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Efektywność techniczna zakładów ubezpieczeń 
w dziale ubezpieczeń non-life

Rynek ubezpieczeń jest istotną częścią systemu finansowego, a działalność ubezpieczeniowa jest waż-
nym elementem w zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu zmiennością dochodów. Celem autorów było 
zbadanie efektywności kosztowej oraz efektywności zysków ubezpieczycieli oraz ich relacji, z wykorzy-
staniem metody stochastycznej analizy granicznej (SFA). W opracowaniu wykorzystano metody staty-
styki opisowej oraz model SFA. Modele SFA należą do parametrycznych stochastycznych modeli granicz-
nych, służących do oszacowania nieefektywności. Efektywności badanych ubezpieczycieli oszacowano 
na podstawie wyznaczonych wartości nieefektywności. Przedmiotem analizy były dane roczne 18 firm 
ubezpieczeniowych (spółek akcyjnych) w dziale ubezpieczeń non-life, w Polsce w latach 2011–2019. 
W badaniu wykazano, że przeciętna efektywność kosztów wyniosła 0,6958, a przeciętna efektywność 
zysków 0,8382. W badanym okresie wystąpiła relatywnie wyższa zmienność w efektywności kosztów 
niż w efektywności zysków oraz niska korelacja między wartościami tych efektywności. Dokonano też 
oceny struktury i rozwoju sektora ubezpieczeń non-life w Polsce z uwzględnieniem wybranych krajów UE.

Słowa kluczowe: rynek ubezpieczeń non-life, efektywność kosztów, efektywność zysków, stochastycz-
na analiza graniczna.

Klasyfikacja JEL-C52, D24, G22, L11

Wprowadzenie 

Problematyka efektywności przedsiębiorstw i metod pomiaru efektywności jest szeroko rozwijana 
w literaturze ekonomicznej. 
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Technical efficiency of non-life insurance companies

The insurance market is an important part of a financial system, and insurance business is an impor-
tant element in risk management and revenue volatility management.

The purpose of this study was to examine the cost efficiency and profit efficiency of insurers and 
their mutual correlation with the application of stochastic frontier analysis (SFA). The study used de-
scriptive statistics methods and the SFA model.

SFA models belong to parametric stochastic frontier models for estimating inefficiency. Efficiencies 
of the studied insurers were estimated on the basis of the determined inefficiency values. The analysis 
is based on the annual financial data (2011–2019) of 18 Polish non-life insurance companies (joint 
stock companies).

The study showed that the average cost efficiency was 0.6958 and the average profit efficiency 
was 0.8382. In the period considered, there was a relatively higher variability in the cost efficiency 
than in the profit efficiency and a low correlation between the values of these efficiencies. The struc-
ture and development of the non-life insurance sector in Poland was also assessed, taking into account 
selected EU countries.

Keywords: non-life insurance market, cost efficiency, profit efficiency, stochastic frontier analysis.

PROF. DR HAB. KAZIMIERZ ORTYŃSKI – Wydział Ekonomii i Finansów, Kierownik Katedry Finansów 
i Ubezpieczeń, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
e-mail: k.ortynski@uthrad.pl
ORCID: 0000-0002-8078-230x

DR INŻ. JACEK WOŁOSZYN – Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, p.o. Kierownika Katedry 
Informatyki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
e-mail: jacek.woloszyn@uthrad.pl
ORCID: 0000-0003-4340-9853 



 
 
 
 

– 77 –

Efektywność techniczna zakładów ubezpieczeń w dziale ubezpieczeń non-life

Ortyński K., Pypeć M., Competition in the Polish non-life insurance market, [w:] Competitiveness 
and Economic Development in Europe. Prospects and Challenges, Bukowski S.I., Hyz A., Lament 
M.B. [red.], Routledge Taylor & Francis Group, London–New York 2021.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), Raporty roczne, lata 2011–2019, https://piu.org.pl [dostęp: 
6.08.2021].

Rogers K.E., Non-traditional activities and the efficiency of US commercial banks, “Journal of Banking 
& Finance” 1998, Vol. 22, No. 4.

Wicaksono R., Mulyaningsih T., Does ownership structure matter? A cost efficiency study of life in-
surance firms in Indonesia, “Bulletin of Monetary Economics and Banking” 2019, Vol. 22, No. 3.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, https://stat.gov.pl/ [dostęp: 6.08.2021].

Technical efficiency of non-life insurance companies

The insurance market is an important part of a financial system, and insurance business is an impor-
tant element in risk management and revenue volatility management.

The purpose of this study was to examine the cost efficiency and profit efficiency of insurers and 
their mutual correlation with the application of stochastic frontier analysis (SFA). The study used de-
scriptive statistics methods and the SFA model.

SFA models belong to parametric stochastic frontier models for estimating inefficiency. Efficiencies 
of the studied insurers were estimated on the basis of the determined inefficiency values. The analysis 
is based on the annual financial data (2011–2019) of 18 Polish non-life insurance companies (joint 
stock companies).

The study showed that the average cost efficiency was 0.6958 and the average profit efficiency 
was 0.8382. In the period considered, there was a relatively higher variability in the cost efficiency 
than in the profit efficiency and a low correlation between the values of these efficiencies. The struc-
ture and development of the non-life insurance sector in Poland was also assessed, taking into account 
selected EU countries.

Keywords: non-life insurance market, cost efficiency, profit efficiency, stochastic frontier analysis.

PROF. DR HAB. KAZIMIERZ ORTYŃSKI – Wydział Ekonomii i Finansów, Kierownik Katedry Finansów 
i Ubezpieczeń, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
e-mail: k.ortynski@uthrad.pl
ORCID: 0000-0002-8078-230x

DR INŻ. JACEK WOŁOSZYN – Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, p.o. Kierownika Katedry 
Informatyki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
e-mail: jacek.woloszyn@uthrad.pl
ORCID: 0000-0003-4340-9853 


