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Wprowadzenie

Autorzy postanowili zbadać strategie inwestycyjne towarzystw ubezpiecze-
niowych realizowane w stosunku do nieruchomości przez podmioty należące do 
tych samych grup kapitałowych, ale działające w różnych państwach. Na tle za-
gregowanych wielkości opisujących stopień zainteresowania towarzystw ubez-
pieczeniowych inwestycjami w nieruchomości w skali państwa analizowali stra-
tegie realizowane przez konkretne podmioty gospodarujące. Do badania wybrano 
towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz 
podmioty działające w ramach tych samych grup kapitałowych w Polsce. Auto-
rów interesowało, czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej realizują 
podobną strategię inwestycyjną w odniesieniu do nieruchomości oraz jak kształ-
tuje się potencjał rynków nieruchomości w analizowanych państwach. W prze-
prowadzonym badaniu wykorzystano analizę porównawczą dla lat 2007-2011. 
Przeanalizowano zagregowane wartości aktywów ubezpieczycieli, inwestycji 
w nieruchomości oraz dane spółek ERGO i AVIVA.

Towarzystwa ubezpieczeniowe można zaklasyfikować do grupy inwesto-
rów instytucjonalnych, pole ich działalności nie jest jednorodne, bowiem zasad-
niczo wyróżnia się podstawowe działy zajmujące się ubezpieczeniami na życie 
oraz ubezpieczeniami majątkowymi. Ze względu na te różnice odmienne są stra-
tegie stosowane przy budowie portfeli inwestycyjnych. Zakłady zajmujące się 
udzielaniem ubezpieczeń na życie powinny poszukiwać bezpiecznych i długo-
terminowych lokat, a wysoka płynność nie jest podstawowym kryterium doboru 
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inwestycji. Natomiast ubezpieczyciele majątkowi muszą liczyć się z większymi 
wymaganiami dotyczącymi płynności, co wpływa na skład ich portfeli inwesty-
cyjnych. Znaczenie towarzystw ubezpieczeniowych dla stanu i rozwoju szeroko 
pojętego rynku kapitałowego jest uzależnione od zasobów, jakie mogą ulokować 
na tym rynku oraz przyjętych strategii inwestycyjnych.

Środki, którymi towarzystwa dysponują, pochodzą przede wszystkim od 
osób fizycznych, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców zawierających 
umowy ubezpieczeniowe. Skłonność do zawierania umów ubezpieczeniowych 
jest pochodną norm kulturowych obowiązujących w danym społeczeństwie, po-
ziomu zamożności i sposobu percepcji ryzyka. Jednym ze wskaźników znaczenia 
towarzystw ubezpieczeniowych dla rozwoju gospodarczego państwa jest stosu-
nek zgromadzonych aktywów do PKB.

Tabela 1
Aktywa ogółem towarzystw ubezpieczeniowych w stosunku do PKB w wybranych 

państwach w latach 2007-2011 (w %)

Rok
Wielka Brytania Niemcy Polska

u. na życie u. majątkowe u. na życie u. majątkowe u. na życie u. majątkowe
2007 99,04 7,74 31,69 13,79 7,15 4,25
2008 85,32 7,91 30,76 13,54 4,68 3,09
2009 93,19 9,90 33,75 14,86 6,89 4,01
2010 95,05 8,38 33,93 14,69 6,69 3,65
2011 92,35 13,50 33,69 14,79 5,50 3,44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zagregowanych danych EIOPA oraz Eurostat.

Analizując dane zawarte w tabeli 1, można wnioskować o wyjątkowym zna-
czeniu towarzystw ubezpieczeniowych dla rozwoju rynku kapitałowego w Wiel-
kiej Brytanii. W 2007 roku, czyli przed kryzysem gospodarczym, aktywa samych 
towarzystw ubezpieczeniowych sektora życiowego sięgały prawie 100% PKB 
Wielkiej Brytanii. W 2011 roku aktywa ogółem zgromadzone przez te podmioty 
stanowiły odpowiednik 92,35% PKB, a w połączeniu z aktywami towarzystw ma-
jątkowych przekraczały 100% PKB. W Niemczech zarówno w 2007, jak i 2011 
roku wielkości były zbliżone do siebie, w ostatnim badanym okresie towarzystwa 
ubezpieczeń życiowych zgromadziły aktywa będące równoważnikiem 33,69% 
PKB, a majątkowe 14,79% PKB. Na tym tle towarzystwa działające w Polsce pre-
zentują się skromnie. W 2007 roku towarzystwa ubezpieczeń na życie posiadały 
aktywa będące odpowiednikiem jedynie 7,15% PKB, a majątkowe 4,25% PKB, 
w 2011 wielkości te uległy zmniejszeniu – do odpowiednio 5,5% i 3,44% PKB. 
Wskazuje to na dużą różnicę rozwojową podmiotów działających w Polsce. Przy-
czyną jest zapewne krótka historia funkcjonowania ubezpieczeń życiowych, brak 
tradycji zawierania podobnych umów oraz różnice w zamożności społeczeństwa.
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1. towarzystwa ubezpieczeniowe jako inwestorzy na rynkach 
nieruchomości

1.1. poziom krajowego zaangażowania towarzystw ubezpieczeniowych 
na rynkach nieruchomości

Inwestorzy instytucjonalni, w szczególności posiadający znaczące kapita-
ły, decydują się często na włączanie nieruchomości do portfeli inwestycyjnych. 
W ujęciu procentowym nie jest to duży udział, bowiem w latach 90. XX wie-
ku wynosił on ok. 5%, w następnym dziesięcioleciu ok. 8%, przewiduje się, iż 
w przyszłości będzie to zbliżona wielkość1, ale w ujęciu środków przeznaczonych 
na zakupy, nowe konstrukcje i modernizacje nieruchomości to bardzo znaczący 
wkład w rozwój rynków nieruchomości.

Inwestycje te mogą być klasyfikowane w różny sposób, biorąc pod uwagę 
np. typ nieruchomości można wskazać, iż zainteresowaniem inwestorów instytu-
cjonalnych cieszą się duże obiekty handlowe, prestiżowe budynki biurowe, parki 
biznesowe, ośrodki rekreacyjne i domy wielomieszkaniowe na wynajem. Generu-
ją one bowiem bieżący dochód i odpowiednio zarządzane zyskują na wartości (co 
oczywiście uzależnione jest także od stanu rynku lokalnego i miejsca tych inwe-
stycji w cyklu koniunkturalnym). Inny podział inwestycji na rynku nieruchomości 
pozwala na wyróżnienie wcześniej wymienionych inwestycji bezpośrednich oraz 
pośrednich, polegających na zakupie jednostek uczestnictwa, certyfikatów w fun-
duszach inwestycyjnych nieruchomości, listów zastawnych lub Mortgage Backed 
Securities. Nieruchomość jest uważana za odpowiednią lokatę m.in. dlatego, iż 
chroni kapitał przed inflacją w długim okresie i pozwala na dywersyfikację ryzy-
ka2, inwestycje pośrednie natomiast mają większą płynność, jednakże ich poten-
cjał dywersyfikacji jest już dyskusyjny3.

Towarzystwa ubezpieczeniowe inwestują nie tylko w przynoszące dochód 
nieruchomości komercyjne i papiery wartościowe związane z nieruchomościami, 

1 J. Clayton, J. Gordon, F. Fabozzi, S.M. Giliberto, Y. Liang, S. Hudson-Wilson: Real estate comes 
of age. „Journal of Portfolio Management” 2007, Vol. 33, s. 15-26.

2 Dotyczy to inflacji oczekiwanej. Najlepiej sprawdzają się inwestycje w nieruchomości biuro-
we i przemysłowe, szerzej: G. Brown: Property Investment and Capital Market. Spon, London 
1991. 

3 Występują duże różnice z punktu widzenia okresu badawczego i zakresu badanego rynku, szerzej 
np.: P. Eichholtz: Real estate securities and common stocks: a first international look. „Real Estate 
Finance” 1997, Vol. 14 (4), s. 70-74; S. Lee, S. Stevenson: The Case for REITs in the Mixed- 
-Asset Portfolio in the Short and Long Run. „Journal of Real Estate Portfolio Management” 2005, 
Vol. 11, s. 55-80.
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ale także udzielają pożyczek hipotecznych i czerpią zyski z odsetek. Strategie, 
które są przez nie realizowane, zależą od profilu działalności – czy są to ubezpie-
czenia życiowe, czy majątkowe, oraz od zgromadzonych aktywów, ponieważ in-
westycje w nieruchomości charakteryzują się wysoką kapitałochłonnością.

Inwestycje w nieruchomości realizowane przez towarzystwa ubezpieczenio-
we w skali całego państwa nie stanowią dużego udziału wobec aktywów zgroma-
dzonych przez te podmioty, jakkolwiek skala zaangażowania wyrażona w danych 
liczbowych jest bardzo znacząca w niektórych segmentach – por. tabela 2.

Tabela 2

Zagregowane inwestycje w nieruchomości i aktywa ogółem zakładów ubezpieczeń 
w wybranych gospodarkach (w mln EUR)

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011

UK

T. u. na 
życie

inwestycje 
w nieruchomości 49 097,1 31 709,8 23 798,3 25 430,0 24 906,5

aktywa razem 2 043 610,5 1 543 897,0 1 466 364,1 1 625 044,2 1 613 438,2

T. u. 
majątkowe

inwestycje 
w nieruchomości 1466,2 1024,1 868,6 916,9 969,2

aktywa razem 159 815,8 143 208,9 155 764,3 143 238,9 235 839,3

Niemcy

T. u. na 
życie

inwestycje 
w nieruchomości 15 074,0 13 942,0 13 416,0 14 760,9 14 601,1

aktywa razem  769 713,0  760 855,0  801 335,0  847 020,3  873 483,6

T. u. 
majątkowe

inwestycje 
w nieruchomości 9398,0 7084,0 6822,0 6602,8 6677,6

aktywa razem  334 879,0  334 923,0  352 820,0  366 807,3  383 560,3

Polska

T. u. na 
życie

inwestycje 
w nieruchomości 69,4 164,0 97,11 101,5 87,5

aktywa razem 22 227,5 17 002,0 21 394,9 23 726,9 20 348,1

T. u. 
majątkowe

inwestycje 
w nieruchomości 186,3 283,0 229,3 238,0 209,5

aktywa razem 13 217,9 11 224,0 12 456,4 12 929,4 12 733,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zagregowanych danych EIOPA.

Głównym wyznacznikiem wielkości zaangażowania towarzystw ubezpie-
czeniowych w inwestycje w nieruchomości jest rodzaj prowadzonej działalno-
ści. Zasadniczo, ze względu na priorytety inwestycyjne, więcej środków powinny 
przeznaczać na ten cel towarzystwa ubezpieczeń na życie. W Wielkiej Bryta-
nii w 2007 roku było to 49 mld EUR (2,4% aktywów ogółem), a w 2011 roku 
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24,9 mld EUR (1,5% aktywów ogółem), podczas gdy towarzystwa ubezpieczeń 
majątkowych w tych samych latach inwestowały w nieruchomości odpowiednio 
1,4 mld EUR (0,9% aktywów ogółem) i 0,9 mld EUR (0,4% aktywów ogółem). 
W Niemczech zaangażowanie towarzystw ubezpieczeń życiowych w 2007 roku 
wynosiło 15 mld EUR (1,9% aktywów ogółem), a w 2011 roku 14,6 mld EUR 
(1,6% aktywów ogółem). Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych przeznaczały 
na ten cel odpowiednio 9,3 mld EUR (2,8% aktywów ogółem) i 6,6 mld EUR 
(1,7% aktywów ogółem). W Polsce towarzystwa ubezpieczeń na życie inwestują 
w nieruchomości mniej niż towarzystwa majątkowe. W 2007 roku te pierwsze za-
angażowały się w inwestycje w nieruchomości na kwotę 69 mln EUR (0,3% ak-
tywów ogółem), a w 2011 roku na kwotę 87,5 mln EUR (0,4% aktywów ogółem), 
podczas gdy towarzystwa ubezpieczeń majątkowych inwestowały odpowiednio 
186 mln EUR (1,4% aktywów ogółem) i 209 mln EUR (1,6% aktywów ogółem).

W Polsce towarzystwa ubezpieczeń majątkowych są ważniejszym inwesto-
rem na rynku nieruchomości, co nie jest typowym zjawiskiem. W Niemczech 
udział procentowy inwestycji w nieruchomości w stosunku do aktywów jest wyż-
szy także wśród tych towarzystw, jednak kwotowo ważniejszym inwestorem są 
towarzystwa ubezpieczeń na życie. Ponadto, odmiennie niż ma to miejsce w Wiel-
kiej Brytanii i Niemczech, wśród towarzystw ubezpieczeniowych działających 
w Polsce zwiększyło się zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości w 2011 
roku w porównaniu z 2007 rokiem.

1.2. poziom zaangażowania wybranych towarzystw ubezpieczeniowych 
na rynku nieruchomości

Autorzy postanowili prześledzić strategie inwestycyjne konkretnych pod-
miotów działających w sektorze ubezpieczeniowym. Do badania wykorzystano 
dane dotyczące pozycji bilansowych spółek ubezpieczeniowych ERGO i AVIVA 
zaczerpnięte z ich sprawozdań rocznych. Grupa kapitałowa AVIVA działa zarów-
no w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, a ERGO w Niemczech i w Polsce, są to 
znaczący uczestnicy sektora ubezpieczeniowego w tych państwach. Analiza dzia-
łalności podmiotu brytyjskiego pozwala na stwierdzenie, iż ubezpieczyciel ży-
ciowy angażuje się w znaczący sposób w inwestycje na rynku nieruchomości. 
W 2007 roku przeznaczył na te inwestycje 13,2 mld EUR, a w 2011 roku 9,7 mld 
EUR. AVIVA sprzedająca ubezpieczenia majątkowe w 2007 roku przeznaczyła 
na inwestycje w nieruchomości 320 mln EUR, a w 2011 roku 11,9 mln EUR – 
por. tabela 3. Wyraźny jest więc spadek wielkości inwestycji, jednakże należy 
wspomnieć o zmniejszeniu się ogólnej sumy aktywów towarzystwa, na co bez 
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wątpienia miał wpływ kryzys gospodarczy. Udział procentowy inwestycji w nie-
ruchomości AVIVY potwierdza tezę o większym zaangażowaniu podmiotu udzie-
lającego ubezpieczeń życiowych – por. tabela 4. Różnica jest znacząca, zarówno 
w 2007, jak i 2011 roku sięgała ok. 6%.

Tabela 3

Inwestycje w nieruchomości i aktywa ogółem towarzystw ubezpieczeń (mln EUR)

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011

AVIVA UK

Na życie
inwestycje 
w nieruchomości 13 235,68 10 628,81 8121,72 9080,92 9788,30

aktywa razem 164 386,81 138 435,76 129 917,83 144 154,21 158 213,77

Majątkowe
inwestycje 
w nieruchomości 320,25 177,31 98,09 41,37 11,93

aktywa razem 16 701,23 13 271,64 10 265,40 10 013,50 9369,57

AVIVA Polska

Na życie
inwestycje 
w nieruchomości 0,20 0,20 0,16 0,14 0,12

aktywa razem 3729,44 3499,61 3053,97 3457,40 2923,28

Majątkowe
inwestycje 
w nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aktywa razem 64,33 66,30 72,08 103,60 114,81

ERGO Germany

Na życie
inwestycje 
w nieruchomości 2660,00 2592,00 2677,00 2707,00 2702,38

aktywa razem 34 250,48 33 528,95 33 441,67 40 971,18 41 127,76

Majątkowe
inwestycje 
w nieruchomości 53,30 52,10 50,40 43,00 59,54

aktywa razem 5472,61 5314,68 5531,88 6301,31 5791,27

ERGO Polska

Na życie
inwestycje 
w nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aktywa razem 115,31 142,25 168,23 254,49 283,02

Majątkowe
inwestycje 
w nieruchomości 34,44 36,31 31,33 31,35 28,88

aktywa razem 565,50 716,40 615,27 885,07 987,74

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych analizowanych spółek.

Natomiast AVIVA Poland bardzo niewiele swoich środków przeznacza na in-
westycje w nieruchomości, w 2007 roku było to jedynie 0,2 mln EUR, a w 2011 
roku 0,12 mln EUR. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż aktywność wykazu-
je jedynie AVIVA sprzedająca ubezpieczenia na życie.
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ERGO Germany angażuje się również na rynku nieruchomości, w 2007 roku 
ubezpieczyciel życiowy przeznaczył na te inwestycje 2,6 mld EUR, a w 2011 roku 
2,7 mld EUR. Natomiast podmiot udzielający ubezpieczeń majątkowych angażo-
wał znacznie mniejsze kwoty, w 2007 roku było to 53,3 mln EUR, a w 2011 roku 
59,5 mln EUR. W ujęciu udziału inwestycji w nieruchomości w aktywach ogó-
łem różnica między tymi dwoma podmiotami (ubezpieczycielem życiowym i ma-
jątkowym) w 2007 roku wynosiła 6,7%, a w 2011 roku zmniejszyła się do 5,5% – 
por. tabela 4.

ERGO Polska udzielające ubezpieczeń życiowych zupełnie nie angażuje się 
w inwestowanie na rynku nieruchomości, natomiast podmiot sprzedający ubez-
pieczenia majątkowe w 2007 roku przeznaczył na ten cel 34,4 mln EUR, a w 2011 
roku 28,8 mln EUR, co stanowiło odpowiednio 6% i prawie 3% aktywów ogó-
łem. W porównaniu więc z ERGO Germany więcej inwestycji w nieruchomości 
(w ujęciu udziału w aktywach) dokonywał podmiot polski sprzedający ubezpie-
czenia majątkowe.

Tabela 4

Udział inwestycji w nieruchomości w aktywach ogółem towarzystw ubezpieczeniowych 
(w %)

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011

AVIVA UK

Na życie 8,052 7,678 6,251 6,299 6,187

Majątkowe 1,918 1,336 0,956 0,413 0,127

AVIVA Polska

Na życie 0,005 0,006 0,005 0,004 0,004

Majątkowe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ERGO Germany

Na życie 7,766 7,731 8,005 6,607 6,571

Majątkowe 0,974 0,980 0,911 0,682 1,028

ERGO Polska

Na życie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Majątkowe 6,091 5,068 4,363 3,543 2,924

Źródło: Ibid.

Porównanie zaprezentowanych danych pozwala na kilka wniosków. Przede 
wszystkim zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech to przedsiębiorstwa 
zajmujące się sprzedażą ubezpieczeń na życie są ważniejszym inwestorem na ryn-
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ku nieruchomości niż podmioty zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi, co 
ma swój wyraz w kwotach angażowanych na rynku nieruchomości. Jakkolwiek 
należy wspomnieć, iż w ujęciu procentowym (w stosunku do aktywów) towarzy-
stwa ubezpieczeń majątkowych w Niemczech inwestują więcej niż towarzystwa 
życiowe. W Polsce zwraca uwagę fakt, iż są silne wahania w kwotach angażowa-
nych na rynku nieruchomości, zwiększyło się w ostatnim okresie zainteresowanie 
nieruchomościami ze strony towarzystw ubezpieczeń na życie, a w dalszym ciągu 
ważniejszym inwestorem są towarzystwa ubezpieczeń majątkowych.

Zarówno AVIVA UK, jak i ERGO Germany angażują istotne środki na rynku 
nieruchomości, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw sprzedających 
ubezpieczenia na życie. Porównując strategie inwestycyjne wybranych podmiotów, 
można stwierdzić brak naśladowania przez AVIVĘ Polska i ERGO Polska działal-
ności inwestycyjnej ich podmiotów założycielskich na rynku nieruchomości.

2. potencjał inwestycyjny rynków nieruchomości

Inwestorzy instytucjonalni wybierają inwestycje na rynkach nieruchomości, 
starając się porównać ich podstawowe atrybuty. Atrakcyjność tych inwestycji za-
leży od wielu czynników, trudno jest zarówno porównywać inwestycje w nieru-
chomości z innymi typami aktywów, jak i ocenić poszczególne inwestycje na ryn-
kach nieruchomości.

Ze względu na wybór do przeprowadzanej analizy brytyjskich i niemieckich 
towarzystw ubezpieczeniowych, postanowiono określić potencjał rynków nieru-
chomości w tych państwach w porównaniu z polskim rynkiem nieruchomości. 
Autorzy skorzystali z dwóch źródeł: rankingu określającego atrakcyjność inwe-
stycyjną rynków nieruchomości w 66 krajach świata4 oraz oceny potencjału roz-
wojowego komercyjnych rynków nieruchomości z punktu widzenia inwestorów 
instytucjonalnych5.

Pierwsza analiza została oparta na kryteriach nie tylko dotyczących bezpo-
średnio samych nieruchomości, ale także czynników ogólnogospodarczych i insty-
tucjonalnych6. Polska została sklasyfikowana na 26. miejscu wśród 66 krajowych 

4 K. Lieser, A.P. Groh: The Attractiveness of 66 Countries for Institutional Real Estate Investments: 
A Composite Index Approach. „Journal of Real Estate Portfolio Management” 2011, Vol. 17 (3), 
s. 191-211. 

5 P. Fiorilla, M. Kapas, Y. Liang: An institutional view of global real estate markets. „Journal of 
Real Estate Portfolio” 2012, Vol. 18 (1), s. 123-134.

6 K. Lieser, A.P. Groh: Op. cit.
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rynków7. Wielka Brytania zajęła 2., a Niemcy 7. pozycję. Oceny cząstkowe, któ-
re złożyły się na 26. pozycję Polski, to 76,9 pkt w kategorii poziomu rozwoju go-
spodarczego; 44,5 pkt w kategorii możliwości inwestycyjnych na rynku nierucho-
mości; 50,2 pkt z punktu widzenia poziomu rozwoju rynku kapitałowego; 70,1 pkt 
w kategorii ochrony inwestora i otoczenia prawnego; 88,3 pkt z tytułu barier ad-
ministracyjno-prawnych i 77,5 pkt w sferze otoczenia społeczno-politycznego; 
w każdej kategorii maksymalnie można było uzyskać 100 punktów. Zestawienie to 
wskazuje wyraźnie, że największym problemem polskiego rynku nieruchomości 
jest skromna oferta inwestycyjna i niski poziom rozwoju rynku kapitałowego.

Druga analiza, dotycząca oceny rynków nieruchomości komercyjnych 
z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych, brała pod uwagę regiony całego 
świata. Autorzy skoncentrowali się na określeniu wzrostu wartości nieruchomo-
ści komercyjnych w latach 2001-2011 oraz prognozowali zmiany, które powin-
ny nastąpić w latach 2011-20218. Potencjał wzrostu rynku nieruchomości komer-
cyjnych w Wielkiej Brytanii w latach 2001-2011 został wyceniony na 542,9 mld 
USD, co oznaczało udział 3,9% we wzroście wartości rynku światowego. Poten-
cjał wzrostu rynku niemieckiego oceniono na 767,6 mld USD w tych samych la-
tach i było to 5,6% wzrostu rynku światowego. Prognozy dotyczące lat 2011-2021 
mówią o zmniejszającej się roli tych rynków, ponieważ przewidywany wzrost po-
tencjału rynków komercyjnych w Wielkiej Brytanii oceniono na 582,2 mld USD 
(2,6%), a w Niemczech na 362,7 mld USD (1,6%). Potencjał polskiego rynku nie-
ruchomości komercyjnych w tym zestawieniu nie wydaje się niski – szacowa-
no, iż w latach 2001-2011 wyniósł on 132,9 mld USD i 1% wzrostu światowego, 
a w następnej dziesięciolatce ocenia się go na 198,4 mld USD, co oznacza 0,9% 
wzrostu światowego9. Jakkolwiek ocena ta nie bierze pod uwagę czynników in-
stytucjonalnych, to także warta jest uwagi.

podsumowanie

Wbrew zasadzie harmonizowania (the matching principle)10, polskie zakłady 
ubezpieczeń na życie nie inwestują więcej w nieruchomości niż zakłady ubezpie-
czeń majątkowych. Podmioty te, w badanych przypadkach, nie naśladują polity-
7 Ibid.
8 P. Fiorilla, M. Kapas, Y. Liang: Op. cit.
9 Ibid.
10 Por. J. Gajdka, E. Walińska: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Tom II. FRR, Warszawa 1998, 

s. 475-479; E.F. Brigham, L.C. Gapenski: Zarządzanie finansami. Tom II. Warszawa 2000, s. 131- 
-137; J. Berk, P. DeMarzo: Corporate Finance. Pearson International Edition, Boston 2007, s. 857.
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ki inwestycyjnej swoich spółek matek. Jednakże przykład ERGO Poland sekto-
ra ubezpieczeń majątkowych wskazuje na zainteresowanie polskim rynkiem nie-
ruchomości. Przyczyny pośrednie takiego stanu rzeczy leżą zarówno po stronie 
samego sektora ubezpieczeniowego, jak i polskiego rynku nieruchomości. Pod-
stawy do stworzenia współczesnego sektora ubezpieczeń powstały w 1990 roku, 
jednak dopiero ustawa z 2003 roku dostosowała ten system do norm europej-
skich11. Inwestycje w nieruchomości to inwestycje długoterminowe, ich wybór 
wymaga rozwagi i kapitału oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku nie-
ruchomości. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe nie miały zbyt dużo czasu, 
by zebrać doświadczenia i wykreować odpowiednie portfolio. Istotny jest tak-
że znacznie mniejszy zasób kapitałowy podmiotów polskich. Jak wskazują oce-
ny polskiego rynku nieruchomości, z punktu widzenia inwestorów instytucjonal-
nych jest to rynek z problemami, ale niewątpliwie wart zainteresowania. Istotny 
jest jego potencjał rozwojowy, który może zostać wykorzystany przez towarzy-
stwa ubezpieczeniowe. Więcej inwestycji przyczyniłoby się do szybszego rozwo-
ju potencjału tego rynku i upowszechniło tego typu inwestycje wśród inwestorów 
instytucjonalnych.
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inVeStMent StrateGieS oF inSUrance coMpanieS 
in tHe reaL eState MarketS

Summary

Investment strategies of insurance companies can significantly influence conditions 
of development of a broad-understood capital market due to the capital these actors dis-
pose. Heterogeneity of insurance companies’ activities causes their different investment 
priorities. The authors decided to investigate what investment strategies, in respect to in-
vestments in the real estate market, are chosen by actors belonging to the same capital 
group, but operating in different countries. Research problem concerned not only the per-
ception of investment in real estate but also the potential of national the real estate mar-
ket. The authors compared investment strategies carried out by insurance companies in 
the United Kingdom, Germany and Poland and an assessment of the potential of real es-
tate markets in these countries.


