotę ponad 120 zł. Stosunkowo 
niewielki udział w tej kwocie stanowiły wydatki 
na ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. 
Ogółem wydatki na ubezpieczenia stanowiły 
około 2% wszystkich wydatków. 

Obok charakterystyk całego zbioru danych 
należy też przyjrzeć się wydatkom na ubezpie-
czenia w zależności od poszczególnych grup 
społeczno-ekonomicznych oraz ilości osób 
w gospodarstwie (rys. 3). 

Można tu zauważyć wyraźne zróżnicowanie 
wydatków na ubezpieczenia. Najwięcej wydają 
na ubezpieczenia gospodarstwa pracujących na 
własny rachunek i gospodarstwa pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 
W tych przypadkach miesięczne wydatki na 
ubezpieczenia na jedną osobę wynoszą ponad 
15 zł. Znacznie mniej, bo około 3,50 zł na oso-
bę, wydaje się na te cele w gospodarstwach osób 
utrzymujących się z niezarobkowych źródeł. 

Natomiast niezależnie od grupy społeczno-
ekonomicznej występuje też wyraźna tendencja, 
wedle której więcej na ubezpieczenia (w przeli-
czeniu na osobę) wydaje się w gospodarstwach 
o mniejszej ilości osób. 
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Rys. 3. Średnie wydatki na ubezpieczenia na osobę w zależ-
ności od liczby osób w gospodarstwie i grupy społeczno-eko-
nomicznej (źródło: opracowanie własne)13. 

Przechodząc do bardziej zaawansowanej ana-
lizy, rozpoczęto od analizy skupień [15)]. Miała 
ona na celu wyodrębnienie, spośród całego 
zbioru, grup zmiennych o podobnej wewnętrznej 
homogeniczności i organizację obserwowanych 
danych w odpowiednie struktury. 

Wynikiem tego typu grupowania jest hierar-
chiczne drzewo obejmujące 48 zmiennych 
(rys. 4). Można tu zauważyć trzy grupy zmien-
nych. Są to grupy zmiennych podobnych do 
siebie. Ponieważ zmienne opisują gospodarstwa 
domowe, można przyjąć, że poszczególne grupy 
zmiennych reprezentują określone typy gospo-
darstw domowych. Podział taki ma duże znacze-
nie, gdyż pozwala przypuszczać, jakie zmienne 
mają wpływ na wysokość wydatków na 
ubezpieczenia. 

Jak wynika z badań, najbardziej podobna do 
interesujących nas zmiennych jest grupa zmien-
nych opisująca całkowity poziom wydatków 
w gospodarstwie domowym. Można więc przy-
puszczać, że mają one największy wpływ na 
poziom wydatków na ubezpieczenia. 

W celu wykrycia ukrytych wymiarów, które 
pozwolą wyjaśnić obserwowane podobieństwa 
lub odmienności (odległości) między badanymi 

                                              
13 Podział na grupy społeczno-ekonomiczne jak wyżej. 
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zmiennymi, przeprowadzone zostało skalowanie 
wielowymiarowe [14, 15]. 

Analizowana była macierz odległości, a dla 
przejrzystości i łatwiejszej interpretacji wyni-
ków przyjęto liczbę wymiarów równą dwa. 

Diagram dla 48 zmiennych. Metoda Warda
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Rys. 4. Analiza skupień (źródło: opracowanie własne). 

Uzyskana konfiguracja końcowa przedstawio-
na jest na rysunku 5.  

Rozrzut zmiennych w przestrzeni. Konfiguracja końcowa
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Rys. 5. Skalowanie wielowymiarowe (źródło: opracowanie 
własne). 

Wymiar 1 na tym wykresie odzwierciedla siłę 
powiązań danej zmiennej z innymi zmiennymi 
(zbliżoną do korelacji liniowej). Wymiar drugi 
jest trudniej interpretowalny, lecz może być 
obrazem pewnego jakościowego uszeregowania 
zmiennych. Z punktu widzenia niniejszego opra-
cowania ważniejsza jest interpretacja, dających 
się zauważyć, pewnych związków między 
zmiennymi. Mamy tu do czynienia z kilkoma 
ich grupami. Najważniejsza w kontekście tematu 
artykułu jest grupa skupiająca wydatki na 
ubezpieczenia (UBEZ, SK_UB_GO). 

Jak wynika z przeprowadzonego skalowania 
na wielkość wydatków na ubezpieczenia ma 
przede wszystkim wpływ: przynależność do ok-
reślonej grupy społeczno-ekonomicznej, poziom 
wykształcenia członków gospodarstwa, posia-
danie stałego i odpowiednio wysokiego źródła 
dochodów oraz obecność w gospodarstwie osób 
w wieku średnim (45-54 lata). 

Należy zwrócić uwagę, że są to praktycznie te 
same grupy zmiennych, które otrzymano na 
podstawie analizy skupień. Podobna też będzie 
zatem interpretacja otrzymanych wyników. 

Skalowanie wielowymiarowe ma też duże 
znaczenie w segmentacji rynku, określeniu 
pozycji produktu na rynku, określeniu struktury 
rynku itp. [15]. 

Następnym etapem badań była analiza 
dyskryminacyjna [1], którą przeprowadzono 
w celu sprawdzenia, czy zasadne jest pogrupo-
wanie gospodarstw domowych ze względu na 
wielkość ponoszonych przez nie wydatków na 
ubezpieczenia. 

Najlepsze dopasowanie osiągnięto dla grupy 
gospodarstw o największych wydatkach na 
ubezpieczenia. Największe rozmycie występuje 
dla gospodarstw o przeciętnych wydatkach na 
ubezpieczenia. Natomiast całkowity procent 
poprawności dopasowania wynosi ponad 91 %. 

Przeprowadzone i opisane w artykule różnego 
rodzaju klasyfikacje i analizy danych wskazują, 
że na podstawie zebranego zbioru danych 
empirycznych można przeprowadzić mode-
lowanie i prognozowanie rozwoju rynku ubez-
pieczeń majątkowych i osobowych. Stąd też 
następnym etapem badań był wybór rodzaju 
i analitycznej postaci modelu. 

Podstawowymi zastosowanymi modelami są 
jednorównaniowe modele ekonometryczne. Zos-
tały one wybrane głównie ze względu na [16]: 
 stosunkowo prostą ideę i interpretację para-

metrów, 
 możliwość obliczeń błędów modelu i prog-

nozy, 
 łatwą możliwość otrzymania różnych warian-

tów, 
 możliwość uwzględnienia istotnych związków 

przyczynowo-skutkowych, 
 możliwość elastycznego doboru metod esty-

macji parametrów modelu. 

Na podstawie dokonanej wcześniej analizy 
materiału statystycznego zdecydowano się na 
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utworzenie modeli o postaci liniowej funkcji 
regresji wielokrotnej [15]. 

Wyboru konkretnego modelu dokonano 
w oparciu o: 
 możliwość doboru odpowiednich zmiennych 

niezależnych, 
 wstępne wyniki (m.in. współczynnik korelacji 

wielokrotnej), 
 analizę reszt modelu, 
 możliwość łatwej i uzasadnionej merytorycz-

nie interpretacji, 
 możliwość przeprowadzenia prognozowania. 

Pierwszym etapem konstrukcji modelu był 
dobór odpowiednich zmiennych objaśniających 
wydatki na ubezpieczenia. Mając na uwadze 
przeprowadzone wcześniej analizy, wyodręb-
niono grupy zmiennych o możliwie największej 
homogeniczności wewnętrznej i możliwie ma-
łym podobieństwie między grupami. Zastoso-
wano w tym celu metodę środków ciężkości 
w analizie skupień [14,15]. 

Po ustaleniu górnej granicy odległości pow-
stało sześć grup zmiennych (rys. 6). 

Diagram dla 42 zmiennych. Metoda środków ciężkości
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Rys. 6. Wybór zmiennych objaśniających (źródło: opracowanie 
własne). 

Cztery grupy są tu jednoelementowe i te 
zmienne (LOUGR, ROK, LOPNWR, GRS) 
wybrano jako zmienne objaśniające. Pozostałe 
grupy są wieloelementowe i następnym krokiem 
był wybór reprezentantów tych grup. Dokonano 
tego również przy pomocy metody środków 
ciężkości [13]. W grupie nr 5 wybrano jednoz-
nacznie jako reprezentanta zmienną ROZCHO-
DY. W grupach 3 i 7 wybór był nieco trudniej-
szy. Zmienne o najmniejszej sumie odległości 
(K55_59 i LOPNU) są słabo skorelowane ze 
zmienną objaśnianą (SK_UB_GO) lub 

powodują negatywny wpływ na konstruowany 
model. Objawia się to bądź w naruszeniu 
warunku koincydencji [9], bądź w obniżeniu 
współczynnika korelacji wielowymiarowej mo-
delu w porównaniu z innymi zmiennymi. Niższe 
wartości wykazuje również współczynnik 
H integralnej pojemności Hellwiga [8]. Po 
przeanalizowaniu wielu wariantów dokonano 
wyboru zmiennej LOPŚS jako reprezentanta 
grupy 3 oraz zmiennej K3_6 jako reprezentanta 
grupy 7. Zmienne te mają tylko nieznacznie 
wyższe wartości sumy odległości od pozos-
tałych elementów grup, a dają lepsze rezultaty 
z punktu widzenia modelu. Ich interpretacja 
ekonomiczna będzie równie łatwa, jak w przy-
padku zmiennych K55_59 i LOPNU. 

Ostatecznie do modelu wybrano następujące 
zmienne objaśniające: 
 ROZCHODY - rozchody brutto w gospodar-

stwie domowym 
 LOPNWR - odsetek osób pracujących na 

własny rachunek 
 K3_6 - procentowy udział dzieci płci żeńskiej 

w wieku od 3 do 6 lat w gospodarstwie domo-
wym (obecność w modelu tej zmiennej nale-
ży uznać, z ekonomicznego punktu widzenia, 
za reprezentanta wszystkich zmiennych opi-
sujących udział w gospodarstwach domo-
wych dzieci i młodzieży do 19 roku życia) 

 GRS - grupa społeczno-ekonomiczna 
 LOUGR - odsetek osób użytkujących gospo-

darstwo rolne 
 LOPŚS - odsetek osób pobierających świad-

czenia społeczne 
 ROK - rok badania 

Następnym krokiem było skonstruowanie 
właściwego modelu ekonometrycznego. Wybra-
no metodę krokową postępującą, polegającą na 
włączaniu do modelu kolejnych zmiennych 
o najwyższej wartości statystyki F (wyższej 
jednak niż wartość krytyczna przyjęta na 
poziomie F=300) [14]. Dodatkowo ustalono 
krytyczną minimalną wartość tolerancji zmien-
nej (zdefiniowana jako 1 minus kwadrat 
korelacji wielokrotnej zmiennej ze wszystkimi 
innymi zmiennymi niezależnymi w równaniu 
regresji) włączanej do modelu na poziomie 0,2. 
Pozwoliło to uniknąć włączenia do modelu 
zmiennych o nadmiarowych wkładach w rów-
nanie regresji. Tabela 2. zawiera statystyki 
sumaryczne oraz standaryzowane (beta) 
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i niestandaryzowane (B) współczynniki regresji, 
ich błędy standardowe oraz poziomy istotności. 

Tabela 2. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej 
(SK_UB_GO). 
R= ,91400617 R2= ,83540729 Popraw. R2 =,83540127
F(7,191558)=1389E2 p<0,0000 Błąd std. estymacji: 2,0217 

 BETA Błąd st. 
BETA B Błąd st.B 

W. wolny   -335,056 5,603241 

ROZCHODY 0,699625 0,001641 0,011113 2,61E-05 

LOPŚS -0,40157 0,001733 -5,7316 0,024738 

LOUGR -0,20573 0,001354 -7,41875 0,04884 

LOPNWR 0,173306 0,001062 9,634225 0,059016 

K3_6 -0,13654 0,002033 -36,1072 0,537549 

ROK 0,058002 0,000963 0,169265 0,00281 

GRS 0,029009 0,001658 0,105367 0,006021 

Źródło: opracowanie własne. 

Postać modelu jest więc następująca: 

SK_UB_GO = 0,011113*ROZCHODY-5,7316* 
LOPŚŚ-7,41875*LOUGR+9,634225*LOPNWR-
36,1072*K3_6+0,169265*ROK+0,105367*GRS-
335,056 

Uzyskane wyniki regresji wskazują na pop-
rawność konstruowanego modelu. W zamiesz-
czonej poniżej tabeli przedstawiono podział 
wariancji rzeczywistych na część wyjaśnianą 
przez model i część resztową. 

Tabela 3. Wariancja wyjaśniana przez model. 

 Suma kwadratów Poziom wyjaśniany 

Regresja 3.973.832 83,54% 
Resztowa 782.928 16,46% 

Razem 4.756.760 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

Ważny jest również fakt, że model spełnia 
warunek koincydencji, a więc znaki współczyn-
ników korelacji między zmiennymi niezależ-
nymi a zmienną zależną są zgodne ze znakami 
parametrów występujących w modelu przy 
danej zmiennej niezależnej.  

Pozwala to przejść do następnego etapu 
modelowania, jakim jest graficzna prezentacja 
modelu połączona z analizą reszt. Ze względu na 
dużą ilość przypadków (około 200 tysięcy) 
posłużono się do prezentacji graficznej wykre-
sami rozrzutu liczebności. Są one przedstawione 
na rysunkach 7, 8 i 9.  

Wykresy te potwierdzają dobre dopasowanie 
modelu do danych empirycznych. 

<=37 przypadków
38-817 przypadki
818-1597 przypadki
1598-2378 przypadki
2379-3158 przypadki
3159-3938 przypadki
>3938 przypadków

Rozrzut liczebności: y=1,539+0,835*x+eps
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Rys. 7. Graficzna prezentacja modelu (1), (źródło: opracowanie 
własne). 

<=37 przypadków
38-817 przypadki
818-1597 przypadki
1598-2378 przypadki
2379-3158 przypadki
3159-3938 przypadki
>3938 przypadków

Rozrzut liczebności: y=-1,539+0,165*x+eps
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Rys. 8. Graficzna prezentacja modelu (2), (źródło: opracowanie 
własne). 

<=37 przypadków
38-817 przypadki
818-1597 przypadki
1598-2378 przypadki
2379-3158 przypadki
3159-3938 przypadki
>3938 przypadków

Rozrzut liczebności: y=2,809e-8-1,238e-9*x+eps
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Rys. 9. Graficzna prezentacja modelu (3), (źródło: opracowanie 
własne). 

Podsumowując modelowanie, można powie-
dzieć, że wyższy poziom popytu na ubezpie-
czenia osobowe i majątkowe w gospodarstwach 
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domowych jest powodowany następującymi 
czynnikami: 
 większymi rozchodami (a więc i dochodami 

w gospodarstwie), 
 mniejszą liczbą osób pobierających świad-

czenia społeczne, 
 mniejszą liczbą osób użytkujących gospo-

darstwo rolne, 
 większą liczbą osób pracujących na własny 

rachunek, 
 mniejszą liczbą dzieci płci żeńskiej w wieku 

od 3 do 6 lat (jako reprezentacja wszystkich 
zmiennych opisujących udział w gospodar-
stwach domowych dzieci i młodzieży do 
19 roku życia), 

 przynależnością do określonej grupy społecz-
no-ekonomicznej. 

Natomiast obecność w modelu zmiennej rep-
rezentującej rok badania świadczy o zmianach 
(wzroście) popytu na ubezpieczenia w kolejnych 
latach. Zmiennej tej nie można (na podstawie 
wcześniejszych badań) bezpośrednio łączyć 
z żadną inną zmienną objaśniającą. Z ekonomi-
cznego punktu widzenia należy tę zmienną 
interpretować jako wpływ innych, niemierzal-
nych czynników na popyt na ubezpieczenia 
w gospodarstwach domowych, takich jak: lepsze 
uświadomienie sobie potrzeb ubezpieczenio-
wych, reklama ubezpieczeń itp. 

Na podstawie przedstawionego modelu eko-
nometrycznego opracowana została prognoza 
popytu na ubezpieczenia majątkowe i osobowe 
w gospodarstwach domowych reprezentowa-
nego przez miesięczne wydatki na te cele 
przypadające na jedną osobę w gospodarstwie. 
Jest to prognoza średniookresowa dotycząca lat 
1999-2001. W momencie ukończenia artykułu 
autor nie dysponował jeszcze pełnymi i potwier-
dzonymi danymi dotyczącymi roku 1999, 
dlatego rok ten znalazł się w okresie progno-
zowanym. 

Pierwszym etapem przeprowadzenia prog-
nozy było wyznaczenie wartości zmiennych 
objaśniających za lata prognozy. Zastosowano 
w tym celu procedurę wyrównania wykład-
niczego, połączonego z wyodrębnieniem trendu 
oraz automatycznym poszukiwaniem najlep-
szych parametrów wyrównania [14, 10]. Jako 
miarę dopasowania wykorzystano sumę kwadra-
tów reszt (SSE) oraz wariancję składnika 
resztowego (MSE), jako często wykorzystywane 
wskaźniki w statystycznych procedurach dopa-

sowania. Wyodrębniono liniowe trendy 
w kształtowaniu się zmiennych objaśniających. 

Wszystkie zmienne (z wyjątkiem liczby osób 
pobierających świadczenia społeczne) będą 
miały tendencję powodującą wzrost popytu na 
ubezpieczenia. Można więc stwierdzić, że 
w najbliższych latach będzie następował wzrost 
popytu (wydatków) na ubezpieczenia majątkowe 
i osobowe w gospodarstwach domowych. Uży-
wając otrzymanych wartości zmiennych objaś-
niających, można, opierając się na skonstru-
owanym modelu, przedstawić prognozę tych 
wydatków. Prognozę taką opracowano łącznie 
z wyznaczeniem granic przedziału ufności oraz 
granic przedziału predykcji. Poziom istotności 
(1-) ustalono na równy 0,835, co odpowiada 
wskaźnikowi wariancji wyjaśnianej przez mo-
del. Granice ufności wyznaczone są dla oczeki-
wanej średniej wartości zmiennej zależnej, 
a granice predykcji dla indywidualnych wartości 
przewidywanych wartości zmiennej zależnej. 
Wyniki predykcji przedstawia tabela 4 oraz 
rysunek 10. 

Tabela 4. Prognoza zmiennej zależnej na lata 1999-2001. 

ROK SK_UB_
GO PRZEWID -83,5% 

GP 
+83,5% 

GP 
-83,5%

GU
+83,5%

GU

1993 8,62 7,91     

1994 8,82 8,50     

1995 7,88 8,81     

1996 8,64 9,61     

1997 10,38 10,47     

1998 11,80 10,83     

1999  11,47 8,95 13,99 11,46 11,48 

2000  12,05 9,53 14,57 12,03 12,07 

2001  12,63 10,11 15,15 12,61 12,65 

Źródło: opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki (zwłaszcza granice ufności 
średniej) pozwalają na założenie poprawności 
skonstruowanej prognozy. Wskazuje ona na 
stopniowy wzrost wielkości popytu na ubezpie-
czenia majątkowe i osobowe w gospodarstwach 
domowych. 

Warto zwrócić uwagę, że wzrost ten jest 
szybszy niż wzrost rozchodów w gospodar-
stwach. Zestawiając z jednej strony względne 
zmiany wydatków na ubezpieczenia (wielkości 
popytu), a z drugiej względne zmiany rozcho-
dów (dochodów) gospodarstw domowych, 
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można obliczyć wskaźnik elastyczności docho-
dowej popytu na ubezpieczenia (tabela 5). 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

zł

SK_UB_GO

PRZEWID.

 -83,5%GP

 +83,5%GP

 
Rys. 10. Prognoza zmiennej zależnej na lata 1999-2001 
(źródło: opracowanie własne). 

Tabela 5. Elastyczność dochodowa popytu na ubezpieczenia 
majątkowe i osobowe w gospodarstwach domowych. 

 ROZCHO-
DY wzrost  SK_UB_

GO wzrost Ed 

1998 915,02   10,83   

1999 945,38 3,32% 1999/1998 11,47 5,91% 1,78

2000 978,39 3,49% 2000/1999 12,05 5,06% 1,45

2001 1011,39 3,37% 2001/2000 12,63 4,81% 1,43

Źródło: opracowanie własne. 

Z tabeli wynika, że ubezpieczenia będą dla 
gospodarstw domowych dobrami luksusowymi 
(wyższego rzędu). Współczynnik ten będzie 
jednak w kolejnych latach coraz niższy. Ozna-
cza to, że tempo wzrostu popytu na ubezpie-
czenia w stosunku do tempa wzrostu rozchodów 
będzie maleć. Można to interpretować jako 
zjawisko niekorzystne. Z drugiej jednak strony 
oznacza to, że ubezpieczenia przestaną być 
wkrótce dobrem luksusowym i staną się dobrem 
normalnym. Na tej podstawie można wnios-
kować, że będą one znajdywać więcej nabyw-
ców wśród różnych grup społeczno-ekonomicz-
nych gospodarstw domowych. 

4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Podsumowując całość zrealizowanych badań, 
chciałbym przedstawić najważniejsze końcowe 
uwagi i wnioski: 
 Składka zebrana przez instytucje ubezpiecze-

niowe w gospodarstwach domowych sta-
nowiła w 1998 r. 64% całości składki 

przypisanej brutto. Ponad 78% polis ubezpie-
czeniowych było własnością osób fizycz-
nych. Popyt na ubezpieczenia w gospodar-
stwach domowych ma więc duże znaczenie 
dla kształtowania rynku ubezpieczeń. 

 Przeprowadzona analiza wykazała, że na 
wielkość popytu na ubezpieczenia majątko-
we i osobowe w gospodarstwach domowych 
wpływa szereg czynników, których reprezen-
tantami mogą być zebrane dane dotyczące 
budżetów i struktury społeczno-ekonomicz-
nej gospodarstw domowych. Czyni to 
celowym gromadzenie i analizowanie tego 
rodzaju danych. 

 Zwiększenie popytu na ubezpieczenia oso-
bowe i majątkowe w gospodarstwach domo-
wych będzie następowało na skutek nastę-
pujących zmian: 
 wzrostu rozchodów (a więc i dochodów 

w gospodarstwie), 
 zmniejszania się liczby osób pobierających 
świadczenia społeczne, 

 zmniejszania się liczby osób użytkujących 
gospodarstwo rolne, 

 zwiększania się liczby osób pracujących na 
własny rachunek, 

 zmniejszania się liczby dzieci i młodzieży 
w wieku do 19 lat (pośrednio również 
zmniejszania liczby osób w gospodar-
stwie), 

 zmian w przynależności do określonej 
grupy społeczno-ekonomicznej, 

 wpływu pewnych innych niemierzalnych 
czynników (np. lepszego uświadomienia 
sobie potrzeb ubezpieczeniowych, reklamy 
ubezpieczeń itp.). 

 Prognozy wskazują, że wszystkie wybrane 
czynniki (z wyjątkiem liczby osób pobie-
rających świadczenia społeczne) będą zmie-
niać się w sposób powodujący wzrost popytu 
na ubezpieczenia w gospodarstwach domo-
wych. Generalnie będzie się więc on zwięk-
szał w kolejnych latach prognozy o około 
5% rocznie. 

 Wzrost wielkości popytu na ubezpieczenia 
będzie szybszy niż wzrost rozchodów 
w gospodarstwach domowych. Ubezpiecze-
nia będą więc w najbliższych latach dobrem 
luksusowym. Współczynnik elastyczności 
dochodowej ubezpieczeń ma jednak ten-
dencję spadkową, co pozwala przypuszczać, 
że w następnych latach ubezpieczenia staną 
się dobrem normalnym. 
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 Firmy ubezpieczeniowe, prowadząc działal-
ność, powinny bardziej skupić się nie tylko 
na profilu indywidualnego klienta, lecz także 
wziąć pod uwagę sytuację całego gospodar-
stwa domowego, w którego skład on wcho-
dzi. W późniejszej fazie rozwoju klienci będą 
posiadać dostateczną wiedzę o usługach 
ubezpieczeniowych, a na rynku będzie ist-
niała znacznie większa konkurencja.  

 Mając na względzie ogólnie rosnący popyt 
na ubezpieczenia, instytucje ubezpiecze-
niowe powinny wyjść naprzeciw zmianom 
zachodzącym na rynku. Wymagać to będzie 
podjęcia szeregu działań marketingowych, 
w tym przeprowadzenia segmentacji rynku 
ubezpieczeń. Konieczne jest skupienie się na 
procesach i zmianach zachodzących w ich 
budżetach i strukturze społeczno-ekonomicz-
nej. 
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