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GİRİŞ

Sigortacılık piyasası, hem ekonomik hayatta hem de mali sistemde çok önemli
bir rol oynamaktadır. Sigortacılık piyasası, esas olarak bireylerin veya tüzel kişilerin
karşılaştığı (ekonomik) riskler karşısında mali koruma sağlayan veya maddi kayıpları
telafi eden bir piyasa türüdür.

Bankacılık ve sermaye piyasaları ile birlikte finans piyasasının ayrılmaz bir
parçası olan sigortacılık piyasası, dünya genelinde çok büyük fonları bünyesinde
barındırmakta, riskleri transfer ederek, bireysel ve toplumsal kayıpları en aza
indirmektedir. Bu özelliği ile sigortacılık piyasasına olan ilgi artmakta, sonuç olarak
ülkesel, bölgesel ve küresel gelişmelere bağlı olarak sigortacılığın ekonomideki payı
gittikçe artmaktadır. Sigortacılık piyasasının sahip olduğu söz konusu özelliklere bağlı
olarak, ülkeler sigortacılık piyasalarına önem vermekte, hükümetler ise sigortacılık
piyasasının gelişmesine yönelik yasal alt yapıyı güçlendirme yoluna gitmektedir.

Sigortacılık piyasaları, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan özellikle
Batı Avrupa ülkelerinin (İngiltere, Almanya, İsviçre, İsveç, İspanya vs.) bulunduğu
Avrupa Birliği bölgesinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) son derece
gelişmiştir. Öyle ki bugün uluslararası çapta faaliyet gösteren büyük sigorta şirketleri,
merkezlerinin bulunduğu ülkenin yanı sıra dünyanın birçok yerinde faaliyet
gösterdiğinden uluslararasılaşma yolunda büyük aşama kaydetmektedirler.

Günümüzde 28 üyesi bulunan Avrupa Birliği (AB) bünyesinde, sigortacılık
piyasasının sahip olduğu ekonomik büyüklük açısından AB ülkeleri, sigortacılık
piyasalarına önem vermekte, konuyla ilgili yasal düzenlemeler başta olmak üzere,
piyasalarında birçok değişim ve dönüşümleri gerçekleştirmektedirler. Özellikle Birlik
amacına uygun olarak, Avrupa tek sigortacılık piyasası kapsamında ülkelerin
piyasalarının derinleşmesine ve genişlemesine yönelik tüzük, direktif, tavsiye ve
komisyon kararları şeklinde birçok mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır.

2004 yılında AB’de büyük çaplı bir genişleme süreci yaşanmış olup, bu tarihte
AB’ye, çoğunluğu Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinden (MDAÜ) oluşan 10 ülke
katılmıştır1. Bu ülkelerin sigortacılık piyasalarında, AB’ye üyelik öncesi ve sonrası
dönemde çeşitli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bilinmektedir. Örneğin, ekonomik
gelir seviyesinin yükselmesiyle birlikte kişi başına gelir yükselmiş ve bu ülkelerin
vatandaşlarının profesyonel hizmetler arasında sayılan özel sigortacılıktan yararlanma
eğiliminin arttığı müşahede edilmiştir. Böylece, söz konusu ülkelerde vatandaşların
sigorta hizmetlerinden daha fazla faydalanmasıyla birlikte sigortacılıkta toplam prim
üretimi artarak sigortacılık piyasaları nispeten büyümüştür.

Buna ilave olarak, gerek AB direktifleri kapsamında gerekse diğer üye Avrupa
ülkeleriyle rekabet edebilmek amacıyla sigorta hizmetlerinin niteliği (sunulan teminatın

1

Söz konusu ülkeler; Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya,
Estonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’dir. Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç diğer
ülkeler coğrafi olarak Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır.

2

kapsamının genişletilmesi, kişilerin sigorta taleplerine anında cevap verilmesi, satın
alınan sigortalar konusunda yeterli bilgilendirme, hasar sürecinde ikame araç verme gibi
yardımcı hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi v.s.) artmıştır. Bunun sonucunda, kişilerin
bilgilenmesiyle birlikte genel bir sigorta kültürü oluşmuş ve sunulan sigorta
hizmetlerinin kalitesi de yükselmiştir. Ayrıca, bu ülkelerin piyasaları, serbestleşme
süreci sonunda yabancı sigorta şirketlerinin girişine açık hale geldiğinden ülke
sigortacılık piyasalarında (prim üretimi bakımından) yabancı şirketlerin hâkimiyeti
artmıştır.

Bununla birlikte, söz konusu MDAÜ’lerin sigortacılık piyasaları açısından,
AB’ye üyelik sürecinde en önemli hususlardan biri de piyasanın beklentileri olmuştur.
Nitekim MDAÜ’lerin AB’ye üyelikten önce, gerek sigortacılık piyasası aktörleri
(şirketler, acenteler, brokerler) gerekse ülke düzenleyici otoriteleri gibi sigorta çevreleri
tarafından sıklıkla sigortacılık piyasalarının aşırı gelişeceği, örneğin bir ülkenin
sigortacılık piyasasının gelişmişliğini gösteren sigorta yaygınlık göstergesinin Batı
Avrupa ülkeleri seviyesine yükseleceği beklentisi dile getirilmiştir (Cejkova ve Necas,
2005: 10; Baur, 2002: 1; Dorfman ve Ennsfellner, 2001: 165; Rüstmann, 2001: 34; Enz,
2000: 406). Nitekim sigorta yaygınlığında, AB15 ülkeli ortalaması 2000 yılında %9
iken, aynı tarihte Polonya’da %2,9, Macaristan’da %2,9 ve Çek Cumhuriyeti’nde %3,7
olarak gerçekleşmiş olup, bu ülkelerin rakamları ile AB ortalaması arasında yaklaşık üç
katlık bir fark oluşmuştur. Ancak, çalışma kapsamında yapılan araştırma çerçevesinde
elde edilen sigortacılık bulguları göstermiştir ki söz konusu ülkelerin AB’ye üyelikten
sonra kısa zamanda Batı Avrupa ülkelerinin sigortacılık gelişmişliğine ulaşmalarının zor
3

olduğu veya üyelik sonrasında beklentilerle uyumlu bir sigortacılık gelişmesinin
yaşanmadığı ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede çalışmanın amacı; seçilen örnek Merkez ve Doğu Avrupa
ülkelerinin AB üyelik öncesi ve sonrası sigortacılık sonuçlarını değerlendirmek ve çıkan
sonuçlardan hareketle Türkiye sigortacılık piyasasının gelişimi için politika önerileri
geliştirmektir.

Bu çalışmanın yapılması, Türkiye sigortacılık piyasası açısından önemlidir. Zira
Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakere fasıllarından biri olan Mali Hizmetler’in
(9 nolu fasıl) en önemli unsurlarından biri de “sigortacılık piyasası”dır. Çok kapsamlı ve
detaylı AB mevzuatıyla karşı karşıya kalan ülkelerin mali piyasalarında müzakere
sürecinde ve sonrasında, gerek mevzuatta ve gerekse piyasa uygulamalarında çeşitli
değişim ve dönüşümlerin yaşanması kaçınılmazdır. Bu çerçevede, Türkiye’nin müzakere
sürecini, benzer ülke sigortacılık sonuçlarını dikkate alarak yürütmesi sigortacılık
piyasası açısından yararlı olacaktır.

Bununla birlikte, çalışma kapsamında araştırılan örnek ülke sigortacılık sonuçları
dikkate alınarak, üyelik öncesinde gerek şirketler ve gerek düzenleyici otorite ve gerekse
vatandaşlar açısından yapılacak olan düzenlemelere ışık tutulacaktır. Örneğin AB’ye
üyelikle birlikte AB düzenlemeleri ve AB kapsamındaki sigortacılık projeleri (Birlik
kapsamında tek bir sigortacılık piyasası, şirket mali bünyelerine ilişkin “Solvency II”
projesi vb.) gereği sigorta şirketlerinin mali yükümlülükleri artabileceğinden, sigorta
4

şirketlerinin

rekabet edebilmek

ve piyasada tutunabilmek

için

sermayelerini

yükseltmeleri gerekecek, düzenleyici otoritenin de bunun için gerekli yasal
düzenlemeleri yapması gerekecektir. Böylece vatandaşların daha güçlü bir sermaye
yapısına sahip olacak sigorta şirketlerine güveni artacaktır. Diğer bir deyişle, büyük bir
AB sigortacılık piyasasının rekabetine açık hale gelecek Türkiye sigortacılık piyasasında
değişimin yönüne bağlı olarak, oluşabilecek etkilere karşı önceden hazırlık yapılması,
mevzuat uyum düzeyinin yükseltilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması imkânı
doğacaktır.

Çalışmada, AB’ye 2004 yılında üye olan Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri
(MDAÜ) arasından örneklem olarak Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti ülkeleri
seçilmiştir. Bu ülkelerin seçilmesinde; gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer
almaları, nispeten AB’ye yeni üye olmaları, sigortacılık piyasalarının gelişmişlik düzeyi,
incelemeye konu verilerin temini ve sıhhati, anılan MDAÜ’leri yeterince temsil
etmeleri2, sonuç olarak bu ölçütler bakımından Türkiye’ye benzer özellik taşıdıkları
değerlendirilmiştir.

Söz konusu ülkelerin sigortacılık piyasalarının analiz edilmesini teminen,
sigortacılık piyasasında yaygın olarak kullanılan ve bir ülkenin sigortacılık gelişmişliğini
gösteren “sigorta yaygınlığı” (insurance penetration) göstergesi dikkate alınmıştır.

2

İnceleme kapsamındaki Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti; MDAÜ’lerin sigortacılık
piyasalarında toplam prim üretiminin 2004 yılında %75’ini ve 2012 yılı itibariyle de %80’inini
karşılamaktadır.
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Literatürde sigorta yaygınlığı; bir ülkenin sigortacılık piyasasının gelişmişliğinin ve
değişiminin bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Sigorta yaygınlığı kısaca; sigorta
hizmetlerinin ülke ekonomisine olan katkısını göstermekte olup, yıllar itibariyle
hesaplanan sigorta yaygınlığı rakamları bir sigortacılık piyasasının gelişimini
sergilemektedir.

Ayrıca

MDAÜ’lerin

sigortacılık

piyasalarının

incelenmesini

teminen

sigortacılıkta kullanılan bazı yardımcı göstergelerden de faydalanılmıştır. Bunlar
sırasıyla; sigorta şirketi sayısı, prim üretimi, sigorta aracılarının sayısı, sigortacılık
piyasasında istihdam (çalışan sayısı), yabancı sigorta şirketlerinin pazar payı, piyasada
ilk 5 şirketin prim üretimi bakımından payı, kişi başına gelir ve gayri safi yurt içi
hâsıladır. Bu çerçevede, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye sigortacılık
piyasaları belirli dönemler itibariyle anılan değişkenler temelinde ayrı ayrı incelenmiş ve
AB’ye üyelik öncesi ve sonrası durumları araştırılmıştır.

Bu çalışmada, örnek MDAÜ’lerin sigortacılık sonuçları tablo ve grafik
yardımıyla ortaya konmuş olup, çıkan sonuçların istatiksel olarak anlamlı olup olmadığı
test edilmiştir.

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; sigortacılık piyasasında
sıklıkla kullanılan ve bu piyasaya özgü olan çeşitli sigortacılık kavramlarının tanımı
verilmektedir. Nitekim çalışmanın ilerleyen bölümlerinde söz konusu kavramlar çokça
kullanılmaktadır.

Ayrıca,

inceleme

konusu ülkelerin
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sigortacılık

piyasalarının

büyüklüğünün

anlaşılabilmesi

ve

mevcut

sigortacılık piyasasındaki değişimin

anlaşılması için dünya sigortacılık piyasası, Avrupa sigortacılık piyasası, Merkez ve
Doğu Avrupa ülkelerinin piyasaları ve son olarak Türkiye sigortacılık piyasasının ana
hatları çizilmektedir.

İkinci

bölümde;

Avrupa

sigortacılık

piyasası

incelenmekte,

özellikle

MDAÜ’lerin üyelik tarihi olan 2004 yılı öncesi ve sonrası Avrupa sigortacılık
piyasasının büyüklüğü veriler eşliğinde irdelenmektedir. Daha sonra, Avrupa’da
sigortacılık mevzuatı alt yapısına değinilerek, piyasanın derinliği, özellikle AB’nin tek
sigortacılık piyasası amacına yönelik olarak şirketlerin mali yeterliliğini etkileyen
“Solvency II” gibi mevcut sigortacılık projeleri ve 2007-2009 dönemindeki küresel
ekonomik krizin etkileri açıklanmaktadır.

Üçüncü bölümde; Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin sigortacılık
piyasalarının AB’ye üyelik öncesi durumlarına ilişkin bilgiler sunulmakta, sigorta
yaygınlığı ve yardımcı göstergeler temelinde 2000-2004 (AB’ye üyelik öncesi) ve 20052012 (AB’ye üyelik sonrası) dönemlerini içeren sigortacılık yapıları veriler eşliğinde
tablo ve grafik olarak ortaya konmakta; sigortacılık piyasalarının mevcut sorunlarına
değinilerek sigortacılık açısından gelecekte karşılaşılması muhtemel hususlara yer
verilmektedir.

Dördüncü bölümde; MDAÜ’lerin sigortacılık piyasaları için incelenen hususlar
kapsamında Türkiye sigortacılık piyasası da değerlendirilmektedir.
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Beşinci bölümde; çalışmanın amacı kapsamında örnek ülkelerin seçilme
kriterleri, örnek ülkelerin sigorta yaygınlığı göstergesi bakımından sigortacılık
sonuçlarının tablo ve grafik yardımıyla ortaya konması ve değerlendirilmesi, AB
karşısındaki durumları ve çıkan sonuçlardan hareketle Türkiye için politika önerileri
sunulmaktadır.

Sonuç bölümünde ise, çalışmanın bulguları özetlenerek, örnek Merkez ve Doğu
Avrupa ülkelerinin AB’ye üyelik sürecinde sigortacılık piyasalarının sonuçlarından
hareketle, AB’ye aday ülke konumunda olan Türkiye’de de benzer durumun
yaşanmaması için Türkiye sigortacılık piyasasının gelişimi açısından çeşitli politika
önerilerinde bulunulmaktadır.
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I. BÖLÜM
SİGORTACILIK KAVRAMLARI VE TEMEL PİYASALAR

1.1. Temel Sigortacılık Kavramları

Bu bölümde, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde çokça kullanılan ve bu piyasaya
özgü olan çeşitli kavramların tanımı verilecektir.

1.1.1. Sigorta

Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin belirli bir miktar para
ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara
uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı bir risk transfer sistemidir. En basit haliyle
sigorta, belirli bir tehlike veya riske karşı para karşılığında koruma sağlayan bir risk
transfer şeklidir.

1.1.2. Reasürans

Bu sigorta türü, esas olarak sigortanın yeniden sigorta edilmesidir. Reasürans
riskin tamamı veya bir kısmı için söz konusu olabilir. Sigorta şirketleri uhdelerinde mali
açıdan veya başka bir nedenle çok fazla risk bulundurmak istemeyebilirler veya
bulundurmaları risk teşkil edebilir. Bu nedenle, üzerlerindeki risklerin bir başka şirkete
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(genelde bu şirket mali açıdan daha güçlü bir şirkettir) aktarmaları reasürans işlemi
olarak tanımlanır.

1.1.3. Sigorta Yaygınlığı

Sigortacılık literatüründe, sigorta katılımı ve penetrasyon olarak da yer alan
sigorta yaygınlığı3; bir ülkede sigorta şirketlerince üretilen sigorta priminin, o ülkenin
Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) olan oranını ifade etmektedir. Genel olarak,
sigortacılık faaliyetinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmekte olup, bir ülkede
sigortacılık

piyasasının

gelişmişliğini

yansıtmaktadır.

Ülke

ekonomisindeki

dalgalanmalardan etkilenmeyen bir oran olup, o ülkenin kendi para birimi cinsinden
prim gelirinin GSYİH’sına bölünmesi suretiyle hesaplanır (Ma ve Pope, 2008: 337).
Nitekim çalışmamızda bu oranın çeşitli ülkeler ve Türkiye bakımından seyri analiz
edilecektir (Bkz. Bölüm 3 ve 4).

1.1.4. Sigorta Aracıları

Sigorta dağıtım kanalları arasında yer alan ve acente/broker4 gibi gerçek kişi ve
tüzel kişileri ihtiva eden sigorta aracıları, sigorta işlemlerinde sigorta şirketi veya sigorta
3

“Sigorta yaygınlığı” kavramı Türkiye sigortacılık literatüründe genellikle bu isim altında kullanılmakta
olup, “sigorta katılımı” ve İngilizce’den Türkçe’ye çeviri olarak “sigorta penetrasyonu (insurance
penetration)” ibarelerinin de kullanılmakta olduğu görülmektedir.
4
Acenteler, sigorta şirketi ile sigortalı arasında aracılık faaliyeti yapmaktadır. Gerçek veya tüzel kişi
olabilir. Acente, poliçeyi şirket nam ve hesabına düzenlemekte, kendisi bu hizmeti karşılığında ilgili
şirketten komisyon almaktadır. Acente sigorta şirketi adına çalışırken, diğer bir sigorta aracısı olan
“brokerler” sigortalı adına çalışır ve en uygun ve optimal sigorta ürününü belirlemeye çalışır.
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ettirenler adına ilgili mevzuata göre belirlenmiş işleri yapmaya yasal olarak yetkili
kişileri ifade etmektedir. Buna, sigorta acenteleri ve brokerler örnek olarak verilebilir.
Türkiye’de 2012 yılı sonu itibariyle yaklaşık 16.654 acente faaliyet göstermektedir5.

1.1.5. Bankasürans

Bankasürans; sigorta ürünlerinin bankalar aracılığıyla pazarlanmasıdır. Finans
piyasasında özellikle sigortacılık alanında son yıllarda popülaritesi ve önemi gittikçe
artmakta olup, sürekli gelişen bir kavramdır. Avrupa’da çok yaygın olarak kullanılmakla
birlikte (Dorval, 2002: 305 ve SwissRe, 2007: 15), ABD’de hâkim dağıtım kanalları
arasında yer almamakta, Türkiye’de ise henüz yeni yaygınlaşmaya başlamaktadır
(Okeahalam, 2008: 147 ve 149; Karan, 2010: 11).

1.1.6. Sigortalı

Yaşamı ya da sağlık giderleri veya hasar nedeniyle sigortayla teminat altına
alınan, diğer bir deyişle satın alınan sigorta poliçesinden yasal olarak faydalanan kişidir.

5

Söz konusu acentelerin kaydı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde tutulmakta olup, acente
istatistiklerine
http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php
adresinden
ulaşılabilmektedir.
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1.1.7. Hayat Sigortası

Sigortalının yaşlılığında ve/veya kendisinin ölümü halinde, yakınlarının
hayatlarını devam ettirebilmelerini ayrıca güvence altına almaya yönelik bir sigorta
ürünüdür. Uzun vadeli (bir yıldan uzun süreli) bir sigorta türüdür.

1.1.8. Hayat Dışı Sigortası

Hayat dışı sigortası, sigortalının varlığında çeşitli risklerin sebep olacağı hasarlar
ile meydana gelecek kayıpları gidermeyi amaç edinen bir sigorta türüdür. Buna, kaza ve
oto sigortaları, nakliyat, sorumluluk ve tarım-kredi sigortaları örnek olarak verilebilir.
Kısa vadeli bir sigorta türüdür ve Türkiye’de genellikle 1 yıl olarak sigorta poliçesi
düzenlenir.

1.1.9. Kişi Başına Sigorta Primi

Sigorta yoğunluğu olarak da bilinen kişi başı sigorta primi değeri; bir ülkede
üretilen toplam sigorta priminin o ülkenin toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilen
orandır.

12

1.1.10. Sigorta Büyüme Hızı

Belirli bir dönemde üretilen primin bir önceki dönemdeki prim üretimine olan
oransal ifadesidir.

1.2. Sigortacılık Piyasaları

Çalışma kapsamındaki MDAÜ’lerin ve Türkiye sigortacılık piyasalarının mevcut
ve geleceğe ilişkin durumlarının anlaşılması için, yerel piyasa dışındaki piyasaların
dinamiklerinin bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Bu itibarla, burada öncelikle dünya ve
Avrupa sigortacılık piyasası, daha sonra MDAÜ’lerin ve Türkiye’nin sigortacılık
piyasalarının geçmiş piyasa durumları da dikkate alınarak ana hatları çizilecektir.

1.2.1. Dünya Sigortacılık Piyasası

1990’lı yıllara kadar olan dönemde, önemli ölçüde gelişmiş ülkelerin sigortacılık
piyasalarının yaptığı katkıyla gelişme gösteren dünya sigortacılık piyasasında, serbest
piyasa ekonomisinin6 de desteğiyle, sigorta ürünlerine yönelik talep artmış ve böylece
piyasanın genişlemesiyle birlikte sigortacılık piyasası mali piyasaların ayrılmaz bir
parçası olmuştur.

6

Çalışmada serbest piyasa ekonomisiyle kastedilen, devlet müdahalesinin olmadığı, yabancı sigorta
şirketlerinin faaliyet gösterdiği, fiyatların belirlenmesinde ve rekabetin oluşmasında özel sektörün itici
kuvvet olduğu bir piyasa ekonomisidir.
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1990-2000 yılları arasında ise, dünya sigortacılık piyasaları önemli ölçüde ivme
kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise, serbest piyasa önündeki engellerin
kaldırılması (serbestleşme süreci), özellikle müşterilere sunulan sigorta ürünlerindeki
çeşitliliğin artmasıyla birlikte, sigortacılığa olan ilgi dünya genelinde artış göstermiş,
sonuç olarak insanların bir profesyonel hizmet çeşidi olan sigorta hizmetlerinden
faydalanma oranı yükselmiştir (Borscheid ve Haueter, 2012: 1-10).

2000’li yıllarda ise Çin, Hindistan ve Latin Amerika ülkelerindeki ekonomik
büyüme ve potansiyelin artmasıyla birlikte, bu ülkelerde sigortacılık faaliyetleri artmış
ve genel olarak sigorta hizmetlerine olan talep yükselmiştir. Ne var ki bu durum zaman
zaman dünya genelinde yaşanan krizlerle sekteye uğramıştır. Nitekim bunun en son
örneğini, 2007 yılında başlayan, 2008 ve 2009 yıllarında önemli ölçüde konut ve
bankacılık piyasasında etkisini hissettiren küresel ekonomik kriz oluşturmuştur
(Borscheid ve Haueter, 2012: 24).

Dünya genelinde sigortacılık piyasası, 2008 ve 2009 yıllarında yoğun şekilde
hissedilen küresel krizden doğal olarak etkilenmiştir. Özellikle ABD’de merkezi bir
sigorta şirketi ve aynı zamanda reasürans şirketi olarak faaliyet gösteren AIG Sigorta
A.Ş.’nin

mali

durumunun

kötüleşmesi

ve

söz

verdiği

teminatları

yerine

getirememesinden dolayı ABD sigortacılık piyasası başta olmak üzere dünya genelinde
sigortacılık piyasaları önemli ölçüde etkilenmiştir. Bunun nedeni AIG sigorta şirketinin
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dünya sigortacılık piyasasında faaliyet gösteren büyük bir şirket olmasıdır7 (Baranoff,
2011: 243; The Financial Crisis Report, 2011: 344).

Özellikle ABD’de yaşanan mali kriz ve akabinde Avrupa bölgesinde mevcut olan
borç krizi ve faiz oranlarının olumsuz etkisiyle dünya sigortacılık piyasasında prim
üretimi, 2008 yılında ve 2009 yılında sırasıyla; %2 ve %0,3 oranında gerilemiştir
(Sigma, 2009: 3 ve 2011: 30). 2010 yılında ise %2,7’lik bir büyümeyle toparlanma
yaşanmış ve ancak söz konusu durum 2011 yılında değişmiş ve prim üretiminde yine
%0,8’lik bir düşüş yaşanmıştır. Temel olarak, dünyada görülen faiz oranlarındaki
dalgalanmalar, şirket portföylerinde yer alan varlıkların değer kaybetmesi, sigorta
ürünlerine olan talebin azalması ve yaşanan doğal felaketler bu durumun arkasında yatan
sebeplerdir. Keza, söz konusu düşüşlerin büyük kısmı, hayat sigortacılığında ve bölgesel
olarak da Batı Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde yaşanmıştır.

Dünya genelinde sigortacılık piyasalarında durgunluk henüz devam etmekte
olup, özellikle hayat sigortalarında yaşanan düşüşlerden dolayı toplam prim üretimi
gerilemektedir.

7

Bölüm 2’de 2007-2009’daki küresel ekonomik krizin AB’ye etkisi incelenirken AIG sigorta şirketinin
krizdeki rolüne ilişkin detaylı bilgi sunulmaktadır.
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1.2.2. Avrupa Sigortacılık Piyasası

Hali hazırda 288 ülkeli AB sigortacılık piyasasında genişlemeyle birlikte
sigortacılık düzenlemelerinin sayısı artmış ve yeni katılımlarla birlikte üye ülkelerin
uymak zorunda olduğu kurallar çoğalmıştır. 2005 yılına kadar Avrupa’da sigortacılık
piyasasının gelişmesi İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerin
piyasalarına bağlı kalmıştır. Sonraki dönemde ise, bu durum devam etmekle birlikte,
özellikle 2004 yılında MDAÜ’lerin AB’ye katılımıyla yapısı ve gelişimi nispeten
değişmiş ve bu piyasaların potansiyelleri itibariyle Avrupa sigortacılık piyasasına
canlılık getirmiş, prim gelirleri bu ülkelerde artmış, özellikle kriz dönemlerinde söz
konusu ülkeler Avrupa sigortacılığına rahat nefes aldırmıştır (Sigma, 2011: 2).

Avrupa sigortacılık piyasasının lokomotifi konumunda olan İngiltere, Fransa,
Almanya ve İtalya’nın; Avrupa’nın toplam sigorta prim üretiminde son on yıldaki
ortalama ağırlığı yaklaşık %70’dir (World Annual Report, 2010-2011: 6). Bu bakımdan,
sigortacılık piyasasının genel gidişatına bu ülkeler yön vermektedir. Ancak, önümüzdeki

8

Bu başlıkta ve takip eden alt başlıklarda kullanılan “Avrupa sigortacılık piyasası” kavramı ile (aksi
belirtilmedikçe), AB’ye üye tüm ülkeler (AB28) kastedilmektedir. Ayrıca, çalışmada karşılaştırma
yapmak için bazı durumlarda 2004 yılında üye olan ülkelerle birlikte AB25 ve 2004 öncesi üye ülkeleri
içeren AB15 verileri kullanılacaktır. Söz konusu ülkelerin üyelik tarihleri sırasıyla; 1951 yılında kurucu
ülkeler olarak Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda; 1973 İngiltere, İrlanda ve
Danimarka; 1981 yılında Yunanistan; 1986 yılında İspanya ve Portekiz; 1995 yılında Avusturya,
Finlandiya ve İsveç; 2004 yılında Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya,
Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi; 2007 yılında Romanya ve Bulgaristan ve son
olarak 2013 yılında Hırvatistan şeklindedir.
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yıllarda şirketlerin sermaye yeterliliğini belirleyen Solvency II projesi9, piyasanın
şeffaflığına ilişkin yeni düzenlemeler gibi hususlar son yıllarda konuşulan ve piyasanın
gidişatını etkileyecek temel konular olarak ortaya çıkmaktadır.

Dünya genelinde yaşanan 2007-2009 küresel ekonomik krizinden sigortacılık
piyasası bankacılık ve konut piyasasına göre daha az etkilenmiş olmakla birlikte, söz
konusu krizin etkisini hissetmiştir. Nitekim Avrupa sigortacılık piyasası prim üretimi
olarak 2008 yılında %6,2 daralmış, 2009 yılında ise %1,8 büyüme göstermiştir (Sigma,
2009: 35 ve 2011: 30). Takip eden 2010 yılında %4,2’lik bir büyüme yaşanırken, 2011
yılında %3,2’lik bir gerileme yaşanmıştır (European Insurance, 2013: 8). Söz konusu
prim büyüme oranlarının seyrinde etkili olan branş hayat sigortacılığıdır. Avrupa
sigortacılık piyasasında sigorta yaygınlığı göstergesinde son yıllarda nispeten azalma
görülmüş olup, 2010 yılında %9,3 olan bu gösterge 2011 yılında %8,6’ya ve 2012
yılında %8,3’e gerilemiştir (European Insurance, 2013: 8).

1.2.3. Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Sigortacılık Piyasaları

Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin benzer politik, kültürel ve sosyal geçmişe
sahip oldukları söylenebilir. Nitekim 1980’li yıllarda bu ülkelerin sigortacılık piyasaları;

9

Sigorta şirketlerinin mali yeterliliğini ölçen ve sermaye yeterliliği olarak adlandırılan Solvency projesi
temel olarak, şirketin sahip olduğu yükümlülükleri karşılayacak şekilde varlıkların yeterli olmasını
içermektedir. Bu projenin temel amacı; sigorta şirketlerinin mali yapısının güçlü olmasını
hedeflemektedir. AB’de bu proje, öncelikle Solvency I olarak başlamış, daha sonra daha teknik
hesaplamalar ve kapsamlı düzenlemeler içeren Solvency II halini almıştır.
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piyasa giriş engellerinin bulunduğu, sıkı bir şekilde düzenlenen, devletin hâkim olduğu
ve yönlendirdiği bir piyasa yapısına sahip olmuştur. Sağlık ve hayat poliçeleriyle birlikte
emeklilik ürünlerinin nispeten önemi azdır (Frinquelli ve diğerleri, 1991: 1-5). Söz
konusu

engellerin

kalkması,

özelleştirme,

serbestleşme

ve

serbest

ticaretin

yaygınlaşması gibi hususlar temel olarak 1990’lı yıllardan sonra başlamıştır (Dorfman,
2008: 76).

1990’lara kadar MDAÜ’lerde sigortacılık piyasası hayli yoğunlaşmış bir yapı
göstermiştir. Diğer bir deyişle, piyasaya %90 oranında kamuya ait az sayıda sigorta
şirketinden oluşan, bu bakımdan rekabetin bulunmadığı devletçi bir yapı hâkim olmuştur
(Tipuric ve diğerleri, 2008: 1). Bu dönemde, prim büyümesinin düşük olduğu, sunulan
ürünlerin çeşitliliğinin sınırlı olduğu, sigortalı sayısının nispeten az olduğu, zorunlu
sigortalardan oluşan ve hayat dışı sigortacılığının hâkim olduğu (diğer taraftan, hayat
sigortacılığın neredeyse olmadığı) karakteristik bir yapı söz konusu olmuştur. Hasarların
ve tazminatların geç ödenmesinin yanı sıra sigortacılık konusunda kamuoyundaki bilgi
eksikliği de bu dönemin diğer karakteristik özellikleri arasındadır. Kısaca, 1990 yılı
öncesi, sigorta şirketlerinde gelişme, rekabet, ürün genişlemesi, faaliyetlerin artması gibi
hususlarda belirgin bir gelişme yaşanmamıştır (Schmögnerova, 1991: 29).

1990’lı yıllardan sonra sigortacılığa verilen önem ve piyasaya yönelik çalışmalar
artmış olup, özellikle serbestleşme süreciyle birlikte tedrici olarak bu ülkelerde
sigortacılık piyasaları gelişmeye başlamıştır. 1990’lı yıllardan sonra politik ve ekonomik
değişiklik ve özelleştirme çabalarıyla birlikte, özel sektörün piyasada hâkimiyeti artmış,
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böylece rekabet, yabancıların ülke piyasalarına girmesi, ürün yelpazesinin genişlemesi,
yerli şirketlerin prim üretim isteği gibi hususlarla, bu durum değişme yönünde eğilim
göstermiş, ancak beklenildiği gibi hızlı olmamıştır (Pye, 2005: 205-206). Her ne kadar,
2000’li yıllara kadar olan süreçte, büyük çaplı ekonomik dalgalanmalar, yüksek
enflasyon ve yatırım olanaklarının kısıtlılığı sigortacılık piyasasını etkilese de, üyeliğe
kadar, piyasaların artış trendinde olduğu görülmüştür. Bu husus, çalışmanın üçüncü
bölümünde detaylı olarak rakamsal verilerle açıklanmıştır.

2000’li yıllardan sonra ise, AB sürecinden dolayı, yasal düzenlemelerle birlikte
uyum ve şeffaflık artmış, yeni denetim sistemleri getirilmiştir. Bir anlamda, serbest
piyasa kuralları bu dönemde işlemeye başlamıştır. Bu dönemin temel olarak iki özelliği
göze çarpmaktadır: Birincisi; sigortanın tüm branşları gerek sayı olarak gerek teminat
kapsamı olarak genişlemiştir. İkincisi; neredeyse yok denecek kadar olan hayat
sigortacılığında prim üretimi ciddi oranda artmıştır (Pye, 2005: 207-210). Böylece,
sigortacılığa olan ilginin ve talebin artmasıyla birlikte prim üretiminde artış yaşanmış,
kârlı bir piyasa olmaya başlamış ve böylece sigortacılık piyasası büyümüştür. Yine bu
dönemde, yabancıların girişi de dâhil olmak üzere, sigorta şirketlerinin sayısında artış
gözlenmiştir.

MDAÜ’lerin AB’ye katılımından sonra kişi başına gelirin yükseleceği, böylece
sigortacılığa olan ilginin ve talebin de artacağı varsayımıyla, üyelik sonrası ilk 5-10
yılda sigortacılık piyasasının aşırı bir beklenti olarak AB piyasasıyla aynı seviyede
olacağı veya buna yakın bir durum sergileyeceği öngörülmüştür (Enz, 2000: 396-406).
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Benzer şekilde, Baur (2002) yaptığı çalışmada, üyelik öncesinde AB’nin mevcut
gelişmiş ülkeleriyle MDAÜ ülkeleri arasında ciddi farklılıkları ortaya çıkarmış, Doğu
Blokuyla Batı Bloku arasında sigorta kültürünün farklılığına değinmiştir. Ancak, söz
konusu çalışmada, bunun uzun vadede özellikle üyelikten sonra yerel piyasalardaki
rekabetten dolayı sigortacılık piyasasında bir konsolidasyonun olacağı belirtilerek, bu
farklılığın azalacağı ifade edilmiştir (Baur, 2002: 1-30).

Sonuç olarak, üyelikten önce bu ülkeler sigortacılık bağlamında oldukça gelişme
potansiyeline sahip piyasa yapısı sergiliyorlardı. Bununla birlikte, gelişmenin sınırlı
kalacağına ilişkin endişeler de bulunuyordu. Yukarıda da belirtildiği üzere, en büyük
endişe kaynakları olarak; kamuoyu, düzenleyici otoriteler ve sigorta şirketlerindeki
sigorta kültürü ile büyük çaplı ekonomik dalgalanmaların olacağına inanılıyordu (Baur
ve Hess, 1995: 1-24).

1.2.4. Türkiye Sigortacılık Piyasası

1980’li yılların sonuna kadar Türkiye sigortacılık piyasası devletin kontrolünde
olmuştur. Bu bakımdan, diğer MDAÜ’lerden farksızdır. 1990’lı yıllardan sonra ise,
piyasa devletçi yapıdan kurtulmasıyla birlikte liberal bir yapıya kavuşmuştur. Rekabet,
yabancıların piyasaya girmesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde artmıştır. Bunun itici gücü
ise devlet tarafından belirlenen tarife sisteminin artık özel sigortacılık piyasasına
bırakılması olmuştur. Ancak, bu durum rekabet edebilirliği düşük olduğundan küçük
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çaptaki sigorta şirketlerini daha fazla oranda etkileyerek, beklenmedik mali problemleri
beraberinde getirmiştir.

Türkiye’de sigortacılık piyasası özellikle 2000-2001 krizlerinden etkilenmiş ve
bazı sigorta şirketleri piyasadan çekilmek zorunda kalmıştır (örneğin, Akdeniz Sigorta
A.Ş., EGS Sigorta A.Ş., Kapital Sigorta A.Ş. ve Universal Sigorta A.Ş. vb). Bunun
sonucunda, 2000 yılında 63 olan sigorta şirketi sayısı 2003 yılında 55’e gerilemiştir.

Diğer taraftan, 2000’li yıllardan sonra Türkiye’nin AB’ye üye olma hedefi
dikkate alındığında ve Türkiye sigortacılık piyasası Avrupa sigortacılık piyasasıyla
karşılaştırıldığında, Türkiye sigortacılığının az gelişmiş olduğu görülmektedir. Ancak,
ülke ekonomisinde yaşanan büyümeyle birlikte, bankacılık ve sigortacılık piyasasında da
gelişmeler başlamış olup, bu dönemde yaşanan küresel ekonomik krizden çok fazla
etkilenmeden gelişme eğilimi devam etmiştir.

Son yıllarda Türkiye sigortacılık piyasasında yaşanan en önemli değişiklik; AB
mevzuatıyla uyumlu olarak 2007 yılında çıkarılan 5684 sayılı yeni Sigortacılık Kanunu
olmuştur. Bu kanun ve sonrasında yapılan ikincil düzenlemelerin revizyonuyla birlikte,
gerek AB’ye gerekse ekonominin dinamiklerine uyum sağlama açısından Türkiye
sigortacılık piyasasında önemli eşik aşılmıştır.

Sigorta yaygınlığı başta olmak üzere, prim üretimi, sunulan ürün sayısı,
sigortalılık oranı gibi hususlarda, Avrupa sigortacılık piyasasıyla karşılaştırıldığında,
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Türkiye sigortacılık piyasası nispeten düşük seviyelerdedir. Söz konusu temel
göstergeler,

ilerleyen

bölümlerde

detaylı

olarak

karşılaştırmalı

bir

şekilde

incelenmektedir. Ancak, genel olarak, AB’ye aday konumunda olan Türkiye’de
sigortacılık piyasası özellikle yabancı şirketlerin piyasaya girmesi, sermaye girişleri ve
artışları, ürün yelpazesinin genişlemesi ve sigortanın tabana yayılmasıyla birlikte hızla
gelişme göstermektedir.
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II. BÖLÜM
AVRUPA SİGORTACILIK PİYASASI

Bu bölümün amacı, Avrupa sigortacılık piyasası hakkında bilgi vermek olup,
temel olarak gerek AB’nin kendi iç dinamikleri çerçevesinde MDAÜ’lere olan ilgi
düzeyini gerekse MDAÜ’lerin AB’ye olan sigortacılık etkisini ortaya koymaktır. Bu
itibarla, öncelikle Avrupa sigortacılık piyasasında temel sigortacılık mevzuatı, tek
sigortacılık piyasası amacından bahsedilecek, daha sonra Avrupa sigortacılığının dünya
piyasasındaki yeri ve önemi, MDAÜ’lerin üyelik tarihi olan 2004 öncesi ve sonrası
dönemi, ayrıca 2007-2009 küresel ekonomik krizinin Avrupa sigortacılığına olan etkileri
incelenecektir.

2.1. Yasal Çerçeve

AB sigortacılık alanında, temel olarak 3 ana kurumun mevzuat yapılmasından
sorumlu olduğu görülmektedir. Bunlar; Avrupa Komisyonu (Komisyon), Avrupa
Parlamentosu ve son olarak Bakanlar Konseyidir (Konsey). Sigortacılık alanında temel
mevzuatın hazırlanmasında esas yetkili kurum Avrupa Komisyonu’dur. Söz konusu
Komisyon mevzuat yaparken çeşitli komitelerden destek almaktadır. Örneğin, çalışmalar
ve hazırlıklar öncelikle “Sigortacılık Komitesi” ve “Avrupa Sigortacılık ve Mesleki
Emeklilik Komitesi (EIOPA)” gibi komitelerde yapılmakta, daha sonra Komisyon
nezdinde tamamlanmaktadır. Komisyon bünyesinde faaliyet gösteren Sigortacılık
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Komitesi, özellikle AB üyesi ülkeler nezdinde direktiflerin uygulanmasından sorumlu
olup, sorunlar olduğunda inceleme yapan ve bunları raporlar haline getirip, Komisyon’a
sunan bir komite şeklinde örgütlenmiştir. Bu komitenin hukuki alt yapısı, 1991 yılında
hazırlanan 91/675/EEC sayılı Direktif uyarınca oluşturulmuştur. Destekleyici bir yapısı
olup, üye ülke temsilcilerinden oluşmaktadır (Özşar, 2007: 133).

Avrupa Tek Sigortacılık Piyasası (ATSP)10 amacına ulaşma kapsamında, AB
sigortacılık piyasasıyla ilgili direktifler (directive), tavsiyeler (recommendation),
görüşler (opinion), kararlar (decision), konsey tüzüğü (council regulation) ve uyum
tebliğleri (adaptation notice) adı altında hazırlanmış birçok yasal düzenleme mevcuttur.
Bunun yanında AB’de Adalet Divanı’nın içtihatları da yol göstermesi bakımından
önemli bir rol oynamaktadır. Bu cümleden olarak, AB sigortacılık yasal çerçevesi tek bir
düzenlemeye bağlı kalmamakta ve piyasanın dinamiklerine uygun olarak sürekli
güncellenmekte ve yeni mevzuat oluşturulmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, üye
ülkeler açısından bu yasal çerçevenin kapsamı açık ve net olup, söz konusu AB yasal
çerçeveye uyulması gerekmektedir.

Özellikle 2004 yılında gerçekleşen genişleme süreciyle birlikte söz konusu
düzenlemelerin önemi gittikçe artmış ve bir kısım düzenlemeler de, MDAÜ’lerin
10

Avrupa Tek Sigortacılık Piyasası bu bölümde ayrı bir başlık altında incelenmekle birlikte, kısaca
tanımlanırsa; sigorta şirketlerinin ürünlerini AB üyesi ülkelerde serbestçe satabildikleri, kişilerin de
sigortacılık işlemleri için kendi yerleşik bulundukları ülke dışındaki herhangi bir üye ülkede faaliyet
gösteren sigorta şirketlerine başvurabildikleri bir piyasayı işaret etmektedir. Bu nedenle sadece rekabet
değil, aynı zamanda kişilerin talep ettikleri sigorta ürünlerini daha uygun koşullarda bulmasını sağlayacak
tek bir piyasa tipi öngörülmektedir (Özşar, 2007: 30).
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kendine özgü piyasa yapıları dikkate alınarak gözden geçirilmiştir. Bu minvalde, AB’ye
aday konumunda olan ülkeler veya üye olmayı hedefleyen ülkelerin, sigortacılığa ilişkin
söz konusu düzenlemelerde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Çalışmanın Giriş bölümünde belirtildiği üzere, AB’deki sigortacılıkla ilgili yasal
düzenlemeler gerek ABD gerekse Türkiye düzenlemeleriyle karşılaştırıldığında, AB
mevzuatının sayısal olarak fazla olduğu, ayrıca detaylı düzenlemeler içerdiğini söylemek
mümkündür. Nitekim ABD’de sigortacılık mevzuatı büyük ölçüde eyalet nezdinde
hazırlanmakta olup, her eyaletin kendine özgü düzenlemeleri mevcuttur. AB’de ise
mevzuatın ana çerçevesi Avrupa Komisyonu nezdinde belirlenmekte, ancak yerel
piyasalara (üye ülkelere) ana mevzuat çerçevesi ile çelişmemesi koşuluyla kendi
ülkelerine özgü koşullar çerçevesinde serbestçe mevzuat yapma yetkisi verilmektedir.

AB’deki düzenlemeler daha çok tek sigortacılık piyasasının sağlamlaştırılmasına
yönelik olup, rekabet, lisanslama ve üye ülkeler arasındaki sınır ötesi faaliyetler
düzenlenmektedir. Ayrıca, piyasanın dinamiklerine bağlı olarak piyasada ortaya çıkan
aksaklıkları gidermeye veya yeni iş alanlarının düzenlenmesine yönelik mevzuat
çalışmaları yapılmaktadır. Ancak, tüm mevzuat çalışmalarında, bir ortak sigortacılık
piyasasının oluşturulması ve rekabet unsurunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Diğer
bir deyişle, her ülkenin kendine özgü sigortacılık yasal düzenlemesi mevcuttur. Ancak,
söz konusu yerel ülke mevzuatındaki üye ülkeye özgü düzenlemelerin, AB yasal
çerçevesine aykırı olmaması gerekmektedir.
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AB’deki branş ve alan bazındaki sigortacılık düzenlemeleri aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:

Tablo 1: AB'deki Sigortacılık Düzenlemeleri
Düzenlemeler

Düzenleme Sayısı

1

Hayat /Life

7 Direktif, 3 Uyum Bildirisi

2

Hayat Dışı /Non-life

14 Direktif

3

Muhasebe /Accounting

3 Direktif

4

E-Ticaret /E-Commerce

1 Direktif

5

Sigorta Grupları /Insurance Groups

1 Direktif

6

Mali Gruplar /Financial Conglomerates

1 Direktif

7

Sigorta Aracıları / Insurance Mediation

2 Direktif, 1 Öneri
5 Direktif, 3 Öneri, 11 Karar, 1

8

Oto Sigortaları / Motor Insurance

Uyum Bildirisi

9

Reasürans / Reinsurance

2 Direktif, 1 Uyum Bildirisi

10

Sermaye Yeterliliği / Solvency

2 Direktif, 3 Uyum Bildirisi

11

Kuruluş / Winding-up

1 Direktif

Avrupa Sigortacılık ve Mesleki Emeklilik
12

Komitesi (European Insurance and Occupational

2 Direktif, 2 Karar

Pensions Committee)
1 Direktif, 1 Karar ve 1 Konsey
13

Uluslararası Anlaşma

Tüzük

Kaynak: Avrupa Komisyonu , http://ec.avropa.eu/.
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Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, AB’de sigortacılık alanındaki temel yasal
düzenleme alanları oldukça geniş olup, bu alandaki düzenleme sayıları da fazladır.
Hâlihazırda sigortacılık alanında yürürlükte olan 42 direktif, 4 tavsiye, 8 uyum tebliği,
14 karar ve son olarak bir müstakil konsey tüzüğü bulunmaktadır.

2.1.1. Direktifler

AB sigortacılık alanında temel yasal düzenlemeler çoğunlukla “direktifler”
şeklindedir. Bu nedenle, mahiyeti gereği sigortacılık direktiflerine ilişkin ilave bilgi
vermek yerinde olacaktır. Yukarıda belirtildiği üzere, sigortacılık alanında yürürlükte
olan toplam 42 adet direktif mevcut olup, bu direktifler Avrupa Birliği Resmi
Gazete’sinde yayımlanmaktadır.

Söz konusu direktif çalışmalarına, Avrupa Birliği’nin kuruluşuyla birlikte 1960’lı
yılların başlarında oluşturulan “Genel Program” ile birlikte başlanmıştır. Hayat ve hayat
dışı alanındaki ilk direktifler, 1970’li yılların başlarında tamamlanmıştır. Hayat sigortası
alanındaki ilk düzenleyici direktif 1979 yılında yapılmıştır. Hayat sigortası alanında
ikinci düzenleyici direktif hizmet sunumu serbestisini etkinleştirecek tedbirleri öngören
90/619/EEC sayılı direktif olmuştur. Bu direktif 79/267/EEC sayılı direktifin tadili
şeklindedir (Avrupa Komisyonu, http://ec.avropa.eu/internal_market/insurance/).
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Hayat dışı sigortacılıkla ilgili ilk direktif 1973 tarihli 73/239/EEC sayılı direktif
olup, mezkûr direktif hizmet sunumu serbestisini öngören düzenlemeleri içeren
88/357/EEC direktifi ile tadil edilmiştir. 1992 yılında ise sigorta denetimi, sigorta
yatırımlarını içeren uluslararası kuralların koordine edilmesi, teknik karşılıklar, sigorta
faaliyetlerinin takibi ve bu faaliyetlere erişim gibi hususları içeren üçüncü düzenleyici
direktif olan

92/49/EEC

sayılı

direktif

yayımlanmıştır

(Avrupa

Komisyonu,

http://ec.avropa.eu/internal_market/insurance).

1970’li yıllarda yapılan hayat ve hayat dışı direktifler “ilk dönem direktifleri”,
sonraki yıllarda hazırlanan örneğin 1980’li yılların sonunda yapılan direktifler “ikinci
dönem direktifleri” şeklinde tanımlanmaktadır (Nemeth, 2001: 23 ve 29). Daha sonraki
dönemde ise “üçüncü dönem direktifleri” yapılmıştır (Nemeth, 2001: 32 ve 40).

İlk dönem direktifleri; şirket kuruluşları ve faaliyetleri üzerine yoğunlaşmakta
olup, bir üye ülkeden lisans almış sigorta şirketine diğer üye ülkelerde yardımcı birimler,
şubeler veya acenteler açabilme yetkisi verilmiş, ancak kişiler açısından sınırlamalar
getirmiştir. Örneğin bir üye ülkenin vatandaşı olan sigortalıların diğer üye ülkelerden
doğrudan sigorta satın almaları engellenmiştir. Bu bakımdan, ilk dönem direktifleri
serbestleşmenin sınırlı olduğu düzenlemeler içermektedir (Sterzynski, 2003: 43).

İkinci dönem direktifleri; sigorta şirketlerinin üye ülkelerde üstlendikleri risklere
kontrol getiren ve denetim mekanizmasının arttığı direktifler dönemi olup, ayrıca kişiler
açısından kolaylıklar getirerek istedikleri ülkeden daha uygun koşullarda sigorta satın
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alabilmeleri imkânı getirilmiştir. Genellikle sigortacılık hizmetlerinin serbestleştirildiği
dönem olarak bilinmektedir. Ayrıca bu dönem direktifler ülke mevzuatlarının
uyumlaştırılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir (Enssfellner ve Dorfman, 1998:
51).

Üçüncü

dönem

direktifleri;

bireysel

sigortaların

ve

yeni

ürünlerin

yaygınlaşmasıyla birlikte üye ülkeler arasındaki sigortacılık faaliyetlerini düzenleyen,
sigorta tarifelerini ve ön fiyat kontrollerini kaldıran (1 Temmuz 1994), sigorta primlerini
sigortalı

ile

sigortacı

arasında

serbestçe

oluşturan,

tek

sigorta

piyasasının

oluşturulmasına yönelen, sigorta şirketlerinin üye devletler nezdinde faaliyetlerinin
yaygınlaştırılmasına yönelik sınırlamaları kaldıran, şirket içi yönetim, risk birimleri,
denetim mekanizmalarının etkin olarak kullanılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen
mali tabloların uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenmesini ve açıklanmasını
öngören direktiflerdir. Ayrıca, söz

konusu

dönem

şirket mali bünyelerinin

güçlendirilmesine yönelik ilave tedbirlerin getirildiği bir dönem olmuştur (Cummins ve
Weiss, 2004: 217; Hess ve Trauth, 1998: 92).

Özellikle son dönemdeki direktifler “Avrupa Tek Sigortacılık Piyasasının
(ATSP)” geliştirilmesine yönelik kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Günümüzde
yapılmakta olan yasal düzenleme çalışmalarında, AB tek bir sigortacılık piyasasının
güçlendirilmesi vurgusu dikkati çekmektedir.
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Temel olarak direktiflerin yapısı sigortacılık alanında genel bir çerçevenin
belirlenmesi şeklinde olup, üye ülkeler için geniş ölçüde esnekliğe imkân tanımaktadır.
Çünkü üye ülkelerin kendi mevzuatlarını direktiflere uyumlu hale getirebilmeleri
açısından bu esnekliğin bulunması gerekmektedir. Bu anlamda, üye ülkeler direktiflere
aykırı olmamak kaydıyla kendi sigortacılık mevzuatlarını direktiflere uyarlayabilmekte
veya yeni hükümler getirebilmektedir.

Ayrıca, hayat ve hayat dışı direktiflerin yanı sıra motorlu araç sigortaları, sigorta
şirketlerinin yıllık bilanço ve gelir tabloları, yükümlülük karşılama yeterliliği, e-ticaret,
reasürans, sigorta grupları, finansal gruplar, aracılar ve tasfiye gibi alanları düzenleyen
pek çok direktif bulunmaktadır.

2.1.2. Diğer Düzenlemeler

Bu gruptaki düzenlemeler, Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, kararlar, tavsiyeler,
uyum tebliğleri ve konsey tüzüğü şeklindedir. Direktifler yasal çerçevenin gövdesini
oluştururken, diğer mevzuat düzenlemeleri daha ziyade direktiflerin açıklanması
şeklinde olup, detay konularda düzenlemeler içermektedir.11 Söz konusu düzenlemeler
daha çok yol göstermeye, açıklama getirmeye ve sorun çözmeye yöneliktir. Bu
minvalde, sigortacılık alanında belirli konularda anlaşmazlığa düşüldüğünde veya bir
11

Örneğin, bir üye ülkede karşılaşılan bir sorun veya münferit bir konunun Avrupa Komisyonu’na
yöneltilmesi sonucu yapılan değerlendirmede, piyasa şartlarında şayet diğer üye ülkelerde de aynı sorun
gündeme gelebilecekse, tüm üye ülkelere teşmil olmak üzere bir tebliğ veya tavsiye kararı şeklinde
düzenleme yapılabilmektedir.
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konunun netleştirilmesi gerektiğinde, Avrupa Komisyonu tarafından özellikle kararlar ve
tavsiyeler şeklinde mevzuat yapıldığı da sıkça müşahede edilmektedir.

2.2. Avrupa Tek Sigortacılık Piyasası

AB’nin mali hizmetler alanındaki öncelikli hedeflerinden biri, üye ülke
sigortacılık piyasalarının iş kurma hakkı ve hizmet sunma serbestisi çerçevesinde
karşılıklı olarak açılmaları ve ortak düzenleyici kurallar çerçevesinde etkin işleyen ortak
bir piyasanın oluşturulmasıdır.

Avrupa Tek Sigortacılık Piyasası; sigorta şirketlerinin ürünlerini AB üyesi
ülkelerde serbestçe satabildikleri, kişilerin de sigortacılık işlemleri için kendi yerleşik
bulundukları ülke dışındaki herhangi bir üye ülkede faaliyet gösteren sigorta şirketlerine
başvurabildikleri bir piyasayı işaret etmekte olup, bu nedenle sadece rekabet değil, aynı
zamanda kişilerin talep ettikleri sigorta ürünlerini daha uygun koşullarda bulmasını
sağlayacak ortak bir piyasa tipini öngörmektedir (Özşar, 2007: 30). Geniş ve tek bir
sigorta piyasasıyla AB, şirketlerin rekabet edilebilirliğini artırmayı, tüketicilerin daha
uygun koşullarda sigorta ürünlerine erişimini, sigortacı ile sigortalı arasındaki güveni
amaçlamaktadır.

AB bölgesinde sadece sigortacılık piyasasında değil, tüm mali alanlarda tek bir
piyasa öngörülmekte ve bu oluşum tüm AB kurumları nezdinde bir öncelik olarak kabul
edilmektedir. Sigortacılık tek piyasasının oluşturulma geçmişi, Avrupa Ekonomik
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Topluluğu’nu (AET) kuran 25 Mart 1957 tarihli Roma Antlaşması ile başlamış, diğer
kurucu anlaşmalarla12 devam etmiştir (Atalay, 2004: 9). Son olarak 1 Aralık 2009
tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması, Avrupa Topluluğu'nu Kuran Antlaşma'nın
adını “Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak değiştirmiştir. Kurucu
anlaşmalarda tadil yapan ve konsolide bir yapı içeren Lizbon Antlaşması’nda, mali
hizmetler başlığı altında sigortacılık hizmetleri 2. ve 3. bölümlerde yeniden
düzenlenmiştir. Nitekim tek sigortacılık piyasasının hukuki dayanağını oluşturan söz
konusu Antlaşma’nın “Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı”na ilişkin
hususlar 56-62. maddelerde ve “İş Kurma Hakkı13”na ilişkin hususlar ise 49-55.
maddelerde düzenlenmiştir.

Bu antlaşmada sigortacılık alanında tek bir pazarın oluşturulması kurgulanmıştır.
Bunun sonucu olarak, özellikle üçüncü dönem direktiflere bakıldığında, AB
Komisyonu’nca hazırlanan mevzuatın temelinde, kişi, mal ve hizmetlerin serbestçe
dolaştığı tek bir Avrupa sigortacılık piyasasının oluşturulmuş olduğu müşahede
edilmektedir. Özel olarak, tek bir sigortacılık piyasasının kurulması, 1973 yılında
hazırlanan ilk hayat dışı direktifinde işaret edilmiş, daha sonra 1994’te başlatılan üçüncü
direktiflerin tamamlanmasıyla birlikte işlerlik kazandırılmıştır (Bloeat, 1995: 45).
Gelinen aşamada, tek bir sigortacılık piyasasıyla ilgili olarak henüz söz konusu amacın

12

Avrupa Tek Senedi (1987), Avrupa Birliği Antlaşması (1993), Amsterdam Antlaşması (1999), Nice
Antlaşması (2003) ve Lizbon Antlaşması (2009).
13
İş Kurma Hakkı çerçevesinde, sigorta şirketleri bir başka üye ülkede oranın vatandaşları ve şirketleri
gibi aynı kurallara tabi olmakta, şirketin ana merkezi haricinde üye ülkelerde serbestçe şube ve acente
açabilmektedirler. Bu konuda ilave açıklamalar ilerleyen kısımlarda yapılmıştır.

32

tam olarak gerçekleştirilmediği, bu nedenle AB içinde genişlemeden ziyade
derinleşmenin sağlanması gerektiğine ilişkin tartışmalar mevcuttur. Nitekim söz konusu
tartışmalar arasında tüm üye ülkelerde tüm sigorta ürünleri için tek bir fiyat uygulanması
hususu yer almaktadır (Acar, 2011: 66). Özellikle Batı Avrupa ile MDAÜ’ler ve Birliğe
katılan son üyeler arasında, gerek ülke gelişmişlik düzeyleri, gerek sigortacılık piyasaları
arasındaki farklılıklar ve gerekse kişilerin sigortaya yönelik talepleri arasındaki
farklılıklardan dolayı söz konusu tek fiyat uygulamasının hayata geçirilmesinin zor
olduğu ortaya çıkmaktadır.

AB’nin tek bir sigortacılık piyasasının oluşturulmasının arkasında birçok saik
vardır. Rekabetin yanı sıra sigortacılığın geliştirilmesi, istihdam, tasarruflar ve
getirilerinin artırılması, yatırım gelirlerinin ve piyasadaki likiditenin artırılması gibi
hususlar bunlardan bazılarıdır. Söz konusu unsurlar, tek bir piyasanın oluşturulması için
önemli saikler olsa da, gerek ülkeler bazında gerekse sigorta şirketleri arasındaki
rekabetin artması, müşterilere daha geniş yelpazede nitelikli ürün sunulması, sigortacılık
ürünlerinin uygun koşullarda daha düşük fiyatlardan satın alınması imkânının ortaya
çıkması gibi hususlar da önemli hale gelmiştir (Hogan, 1995: 329). Ancak, sigortacılık
ortak piyasasının oluşturulmasında ana amaç; üye ülkeler arasında engellerin kalktığı
rekabetçi bir piyasada ve sigorta şirketlerinin ve sigortalıların herhangi bir kısıtlamayla
karşılanmaksızın serbestçe sigorta ürünlerini alıp satabildikleri bir ortamda sigorta
yaygınlığının, diğer bir deyişle sigortacılık piyasasının ekonomideki payının
artırılmasıdır.
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Üçüncü

dönem

direktifleri

oluşturulmaya

başlamadan

önce,

Avrupa

Komisyonu’nun önünde tek bir sigortacılık piyasası kurgusunda 2 model bulunmaktaydı
(Ennsfellner ve Dorfman, 1998: 37). Birincisi “Kıta Avrupası Modeli” olarak
adlandırılan, daha çok kamunun rolünün önemli olduğu, sigorta poliçeleri, yükümlülük
karşılama yeterliliği, garanti fonu gibi birçok konunun devletin kontrolünde olacağı ve
düzenleneceği bir

yapıdır.

Diğer

model

ise,

“Anglosakson”

modeli olarak

adlandırılmaktadır. Bu modelde, deniz nakliyat sigortacılığının ön planda olduğu,
rekabete açık ve liberal bir yapı öngörülmektedir (Özşar, 2005: 370). AB
uygulamalarından, Komisyon’un uygulamakta olduğu yaklaşımın liberal bir yapı içeren
Anklosakson modeline yakın olduğunu söylemek mümkündür. Burada, kamu
müdahalesinin en aza indirilmesi hedeflenmekte, ancak belirli durumlarda kanun
koyucuya başvurulması öngörülmektedir.

Özetle, Avrupa tek sigortacılık piyasasında ana amaç, rekabetçi bir piyasada
sigorta yaygınlığının artırılması, bu kapsamda, tüketicilere nitelikli ve daha uygun fiyata
sigorta ürünlerinin sunulması, ayrıca geniş yelpazede ürün sayısının artırılması ve
sigortacılıkta esas olan güven unsurunun sigortalı ve sigorta şirketi arasında tesis
edilmesi, sigorta şirketlerinin üye ülkelerde engellemelerle karşılaşmadan faaliyette
bulunabilmesi (iç sınırların bulunmadığı bir alan), bunun sonucunda sigortacılık
piyasasının ekonomideki payının istikrarlı bir şekilde artırılmasıdır.
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Sonuç olarak, Avrupa tek sigortacılık piyasasının oluşumunda yasal alt yapı çok
önemli bir husus olup, söz konusu birinci, ikinci ve üçüncü dönem direktiflerle
sağlanmış bulunmaktadır.

2.2.1. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı

AB’nin tek bir sigortacılık piyasası kurgusunda ortak hedef; malların, kişilerin ve
sermaye ile birlikte son yıllarda önem kazanan hizmetlerin serbest dolaşımıdır. Bu
hizmetlerin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan diğer üye ülkelerde serbestçe
sunumuna ilişkin hususlar, Lizbon Antlaşması’nın 56. – 62. maddeleri arasında
düzenlenmiştir.

Burada “iş kurma hakkı”na ilişkin ilave bilgi vermek gereklidir. Zira iş kurma
hakkı çerçevesinde sigorta şirketleri bir başka üye ülkede o ülkenin vatandaşları ve
şirketleri gibi aynı kurallara tabi olmakta, şirketin ana merkezi haricinde üye ülkelerde
serbestçe şube ve acente açabilmektedirler. Söz konusu iş kurma hakkı düzenlemesi
Lizbon Antlaşması’nın 49. - 55. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İş kurma hakkı
çerçevesinde, AB üyesi bir ülke vatandaşı olan serbest meslek sahibi kişiler veya tescilli
ofisi, merkezi söz konusu üye ülkede bulunan şirketler, başka bir AB üyesi ülkede
“sürekli ikamet” hakkına sahip olarak bir ticari faaliyette bulunabilmektedir. Üye ülkeler
açısından sürekli ikamet ilkesi gereği şirketlerin farklı koşullara tabi tutulması mümkün
bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir AB üyesi vatandaşının başka bir ülke sınırları
içerisinde iş kurma hakkına ilişkin tüm kısıtlamalar yasaklanmıştır (Kumcu, 2009: 96).
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Bazı durumlarda hizmet sunumu serbestisi ile iş kurma hakkını birbirinden ayırt
etmek zor olabilmektedir. Çünkü her iki durumda, AB üyesi bir ülkenin vatandaşı diğer
ülke vatandaşlarıyla aynı muameleyi görmekte ve aynı haklara sahip olmaktadır (Atalay,
2004: 14-15).

2.2.2. Mali Hizmetler Eylem Planı

Mali Hizmetler Eylem Planı (Financial Services Action Plan, FSAP), AB’de
1999 yılında oluşturulmuş ve tüm mali hizmetler dâhil tek bir sigortacılık piyasasını da
öngören plandır. Bu planın 42 maddesi mevcut olup, tüm mali piyasalara yöneliktir. Üye
ülkeler bu plana büyük oranda sadık kalarak yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
Türkiye de bu kapsamda aday ülke olarak, bu planın gereğini yerine getirmekte ve
düzenli olarak (her yıl) plan kapsamındaki yükümlülüklerini karşılamaya çalışmaktadır
(Hazine Müsteşarlığı, www.sigortacilik.gov.tr).

2.3. Avrupa Sigortacılık Piyasasının Genel Görünümü

Avrupa sigortacılık piyasası, 2004 yılından sonra ve özellikle piyasa şartlarına
bağlı olarak son yıllarda daralan bir piyasa yapısı arz etmektedir. Nitekim ekonominin
yavaşlaması ve harcama eğiliminin gerilemesi, genişleme ve derinleşme sürecinde
yaşanan sorunlar ve 2007-2009 küresel ekonomik kriz bu daralmada önemli bir rol
oynamaktadır (FCIC, 2011: 15). Doğal olarak bu unsurlar, Avrupa’da faaliyet gösteren
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hayat sigortacılığı alanında faaliyette bulunan şirketler başta olmak üzere tüm sigorta
şirketlerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Aşağıda başlıklar halinde, krizden etkilenen Avrupa sigortacılık piyasasının
genel görünümü verilerle ortaya konmaktadır.

2.3.1. Avrupa Sigortacılık Piyasasının Dünya Piyasasındaki Yeri

Avrupa sigortacılık piyasasının prim üretimi bakımından, 2012 sonu itibariyle
dünya sigortacılık piyasasındaki payı yaklaşık %34’tür. Kuzey Amerika %30 ve Asya
%29’luk payları ile Avrupa’yı takip etmektedir (CEA, 2013: 13). Görüleceği üzere,
Avrupa sigortacılık piyasası dünya genelinde en büyük paya sahiptir. Ayrıca, Avrupa’da
2002 yılında 5,100 olan sigorta şirketi sayısı 2012 yılında 5,926’ya yükselmiştir. Bu
artışta özellikle 2004 yılındaki AB’ye katılan ülkeler (MDAÜ’ler) etkili olmuştur.
Ayrıca, Avrupa sigortacılık alanında doğrudan istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 971
bin kişidir (CEA, 2013: 61). Dolayısıyla, dolaylı istihdam da dikkate alındığında
Avrupa’da sigortacılık piyasası önemli ölçüde istihdam olanağı sağlamaktadır.
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Grafik 1: Avrupa Sigortacılık Piyasasının Dünya Piyasasındaki Payı
Prim Üretimleri
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Kuzey Amerika Güney Amerika
ve Karayipler

Avrupa

Asya

Afrika

Kaynak: CEA verileri, 2013.

2.3.2. Avrupa Sigortacılık Piyasasının Büyüklüğü

AB genişleme süreciyle birlikte Avrupa’nın sigorta prim üretimi artmıştır. Söz
konusu büyüklüğü analiz ederken, sigortacılık piyasasında kullanılan ve bu piyasanın
genel görünümünü yansıtan aşağıdaki temel sigortacılık verilerden faydalanılacaktır.

2.3.2.1. Prim Büyüklüğü

Prim üretimleri tüm sigortacılık piyasaları açısından önemli bir gösterge
niteliğindedir. Nitekim “sigorta yaygınlığı” verisi hesaplanırken, prim üretimi
rakamından faydalanılmaktadır.
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Dünya genelinde 2007-2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik krizden
Avrupa sigortacılığı sınırlı da olsa etkilenmiştir. 2010 yılında ise kriz yıllarına göre bir
toparlanma meydana gelmiştir. Örneğin, toplam prim üretimi 2010 yılında bir önceki
yıla nispetle %4,2 oranında artmıştır. Ancak, piyasada 2010 yılında görülen
toparlanmanın devamı gerçekleşmemiş olup, 2011 yılında bir önceki yıla nispetle
yaklaşık %3,2 oranında küçülme olmuştur. Bu küçülmenin arkasında yatan neden,
%60’lık bir paya sahip olan hayat sigortacılığının bir önceki yıla nispetle yaklaşık %6
oranında daralmasıdır. Zira bu dönemdeki yüksek faiz oranları nedeniyle bankacılık
kredilerine olan talep azalmış, kredilerin azalmasıyla birlikte özellikle kredilerle birlikte
verilen hayat sigortalarına yönelik talep düşmüştür. AB sigortacılık piyasasında 2010 ve
2011 yıllarına ilişkin prim üretimi verileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Tablo 2: Avrupa Sigortacılık Piyasasının Toplam Prim Üretimi
Prim Üretimi (Milyar Avro)
2008

2009

2009/2008
2009
(%)

2010

2010/2009
(%)

2010

2011

2011/2010
(%)

2011

2012

2012/2011
(%)

Hayat

642

648

0,9%

648

677

4,5%

677

633

-6%

633

655

Hayat Dışı

418

411

-1,7%

411

427

3,9%

427

439

3%

439

459

5%

1.060

1.059

-0,1%

1.059

1.104

4,2%

1.104

1.072

-3%

1.072

1.114

4%

Toplam

Kaynak: CEA Verileri, 2012 ve www.insuranceinsight.com

Söz konusu tablodaki verilerden, gerek hayat piyasasında gerekse hayat dışı
sigortacılık piyasasında 2012 yılında bir iyileşme olduğu görülmektedir. Prim
üretiminde bir önceki yıla oranla yaklaşık %4 oranında artış gerçekleşmiştir.
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3%

2.3.2.2. Sigorta Yaygınlığı

Sigorta yaygınlığı, bir ülkede sigorta piyasasının gelişmişliğini ve sigortacılık
faaliyetlerinin genel durumunu göstermesi bakımından önemli bir göstergedir. Bu
bakımdan, Avrupa piyasasının sigorta yaygınlığını ortaya koymak, piyasanın genel
durumunu görmek bakımından faydalı olacaktır. Avrupa’da ortalama sigorta yaygınlığı,
2010 yılında %9,3 iken, piyasadaki daralma sonucu 2011 yılında %8,6’ya gerilemiştir.
2012 yılında ise %8,3 olarak gerçekleşmiştir.

2.3.2.3. Kişi Başına Sigorta Primi

Kişi başına düşen sigorta primi, “kişi başına düşen gelir” verisinde olduğu gibi
bir ülke vatandaşlarının sigorta ürünlerine yönelik harcamalarının düzeyini göstermekte
olup, önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Avrupa sigortacılık piyasasında 2011
yılında kişi başına sigorta harcaması yaklaşık 2.006 Avro olarak gerçekleşmiştir. Bu
rakamın 1.072 Avrosu hayat ve 744 Avrosu hayat dışı sigortacılığı prim üretiminden
kaynaklanmıştır. Geri kalan 190 Avro ise sağlık sigortası harcamalarına ilişkindir. Bir
önceki yılın verilerine kıyasla, 2011 yılında kişi başına prim üretiminde 68 Avroluk bir
azalma gerçekleşmiştir (CEA, 2011: 8). Buna göre kişi başına sigorta primi 2011 yılında
bir önceki yıla göre %3,6 oranında gerilemiştir.
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Esasında kişi başına sigorta primi kişinin elde ettiği gelirle doğrudan bağlantılı
olduğundan, söz konusu gelirin yüksek olduğu İngiltere, Lüksemburg, Hollanda,
Almanya gibi ülkelerde kişi başına sigorta harcaması da diğer ülkelere nazaran
yüksektir.

MDAÜ’lerde ise, bu harcama daha çok hayat dışı sigorta ürünlerine ilişkindir.
Fakat tahmin edileceği üzere, MDAÜ’lerde kişi başına sigorta primi, özellikle
Avrupa’nın gelişmiş ülkeleriyle ve Avrupa ortalamasıyla karşılaştırıldığında, oldukça
düşük seviyelerdedir. Bu ülkelerde kişi başına sigorta primi rakamları ortalama 1.000
Avro’nun altındadır (CEA, 2011: 14).

Türkiye’de ise, söz konusu kişi başına sigorta primi rakamı oldukça düşük
seviyelerdedir. Avrupa bölgesinde kişi başına prim yoğunluğunun en yüksek olduğu
ülkeler Danimarka, Norveç, İsviçre ve Hollanda’dır. 2011 yılında sigortacılık
piyasasındaki daralma sonucu İtalya (%-13), Fransa (%-9) ve İrlanda (%-12) gibi
ülkelerde kişi başına prim üretimi rakamlarında yüksek oranlı düşüşler olmuştur (CEA,
2013: 16).

2.3.2.4. Dağıtım Kanalları

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Avrupa bölgesinde de sigorta şirketleri
poliçelerini çeşitli dağıtım kanalları üzerinden pazarlamaktadır. Bunlardan en çok
bilineni ve Türkiye’de de yaygın olanı, başta sigorta acenteleri olmak üzere, brokerler ve
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banka sigortacılığı (bankasürans) şeklindedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra satışa
sunulan sigorta ürünlerinin çeşitliliği önemli ölçüde artmıştır (Copp ve diğerleri, 2010:
2). Türkiye de dâhil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde teknolojik gelişmelerden
dolayı internet ve mobil telefonlar yeni bir dağıtım kanalı olarak ortaya çıkmış, bunun
üzerine sigorta şirketleri çoklu dağıtım kanalı stratejisini yoğun olarak kullanmaya
başlamıştır.

Hayat

sigortacılığında

en

yaygın

olarak

kullanılan

dağıtım

kanalı,

Bankasürans’tır. Bankasürans modeli Avrupa’da 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır
(Dorval, 2002: 304). Bankasüransın payı İspanya, İtalya gibi Güney Avrupa ülkelerinde
ortalama %50, Fransa’da %61 ve Avusturya’da ise %63 seviyesindedir (CEA, 2013:
41). Hayat dışı sigortacılığı alanında ise Türkiye’de olduğu gibi acenteler ve brokerler
dağıtım kanalı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

2.4. 2004 Yılı Öncesi Avrupa Sigortacılık Piyasası

Avrupa sigortacılık piyasası; 1990-2000 yılları arasında nispeten istikrarlı bir
dönem geçirmiştir. Söz konusu dönemde, her ne kadar Asya Krizi yaşanmışsa da
Avrupa tek sigortacılık piyasasının oluşturulmasıyla birlikte AB bölgesi diğer piyasalara
nazaran en az etkilenen bölge olmuştur (A.M. BEST, 2001: 1). 2000’li yılların başında
ise Avrupa bölgesinde birleşme ve satın almalar (mergers & acquisition) yaygınlaşmış
ve stratejik iş birliği alanları oluşturularak yeni sigortacılık alanlarına (örneğin kredi
sigortası gibi) yönelim olmuştur. Kısacası, AB bölgesi sigortacılık anlamında nispeten
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istikrarlı bir görünüm arz etmekle birlikte, bu bölgeyi sürekli olarak bir değişimin
yaşandığı bir bölge olarak da tanımlamak mümkündür.

SwissRe reasürans şirketince 2005 yılında yayımlanan ve MDAÜ’nin katılım
öncesi durumunu gösteren SİGMA çalışmasına göre; 2004 yılında AB1514 ülkelerinin
Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) toplamı yaklaşık 12 trilyon Dolar15, nüfusu toplam
380 milyon, enflasyon oranı da ortalama %1,616 seviyesindedir (SİGMA, 2005: 7-16).

Yine söz konusu çalışmaya göre, katılım öncesi AB üye ülkelerinin sigortacılık
piyasalarının GSYİH içindeki payı (AB15) yaklaşık %917 iken (1,1 trilyon Dolar),
MDAÜ ülkelerinin payı nispeten daha düşük bir oran olup yaklaşık %3 olarak
gerçekleşmiştir. Esas olarak, bu durum MDAÜ’nin gelişmeye açık bir potansiyelinin
bulunduğunu göstermektedir. AB15’in prim üretimi olarak dünya piyasasından aldığı
pay ise yaklaşık %33 civarındadır. Kişi başına sigorta primi yaklaşık 2.350 Dolar olarak
gerçekleşmiştir (SIGMA, 2005: 33, 34 ve 40). Sigorta şirketi sayısı 2004 yılı itibariyle
3.944 (OECD Stats, http://stats.oecd.org) olup, pazar payı yüksek ve portföyü geniş olan
başlıca şirketler Axa, Allianz, Generali ve Zürich’tir (SIGMA, 2005: 13).

14

Bu ülkeler; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya,
Danimarka, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Portekiz ve Lüksemburg’tur.
15
Çalışmanın tamamında, aksi belirtilmedikçe ABD Doları kastedilmektedir.
16
Söz konusu enflasyon rakamı MDAÜ ülkelerinin katılımından önceki durumunu göstermekte olup,
AB15’in 2004 yılı içindeki “ortalama” enflasyon rakamını belirtmektedir.
17
Söz konusu rakamlar 2000-2004 yılları arasındaki “ortalama” piyasa durumunu göstermektedir. Çalışma
kapsamında 2000 yılı öncesi verilerine yer verilmemiştir. Ancak, genel olarak piyasanın gelişiminden ve
dinamiklerinden bahsedilirken zaman zaman 2000 yılı öncesindeki durumdan da bahsedilmiştir.
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2.5. 2004 Yılı Sonrası Avrupa Sigortacılık Piyasası

2004 yılında AB’ye 10 yeni ülkenin katılımıyla birlikte, AB’nin etki ve aksiyon
alanı genişlemiştir. Söz konusu genişleme daha çok Avrupa’nın Doğusuna yönelik bir
genişleme şeklinde olup, hem ekonomik büyüme hem de gelişme açısından bir
momentum oluşturmuştur (Müller-Reichart, 2005: 285).

MDAÜ’lar 2005 yılı itibariyle nüfus olarak AB25’in %18’ini oluşturmuştur. AB
açısından duruma bakıldığında, MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarında büyük bir
gelişme potansiyeli söz konusu olmuştur. Birleşme sonrasında, gerek tüketici sayısına
gerek katma değer oluşturacak alanlara bakıldığında söz konusu potansiyel zaten açığa
çıkmıştır. Ayrıca, genişlemeyle birlikte yaklaşık 100 milyon ilave tüketici, küresel
piyasa ekonomisinin nimetlerinden faydalanabilecek duruma gelmiştir.

Söz konusu genişlemeyle birlikte Avrupa bölgesinde mali piyasaların
bütünleşmesi noktasında önemli bir adım atılmıştır. AB25 ülkelerinin sigortacılık
piyasalarının da kendi aralarında bütünleşmesi GSYİH ile birlikte sigorta yaygınlığını,
ürün çeşitliğini, rekabeti ve nihayetinde o ülkede yaşayan insanların sigorta
hizmetlerinden faydalanma imkânlarını artırmıştır (Müller, 2004: 139).

MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarına bakıldığında, bu ülkeler oldukça küçük ve
henüz olgunlaşmamış bir piyasa yapısına sahiptiler. Yabancı sigorta şirketlerinin bu
piyasalara girişleriyle birlikte, çok kısa bir zaman içerisinde Çek Cumhuriyeti,
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Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde ortaklık payı ve prim üretimi bakımından yabancı
sermayenin payı %90’lara kadar yükselmiştir (Tipuric ve diğerleri, 2008: 112 ve 113).

MDAÜ’lerinde

2010

yılında

prim

üretimi

8,2

milyar

Dolar

olarak

gerçekleşmiştir. Bu rakam Batı Avrupa ülkelerinin yaklaşık %6’sına karşılık
gelmektedir. 2007-2009 yıllarında etkisi görülen küresel ekonomik ve mali kriz
nedeniyle, bu ülkelerde prim üretimi yüksek oranlarda daralmış, 2009 yılında neredeyse
10 yıl öncesinin seviyelerine gerilemiştir. 2010 yılında prim üretiminde bazı ülkelerde
düzelmeler olmasına rağmen, diğerlerinde prim üretimindeki daralma eğilimi devam
etmiştir (Bianchi ve diğerleri, 2011: 90). Bu itibarla, söz konusu ekonomik ve mali
krizden AB bölgesi geneli itibariyle daha az etkilenmiş olsa da, MDAÜ’leri nispeten
fazla etkilenmiştir.

Hayat dışı sigortalarda prim üretimi bakımından 2009 yılında %7,5 küçülme
yaşanırken, 2010 yılında %2,7 oranında büyüme gerçekleşmiştir. En yüksek oranlı
büyüme %6,2 ile Polonya piyasasında görülmüştür. Hayat sigortaları prim üretimi
bakımından ise, 2009 yılında yaklaşık %30’luk gerileme, bir sonraki yıl olan 2010
yılında ise %9’luk büyüme gözlenmiştir. Bu büyüme, Çek Cumhuriyeti ve Baltık
ülkelerindeki olumlu gelişmelerden kaynaklanmıştır (Bianchi ve diğerleri, 2011: 91).

Sonuç

olarak,

bazı

MDAÜ’leri,

Batı

Avrupa

ülkelerinin

sigortacılık

gelişmişliğinin önemli ölçüde gerisinde olup, mevcut büyüme performanslarını devam
ettirmeleri

halinde

aradaki farkın

kısa zamanda
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kapatılmasının

zor

olduğu

görülmektedir. Özellikle hayat dışı sigortacılığı başta olmak üzere piyasalarda rekabetin
gittikçe arttığı ve şirketler üzerinde rekabet baskısının devam etmekte olduğu
gözlenmekte olup, bu durum şirket kârlılıklarına olumsuz katkı yapmaktadır. Son
küresel krizle birlikte prim üretiminde önemli düşüşler görülmüş olup, sigorta şirketleri
bu düşüşleri telafi etmek için yatırım gelirlerine, diğer bir deyişle yatırım araçları olarak
büyük ölçüde kamu tahvil ve bonolarına yönelmektedirler (Bianchi ve diğerleri, 2011:
88-106).

2004 yılı öncesi ve sonrası durumu hem AB açısından hem de MDAÜ’ler
açısından kısaca değerlendirtikten sonra, aşağıda özellikle 2004 yılındaki genişleme
sürecinden sonra Avrupa sigortacılık piyasasında hâkim olan çeşitli konulara yer
verilecektir. Zira bu konular sigorta şirketlerini yakından ilgilendirmekte olup, şirket
prim üretimlerini ve faaliyet yapılarını etkileyecektir. Dolayısıyla, sigortacılık
piyasasının büyümesinde itici kuvvet olan sigorta şirketleri ve prim üretimleri AB’nin
gündeminde olan ve aşağıda yer verilen konulardan etkilenmektedir. Örneğin Solvency
projesi nedeniyle şirket mali bünyeleri, motorlu araç sigortalarındaki rekabet nedeniyle
şirket kârlılıkları ve dağıtım kanallarının kompozisyonundaki değişmeler nedeniyle
şirket prim üretimleri ve 2007-2009 küresel ekonomik krizinden MDAÜ’lerin
sigortacılık piyasaları dâhil tüm Avrupa sigortacılığı etkilenmiştir.
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2.5.1. Solvency (Mali Yeterlilik) Projesi

“Solvency projesi” ile sigorta şirketlerinin mali açıdan güçlü olması ve olumsuz
koşullar altında ayakta kalması, bu suretle sigortalıların ve finans sektörünün istikrarının
korunması hedeflenmektedir (Duverne ve Jacques, 2009: 47). Bu proje esas itibarıyla,
sigorta şirketlerinin faaliyetlerini yürütürken sahip olduğu risklerin değerlendirilmesini
gerektirmekte ve sermaye ile ilgili gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de
bunun karşılığı “yükümlülük karşılama yeterliliği”nin hesaplanması şeklinde ifade
edilmiş olup, Solvency Projesi (II) geldiği aşama itibariyle daha geniş bir tanımı
içerdiğinden Türkiye’de de AB düzenlemeleri esas alınarak ilave mali yeterlilik
göstergesi getirilmiştir.18

Öncelikle, 1997 yılında asgari garanti fonu ve yükümlülük karşılama yeterliliği
olarak başlayan bu proje, AB içinde 2002 yılında bir direktif hazırlanarak “Solvency I”
projesi

olarak

adlandırılmış,

daha

sonra

ilave

yükümlülükler

ve

risklerin

değerlendirilmesini içeren prensipler de getirilerek proje ilerletilmiş ve 2005 yılında
projenin ikinci aşamasına geçilmiştir. Ancak, söz konusu proje, özellikle yeni üye
konumundaki Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya gibi ülkelerden kaynaklanan
nedenlerle tamamlanamamış ve projenin tamamlanması son olarak 2016 yılına

18

Örneğin, yükümlülükler karşısında minimum sermayenin tespit edilmesinin yanı sıra portföylerin
yönetilmesi, mali kaynakların kullanımına ilişkin belirli bir standart getirilmesi, tüm şirket faaliyetlerinin
ölçülmesine ilişkin bir standart getirilmesi, bilanço, nakit akımları ve her bir şirketin üstlendiği risklerin
istatistiki modeller kullanarak değerlendirilmesi, şeffaflık ve kamuoyunu bilgilendirme (Dragos, 2013,
ss:237-240) gibi hususları da içermektedir.
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ertelenmiştir. Çünkü Solvency Projesi sigorta şirketlerinin mali yükümlülüklerini
yeniden belirlemekte, özellikle sigortalılara karşı yükümlülüklerinde (şirket teknik
karşılıklarında) artış öngörmekte olduğundan ilave sermaye ihtiyaçlarını karşılamalarını
gerektirmektedir. Örneğin, Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin
bu proje hayata geçmesiyle birlikte ciddi sermaye ihtiyacıyla karşılaşacak olmaları, söz
konusu projenin ikinci aşamasına bir tepki oluşturmaktadır.

2.5.2. AB’de Dağıtım Kanalları

Türkiye’de ve tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da hayat dışı sigortacılık
piyasasında temel dağıtım kanalı veya poliçe üretim aracıları acenteler ve brokerlerdir.
Doğrudan poliçe üretimi ise, daha çok şirket çalışanları ile yahut uzaktan satış olarak
tanımlanan internet, telefon v.s. kanalları üzerinden yapılan satış yoluyla yapılmakta
olup, son yıllarda yaygın hale gelmeye başlamıştır.19

Bankasürans kanalının Avrupa’da hayat dışı sigortacılığı alanındaki payı
acentelerden düşük, diğer dağıtım kanallarında yüksektir. Hayat sigortacılığı prim
üretiminde bankasürans en büyük paya sahiptir. Avrupa bölgesinde dağıtım kanallarının
payı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

19

Örneğin İngiltere ve Hollanda’da doğrudan satış kanallarının payı yaklaşık %50’dir (CEA, 2010: 16).
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Tablo 3: Avrupa’da Dağıtım Kanallarının Payı (2011 Yılı, %)
Doğrudan Satış Acente Broker Bankasürans Diğer
Hayat

12

26

13

35

14

Hayat Dışı

8

31

18

28

15

Kaynak: CEA, 2012 verileri.

Avrupa’da son yıllarda poliçe satışında süpermarketler, internet ve çağrı
merkezlerinin kullanımının artması esasında sigorta şirketlerinin geleneksel satış
kanalları olan acente ve brokerlere alternatif satış ve pazarlama yöntemleri aradığını
yahut çoklu kanal satış stratejisi izlediğini göstermektedir. Nitekim bu husus tabloda
görülmekte olup, “diğer” grubu içerisinde bu tür dağıtım kanalları yer almakta ve payı
gittikçe artmaktadır. Bu durum, sigorta şirketlerinin prim üretimlerine ve mali
tablolarına olumlu katkı yapmaktadır.

2.5.3. Motorlu Araç Sigortaları

Motorlu araç sigortalarının yapısında bölgesel olarak, Batı ve Doğu Avrupa
ülkeleri arasında ciddi farklılıklar vardır. Bunun nedeni, önceki bölümlerde belirtildiği
üzere, gerek ekonomi alanındaki değişiklikler gerekse kültürel farklılıklardır. Nitekim
trafik kuralları, poliçelendirme maliyetleri ve tazminat ödeme seviyeleri, tüketici
davranışları ve ulusal düzenlemelerde görülen farklılıklar bu duruma işaret etmektedir.
Üstelik bu farklılık, sadece bölgeden bölgeye değil, ülkeden ülkeye olabildiği gibi,
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şehirden şehire de görülebilmektedir. Sonuç itibariyle de, hasar sıklığı ve hasar
maliyetleri de buna paralel olarak farklı olmaktadır.

Avrupa sigortacılık piyasasında motorlu araç sigortaları denince, esas itibariyle
kara araçları kasko sigortası (kısaca kasko) ve trafik sigortaları kastedilmektedir. Söz
konusu sigortalar hayat dışı sigortalar grubuna girmektedir.

CEA verilerine göre, motorlu araç sigortalarının 2005 yılından günümüze kadar
hayat dışı alanındaki payının %30 seviyesi civarında seyrettiği görülmekte olup, hayat
dışı sigortaları sağlık, hayat ve kredi sigortaları ile karşılaştırıldığından en büyük paya
sahiptir. AB’de 2013 yılı sonu itibariyle yaklaşık 315 milyon civarında araç (2002
yılında 275 milyon ve 2007 yılında 300 milyon araç) mevcut olup, yine yaklaşık 1.000
civarında sigorta şirketi (2002 yılında 1.385 şirket ve 2007 yılında 1.100 şirket) bu
alanda rekabet etmektedir (CEA, 2010: 9-13). Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa
sigortacılık piyasası da, motorlu araç sigortalarında rekabetin fazla olmasının yanı sıra
hasar frekansı ve rakamlarının yüksekliği gibi nedenlerle zarar etmektedir.

2.6. 2007-2009 Küresel Ekonomik Krizinin Avrupa Sigortacılık Piyasasına Olan
Etkisi

2007-2009 küresel ekonomik krizi, 2006 yılının ikinci yarısında ABD’deki konut
piyasasında ortaya çıkmış, daha sonra kredi ve faiz etkilerinden dolayı bankacılık
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piyasasına sirayet etmiştir. Söz konusu krizin etkisi bu piyasalarda hissedilmiş, kısa
zamanda Avrupa da dâhil tüm dünya piyasasını etkilemiştir.

ABD’de vatandaşların konut satın almak için kullandığı düşük kaliteli kredilerin
geri ödenmesinde sorunlar görülmeye başlamış, bunun sonucunda mali sıkıntıya giren
iki büyük konut finansmanı şirketi (Fannie Mae ve Freddie Mac), bankalara olan
yükümlülüklerini yerine getirememiştir. Bu tür durumlara karşı risklerini sigortalatmış
olan bu iki şirket, sigorta şirketi ve aynı zamanda bir reasürans şirketi olarak faaliyet
gösteren AIG Sigorta şirketine tazminat için başvurmuş, ancak AIG şirketi söz konusu
tazminat taleplerini karşılayamadığından kendisi de mali sıkıntıya girmiştir. Ayrıca,
AIG’nin yanı sıra bazı banka ve konut şirketlerin risklerini sigortalayan ve merkezi
Avrupa’da (İsveç) bulunan SwissRe reasürans şirketi de bu durumdan mali olarak
olumsuz etkilenmiştir.

Küresel ekonomik krizin dünya sigortacılık piyasasını etkilemesinin sebepleri
arasında;
-

AIG sigorta şirketi, SwissRe reasürans şirketi ve Yamato hayat sigorta
şirketinin mali sıkıntıya girmeleri,

-

Sigorta şirketlerinin varlık ve yükümlülüklerinin yapısı,

-

Şirketlerin risk yönetimi ve denetimindeki eksikler

gösterilmektedir (Lehman ve diğerleri, 2012: 186; Eling ve Schmeiser, 2009: 23; Liedtke, 2010: 1). Nitekim AIG ve SwissRe şirketlerinin önemi, konut ve kredi
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piyasalarına koruma sağlayan sigorta şirketleri olarak çok büyük fonları bünyesinde
barındırmaları ve dünya çapında faaliyet göstermeleridir. Yamato hayat sigorta şirketi
yine uluslararası çapta faaliyet gösteren bir şirket olup, özellikle bankacılık risklerine
karşı koruma sağlamaktadır. Örneğin, AIG sigorta şirketinin dünyada 70 milyona yakın
sigortalısı ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 130 ülkede faaliyet gösteren şubeleri
bulunmaktadır. AIG aynı zamanda bir reasürans şirketi olarak dünyadaki diğer sigorta
şirketlerine de koruma sağlamaktadır. Şirketin merkezinin bulunduğu ABD’de başlayan
mali sıkıntı şirketin şubelerinin bulunduğu ülkelere de yayılmıştır. Ancak, ABD Merkez
Bankası Fed, AIG’ye mali yardımda bulunarak, iflas etmesine izin vermemiştir. Çünkü
AIG şirketinin iflas etmesi durumunda, dünya genelinde toplam 62 trilyon Dolarlık bir
mali zararın oluşacağı beklentisi söz konusu olmuştur (Fassin ve Gosselin, 2011: 169).

Sigorta şirketlerinin varlıklar açısından etkilenmesinin nedeni, sermaye
piyasalarına yaptıkları portföy yatırımlarından negatif getiri elde etmeleridir.
Yükümlülükler açısından ise, örneğin SwissRe ABD’deki kredi piyasalarındaki risklere
ve konut piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin portföy düşüşlerine karşı koruma
sağlamakta olup, gerek bu portföy zararlarını karşılaması gerek bu piyasalardaki sigorta
talebinin azalması sonucu şirket yükümlülüklerinde artışlar olmuştur. Örneğin, 2007 yılı
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Kasım ayında SwissRe 1,1 milyar Dolar değer kaybetmiştir.20 Benzer şekilde AIG
sigorta şirketi ise 11 milyar Dolar kaybetmiştir.21

Söz konusu kriz temel olarak konut ve bankacılık piyasasında meydana gelmiş
olup, sigortacılık piyasası üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. Çünkü sigorta şirketlerinin
riskleri doğrudan bankacılık piyasasından kaynaklanmamaktadır. Nitekim sigorta
şirketleri primlerini büyük ölçüde sigorta döneminin başlangıcında tahsil etmekte, diğer
bir deyişle sigortacılık ürünleri peşin olarak fonlanmaktadır. Oysa ki sigorta şirketlerini
esas olarak etkileyen kendi bünyelerinden kaynaklanan risklerdir. Diğer bir ifadeyle,
elde ettiği prim gelirlerinin yaptığı hasar ödemelerinden daha düşük olmasıdır. Örneğin
hayat dışı sigortacılık piyasasındaki hasar ödemelerinin elde ettiği primlerden fazla
olması sigorta şirketinin mali yapısını (kârlılığını) etkilemektedir.

Bu anlamda, 2007-2009 dönemindeki küresel krizden AB sigortacılığının
nispeten az etkilendiği ifade edilmektedir (Baluch ve diğerleri, 2011: 149; Eubanks,
2010: 2; Liedtke, 2010: 3-4; Reddemann ve diğerleri, 2010: 54; Eling ve Schmeiser,
2009: 2). Bunun nedenleri arasında; Avrupa sigortacılık piyasasının yatırımlarında genel
olarak daha muhafazakâr olduğu, başka bir ifadeyle daha az riskli varlıklara yatırım

20

SwissRe (2007): Swiss Re Expects CHF 1.2 Billion Mark-to-Market Loss, press release, URL:
http://www.SwissRe.com/pws/media%20centre/news/news%20releases%202007/19%20november%2020
07%20cds.html, November 19, 2007.
21

Fromme, H., (2008), US-Versicherer spüren Kreditkrise,
www.ftd.de/unternehmen/versicherungen/:Managerhaftung%20US%20Versicherer%20Kreditkrise/37207
1.html, June 20, 2009.
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yapma eğiliminde olduğu (hisse senetlerine düşük oranda yatırım yaptıkları), bu nedenle
örneğin 2008 yılında New York borsasında %30, Tokyo ve Londra borsalarında ise
%30-50 arasındaki değer kayıplarından fazla etkilenmediği belirtilmiştir (Eling ve
Schmeiser, 2009: 2).

Söz konusu krizin Avrupa’daki etkisinin sınırlı kalmasının diğer bir nedeni;
gerek üye ülkeler nezdinde gerekse AB nezdinde mali önlemler alınmış olmasıdır. Söz
konusu mali önlemlerden kasıt, Avrupa Komisyonu’nun onayıyla mali olarak sıkıntıda
olan banka ve ilgili şirketlere sermayelerinin güçlendirilmesini teminen devlet (merkez
bankaları) tarafından mali yardımda bulunulmasıdır. Örneğin İngiltere ve Hollanda’da
mali olarak sıkıntıda olan bankalar devletin kontrolüne geçmiştir. Almanya’da Alman
Merkez Bankası tarafından doğrudan mali yardım yapılmıştır. Yine diğer Birlik üyeleri
tarafından benzer önlemler alınmıştır (Eubanks, 2010: 15-19).

Bir başka neden olarak; küresel kriz sonucu sigorta şirketlerinin arasında
birleşme ve satın almaların (merger&acqusition) sayısının artması, güçlü sermaye
yapısına sahip şirketlerin bu krizi fırsata dönüştürmesi, satın alma ve birleşmeler yoluyla
konumlarını ve mali yapılarını güçlendirmesinden bahsedilmiştir (Baluch ve diğerleri,
2011: 149).

Diğer taraftan, küresel ekonomik krizin AB üzerindeki sınırlı etkisinin
büyüklüğü prim üretimlerinden anlaşılabilmektedir. Nitekim Avrupa sigortacılık
piyasası prim üretimi olarak 2008 yılında %6,2 oranında daralmış, 2009 yılında ise %1,8
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oranında büyüme göstermiştir (Sigma, 2009: 35 ve 2011: 30). Takip eden 2010 yılında
%2,4’lük bir büyüme yaşanırken, 2011 yılında %3,2’lik bir gerileme yaşanmıştır
(European Insurance, 2013: 8). Sigorta yaygınlığı göstergesi 2007 yılında %10
seviyesinde iken, 2009 yılında %9,7 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, AB sigortacılık
piyasasının dünya genelinde prim üretimindeki payı 2007 yılında %43 iken, bu oran
2009 yılında %40’a gerilemiştir (CEA, 2011: 11).

Ancak, gerek Birlik gerekse üye ülkelerinin sigorta otoriteleri nezdinde söz
konusu sınırlı etki dikkate alınarak sigortacılık piyasalarında aşağıdaki hususlarda önlem
alınmasının gerektiği ifade edilmiştir (Lehman ve diğerleri, 2012: 186; Ashby, 2011:
340; Eling ve Schmeiser, 2009: 2):

 Risk yönetimi ve denetim altyapısının güçlendirilmesi,
 Şirket risk modellerinin yeniden gözden geçirilmesi,
 Şirket

portföylerinin

yeniden

yapılandırılması

(risk,

getiri

ve

çeşitlendirme olarak),
 Şirket

faaliyetlerinin

düzenlenmesinden

ziyade

mali

yapısının

güçlendirilmesi,
 Solvency II projesinin hayata geçirilmesi,
 Özellikle grup sigorta şirketlerinin faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve
erken uyarı modellerinin güncellenmesi,
 Şeffaflık, piyasa disiplini ve hesap verilebilirliğin artırılması
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Bununla birlikte, AB sigortacılığının gündeminde olan Avrupa tek sigortacılık
piyasası ve Solvency II projeleri MDAÜ’leri yakından ilgilendirmekte olup, söz konu
alanda yapılacak herhangi bir düzenleme MDAÜ’leri doğrudan etkileyecektir. Bu
nedenle MDAÜ’lerin bu alandaki düzenlemeleri yakından izlemesi ve sigortacılık
piyasalarına esneklik kazandıracak kendi iç düzenlemelerini buna göre uyarlaması,
örneğin Solvency II projesi sonucunda mali olarak olumsuz etkilenecek sigorta
şirketlerinin şimdiden sermaye yapılarını güçlendirmeleri gerekmektedir.

2.7. Avrupa Sigortacılık Piyasasının Geleceği

21. yüzyılda Avrupa sigorta şirketleri; sınır ötesi konsolidasyon ve genişlemeler,
dağıtım kanallarının değişmesi ve hissedarların daha yüksek getiri beklentisi gibi
nedenlerden dolayı büyük bir değişim ve gelişim göstermektedir. Bugün birçok sigorta
şirketi, merkezinin bulunduğu ülkenin dışında başka ülkelerde de (sınır ötesi) faaliyet
göstermek istemekte ve yeni iş ortamlarına uyum sağlayarak daha yüksek prim üretimi
sağlamak arzusundadır. Bu gelişmeler sonucunda, ilerleyen yıllarda Avrupa sigortacılık
piyasasında tartışılacak 4 temel konu başlığı ortaya çıkmaktadır:

a. Avrupa tek sigortacılık piyasasının etkinliğinin artırılması,
b. Broker ve e-ticaret gibi dağıtım kanallarının ve sigorta ürünlerinin geçireceği
dönüşüm,
c. Hayat ve hayat dışı sigortacılığı alanlarında kârlılık getirecek yeni fırsat
alanların aranması,
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d. Solvency II projesi

Avrupa sigortacılık piyasasında yukarıda belirtilen hususlar gündeme gelecek
olup, özellikle Avrupa tek sigortacılık piyasasının geliştirilmesi ve Solvency II projesi
temel öncelik olacaktır. AB tek sigortacılık piyasası kapsamında, tüm piyasalar gerek
mali hizmet sağlayıcıları gerekse tüketici/sigortalıların açık, etkin, rekabetçi ve yenilikçi
olmaları gerekmektedir. Her ülkede piyasaları ayırt edici özelliğe sahip kültürel ve
sosyo-demokrafik faktörlerin bulunması ve piyasaların birbirinden farklılıklarının meşru
kabul edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, Komisyon’un sigortacılık piyasalarına
yönelik düzenlemeleri yaparken bu hususu dikkate alması kaçınılmaz olacaktır.

Bu çerçevede, AB sigortacılık piyasasının ilk gündem maddesi, söz konusu
düzenlemeler yapılırken Avrupa tek sigortacılık piyasasının etkinliğinin artırılması
olacaktır. Rekabeti sınırlayan etkenlerin ve piyasaya yeni katılacak aktörlerin önündeki
engellerin ortadan kaldırılması, sigortalılara sunulan ürünlerin çeşitliliğinin artırılması ve
etkin bir denetim sisteminin oluşturulması AB sigortacılık piyasasının gündemindeki
diğer konular olacaktır.

Söz konusu unsurlar ışığında ve piyasanın kendi dinamikleri çerçevesinde, belirli
problemlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ancak, bu problemlere çözüm getirilirken,
daha çok piyasa odaklı çözümlerin geliştirilmesi, sigortacılık faaliyetlerinin ülkeler
arasında daha akışkan olması bakımından fayda sağlayacaktır. Bu nedenle, örneğin
bürokratik engellerin kaldırılmasının gelecekte gündeme gelmesi beklenmektedir.
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Ayrıca, yerel ülke uygulamaları/düzenlemelerine saygı gösterilmek suretiyle yetki devri
prensibi uygulanmalı, üye ülkelerin kendi piyasalarında ortaya çıkan problemlere çözüm
bulması mümkün olmadığında, piyasa odaklı çözümlerin oluşturulması gerekmektedir
(Müller-Reichart, 2005: 294 ve 295).

Sonuç olarak bu bölümde, Avrupa sigortacılığının mevzuat alt yapısına, kendi iç
dinamiklerine, MDAÜ’lerden önceki ve sonraki durumuna ve nihayet 2007-2009
küresel kriz bakımından Avrupa üzerindeki etkileri incelenmiştir. Söz konusu küresel
kriz tüm dünya sigortacılık piyasalarını olduğu gibi Avrupa sigortacılık piyasalarını da
etkilemiş ancak bu etki, bankacılık ve konut piyasalarındaki gibi derin olmamıştır.
Avrupa’nın gerek kriz etkisi gerek hayat dışı sigortası piyasasındaki rekabet ve gerekse
genel ekonomik durgunluk dönemi AB sigortacılık piyasaları prim üretiminde
azalmalara neden olarak olumsuz etkilemiş ve dünya piyasasındaki payını düşürmüştür.
Dolayısıyla, mevcut durumda özellikle AB15 ülkeleri kendi sigortacılık piyasalarındaki
düşüşü engelleme ve sigorta ürünlerine yönelik talebi artırma çabası içindedirler. Bu
anlamda, şirketler bazında MDAÜ’lerin piyasalarına yönelik gerekli ilgiyi gösterme
imkânı bulamamaktadırlar.

Bununla birlikte, AB sigortacılığının gündeminde olan Avrupa tek sigortacılık
piyasası ve Solvency II projeleri MDAÜ’leri yakından ilgilendirmekte olup, söz konu
alanda yapılacak herhangi bir düzenleme MDAÜ’leri doğrudan etkileyecektir. Bu
nedenle MDAÜ’ler bu alandaki düzenlemeleri yakından izlemeleri ve sigortacılık
piyasalarına esneklik kazandıracak kendi iç düzenlemelerini buna göre uyarlamaları,
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örneğin Solvency II projesi sonucunda mali olarak olumsuz etkilenecek sigorta
şirketlerinin şimdiden sermaye yapılarını güçlendirmeleri gerekmektedir.
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III. BÖLÜM
ÖRNEK ÜLKELERİN SİGORTACILIK PİYASALARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada, AB’ye 1 Mayıs 2004 tarihinde üye olan Merkez ve Doğu Avrupa
ülkeleri arasından seçilen Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin sigortacılık
piyasaları incelenmektedir. Söz konusu örnek ülke incelemeleri bir ülkenin sigortacılık
gelişmişliğini gösteren sigorta yaygınlığı göstergesi başta olmak üzere diğer yardımcı
sigortacılık göstergelerinden faydalınılarak yapılmaktadır.

Bu bölümde, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin sigortacılık
piyasalarının AB üyeliği öncesi (2000 – 2004 yılları arası) ve sonrası (2005 – 2012
yılları arası) durumları anılan göstergeler temelinde tablo ve grafik olarak ortaya
konulmakta ve değerlendirilmekte; sigortacılık piyasalarının mevcut sorunlarına
değinilerek sigortacılık açısından gelecekte karşılaşılması muhtemel hususlara yer
verilmektedir.

3.1. Karşılaştırma Göstergeleri

Çalışmanın amacı, AB’ye aday olan Türkiye sigortacılığında, olası bir AB
üyeliği sonrası için MDAÜ’lere benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı, diğer bir
ifadeyle Türkiye sigortacılık piyasasının gelişmişliğinde belirgin bir değişimin meydana
gelip gelemeyeceğinin araştırılmasıdır.
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Değişimin yönünü tayin etmek için kullanılacak temel gösterge sigorta
yaygınlığıdır (insurance penetration). Nitekim sigortacılık literatüründe, bir ülkenin
sigortacılık piyasasının gelişmişliği için kullanılan temel gösterge sigorta yaygınlığıdır.
Ayrıca MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarının incelenmesini teminen sigortacılıkta
kullanılan ve aşağıda belirtilen bazı yardımcı göstergelerden de faydalanılacaktır.
Böylece, nihai olarak söz konusu ülkelerin sigorta yaygınlığı ortaya konacak ve tespit
edilecek seyrin olası üyelikten sonra Türkiye sigortacılık piyasasında da görülüp
görülemeyeceği tablo ve grafikler yardımıyla araştırılıp değerlendirme yapılacaktır.

Yardımcı Göstergeler:
1. Sigorta şirketi sayısı,
2. Prim üretimi,
3. Sigorta aracılarının sayısı,
4. Sigortacılık piyasasında istihdam (çalışan sayısı),
5. Yabancı sigorta şirketlerinin payı,
6. Piyasada prim üretimi yapan ilk 5 sigorta şirketinin payı,
7. Kişi başına gelir,
8. GSYİH.
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3.2. Ülke Örneklerinin İncelenmesi

Bu bölümde, öncelikle yardımcı göstergeler nezdinde MDAÜ’lerin sigortacılık
piyasaları incelenecektir. Daha sonra, söz konusu ülkelerin sigorta yaygınlığı ortaya
konacaktır.
Bu çerçevede, söz konusu 3 ülkenin üyelik öncesi 2000-2004 (5 yıllık) ve üyelik
sonrası 2005-2012 (8 yıllık) durumları belirtilen göstergeler eşliğinde incelenecek,
sonraki bölümde ise 1999’da AB’ye adaylığı kabul edilen Türkiye için ise, 2000-2012
yılı (13 yıllık) dönemleri için değerlendirme yapılacaktır.

3.3. Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri

3.3.1. Üyelik Öncesi Dönem (2004 ve Öncesi)

Birinci bölümde değinildiği üzere,

MDAÜ’lerin 2004

yılında AB’ye

katılımından önceki dönemde sigortacılık piyasalarında temel olarak 3 süreç
görülmüştür (Müller, 2004: 147; Grossman ve Leblond, 2011: 414 ve 415):

a. Piyasaların serbestleşmesi: Yabancı şirketlerin ülke piyasalarına girmesiyle
hem rekabet, hem ürün çeşitliliği, hem de sigortacılık kültürü değişmiş,
yabancı sigorta şirketlerinin getirdiği “know-how” teknolojisiyle beraber
piyasalar boyut değiştirmiştir. Böylece MDAÜ’lerin sigortacılık piyasaları
nispeten istikrarlı bir piyasa haline dönüşmüştür.
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b. Adaylıkla birlikte getirilen sıkı düzenlemeler: Mevzuat uyumlaştırılmasında,
ülke ekonomilerinin farklılığından dolayı uyum sürecinde sıkıntılar meydana
gelmiş olup, tüm ülkelerin uyum oranı doğal olarak aynı hızda olmamıştır.
Bu süreçte, AB mevzuatına uyum konusunda bazı MDAÜ’lerin zamana
ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır.

c. Uluslararası standartlara uyum: Ülkeler arasındaki kültür ve ekonomik yapı
farklılıklarından dolayı uluslararası standartlara uyum uzun süreli bir süreç
olmuştur. Özellikle, küçük ülkelerde (Letonya, Litvanya ve Güney Kıbrıs
Rum Kesimi gibi ülkeler) sorunlar görülmüştür. Aynı zamanda, söz konusu
standartlara uyum konusu da kısa zamanda sancılı bir durum haline gelmiştir.
Uyum sorunları arasında, AB likidite yükümlülüklerinin sağlanamaması,
muhasebe kayıtlarının yeknesak olmaması, yeterli karşılık oranlarının
ayırılmaması ve sermaye eksiklikleri yer almaktadır. Mevcut sermayenin
yükseltilmesi, şirketlerin birleşmesi veya şirket hisselerinin yabancı
yatırımcılar tarafından kademeli olarak satın alınması sorunlara çözüm
olabilmektedir.

Genel olarak bakıldığında yukarıda yer alan ilk iki maddenin gerçekleştirilmesi
yönünde AB direktiflerine uyum gerekliliği bulunduğundan, üye ülkeler için bu hususta
bir esneklik söz konusu değildir. Ancak, üçüncü hususun gerçekleştirilmesi, belirtildiği
üzere kolay bir süreç olmayıp, ülkelerin ekonomik yapılarının düzelmesi ve istikrara
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kavuşması, belirli bir sigorta kültürünün oluşması, yabancı sigorta şirketleriyle rekabet
edebilme gibi birçok nedene bağlı olarak zaman almaktadır (Rüstmann, 2001: 33).
Örneğin, 2000 yılında MDAÜ’lerde sigorta yaygınlığı; ortalama %3,1 olmuştur. Bu
oran, Macaristan’da %2,9, Çek Cumhuriyeti’nde %3,7 ve Polonya’da ise %2,9’dur.
Ancak, söz konusu oran AB’de %9 olarak gerçekleşmiştir (OECD 2012 Verileri,
www.stats.oecd.org).

Önemli bir gösterge niteliği taşıyan kişi başına sigorta primine bakıldığında ise,
üyelik öncesi 2000 yılında MDAÜ’lerde kişi başına sigorta primi 102 Dolardır. Bu
gösterge, İngiltere’de 3.394 Dolarıdır. Üyelik öncesinde kişi başına prim rakamı Çek
Cumhuriyeti’nde 178, Polonya’da 131, Macaristan’da ise 124 Dolardır. Üyelikten önce
AB üyelerinde hayat sigortalarının payı ortalama %63 (hayat dışı %37) iken, MDAÜ
ülkelerinde AB ülkelerinden farklı olarak hayat sigortalarının payı %30 (hayat dışı %70)
civarında olmuştur (Rüstmann, 2001: 33 ve OECD 2012 Verileri, www.stats.oecd.org).

Sonuç olarak, yukarıda yer alan açıklamalar ve rakamsal örnekler çerçevesinde,
bu ülkelerde üyelikten önce üç görüş hâkim olmuştur:

- Birincisi, üyelikle birlikte MDAÜ ülkelerinin aşırı sıkı düzenlemelerle
karşılaşması ve yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı bu ülkelerde
büyük bir şok yaşanacağı görüşü.
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- İkinci görüşte, zaten uluslararası şirketlerin bu ülkelere nüfuz ettiği ve
yaşanması beklenen olumsuz etkinin nispeten sınırlı kalacağı.

- Son olarak, üyelikle birlikte bu ülkelerin piyasalarının aşırı gelişeceği
beklentisi.

3.3.2. Üyelik Sonrası Dönem (2005 ve Sonrası)

AB’ye üyelik sonrası dönemde öncelikle, yabancı şirketlerin piyasaya girişi ilave
düzenlemelerle kolaylaştırılmış ve piyasaya giriş için uygun ortam hazırlanmıştır.
Üyelik sonrası sigortacılık piyasalarında ortaya çıkan diğer bir husus; üçüncü şahıs
sorumluluk sigortası olan motorlu araç sigortasının (zorunlu trafik sigortası) ivedi bir
şekilde

tüm

ülkelerde

zorunlu

hale

getirilmesi

ve

kapsamlı

bir

biçimde

yaygınlaştırılması olmuştur. Bu dönemde görülen diğer gelişmeler ise, sigorta
yaygınlığının

artırılması,

dağıtım

kanallarının

artırılması

ve

etkinleştirilmesi,

sigortalılara sunulacak ürün çeşitliliğinin artırılması ve sigorta şirketlerinin özellikle
ulusal şirketler- mali yeterliliğinin güçlendirilmesi ve sigortacılık piyasasında denetime
açık şeffaf bir yapının oluşturulması şeklindedir.

Anılan hususları detaylandırmak ve analiz etmek üzere, aşağıda seçilen
MDAÜ’ler bazında inceleme yapılmış ve AB’ye katılım öncesi ve sonrası durumları
değerlendirilmiştir.
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3.3.3. Polonya

Polonya, AB ile görüşmelere ilk olarak 1989 yılında başlamıştır. Ancak,
Polonya’nın AB’ye resmi adaylık kabulü 1990 yılının Aralık ayında gerçekleşmiştir. Her
iki taraf arasındaki resmi anlaşmanın (AB ile ortaklık anlaşmasının) tam 1 yıl sonra 1991
yılının Aralık ayında imzalanmasından sonra, 1993 yılında yapılan Kopenhag Zirvesi ile
üyelik süreci başlamış, bu Zirve’de alınan kararlar doğrultusunda ekonomik ve siyasi
göstergelerin sağlanması koşulu ile ülkeye AB’ye üyelik perspektifi verilmiştir
(Malatyalı, 2008: 67). Ancak, AB ile Polonya arasındaki müzakereler, 1997 yılında
Lüksemburg’da düzenlenen Zirve’de alınan karar çerçevesinde, 1998 yılının Mart
ayında başlamıştır. Dolayısıyla, Polonya üyelik görüşmelerinin başlamasından tam 6 yıl
sonra diğer ülkelerle birlikte AB’ye üye olmuştur.

Polonya, AB’ye katılan 10 ülke arasında en çok nüfus yoğunluğuna sahip olan
ülkedir. Bu özellik, çok uluslu şirketlerin yatırım yapmaları bakımından, Polonya’nın
sigortacılık piyasasını, sermaye ve bankacılık piyasalarını cazip hale getirmiş ve büyük
bir potansiyel sunmuştur. Polonya’nın prim üretim hacmi üyelik öncesi dönemde Birliğe
katılan 10 ülkenin yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır (Sigma, 2005: 17).

Polonya’nın sigortacılık tarihine bakıldığında, 1990’lı yıllardan sonra ülkenin
sürekli bir dönüşüm ve değişim çabası içerisinde olduğu görülmektedir (Dziobiak, 2011:
81). Başlangıçta, 1990 ve 1999 yılları arasında, Polonya’da henüz gelişmeye açık ve çok
sayıda küçük sigorta şirketinin bulunduğu ve devletin hâkim olduğu bir sigortacılık
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piyasası söz konusudur. En büyük kamu sigorta şirketi olan PZU (Powszechny Zakład
Ubezpieczeń – Universal Sigorta Şirketi), neredeyse piyasanın tamamına hâkimdir
(Dziobiak, 2011: 82). Bu dönemde genel olarak, sigorta şirketlerinin sermayeleri çok
düşük seviyede olduğundan sermaye yeterliliği şartları sağlanamamıştır. Doğal olarak,
Polonya sigortacılık piyasasında pek çok sigorta şirketi piyasadan çekilmek zorunda
kalmıştır (Borda ve Ronko-Chmielowiec, 2011: 20). Bu durum esasında, bu dönemde
Polonya piyasasının yeterince olgunlaşmamış olduğunu, bu piyasada şirketlerin sermaye
yapılarının zayıflığını ve bilgi birikiminin yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir.

Polonya’da sigortacılık piyasası, genelde hayat dışı faaliyet alanlarının (trafik,
kasko, kredi ve konut sigortası gibi) yoğunlaştığı bir piyasa görünümü sergilemiştir.
Nitekim hayat dışı sigortacılığın payı toplamda 2004 yılı itibariyle %55 seviyesinde
olup, bu oranın da yaklaşık %70’i oto sigortalarından kaynaklanmıştır (Mucci ve
Verbich, 2004: 8). Bununla birlikte, katılım tarihinden sonra Polonya’da motorlu araç
sigortalarına ilaveten mesleki ve ürün sorumluluk sigortası gibi sorumluluk sigortaları da
önem kazanmaya başlamıştır (Borda ve Ronko-Chmielowiec, 2011: 24).

Yabancı sigorta şirketlerinin piyasaya girmesiyle birlikte, Polonya sigortacılık
piyasasında ileri düzeyde fiyat rekabeti başlamıştır. Yabancıların piyasaya girmesi, genel
olarak olumlu karşılanmakla birlikte, Polonya sigortacılığına bir takım olumsuz etkileri
de olmuştur. Örneğin, şirketlerde sermaye artışlarında genellikle dışa bağımlılık
oluşmuş, bunun sonucunda sürekli olarak yabancı ortakların yurtdışından transfer ettiği
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sermayenin sigorta şirketlerine enjekte edilmesi beklenmiştir. Ayrıca, yabancı şirketler
yerli şirketlere ortak olduğunda, bu ortaklıkların kısa zamanda sona erdiği görülmüştür.

Ancak, halen Polonya sigortacılık piyasasında yabancılar hâkim olup, holding
şirketleri şeklindeki bankacılık ve sigortacılık grupları bankacılık ve sigortacılık
faaliyetlerini birlikte yürütmektedir. Ayrıca, Polonya sigortacılık mevzuatı gereği sigorta
şirketleri hem hayat hem de hayat dışı sigortacılık alanlarında faaliyette bulunamamakta,
iki branştan birinde faaliyet göstermek durumundadır.

Öte taraftan, Polonya piyasası sahip olduğu potansiyel itibariyle yabancı sermaye
girişlerini çekmeye devam etmektedir (Konieczka, 2005: 1-2). Ancak kimi zaman bu
durum yerli şirketleri rekabet anlamında olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan,
üyelikten sonra görülen başka bir olumsuzluk, AB’ye üyeliğinin Polonya’yı küresel
ekonominin dalgalanmalarına ve aksaklıklarına da açık hale getirmesi olmuştur.

3.3.3.1. Üyelik Öncesi Sigortacılık Piyasasının Durumu (2000 – 2004)

Polonya

AB

tarafından

gerekli

görülen

düzenlemeleri

kısa

zamanda

tamamlayarak, sigortacılık piyasası önündeki yasal engelleri ve yabancıların ülkeye
girişini kısıtlayan düzenlemeleri kaldırmış, piyasa serbestleşmesini (piyasanın önündeki
engellerin kaldırılmasını) gerçekleştirme anlamında büyük adımlar atmıştır (Treder,
2002: 368 ve 369).
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Polonya’nın

katılım

tarihinden

önce

çeşitli

sigortacılık

göstergelerine

baktığımızda, 2005 yılında yayımlanan Sigma verilerine göre (Sigma, 2005: 3-19), 2003
yılında 44 adet hayat dışı ve 34 adet hayat sigorta şirketi mevcuttur. 2012 yılı itibariyle
şirket sayıları sırasıyla 31 ve 28’dir. Anılan yıllar için piyasadaki yoğunlaşma22
rakamları da hayli yüksektir. Örneğin, 2003 yılında prim üretimi en yüksek 5 şirketin
payı toplamı sigortacılık piyasasının %82’ini oluşturmaktadır. Bu rakam 2012 yılında ise
yaklaşık olarak %66’dir. Ancak, Polonya’da sigortacılık piyasasının önemi bankacılık
sektörü ve diğer mali sektörlere göre nispeten düşüktür. Nitekim sigortacılığın
GSYİH’deki payı 2003 yılında %3,1’dur. 2012 yılında bu oran %3,5’a yükselmiştir
(CEA ve Sigma Verileri, 2012).

Polonya’nın sigortacılık piyasasının 2000 yılından AB’ye üyelik tarihine kadar
olan prim üretimi rakamları ve sigortacılık piyasası büyüme oranlarına bakıldığında,
durum aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 2000 yılından 2004 yılına kadar olan dönemde
Polonya sigortacılık piyasasında toplam %26 civarında büyüme görülmüştür. Prim
üretimi rakamı 2004 yılında en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Yine Polonya sigortacılık piyasası 2004 yılında toplam 8,5 milyar Dolar prim
geliri elde ederek zirve yapmış, 5 yıllık dönemde ortalama %5,2 büyümüştür. Bu
büyüme oranı AB ortalamasının az üzerindedir.
22

Yoğunlaşma oranı; belirli şirketlerin (örneğin ilk 5 sigorta şirketinin) prim üretimlerinin piyasadaki
toplam prim üretimlerine oranını ifade etmekte olup, sigortacılık literatüründe sıklıkla kullanılan bir
kavramdır. Bu oran, piyasadaki belirli şirketlerin prim üretimi olarak hâkimiyetlerini göstermesi
bakımından önemli bir göstergedir.
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Tablo 4: Polonya Sigortacılık Piyasası, Prim Üretimi, (2000-2004)
Yıllar

Milyar ($)

Değişim (%)

2000

6,6

2001

6,9

4,50

2002

7,1

2,80

2003

7,6

7,04

2004

8,5

11,80

Kaynak: Datamonitor, Insurance in Poland, 2005.

3.3.3.2. Yasal Hazırlık ve Mevzuat Uyum Durumu

Polonya Avrupa Topluluğu’nu Kuran Anlaşma’nın 52. ve 59. maddesi
çerçevesinde, ayrıca direktifler de dikkate alınarak, özellikle hizmet sunucuları
arasındaki ayrımcılığı kaldıran kurallarla birlikte hizmetlerin serbestleştirilmesi ve
sermayenin serbest dolaşımı ile ilgili süreci 31 Aralık 2002 tarihinde tamamlamıştır. Bu
anlamda, Polonya ülke olarak tüm piyasalarda serbestleşme sürecini resmi olarak 2002
yılı sonunda tamamlamıştır.

Polonya sigortacılığında, AB’ye uyum noktasında hayat ve hayat dışı sigortacılık
direktifleri gereği, mevzuata ilişkin görüşmelerin başlama tarihi olan 1998 yılında
uyumlaştırma çalışmaları başlamıştır. Nitekim Avrupa Komisyonu tarafından AB’nin
sigortacılığa ilişkin 6 direktifi (Motorlu araçlar sigortası, muhasebe, sigorta aracıları,
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reasürans, yükümlülük karşılama yeterliliği ilgili direktifler) çerçevesinde, diğer
alanların da düzeltilmesi talep edilmiştir. Mevzuat uyumu çalışmaları özellikle 2000’li
yılların

başlarında

yoğunlaşmış

ancak,

sigortacılığa

ilişkin

temel

mevzuatın

tamamlanması 2003 yılında gerçekleşmiştir.

Nitekim Polonya 22 Mayıs 2003 tarihinde sigortacılık faaliyetleri, sigorta
aracıları, zorunlu sigortalar, garanti fonu ve Polonya motorlu taşıt bürosu ve nihai olarak
sigortacılıkta denetim konularında geniş düzenlemeler içeren temel sigortacılık
kanununu yasalaştırmıştır. Bu kanunla, AB’ye mevzuat anlamında ve AB standartlarına
büyük oranda uyum sağlamış ve bu temel mevzuat düzenlemesi Avrupa Komisyonu
tarafından makul karşılanmıştır (Ceid, 2004: 3).

Ayrıca, söz konusu uyum kapsamında ve sigortacılık piyasasında devletin rolünü
azaltmak noktasında, ülkenin en büyük sigorta şirketi olan kamuya ait PZU şirketinin
özelleştirilmesi gündeme gelmiş, uzun süren tartışmalardan ve çalışmalardan sonra söz
konusu bu özelleştirme tamamlanmıştır. Nitekim PZU’nın özelleştirilmesi, Polonya’nın
AB ile bütünleşmesinde ikinci ana unsur olan özelleştirme ve devletçi yapının kırılması
(Borda ve Ronka-Chmielowiec, 2011: 19) olgusunu destekler niteliktedir.

3.3.3.3. Üyelik Öncesi Sigortacılık Piyasasının Beklentileri

Polonya’nın AB’ye üye olması, yabancı sermaye girişlerinin artmasıyla birlikte,
özellikle piyasa yapısını ve rekabet unsurunu etkileyerek sigortacılık faaliyetlerini
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değiştirmiştir. Bu noktada, Polonya sigortacılık piyasasının en önemli beklentilerinden
birisi gerçekleşmiştir. Zira katılımdan önce ülkeye büyük miktarda yabancı sermaye
girişlerinin olacağı ve bilhassa piyasada rekabetin oluşmasına engel olan aksaklıkların
giderileceği beklentisi oluşmuştur (Kozak, 2011: 41).

Söz konusu beklentilerden birisi de, sigorta yaygınlığının artması, diğer bir
deyişle sigortacılık piyasasının hızla gelişmesi ve örneğin sigorta yaygınlığının %5-10
seviyelerine ulaşması şeklindedir (Dorfman ve Ennsfellner, 2001: 165). Ancak bu
hedefler, beklentilerin aksine gerçekleşmemiştir. Nitekim 2003 yılında %3,1 seviyesinde
olan sigorta yaygınlığı, 2005 yılında %3,2, 2012 yılında ise %3,5 olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde en yüksek oranlı sigorta yaygınlığı %3,8 olup, yine %5’lik eşiğin altında
kalmıştır (Sigma ve CEA verileri, 2012).

Polonya’da sigortacılığın üyelikle birlikte önemli ölçüde gelişeceği ve ülke
ekonomisindeki payının (sigorta yaygınlığının) artacağına inanılmış, ancak bu konuda
Polonya sigortacılık piyasası bekleneni verememiştir.

Polonya’nın AB ile sigortacılık piyasası da dâhil tüm piyasaların bütünleşmesi
kapsamında bir diğer beklentisi; sınırsız yatırım sermayesinin ülkeye gelmesi ve yeni
teknoloji ve yönetim sistemlerinin (know-how) ülkeye getirilmesidir (Kozak, 2011: 42).
Diğer beklentiler olarak, tüketicilerin geniş yelpazede sigorta ürünleriyle tanışması ve
sigorta şirketlerinin söz konusu ürünleri sunarken daha ileri teknoloji imkânlarından
faydalanması hususlarını saymak mümkündür. Böylece, sigortacılık faaliyetleri
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yürütülürken tüm taraflar açısından (devlet, sigorta şirketi ve sigortalı) etkinliğin
sağlanması ve kârlılığın artırılması beklentisi mevcut olmuştur. Bu beklentiler çok uluslu
sigorta şirketlerinin beraberinde getirdiği know-how deneyimleriyle (bilgi teknolojisi,
ürün çeşitliliği vs.) birlikte kısmen gerçekleşmiştir (Borda ve Ronka-Chmielowiec,
2011: 24).

3.3.3.4. Üyelik Sonrası Sigortacılık Piyasasının Durumu

Polonya sigortacılık piyasasında, AB sigortacılık piyasasıyla bütünleşmesine
bağlı olarak birçok değişim yaşanmıştır.

Bunlardan birincisi ve en önemlisi, Avrupa Komisyonu tarafından talep edilmiş
olan, AB mali piyasa düzenlemelerine uygun olarak Polonya’nın kendi mevzuatını
baştan sonra gözden geçirerek değiştirmesi ve söz konusu AB müktesebatına uyumlu
hale getirmesi olmuştur. Özellikle, yabancı sigorta şirketlerinin ülkeye girişlerinin ve
ülkede faaliyet göstermelerinin kolaylaştırılması, sigorta şirketlerinin sermaye
yeterliliğinin yükseltilmesi ve mali yapılarının güçlendirilmesi, şeffaflık ilkesinin
benimsenmesi, denetimin etkinleştirilmesi ve tüketicilere/sigortalılara adil davranılması
gibi hususlarda ilerleme kaydedilmiştir (Ceid, 2004: 5-7).

İkinci olarak, sınır ötesi sigortacılık faaliyetleri artmıştır. Birçok yabancı sigorta
şirketi, hem hayat dışı sigortacılığında hem de hayat sigortacılığında gerek yeni şirket
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kurarak gerek mevcut şirketlere ortak olarak (birleşme ve satın almalar yoluyla)
Polonya’da faaliyet göstermeye başlamışlardır.

Söz konusu düzenlemeler ve gelişmelerden sonra, Polonya’da sigortacılık
piyasasında yabancıların hâkimiyeti artmıştır. Örneğin, prim üretimi olarak yabancıların
piyasadaki payı 2000’li yılların başında %60 iken 2005 yılında %73’e ve 2012 yılı sonu
itibariyle %78’e yükselmiştir (CEA verileri, 2012). Polonya’da yabancı yatırımcılar
büyük ölçüde Alman yatırımcılardan oluşmaktadır. Bunlar arasında, Allianz, Hesti, HDI
Group şirketlerini saymak mümkündür. Almanya’nın arkasından en çok yabancı
sermayenin geldiği ülkeler İngiltere, ABD ve Hollanda şeklindedir (Borda ve RonkaCehmielowiec, 2011: 27-28).

Polonya’nın 2005-2012 yılları arasında prim üretim pozisyonunu gösteren tablo
aşağıda yer almaktadır:

Tablo 5: Polonya Sigortacılık Piyasası, Prim Üretimi, (2005-2012)
Yıllar

Milyar ($)

Değişim (%)

2005

11,2

31,7

2006

13,4

19,6

2007

15,6

16,4

2008

19,9

27,5

2009

17,2

-13,5
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2010

18,1

5,2

2011

19,1

5,5

2012
20,5
7,3
Kaynak: Marketonline, Poland Insurance Report, 2012.

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, 2005 ile 2012 yılları arasında prim üretimi
yaklaşık 2 kat artmış ancak kriz dönemlerinde büyüme oranlarında dalgalanmalar
yaşanmıştır. Prim üretimi anılan dönemde rakamsal büyüklük olarak artmıştır. Diğer
ifadeyle, 2005 yılında 11,2 milyar Dolar olan prim üretimi 2012 yılına gelindiğinde 20,5
milyar Dolara yükselmiştir.

Diğer taraftan, üyelikten sonra Polonya’nın sigortacılık piyasasının ne şekilde
değiştiğini ve değişimin gidişatını öğrenmek için istatistiki veri olarak, öncelikle sigorta
yaygınlığı göstergesine bakılması gerekmektedir. Bu cümleden olarak, 1992’de söz
konusu sigorta yaygınlığı %1,8 iken, 2005 yılında %3,2 ve 2012 yılında ise %3,5
olmuştur. Sigorta yaygınlığı son 20 yılda yaklaşık 2 kat artmasına rağmen, bu artış
Polonya’nın AB’ye katılımından sonra sadece 0,3 puan olmuştur (Borda ve RonkaCehmielowiec, 2011: 21; Sigma ve CEA verileri, 2012). Belirtmek gerekir ki Polonya
sigortacılık piyasasında bir büyüme olmuştur, ancak beklentilerin aksine büyüme
arzulanan seviyede gerçekleşmemiştir.

Benzer şekilde, bir diğer gösterge olarak, sigorta şirketi sayısına bakıldığında,
1991 yılında hayat ve hayat dışı sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren toplam şirket
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sayısı 24 olmasına karşın şirket sayısı 2005 yılında 69 ve nihayet 2012 yılında 59
olmuştur. Buna göre, son 20 yılda şirket sayısı yaklaşık 2,5 kat artmış ancak, şirket
sayısı üyelikten sonra 2007-2009 krizi döneminde, ayrıca birleşmeler ve satın almalar
sonucu düşmüştür (Borda ve Ronka-Cehmielowiec, 2011: 22; Sigma ve CEA verileri,
2012).

Ayrıca, AB’ye katılımdan önce sigorta poliçelerinin satılmasında doğrudan satış
yöntemleri olan acente ve şirket çalışanları etkiliyken, katılımdan sonra Bankasürans,
brokerler, internet ve telefon kanallarının da dâhil olmasıyla dağıtım kanalları
çeşitlenmiştir.

Bu itibarla, Polonya sigortacılık piyasasında 2004 yılındaki katılımdan sonra
önemli ilerlemeler ve gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler, AB sigortacılık piyasası
standartlarına yaklaşma açısından önemlidir. Tüm gelişmeler neticesinde üyelik
sürecinde Polonya sigortacılık piyasasının OECD içindeki payı yaklaşık iki kat artarak,
1996 yılındaki %0,15 seviyesinden 2006 yılında %0,35’e yükselmiştir (Malatyalı, 2008:
70). Söz konusu oran 2012 yılında %0,40 olarak gerçekleşmiştir (http://stats.oecd.org/).

3.3.3.5. Üyelik Sonrası Beklentilerin Gerçekleşme Durumu

Sigortacılık piyasasının AB ile entegrasyonu sonucu, yukarıda belirtilen olumlu
gelişmelere karşın, özellikle hayat dışı sigortacılık piyasası zor bir geçiş dönemi
yaşamıştır. Diğer taraftan, katılım sonrası dönemde tahmin edildiği üzere, yabancı
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sigorta şirketlerinin ülkeye gelmesiyle birlikte ülkeye sermaye akışı olmuştur. Özellikle
hayat dışı sigortacılık alanında zorlu bir değişim sürecinden sonra prim artışları
görülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, yabancı sigorta şirketlerinin sermayenin yanı
sıra getirmesi beklenen tecrübe, yeni ürünler ve dağıtım kanalları piyasaya sunulmuştur.
Örneğin, geleneksel dağıtım kanalları arasında yer alan acente ve sigorta şirketlerinin
doğrudan satış kanallarına ilave olarak, katılımdan sonra telefon, çağrı merkezleri ve
internet gibi araçlar piyasada kullanılmaya başlanmıştır.

Polonya sigortacılık piyasasında genel beklentilere uygun olarak ilk yıllarda
(2005 ve 2006) büyüme gerçekleşmekle birlikte, 2007-2009 yıllarındaki küresel
ekonomik krizle birlikte büyüme yavaşlamış ve beklentilerin aksine olarak piyasada
derinlik sağlanamamıştır (Kozak, 2011: 42). Belirtildiği üzere, büyüme hızı ve
büyüklüğünün seyri, diğer bir deyişle sigorta yaygınlığı piyasanın beklediği şekilde
belirgin bir şekilde artmamıştır.

Nihai durumda, tüm yaşanan olumlu gelişmeler karşısında, özellikle hayat dışı
piyasasında dönüşümün sağlanamamış olması nedeniyle, Polonya sigortacılık piyasası
kısa zamanda beklenen büyümeyi gerçekleştirememiş olup, henüz gelişmekte olan bir
piyasa görünümüne sahiptir (Bernat ve Grundey, 2007: 189; Kozak, 2011: 42).
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3.3.3.6. Düzenleme ve Denetim Faaliyetleri

Polonya sigortacılık piyasasının düzenlenmesi ve denetiminden sorumlu yetkili
otorite olan “Polonya Finansal Denetim Otoritesi (PFDO)”, ülkenin AB’ye katılımından
sonra 2006 yılında kurulmuştur. Bu tarihten önce, sigortacılık piyasasından sorumlu olan
kurum Polonya Maliye Bakanlığı olmuştur. PFDO, tüm finans piyasalarından sorumlu
olup, bankacılık, sigortacılık, emeklilik ve sermaye piyasaları bu kurumun denetim ve
düzenleme faaliyetleri kapsamındadır. PFDO, piyasada şeffaflık, güven ve istikrarın
sağlanmasına yönelik denetim faaliyetlerinden sorumlu bir kurum olup, piyasa
aktörlerini korumakla mükelleftir. Ayrıca, sigorta şirketleri PFDO tarafından her yıl
mutat bir şekilde denetlenmektedir.

Ayrıca Polonya’da 2003 yılında yürürlüğe giren temel sigortacılık kanunu
piyasanın dinamiklerine ve AB mevzuatına uygun olarak, düzenli olarak güncellenmekte
olup, 2006 yılında kurulan PFDO ile birlikte mevzuatın daha etkili ve güçlü hale
getirilmesine çalışılmıştır.

3.3.3.7. Polonya Sigortacılık Piyasasının Temel Göstergeleri

3.3.3.7.1. Şirket sayısı

Polonya’da şirket sayısı, yabancı sigorta şirketlerinin ülke piyasasına girişi
sonrasında artmıştır. Özellikle 2004 yılında gerçekleşen AB’ye katılımın hemen
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öncesinde (2003 yılı) ve sonrasında sonra şirket sayısında artış olmuştur. Ancak sonraki
dönemde 2007-2009 yıllarındaki küresel ekonomik kriz sonucunda şirket sayısında
düşüş meydana gelmiştir.

Tablo 6: Şirket Sayısı
Yıllar

Hayat ve Hayat Dışı

2000

68

2001

71

2002

73

2003

77

2004

71

2005

69

2006

65

2007

67

2008

66

2009

65

2010

63

2011

61

2012

59

Kaynak: OECD verileri, 2013, www.stats.oecd.org/
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde, 2000 yılında 68 olan şirket sayısının 2003
yılında yabancı şirketlerin girişine izin veren temel sigortacılık mevzuatın çıkarılmasıyla
birlikte, en yüksek 77’ye ulaştığı, ancak küresel ekonomik kriz döneminde bu sayının
azalarak 67’ye gerilediği, 2012 yılında ise son 10 yılın en düşük seviyesine inerek 59’a
düştüğü görülmektedir. Şirket sayısındaki söz konusu gerilemeler belirli yıllar itibariyle
küresel ekonomik krizle bağlantılı olsa da, bu gerilemede genel olarak Polonya’da
şirketler arasında sıklıkla görülen birleşme ve satın almalar da (mergers & acquisiton)
etkili olmuştur (Borda ve Ronka-Cehmielowiec, 2011: 22).

3.3.3.7.2. Aracıların Sayısı ve İstihdam

Son yıllarda poliçe üretiminde özellikle hayat sigortacılığı alanında bankaların da
(bankasürans modeli) devreye girmesi nedeniyle, aracıların sayısında bir artış meydana
gelmiştir. Ancak, her halükarda aracıların sayısında tüm dünyada olduğu gibi bir
“doğrudan satış” unsuru olan acentelerin ağırlığı fazladır. Bu nedenle 2000 yılından
sonra bankaların da katılımıyla aracıların sayısı son 12 yılda yaklaşık %73 oranında
artarak 2012 yılında 5.523’e ulaşmıştır. Ancak, bu artışta özellikle AB’ye katılım etkili
olmuştur. Nitekim tabloda da görüleceği üzere, 2007-2009 yıllarındaki küresel
ekonomik kriz dönemi hariç aracıların sayısında düzenli bir artış meydana gelmiştir.
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Tablo 7: Aracıların Sayısı ve İstihdam
Yıllar

Acente, Broker ve Banka

İstihdam (Kişi)

2000

3.193

32.764

2001

2.751

32.595

2002

2.740

29.521

2003

3.236

28.946

2004

3.148

28.677

2005

3.526

28.864

2006

5.426

28.474

2007

5.640

30.251

2008

5.881

29.623

2009

6.189

29.129

2010

5.936

31.348

2011

5.026

30.408

2012

5.523

33.145

Kaynak: OECD ve CEA Verileri, 2013; Sigma Verileri, 2005.

Tüm ülkelerde olduğu gibi Polonya’da da sigortacılık piyasasında istihdam
önemli bir unsurdur. Bankacılık piyasasından sonra en fazla çalışana sahip piyasa
sigortacılık piyasasıdır. Ancak, bu piyasadaki çalışan sayısındaki artış tedrici bir şekilde
olmaktadır. Bunun en önemli nedeni, sigortacılığın yapısı itibariyle teknik ve karmaşık
bir faaliyet olmasından dolayı piyasada yeni çalışan kişilerin istihdam edilmesinin kolay
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olmaması, çoğu durumda yeni çalışanların belirli bir teknik bilgiye sahip olması
açısından özel eğitim programları düzenlenmesi gereğidir.

Yukarıdaki tabloya baktığımızda Polonya’da istihdam rakamlarında büyük bir
değişim izlenmemektedir. Örneğin 2000 yılında 32.764 olan çalışan sayısı 2012 yılına
gelindiğinde yıllık %0,1’lik artışla 33.145 olmuştur. Aşağıda aracılar ve istihdam
sayısındaki artış grafik olarak gösterilmiştir:

Grafik 2: Aracıların Sayısı ve İstihdam
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Kaynak: OECD ve CEA Verileri, 2013; Sigma Verileri (2005)

Söz konusu grafiğe bakıldığında, aracıların sayısında nispeten düzenli bir artış
olmasına karşın, istihdamda 2000’li yılların ortasına doğru düşüşler olduğu ancak
çalışan sayısının sonraki yıllarda tekrar yükselme trendine girdiği görülmektedir.
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3.3.3.7.3. Yabancı Şirketlerin ve İlk 5 Şirketin Toplam Prim Üretimindeki Payı

Polonya’da 1990-2000 yılları arasındaki serbestleşme (piyasanın önündeki
engellerin kaldırılması) faaliyetleri sonucu yabancılar yavaş yavaş ülke piyasasına
girmeye başlamış olup, özellikle 2000’li yıllardan sonra piyasadaki hâkimiyetleri
artmıştır. Bu süreç özellikle 2000-2004 yılları arasında çok etkili olduğundan, Polonya
sigortacılık piyasasında yabancıların prim üretimindeki hâkimiyeti bu dönemde devamlı
olarak eleştiri konusu olmuştur (Ratowska-Dziobiak, 2011: 91; Kozak, 2011: 43). Prim
üretimi bakımından yabancı sigorta şirketlerinin Polonya piyasasındaki payı aşağıda yer
alan tabloda gösterilmiştir. Nitekim yabancı sigorta şirketlerinin prim üretimindeki payı
2000 yılında %59 iken AB’ye katılımla birlikte söz konusu oran %72’ye yükselmiş ve
kriz yılı olan 2009 yılında ise zirve yaparak %82 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında
yabancı şirketlerin payı nispeten azalmış ve %78’e düşmüştür.

Genel olarak, Polonya sigorta piyasası, yabancı şirketlerin hâkim olduğu bir
piyasa olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle, özellikle yerli şirketler tarafından çeşitli
platformlarda bu durumu eleştiri konusu yapılmıştır (Kozak, 2011: 43).
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Tablo 8: Yabancı Şirketlerin Payı ve Yoğunlaşma Oranı
Yabancı Payı (%)

İlk 5 Şirket Payı (%)

Prim Üretimi

Prim Üretimi

2000

59

86

2001

68

86

2002

72

85

2003

72

82

2004

72

78

2005

73

75

2006

75

73

2007

78

70

2008

79

70

2009

82

66

2010

77

64

2011

77

61

2012

78

64

Yıllar

Kaynak: OECD ve CEA Verileri, 2013; Sigma Verileri, 2012.

Şirket sayıları yukarıdaki kısımda verilmiş olup, genel olarak 2000-2012 yılları
arasında şirket sayıları 59-77 arasında değişmektedir. Bu kapsamda, prim üretimi olarak
Polonya’da sigortacılık piyasasına hâkim olan ilk 5 şirketin paylarına bakıldığında
piyasa yoğunlaşmasının çok yüksek olduğunu söylenebilir. Nitekim 2000 yılı başında
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%86 ile oldukça yüksek bir seviyede olan bu oran tedrici olarak düşmüş ve nihai olarak
2012 yılına gelindiğinde %64 olarak gerçekleşmiştir. Yine tabloya bakıldığında
yoğunlaşmadaki gerileme eğiliminin AB’ye katılım sonrasında da devam ettiği
görülmektedir.

Yoğunlaşmanın yüksekliği bir piyasa için arzu edilen bir durum olmadığı gibi
tüketiciler açısından da istenilen bir durum değildir. Zira yoğunlaşmanın yüksekliği
başta rekabet unsuru olmak üzere piyasa yapısının kötüleştiği, piyasada küçük
şirketlerinin varlığının tehlikeye girdiği anlamına gelmektedir. Özellikle birkaç şirketin
fiyatlar konusunda belirleyici ve piyasaya hâkim olması durumu ortaya çıkar ki, en basit
haliyle tam rekabet piyasasının oluşmadığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bu
durumda yetkili otorite serbest piyasa mantığına aykırı olan “müdahale” seçeneğini
kullanmak zorunda kalabilir. Gelinen aşamada, 2012 yılı itibariyle 59 şirketin faaliyet
gösterdiği Polonya sigortacılık piyasasında ilk 5 şirketin payı %64 ile yoğunlaşmanın
yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

3.3.3.7.4. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Kişi Başına Gelir

Son 10 yılda ülke gayri safi yurtiçi hasılasındaki artışa bağlı olarak, Polonya
vatandaşlarının kişi başına gelirlerinin de arttığı görülmektedir. Doğal olarak, kişi başına
gelirin artmasıyla birlikte, kişilerin profesyonel hizmetler içinde yer alan sigortacılık
hizmetlerine olan yatırımı veya harcaması artmaktadır. Bu nedenle, ülke ekonomisinin
büyümesi ve kişi başına gelirin artmasıyla sigortacılık piyasasına olan talebin artması
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arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Genel itibariyle kişi başına gelirin düşük
seviyelerde olduğu ülkelerde, kişiler harcamalarla ilgili kararlarında temel mal ve
hizmetlere öncelik vermektedir. Bu nedenle, sigortacılık hizmetleri kişilerin temel
ihtiyaç kalemleri içerisinde yer almadığından düşük gelir grubundaki ülkelerde sigorta
harcaması düşük seviyelerde kalmaktadır.

Aşağıdaki tabloya bakıldığında gerek ülke ekonomisinin büyüklüğü gerek kişi
başına gelir düzenli olarak artış göstermiştir. Bu itibarla, kişi başına gelirdeki artışın
temel nedeni, ülke gayri safi yurtiçi hasılasındaki artıştır. Kişi başına gelir 2000 yılında
4.477 Dolar iken, 2012 yılına gelindiğinde yaklaşık 3 kat artış göstererek 12.721 Dolara
ulaşmıştır. Ayrıca, AB’ye katılımla birlikte söz konusu büyüme oranlarının daha yüksek
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak kriz yıllarında söz konusu gelir rakamındaki
büyüme oranı gerilemiş olup, 2010 yılında bir önceki yıla oranla sadece %8,9 oranında
artarak yaklaşık 12.300 Dolara yükselmiştir.

Tablo 9: GSYİH ve Kişi Başına Gelir
Yıllar

GSYİH (Milyon $)

Kişi Başına Gelir ($)

2000

171.276

4.477

2001

190.420

4.979

2002

198.179

5.184

2003

216.800

5.675

2004

252.769

6.620
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2005

303.912

7.963

2006

341.670

8.958

2007

425.322

11.157

2008

529.432

13.886

2009

430.917

11.295

2010

469.737

12.304

2011

515.667

13.385

2012

489.795

12.721

Kaynak: OECD,
www.wto.org/.

www.stats.oecd.org/

ve

Dünya

Bankası

Verileri,

3.3.3.7.5. Sigorta Yaygınlığı

Polonya’nın sigortacılık piyasanın gelişmişliğini gösteren sigorta yaygınlık
göstergeleri yıllar itibariyle aşağıda gösterilmektedir:

Tablo 10: Sigorta Yaygınlığı (Penetrasyon)
Yıllar

Sigorta Yaygınlığı (%)

2000

2,9

2001

3,0

2002

2,9

2003

3,1

2004

3,1

87

2005

3,2

2006

3,6

2007

3,7

2008

3,8

2009

3,8

2010

3,8

2011

3,7

2012

3,5

Kaynak: OECD ve CEA Verileri, 2012; Sigma Verileri, 2005.

Polonya sigortacılık piyasasında sigorta yaygınlığı göstergesine bakıldığında,
2000 yılı başında %2,9 olan göstergenin, katılım tarihi olan 2004 yılında %3,1 ve son
olarak 2012 yılında %3,5 olduğu görülmektedir. Ancak, AB üyeliğinden sonra bir
miktar yükselmiş, kriz dönemlerinde ve takip eden dönemde fazla bir değişme
yaşanmamış olup, sadece son yılda daralma olmuştur. Polonya sigorta yaygınlığının
gelişimi aşağıdaki grafikte yer almaktadır:
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Grafik 3: Sigorta Yaygınlığı, (%)
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Kaynak: OECD ve CEA Verileri, 2013.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, sigorta yaygınlığı 2000’li yılların başından
kriz yılı olan 2008’e kadar düzenli olarak artış göstermiştir. Kriz, Polonya’da krizin
derinleşme yılı olan 2008 yılından itibaren etkisini göstermiş ve sigorta yaygınlığı 2011
yılında düşme eğiliminde olmuştur.

3.3.3.8. Sigortacılık Piyasasının Genel Değerlendirmesi

Polonya sigortacılık piyasası, AB’ye üyeliğinden sonra özellikle 2004-2006
yılları arasında yabancı sermaye girişine bağlı olarak hızlı bir şekilde büyüme göstermiş
(Parlinska, 2011: 95), bu durum küresel krizin derinleştiği 2008 yılına kadar devam
etmiştir. Piyasa 2000-2008 yılları arasında 3 katlık bir artış göstermiştir. Nitekim 2000
yılında toplam prim üretimi 6,6 milyar Dolar iken 2008 yılında 19,9 milyar Dolara
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yükselmiştir. Bu büyüme sonucunda ülke ekonomisinde sigortacılığın payı 2000 yılında
%2,9 iken 2008 yılında %3,8’ye yükselmiştir (Sigma ve CEA verileri, 2012). Bu
büyümenin kaynağı yabancı sermaye girişleriyle birlikte hayat sigortaları grubu ile hayat
dışı sigortacılık alanında motorlu araç ve nakliyat sigortalarıdır.

Polonya’daki prim üretiminin seyrini aşağıdaki grafikte görmek mümkündür.
Grafikte, prim üretimin düzenli olarak özellikle AB üyeliğinden sonra arttığı
görülmektedir. Ancak piyasa küresel kriz döneminde özellikle 2009 yılında çok sert bir
düşüş yaşamış (bir önceki yıla nispetle % -13,5) ancak daha sonraki dönemde piyasada
toparlanma görülmüştür.

Grafik 4: Polonya Sigortacılık Piyasasının Prim Üretim Seyri
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Kaynak: Datamonior, 2004 ve Marketonline 2012.
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AB’ye üyelikle birlikte Polonya sigortacılık piyasasında gelişme görülen alanlar
aşağıda özetlenmiştir:

-

Sigortacılığın GSYİH içindeki payı artmıştır, başka bir ifadeyle “sigorta
yaygınlığı” yükselmiştir.

-

Hayat ürünlerine olan talep artmıştır.

-

Hayat sigortacılığındaki prim üretimi artışı hayat dışına nazaran daha çok
olmuştur.

-

Sigorta hizmetlerine yönelik olarak ürün bazında talep artışları olmuştur.

-

Sigortacılıkta ürün yelpazesi genişlemiştir.

-

Bankasürans dâhil yeni dağıtım kanalları piyasaya girmiştir.

-

Finans sigortası ve genel sorumluluk sigortası ürünlerinin piyasa payı
artmıştır.

-

Tüketicinin sigorta bilinci artmıştır.

-

Yabancı sermaye girişi artmıştır, bunun sonucunda yabancıların sigortacılık
piyasasındaki payı yükselmiştir.

Sonuç olarak, son 10 yılda çok fazla sorunlu bir dönem geçirmeyen Polonya
sigortacılık piyasası, genelde piyasanın doğası gereği ekonomik dalgalanmalardan
etkilenmekle birlikte istikrarlı bir yapı çizmiştir. Polonya’da sigortacılık piyasası her ne
kadar gelişmiş ülkelerin büyüklüğüne ulaşamasa da, son 10 yılda düzenleme, denetim ve
büyüme olarak önemli aşama kaydetmiştir. Ayrıca, Polonya AB’ye adaylık döneminde
ve üyelikle birlikte, Avrupa tek sigortacılık piyasası bağlamında ülkede sigortacılık
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piyasası AB’ye uyumlu hale getirilmiş, gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmış, yabancı
sermaye girişlerine ilişkin engeller kaldırılarak serbestleşme süreci tamamlanmıştır.

3.3.3.9. Mevcut Sorunlar

Hali hazırda, Polonya piyasasında yabancı şirketlere tanınan kolaylıklar
dolayısıyla, mali bünye durumu hususunda yabancı ve yerli şirketlerin özellikle sermaye
yapılarından kaynaklanan eşitsizlikler büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca, yabancı
şirketlerin sayısı ve piyasadaki pazar payının yüksekliğinden dolayı, dışsal bir etki
sonucunda (örneğin dünya genelinde bir kriz yaşanması veya ülkede faaliyet gösteren bir
çok uluslu büyük şirketin mali durumunun zayıflaması gibi) ülke piyasasında bu
durumun hızlı bir şekilde hissedilmesine yol açmakta ve piyasanın gidişatını
etkilemektedir. Nitekim 2007-2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik kriz ülke
sigortacılık piyasasına olumsuz etkide bulunmuştur.

Ayrıca, ülkede bazı durumlarda, şirket genel müdürünün faaliyet yapma isteği ile
şirket ortaklarının kâr beklentisi çatışma görüntüsü verebilmektedir. Nihai olarak bu
durum sigortalıları mağdur etmektedir. Örneğin bir şirkette daha çok kâr yapmak için
daha az miktarda hasar ödenmesi politikası sigortalıları mağdur edecektir. Bununla
birlikte şirket yöneticilerinin iyi yönetme ve sigortalıların mağduriyetlerini giderme
politikası ile prestiji şirket ortaklarının bu istekleriyle doğal olarak çatışabilecektir. Bu
çerçevede, Polonya sigortacılık piyasasında zaman zaman bu durumların ortaya çıkması
söz konusu olmuştur (Ratowska-Dziobiak, 2011: 91).
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Dağıtım kanallarında, vatandaşlarla iletişimde ve hasar yönetim süreçlerinde de
sorunlar meydana gelebilmektedir. Örneğin, Polonya’da yabancı şirketlerin yeni
pazarlama kanalı stratejisine (internet, telefon yoluyla ürün pazarlama) doğrudan satış
yöntemi olan acenteler tarafından ciddi bir direnç gösterilmiştir.

İlave olarak, ekonominin diğer alanlarında oluşan bir sorun sigortacılık
piyasasını da etkileyebilmektedir. Örneğin, özellikle bankacılık alanında etkisini
hissettiren 2007-2009 krizi sigortacılık piyasasına da sirayet etmiş ve bankalarla ilişkili
bazı sigorta şirketlerinin mali durumlarının bozulmasına yol açmıştır. Ayrıca,
Polonya’da son yıllarda internet ve bilgi teknolojileriyle ilgili yapılan sıkı düzenlemeler
sonucunda şirketlerin faaliyet esnekliğinin daralması veya sınırlanması söz konusu
olmuş, sigorta şirketleri bu düzenlemelere kısa zamanda uyum sağlayamamıştır
(Ratowska-Dziobiak, 2011, 90).

Diğer bir husus olarak, sigortacılık piyasasında yüksek bir yoğunlaşma olup,
piyasaya az sayıdaki sigorta şirketinin hâkim olduğu görülmektedir. Ayrıca, düşük
sermaye yapısına sahip çok sayıda şirket mevcuttur.

Ülke piyasasında çok fazla sayıda yabancı sigorta şirketinin olması nedeniyle
uluslararası piyasalardaki değişimlerden etkilenmesi kaçınılmazdır. Söz konusu değişim
alanlarına örnek olarak (Borda ve Ronka-Chmielowiec, 2011, 30);
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-

Sigorta ürünlerinin yapısında meydana gelen değişiklikler

-

Kaliteli sağlık bakım hizmetlerini içeren özel sağlık sigortacılığının
başlaması

-

Emeklilik fonlarının sunulmaya başlanmasıyla birlikte ek gelir kaynağı
oluşturulması

-

Dağıtım kanalları arasındaki mücadele

-

Hasar büyüklüğü daha yüksek olan risklerin meydana gelmesi

-

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda yapılan değişiklik sonucu
ve Solvency II ile şirketlere getirilen ilave standartlar ve yükümlülükler.

3.3.3.10. Geleceğe Bakış ve Beklentiler

Küreselleşme hareketleriyle birlikte, yeni teknolojiler ve mali piyasaların
entegrasyonu, ayrıca bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve yatırım şirketlerinin
bir araya gelmesiyle mali grupların oluşması sigortacılık piyasasının geleceğini hiç
şüphesiz etkileyecektir. Ayrıca, sigortacılık faaliyetlerinde internetin daha yoğun olarak
kullanılması şirketlerin gelecekteki iş akışlarını teknoloji yönlü etkileyecektir.

Özellikle 2007-2009 küresel ekonomik kriz döneminden sonra Polonya
sigortacılığı bir toparlanma dönemine girmiş olup, 2009 (%3,8) ve 2010 (%3,8)
yıllarında ülke GSYİH’dan (2009 yılında %1,3 ve 2010 yılında %1,5) daha yüksek bir
büyüme göstermiştir (Parlinska, 2011: 91). Ancak büyümedeki olumlu seyir takib eden
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yıllarda devam etmemiştir (2011 ve 2012 yıllarında Polonya sigortacılık büyümesi
sırasıyla %3,7 ve %3,5 olarak gerçekleşmiştir).

Polonya sigortacılık piyasasında günümüzdeki hedefler; AB’de gelişmiş ülke
piyasalarındaki (Almanya, İngiltere, İsveç v.s.) standartlara yaklaşılması, ayrıca
sigortacılığın ülke ekonomisindeki payının artırılması (örneğin %5 seviyesinin üzerine
çıkarılması) şeklindedir (Parlinska, 2011: 92).

Ancak

belirtmek

gerekir

ki

sigortacılık

doğası

gereği

riski

içinde

barındırdığından, risklerin beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi ve sigorta şirketlerini
ve akabinde reasürans şirketlerini sıkıntıya sokabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu
nedenle, Polonya ekonomisinde kârlılık için faaliyette bulunulan alanların riskleri iyi
belirlenmeli, yatırımlar bu risk analizinden sonra gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle,
sigorta şirketlerinin bahse konu risk değerlendirmesi yapması özellikle hasar/prim
dengelerini rahatlatacak ve piyasada kârlılık sağlayacaktır.

3.3.4. Macaristan

Macaristan, Polonya’ya benzer şekilde, 1991 yılı Mart ayında AB’ye katılmak
üzere ilk anlaşmanın (katılım anlaşması) imzalanmasından sonra, 1 Nisan 1994 tarihinde
AB’ye başvurmuş ve 1997 yılında gerçekleşen Lüksemburg Zirvesiyle birlikte resmi
görüşmelere başlamıştır. 2002 yılında ise tüm alanlarda (müktesebat, ekonomik,
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kurumsal ve insan kaynakları alanında) müzakereler tamamlanmış ve AB’ye üyelik için
hazır hale gelmiştir. Bu süreçte, müzakereler yaklaşık 4 yıl sürmüştür.

Diğer eski Doğu Bloku ülkelerinde olduğu gibi Macaristan sigortacılık piyasası
1990’lı yıllarda, Batı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında ekonomik büyüklük
itibariyle az gelişmiş bir piyasa tipine sahip olmuştur. Kısa bir süre içinde, ekonomisinin
serbestleşmesi sonucunda, dinamik bir yapıya kavuşmuş ve yabancı şirketlerin ülkedeki
faaliyetleri yaygınlık kazanmıştır (Angyal ve Csanda, 2006: 291). Hızlı bir biçimde
yabancı sigorta şirketlerinin ülke piyasasında faaliyet göstermesiyle birlikte Macaristan
küresel ekonomiye entegre olmuştur.

Her ne kadar eski Doğu Bloku ülkelerinin her birinin siyasi ve ekonomik
geçmişleri farklı olsa da, liberal ekonomiye geçişleri ve bu dönüşümü gerçekleştirmeleri
benzerlik göstermektedir. Söz konusu dönüşümün ilk ayağı, özelleştirme faaliyetleri
yoluyla piyasanın serbestleştirilmesi ve yabancıların piyasaya girişi önündeki engellerin
kaldırılması olmuştur (Lavigne, 1999: 174). Bu çerçevede Macaristan’da ilk reform
(devlet şirketlerinin özelleştirilmesi) çalışmaları 1986 yılında başlamış olup, MDAÜ’ler
arasında piyasasını rekabete açan ilk ülke Macaristan olmuştur. Bu itibarla, Macaristan
MDAÜ’ler arasında piyasa ekonomisine en erken geçen ülkedir.

Macaristan ülke olarak piyasa işleyişine dayalı ekonomik yapıya dönüşüm
sürecini oldukça başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Venard, Halek ve Dorfman isimli
yazarlar tarafından 2008 yılında yayımlanan bir çalışmada, bu dönüşüm birkaç aşamada
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açıklanmıştır: Birincisi; ülkenin ekonomik büyüklüğü Doğu Bloku’nun yıkılmasından
sonra önemli ölçüde (yaklaşık 3 kat) artmıştır. Dönüşümün ikinci aşaması 1995 yılıdır,
zira bu tarihte Macaristan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) kabul
edilmiş ve akabinde AB’ye aday olarak kısa süre içinde üye olmuştur. Üçüncü aşama
ise, adil bir hukuk sisteminin kurulduğu, özelleştirmenin hızlandırıldığı ve gelişmiş bir
mali hizmetler piyasası kurulduğu dönem olup, bu dönemde ülkeye önemli ölçüde
yabancı yatırım gelmiştir (Venard ve diğerleri, 2008: 378).

Dolayısıyla söz konusu aşamalar; Macaristan için gerek ülkenin kalkınmasında
ve gerekse mali piyasalarının sağlıklı yapıya kavuşturulmasında önemli aşamalar olup,
ülke sigortacılık piyasasını da olumlu olarak etkilemiştir (Dorfman ve diğerleri, 2008:
378).

Macaristan diğer ülkelerle birlikte AB’ye 2004 tarihinde katılmıştır. Ancak,
sigortacılık piyasasının rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasının sonucu olarak, gerek
katılım öncesi ve gerekse katılım sonrası dönemde Macaristan neredeyse sigortacılık
piyasası tamamen yabancı şirketlerin hâkimiyetinde olmuştur. Nitekim ülkenin AB’ye
katılımından önceki dönemde piyasanın %98’ini yabancı şirketler oluşturmuştur
(Dorfman and Ennsfellner, 2001: 161). Macaristan’da büyük ölçekli şirketlerin çoğu
Batı Avrupa merkezli sigorta şirketleri olup, bu şirketler Macaristan’daki faaliyetlerini
yeni bir şirket kurmak yerine, genel olarak merkeze ait bir şube açma şeklinde
gerçekleştirmiştir (Mucci ve Verbich, 2004: 8).
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Yabancıların piyasaya girmesiyle birlikte sigortacılık piyasasında önemli ölçüde
büyüme gerçekleşmiştir. Örneğin, Macaristan sigortacılık piyasası yalnızca 2000 yılında
bir önceki yıla göre yaklaşık %29 oranında büyümüştür (Fraser, 2005: 2). Bu büyüme
rakamı diğer ülkelerin verileriyle karşılaştırıldığında önemli bir büyüme oranıdır.
Macaristan’daki bu büyümenin kaynağı ise, her ne kadar ülke sigortacılık piyasası
yabancıların faaliyet göstermesine açık olsa da, yabancı sigorta şirketlerinin 2000 yılında
yoğun bir şekilde Macaristan piyasasına girmeye başlaması ve aşırı talep sonrası
sigortacılık piyasasının beklenenin çok üzerinde bir büyüme sergilemesi olmuştur.

3.3.4.1. Üyelik Öncesi Sigortacılık Piyasasının Durumu (2000 – 2004)

Macaristan’da mali piyasalar 1990’lı yıllarda yaşanan sıkıntılı ve maliyetli
konsolidasyon dönemi23 sonrasında uzun yıllardır en kârlı piyasa konumunu
sürdürmektedir. Serbestleşme süreci sonrası, sigortacılık piyasası rahat bir nefes almış
ve yabancı yatırımcıların gelmesiyle birlikte kârlı bir alan haline gelmiştir. Böylece,
sigortacılık piyasası büyüme evresine girmiştir (Angyal ve Csanda, 2006: 288).

Yabancı yatırımcılar diğer MDAÜ piyasalarından çok daha önce Macaristan
sigortacılık piyasasında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunun nedeni, 1990’lı yılların
başlarında hem yabancı şirketlerin sigorta piyasasına girişleri üzerindeki kısıtlamaları
23

Söz konusu konsolidasyon temel olarak üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; sigortacılık
portföylerinin risklerden arındırılarak temizlenmesi; ikincisi aşamada, şirket hissedarlarıyla bağlantılı
sigortacılık portföyünün temizlenmesi ve son aşamada sermayelerin yeniden yapılandırılması söz
olmuştur.
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kaldırması hem de sigortacılık mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlu hale getirerek
serbestleştirmesidir. Bu kapsamda Macaristan’da sigorta piyasasının yüksek rekabet
düzeyi ve düzenleme açısından gösterdiği istikrar, söz konusu piyasayı AB’ye katılımda
en hazırlıklı sektörlerden biri haline getirmiştir (TSB, 2013: 1).

Batı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Macaristan’da sigortacılık kültürü
farklı nitelikte olup, daha çok MDAÜ’lere yakın özellikler göstermektedir. Nitekim
piyasaya etki edebilecek riskler ve önemli gelişmeler sigortacılık piyasasının aktörleri
(sigorta şirketleri, acenteler, sigortalılar) tarafından yeterince takip edilmemektedir
(Fraser, 2005: 4). Bu anlamda, AB15 ülkeleri ile karşılaştırılınca Macaristan piyasası
katılımdan önce çok gerilerde kalmıştır. Örneğin, bu dönemde Fransa’da kişi başına
sigorta harcaması ortalama 2.000 Avro iken, Macaristan’da yaklaşık 200 Avro
düzeyinde olmuştur. Yine bu dönemde (2000 – 2004),

hayat dışı sigortacılığının

GSYİH içindeki payı yaklaşık %1,9 olup, Avrupa ortalaması yaklaşık %5,2
seviyesindedir. Hayat dışı sigortacılığın GSYİH’daki payı 1991 yılında %1,55’lik iken,
2005 yılında düşük bir artışla %1,69 seviyesine yükselmiştir. Macaristan’da sigortacılık,
ağırlıklı olarak oto sigortalarının hâkim olduğu bir piyasa olup (%59’luk bir pay), hayat
sigortalarının payı ise nispeten düşük seviyededir (Sigma, 2005: 30-32).

Ancak, belirtmek gerekir ki hayat sigortacılığının toplam prim üretimindeki payı
düşük olmakla birlikte 1991-2005 yılları arasındaki dönemde önemli ölçüde artış
göstermiştir. Örneğin, bu dönemde hayat sigortacılığı prim üretimi 23 milyon Dolardan
151 milyon Dolara, kişi başına hayat sigortaları primi de 23 Dolardan 151 Dolar
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seviyelerine yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle, hayat sigortacılığının GSYİH içindeki payı
1991 yılında %0,5 iken 2005 yılında %1,39’a yükselmiştir. Ayrıca, 2000-2004 yılları
arasında hayat ve hayat dışı sigortacılığın sigortacılık piyasası toplamı içindeki payları
sırasıyla yaklaşık %50,5 ve %49,5 olarak gerçekleşmiştir (Datamonitor, 2005: 8).

Macaristan sigortacılık piyasasında prim üretimi (hayat ve hayat dışı) rakamları
ve büyüme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: Macaristan Sigortacılık Piyasası, Prim Üretimi (2000-2004)
Yıllar

Milyar ($)

Değişim (%)

2000

1,9

2001

2,4

26,31

2002

2,9

20,83

2003

3,3

13,79

2004

3,6

9,00

Kaynak: Datamonitor, Insurance in Hungary, 2005.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 2000-2004 yılları arasındaki dönemde
Macaristan sigortacılık piyasası, ortalama %13,9 ile yüksek bir oranda büyümüştür. Söz
konusu dönemde bu oran Polonya ve Çek Cumhuriyeti için sırasıyla %5,2 ve %8,8
seviyesindedir (Datamonitor, 2005: 8). Bununla birlikte, Macaristan’da piyasanın
doygunluk durumuna ve talebin azalmasına bağlı olarak, büyüme oranının gerilemekte
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olduğu da söz konusu tabloda görülmektedir. Dolayısıyla, katılımdan sonra büyüme
oranının düşeceğini tahmin etmek zor olmayacaktır.

Yine 2005 yılında yayımlanan Sigma verilerine göre; 2000-2004 döneminde
piyasada yoğunlaşmanın yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin, Macaristan’da
sigortacılık piyasasında ilk 5 şirketin ortalama prim üretimi payı %73,8’dir. Ayrıca,
Macaristan’da 2000-2004 yılları arasındaki dönemde kârlılığı gösteren bir rasyo olan
Birleşik Rasyo24 ortalama %102 seviyesinde olup, bu tarihlerde sigorta şirketleri mali
tablolarına zarar yazmıştır (Sigma, 2005: 33). Ayrıca, sigortacılık piyasasının
ekonomiden aldığı payı gösteren sigorta yaygınlığı oranı 2000 yılında %2,9 iken, 2005
yılında bu oran %3,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, söz konusu oran ortalama
olarak

AB15

ülkelerinde

%9,

OECD

ülkelerinde

%8,4

olarak

seviyesinde

gerçekleşmiştir (Sigma, 2005: 41).

24

Birleşik Rasyo (Combined Ratio); sigortacılık piyasasında kârlılığı gösteren bir rasyo olup, hasar oranı
ve masraf oranlarının toplamıdır. Söz konusu iki oran sigorta şirketlerinin bir takvim yahut bilanço yılında
ödediği hasarlar ile düzenlenen poliçelere ilişkin masrafların toplamını göstermektedir. Bu kapsamda,
Birleşik rasyo (hasar oranı + masraf oranı), %100’ün üzerinde olduğunda, sigorta şirketlerinin bir
poliçenin düzenlenmesinden elde ettiği 100 birimlik prim karşılığında toplamda daha fazla ödeme
yaptığından zarar ettiğini ifade etmektedir. Benzer şekilde, bu oran %100’ün altında kaldığında, sigorta
şirketinin yaptığı masraflardan daha fazla prim geliri elde ettiği anlamında gelmekte olup, bu durum da
kârlılığı göstermektedir. Dolayısıyla, sigortacılık piyasasında kârlılığı ölçme anlamında, piyasa uzmanları
söz konusu birleşik rasyoyu hesaplamakta ve nihai durumda şirketin kârlı olup olmadığı ortaya
çıkmaktadır.
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3.3.4.2. Yasal Hazırlık ve Mevzuat Uyum Durumu

Macaristan hükümeti, AB mevzuatına uyumun sağlanması için gerekli
çalışmaları AB’ye katılım ile birlikte tamamlamayı öngörmüştür. Nitekim AB’ye aday
ülke olarak kabul edilmesinden sonra mevzuat çalışmaları bu ülkede hızlandırılmıştır.
Buna göre Macaristan’daki uyum çalışmaları iki aşama halinde yürütülmüştür.
Macaristan hükümeti öncelikli olarak, üyeliğe bağlı olmayan yalnızca iç pazara ilişkin
ve AB tek sigortacılık piyasasına hazırlık niteliğindeki düzenlemeleri hayata geçirmiştir.
İkinci aşamada, üyelikle birlikte tüm alanlarda üyeliğin gerektirdiği şekilde AB
mevzuatı ile tam uyum sağlanmıştır (TSB, 2013: 1).

Macaristan’ın AB’ye adaylığının kabulü ile birlikte sigortacılık mevzuatı
kapsamında 2003 yılı Haziran ayında kabul edilen ve sigorta şirketleri ile sigorta
faaliyetlerini düzenleyen Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun’un amacı;
AB mevzuatıyla uyum sağlanması, sigortalıların haklarını korumaya yönelik olarak bir
garanti fonunun kurulması, düzenleyici kontrol mekanizmalarının oluşturulması, sigorta
şirketlerinin faaliyetlerinin serbestçe yürütülmesi ve Macaristan sigortacılık piyasasında
etkinliğinin artırılması olarak sıralanabilir (Mondaq, 2003: 1-2).

Ayrıca, yeni Sigortacılık Kanunu ile gelen başlıca değişiklikler arasında,
brokerlik sisteminin kısmen yeniden düzenlenmesi, piyasa aktörlerinin niteliğine göre
kayıt sisteminin başlatılması, dördüncü motorlu taşıt direktifine göre gerekli kurumların
tesis edilmesi, yatırım düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, sigortalı portföy bilgi
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paylaşımı konusunda kısıtlamalar getirilmesi ile kişisel verilerin korunması konusunda
yeni düzenlemeler yer almaktadır (Mondaq, 2003: 2).

Macaristan’da AB’ye uyumla birlikte yapılan başlıca mevzuat değişiklikleri
aşağıda yer almaktadır (TSB, 2013: 1):



Sigortacılık

Kanunu

sigorta

sözleşmeleri

hakkında

uluslararası

hukuk

hükümlerini içeren bir bölümle tamamlanmıştır. Kanun ile birlikte Macaristan
Sigorta Birliği, mevzuat düzeyinde Garanti Fonu’nun yönetimi, ayrıca Ulusal
Yeşil Kart Bürosu ile Bilgi Merkezi ve Tazminat Kurumu’nun işleyişinden
sorumlu hale getirilmiştir.


2005 yılında kabul edilen kararname ile sigorta brokerleri için yeni sınav ve
zorunluluklar getiren yeni bir sistem kabul edilmiştir. Yeni sistemle birlikte bağlı
ve bağımsız brokerlerin eğitimleri birbirinden ayırılmıştır.



Kanun ile vergilendirmeye ilişkin değişiklikler yapılmıştır. İndirimlerin
artırılması ve gelir limitinin konulması ile hayat sigortasında vergi imtiyazından
yararlanan kişi sayısı azalmıştır.



Medeni Kanun’un sigortacılık ve tazminat bölümleri ile ilgili derleme çalışmaları
sürdürülmüştür.



2004 yılında motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkındaki
kararname yürürlüğe girerek dördüncü motorlu taşıt direktifine uyumlu kurumlar
tesis edilmiştir.
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Teknik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesi konusunda bazı değişiklikler
yapılmıştır. Sadece sigortacılıktaki teknik karşılıklara yönelik bazı kural ve
kısıtlamalar getirilmiştir.



Rekabeti kısıtlayan bazı sigorta şirketlerinin sözleşmelerinin rekabet dışı piyasa
uygulamalarına yönelik yasal mevzuattan muaf tutulmasına ilişkin bir kararname
kabul edilmiştir.



AB mevzuatı ile uyumlu bir sorumluluk sigortaları sistemi tesis edilmiştir.



Muhasebe Kanunu’nda yapılan değişiklikleri takiben sigorta şirketlerinde
muhasebe işlemlerini düzenleyen kararnamede değişiklik yapılmıştır. Yeni
kararname ile sigorta şirketlerinin varlıklarını piyasa değerinde değerlemesi
tercih edebilir hale gelmiştir.

Macaristan Sigortacılık Kanunu hâlihazırda AB düzenlemeleri ile uyumlu
olmakla birlikte, AB mevzuatındaki değişikliklere paralel olarak düzenli bir şekilde
güncellenmektedir.

3.3.4.3. Üyelik Öncesi Sigortacılık Piyasasının Beklentileri

Diğer MDAÜ’lerde olduğu gibi Macaristan’da da AB’ye katılımla birlikte kısa
zamanda AB ülkelerinin seviyelerinin yakalanacağı beklentisi olmuştur (Rüstmann,
2001: 34; Enz, 2000: 406). Piyasada, özellikle bazı şirketlerde (Allianz ve AB-Aegon
sigorta şirketleri) portföy yatırımları ve mali kârlılık oranlarının artırılmasıyla çok büyük
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kârlar elde edileceği beklenilmiştir. Bu şirketlerin beklentisi önemliydi, zira katılımdan
önce söz konusu şirketler piyasanın yaklaşık %40’ını oluşturuyordu (Datamonitor, 2005:
13).

Ayrıca, düşük olan sigorta ürünlerinin fiyatlarının katılımdan sonraki dönemde
yükseleceği beklenmiştir. Çünkü katılım öncesi dönemde piyasanın zarar etmesi
pahasına aşırı düşük fiyat stratejisi ile çok sayıda müşteriye ulaşma hedefi var olmuş,
böylece düşük fiyat politikasıyla rekabet etme stratejisi uygulanmıştır. İlave olarak,
Macaristan’da özel sağlık sigortasına olan talebin katılımdan sonra artacağı beklentisi
oluşmuştur.

Macaristan’da sigorta poliçesi satışı genel olarak acentelerle gerçekleştirilmekte
olup, katılımdan sonra AB ile entegresyonun bir sonucu olarak, yeni dağıtım
kanallarının piyasaya gireceği ve bunun kârlılıkta bir artışa yol açacağı beklentisi
olmuştur (Angyal ve Csanda, 2006: 287).

Ayrıca, Macaristan sigortacılık piyasasında, 2000-2004 yılları arasında ortalama
%102 seviyesinde olan birleşik rasyonun, katılım sonrası dönemde %95’e çekilerek kârlı
bir yapıya yönelmek istenilmiştir (Sigma, 2005: 36).

Piyasanın prim üretimi olarak diğer bir beklentisi, 2009 yılına gelindiğinde
yaklaşık 5,8 milyar Dolar prim üretiminin gerçekleştirileceği ve piyasanın ortalama
%9,6 oranında büyüyeceği yönündedir (Datamonitor, 2005: 15).
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3.3.4.4. Üyelik Sonrası Sigortacılık Piyasasının Durumu

Macaristan’ın AB’ye katılımından sonra, diğer üye ülkelerde faaliyet
göstermekte olan 13 sigorta şirketi ve 7 broker bu ülkede şube açarak faaliyet
göstermeye başlamıştır. Yabancıların ülke sigortacılık piyasasındaki hâkimiyeti göz
önünde bulundurulduğunda ve Macaristan piyasası Batı Avrupa piyasalarıyla
karşılaştırıldığında yabancı şirket kaynaklı dış şoklara açık hale gelmiştir. Piyasada
büyüme oranları yine diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük seviyelerde kalmış, ancak
sigortacılık piyasasında istihdam artmıştır (Katay, 2008: 5). Bu husus Tablo 14’te
gösterilmiştir.

Katılım sonrası sigorta ürünlerinde çeşitliliğin ve sigorta ürünlerine olan talebin
artması, sigortacılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Söz konusu durum küresel
ekonomik kriz dönemine kadar devam etmiştir. Macaristan sigortacılık piyasasının temel
belirleyicileri hem çok uluslu şirketler hem de AB bölgesinde faaliyet gösteren yabancı
sigorta şirketleri olmuştur. Katılımdan sonra Macaristan hayat dışı sigortacılığı
piyasasının en büyük şirketi Avrupa çapında faaliyet gösteren Allianz Sigorta şirketi25,
hayat sigortacılığı piyasasında ise ING sigorta şirketi olmuştur. Her birinin piyasadaki

25

Allianz sigorta şirketi sadece Macaristan’da değil birçok ülkede faaliyet göstermekte olan çok uluslu bir
şirkettir. Dünyanın en büyük sigorta şirketleri arasında yer alan şirket, 2012 yılı itibariyle dünya çapında
yaklaşık 80 milyon müşteriye sahip olup, 70 ülkede faaliyet göstermektedir. Ayrıca, sadece sigorta şirketi
olarak faaliyet göstermemekte olup, aynı zamanda bankacılık ve varlık yönetimi piyasalarında da
faaliyette bulunmaktadır.

106

payları yaklaşık %30 düzeyindedir. Ayrıca, beklentilerin aksine, piyasada çok ciddi bir
fiyat rekabeti görülmemiştir (Mabisz, 2013: 3).

Ayrıca, katılımdan sonra hayat dışı sigortacılık alanında en yüksek prim üretimi
oto sigortalarında gerçekleşmekte olup, bu branşın payı artmaya devam etmektedir.
Nitekim katılımdan sonra oto sigortalarının hayat dışı sigortacılık piyasasındaki payı
yaklaşık %60 olmuştur. Dolayısıyla, Macaristan’da faaliyete başlamak isteyen yeni
sigorta şirketleri öncelikle bu alanda faaliyet göstermek istemektedir.

Katılımdan bir yıl sonra, diğer bir deyişle 2005 yılında sigortacılık piyasasının
büyüme oranı yaklaşık %16,6 olup, piyasanın büyüklüğü 4,2 milyar Dolar seviyelerine
ulaşmıştır. Ayrıca, sigortacılık piyasası 2000-2004 yılları arasındaki dönemde toplamda
%70 oranında büyümüştür (Datamonitor, 2005: 3 ve 8).

Tablo 12: Macaristan Sigortacılık Piyasası, Prim Üretimi (2005-2012)
Yıllar

Milyar ($)

Değişim (%)

2005

4,2

16,6

2006

4,9

16,6

2007

4,5

-8,2

2008

4,3

-4,4

2009

4,0

-6,9

2010

4,1

2,5
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2011

4,0

-2,4

2012

4,1

2,5

Kaynak: Marketonline, Insurance in Hungary, 2012

Katılım sonrası dönemdeki durumu gösteren yukarıdaki tablo, esasında prim
üretiminin çok yükselmediğini göstermektedir. Nitekim sigortacılık piyasasının
değerinin ortalama 4 milyar seviyesinde olduğu gözlenmektedir. Son 5 yıllık dönemde
büyüme oranları ortalamasının %-1,74 olduğu ortaya çıkmaktır. Bu da Macaristan
sigortacılık piyasasının 2007-2009 yıllarındaki krizle birlikte bir daralmaya girdiğine
işaret etmekte olup,

piyasada 2012 yılında bir miktar toparlanma olduğu

anlaşılmaktadır.

3.3.4.5. Üyelik Sonrası Beklentilerin Gerçekleşme Durumu

Macaristan sigortacılık piyasası gerek küresel ekonomik krize bağlı olarak gerek
yabancı şirketlerin ağırlığından dolayı olumsuzluklar yaşamıştır. Ülkede sigortacılık
piyasasının büyüklüğünün 2011 yılında 4 milyar Dolarda kalması ve 2007-2011 yılları
arasındaki dönemde piyasanın ortalama %-3,8 oranında daralması ile (Marketonline,
2012: 11) piyasada tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşanmıştır.

Ayrıca, sigorta yaygınlık göstergesi üyelik öncesi dönemde ortalama %2,9 olup,
üyelik sonrası Batı Avrupa seviyelerinin yakalanacağı, diğer deyişle AB15’in %9’luk

108

seviyesinin yakalanacağı beklenirken, üyelik sonrasında bu oran beklenildiği gibi
gelişmemiş 2012 yılında %2,4 olarak gerçekleşmiştir.

AB’ye katılım sonrasında, sigortacılık piyasası yabancı şirketlerin faaliyete
geçmesiyle birlikte bir miktar genişlemiş olsa da, piyasa beklentisinin aksine yüksek
oranlı bir büyüme olmamıştır. Bunun nedeni, Macaristan piyasasında katılımdan önceki
dönemde yabancı sigorta şirketlerinden kaynaklı sermaye girişlerinin gerçekleşmesi ve
piyasanın sigortalılık açısından doygunluğa ulaşmasıdır. Dolayısıyla, Macaristan
sigortacılık piyasasında üyelik sonrasında çok fazla bir değişme olmamakla birlikte
piyasa 2007-2009 yıllarındaki küresel ekonomik krizden prim üretimindeki gerilemeye
bağlı olarak olumsuz etkilenmiştir.

3.3.4.6. Düzenleme ve Denetim Faaliyetleri

2003 yılında çıkarılan temel sigortacılık kanunuyla birlikte öncelikle Macaristan
Sigorta Denetleme Kurumu güçlendirilerek piyasaya sıkı denetimler getirilmiş ve
denetim personeli ihtiyacı ivedilikle giderilmiştir (Dorfman ve diğerleri, 2008: 393).
Ayrıca, söz konusu kanunla birlikte sigorta şirketlerinin mali durumlarının kötüleşmesini
engelleyici ve yetkili otoritenin erken uyarı sistemini kurmasına yönelik düzenlemeler
getirilmiştir.

Bu çerçevede, diğer MDAÜ’ler ile karşılaştırıldığında Macaristan, yapılan
sigortacılık düzenlemeleriyle devletçi bir yapıdan rekabete dayalı ve piyasa esaslı bir
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ekonomiye geçen ilk ülkedir. Macaristan sigortacılığında ilk önemli yasal değişiklik,
1986 yılında piyasada devletçi yapının kaldırılması olmuştur. Daha sonra, 1990’lı
yılların sonlarında yabancı şirketlerin piyasaya girişinin önündeki engellerin tamamen
kaldırılmasıyla önemli bir adım daha atılmıştır (Dorfman and Ennsfellner, 2001: 184).
Son olarak en önemli düzenleme, 2003 yılında yürürlüğe giren temel sigortacılık kanunu
olmuştur (Dorfman ve diğerleri, 2008: 393).

Macaristan’da sigortacılık piyasasının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden
sorumlu kurum, Macar Finansal Denetim Kurumu’dur (MFDK)26. Ülkede sigortacılık
piyasası söz konusu kurum tarafından oldukça sıkı bir şekilde düzenlenmekte ve
denetlenmekte olup, MFDK sigortacılık piyasasının yanı sıra diğer mali kurumların
gözetlenmesinden de sorumludur. Günümüz itibariyle, Solvency II projesi ve AB
sigortacılık direktiflerine bağlı olarak piyasadaki şirketler oldukça sıkı bir şekilde
düzenlenmekte ve denetlenmekte, özellikle şirketlere getirilen asgari sermaye yeterliliği
şartlarının sağlanması Kurum tarafından takip edilmektedir.

3.3.4.7. Macaristan Sigortacılık Piyasasının Temel Göstergeleri

Seçilen göstergeler bağlamında, Macaristan sigortacılık piyasası rakamsal olarak
aşağıdaki başlık ve göstergeler eşliğinde incelenmektedir.

26

2013 Ocak itibariyle Macaristan Finansal Denetim Kurumu, Macaristan Merkez Bankasıyla birleşerek
yeni ve tek bir kurum haline gelmiş, tüm ekonomi politikasından sorumlu kurum haline dönüşmüştür.
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3.3.4.7.1. Şirket Sayısı

Yabancı sigorta şirketlerinin piyasa prim üretimindeki payları toplamı 2012 yılı
itibariyle yaklaşık %95 olup, böylece bu şirketler gerek piyasa gücü itibariyle ve gerekse
şirket sayısı olarak önde gelmektedir.

2000-2012 yılları arasında piyasadaki toplam sigorta şirketi sayısı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:

Tablo 13: Şirket Sayısı
Yıllar

Hayat ve Hayat Dışı

2000

22

2001

23

2002

28

2003

28

2004

28

2005

28

2006

27

2007

31

2008

30

2009

30

2010

32
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2011

30

2012

30

Kaynak: OECD ve CEA verileri, 2013.

Tablodaki sigorta şirketi sayılarına bakıldığına, 2002 yılı öncesinde yabancı
şirketlerin piyasaya girişlerinden dolayı, şirket sayısında önemli artış yaşanmış, örneğin
2000 yılında 22 olan sigorta şirketi sayısı 2002 yılında 28’e çıkmıştır. Ancak, gerek
AB’ye üyelik sonrası gerek 2007-2009 yıllarındaki kriz dönemlerinde şirket sayısında
çok fazla değişiklik olmamıştır. Nihai durumda, 2012 yılında sigorta şirketi sayısı
30’dur. 2000-2012 yılları arasında sigorta şirketlerinin sayısında görülen seyir aşağıda
grafikte gösterilmiştir. Özellikle üyelik sonrasında şirket sayısında küçük çaplı azalma
veya artışlar olmakla birlikte, son 10 yıllık dönemde şirket sayısında önemli bir
değişiklik yaşanmamıştır.

3.3.4.7.2. Aracıların Sayısı ve İstihdam

Macaristan’da sigorta şirketleri ürünlerini/sigorta poliçelerini ağırlıklı olarak
acente ve brokerler kanalıyla, hayat alanında ise daha çok bankasürans yoluyla
pazarlamaktadır. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi Macaristan sigortacılık piyasasında
da, acenteler sigorta poliçelerinin satılmasında aktif bir rol oynamaktadır. Özellikle, son
yıllarda, hayat sigortacılığı alanında bankaların da sigorta dağıtım kanalları arasına
girmesiyle birlikte, aracıların sayısında artış olmuş, acentelerin payı azalmıştır.
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Sigorta aracılarının sayısı ve istihdamın yıllar itibariyle seyri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:

Tablo 14: Aracıların Sayısı ve İstihdam
Yıllar

Acente, Broker ve Banka

İstihdam (Kişi)

2000

2.906

27.478

2001

2.281

27.762

2002

2.240

27.587

2003

2.067

28.069

2004

2.012

27.226

2005

2.117

26.001

2006

2.090

26.131

2007

2.410

26.242

2008

2.330

26.125

2009

2.279

23.914

2010

2.466

25.003

2011

2.145

24.493

2012

1.959

24.320

Kaynak: OECD ve CEA verileri, 2012; Sigma verileri, 2005

Macaristan nüfusu 2012 itibariyle yaklaşık 10 milyondur. Dolayısıyla, yaklaşık
10 milyonluk bir nüfus göz önüne alındığında, son 10 yılda ortalama 28 bin çalışanın
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olduğu sigortacılık piyasasında istihdamın nüfusa oranının %1 seviyesinin altında
kalarak oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Gerek yukarıdaki tabloda gerek
aşağıdaki grafıkte görüleceği üzere, son yıllarda çalışan sayısı gerilemiştir. Bu düşüşün
kaynağı 2007-2009 yıllarındaki kriz olmakla birlikte, Macaristan’da sigortacılığa olan
ilginin azaldığı veya diğer piyasalara yönelik talebin arttığını söylemek mümkündür.

Grafik 5: Aracıların Sayısı ve İstihdam
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Kaynak: CEA ve Sigma Verileri, 2012.

Sonuç olarak, yukarıdaki grafiğe bakıldığında 2000’li yılların başında yüksek
olan istihdam ve aracıların sayısı, AB’ye katılımın herhangi bir etkisi olmaksızın yıllar
itibariyle gerilemiştir. Bu gerilemede özellikle aracıların sayısında, 2007-2009
yıllarındaki küresel ekonomik krizin etkisi bulunmaktadır.
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3.3.4.7.3. Yabancı Şirketlerin ve İlk 5 Şirketin Toplam Prim Üretimindeki Payı

1990’lı yıllardan sonra gerçekleştirilen serbestleşme faaliyetleriyle birlikte
yabancıların piyasaya girmesinin önündeki engeller azaltılmış, bu engeller 1990’lı
yılların sonunda tamamen kaldırılmıştır. Akabinde hızlı bir şekilde sigortacılık
piyasasına yabancı sermaye girişi olmuş, neredeyse piyasanın tamamı çok uluslu
şirketlerin eline geçmiştir.

Tablodan görüleceği üzere, yabancıların payı Macaristan sigortacılık piyasasında
hiçbir ülkede (Örneğin, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Türkiye) olmadığı kadar
yüksektir. Her ne kadar, 2000’li yılların başından bugüne kadar olan dönemde düzenli
olarak gerileme eğilimi gösterse de yine yabancı sermayeli şirketlerin pazar payı 2012
yılı itibariyle yaklaşık %95 ile oldukça yüksek bir seviyede bulunmaktadır.

Tablo 15: Yabancı Şirketlerin Payı ve Yoğunlaşma Oranları
Yabancı Payı (%)

İlk 5 Şirket Payı (%)

Prim Üretimi

Prim Üretimi

2000

99,9

84

2001

99,6

82

2002

98,5

80

2003

98,3

78

2004

97,9

75

Yıllar
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2005

97,8

75

2006

97,5

69

2007

97,6

66

2008

97,2

65

2009

96,4

65

2010

95,4

65

2011

94,8

62

2012

94,8

61

Kaynak: OECD ve CEA verileri, 2013; Sigma Verileri, 2005.

Yukarıdaki tabloda anlaşılacağı üzere, Macaristan sigortacılığında faaliyet
gösteren ve prim üretimi en yüksek ilk 5 şirketin payları toplamı özellikle 2000’li
yılların başında %84’lük bir oranla oldukça yüksek bir orandır. Bu itibarla, piyasanın
geneli itibariyle özellikle AB üyeliğine kadar olan dönemde yoğunlaşmanın yüksek
seviyelerde olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, AB’ye katılımdan sonra
yoğunlaşma oranı gerilemiş, 2007-2009 küresel kriz dönemlerinde sabit kalmış ve
sonraki yıllarda düzenli olarak azalma eğiliminde olarak 2012 yılında %61 olarak
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, tabloda piyasanın normalleşme eğiliminde olduğunu, diğer
bir deyişle orta ölçekteki şirketlerin de prim üretiminde söz sahibi olmaya başladığını
görmek mümkündür. Esasında bu gelişmeye yol açan etmenlerden en önemlisi rekabet
unsurudur. Özellikle, prim üretimi düşük seviyede olan şirketler piyasanın önemli
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oyuncuları haline gelebilmek için prim fiyatlarını azaltma yoluna giderek rekabet etmiş,
piyasadaki paylarını yükseltmişlerdir (Mabisz, 2013: 3-4).

3.3.4.7.4. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Kişi Başına Gelir

Macaristan ekonomisi son yıllarda düzenli bir büyüme eğiliminde olmuştur. Zira
Macaristan ekonomisi (GSYİH) 2000 yılında cari fiyatlarla 51 milyar Dolar seviyesinde
iken 2012 yılına gelindiğinde yaklaşık 2 kat artışla 99,5 milyar Dolara yükselmiştir.
Tabloda görüleceği üzere, ülke ekonomisinin zirve yaptığı yıl küresel ekonomik krizin
derinleşme ve etkisini gösterdiği 2008 yılı olup, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 2008
yılında 105,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş, bu tarihten sonra toplamda %10’dan
fazla bir daralma ile 91 milyar Dolara gerilemiştir. Ülke ekonomisinin sonraki yıllarda
bir toparlama eğiliminde olduğu görülmektedir.

Tablo 16: GSYİH ve Kişi Başına Gelir
Yıllar

GSYİH (Milyon $)

Kişi Başına Gelir ($)

2000

51.320

4.543

2001

58.864

5.175

2002

70.462

6.535

2003

73.883

8.247

2004

82.115

10.085

2005

88.766

10.937
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2006

89.593

11.174

2007

99.431

13.535

2008

105.536

15.365

2009

91.403

12.635

2010

97.095

12.750

2011

100.513

13.784

2012

99.572

12.560

Kaynak: OECD ve Dünya Bankası Verileri, 2012.

Benzer şekilde, ülkedeki kişi başına gelir rakamına bakıldığında, kişi başına
gelirin 2000 yılında 4.543 Dolar seviyesinde iken, 2012 yılında 12.560 Dolara
yükseldiği görülmektedir. Dolayısıyla, kişi başına gelirde yaklaşık 3 katlık bir artış
olmuştur. Kişi başına gelir Macaristan’da 2007-2009 yıllarındaki kriz dönemi hariç
olmak üzere, sürekli bir şekilde artış göstermiştir.

3.3.4.7.5. Sigorta Yaygınlığı

2000 yılından başlayarak 2012 yılına kadar sigorta penetrasyonu olarak da ifade
edilen sigorta yaygınlığı Macaristan için aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Tablo 17: Sigorta Yaygınlığı (Penetrasyon)
Yıllar

Sigorta Yaygınlığı (%)

2000

2,9

2001

2,8

2002

3,0

2003

3,1

2004

2,9

2005

3,1

2006

3,4

2007

3,6

2008

3,0

2009

3,1

2010

3,0

2011

2,9

2012

2,4

Kaynak: OECD ve CEA verileri, 2012; Sigma Verileri, 2005.

2000 yılında %2,9 olan sigorta yaygınlığı kriz döneminde (2007 yılında %3,6,
2008 yılında %3 ve 2009 yılında %3,1) ortalama %3,2 olarak gerçekleşmiş, ancak daha
sonraki dönemde azalarak 2012 yılında %2,4 seviyesine gerilemiştir. AB’ye katılım
tarihi olan 2004 yılına kadar büyüme eğiliminde olan Macaristan sigortacılık piyasası
katılım sonrasında 2007-2009 yıllarındaki kriz dönemine kadar büyüme eğilimini devam
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ettirmiş, ancak krizle birlikte daralmaya başlamıştır. Belirtmek gerekir ki Macaristan’ın
AB’ye üyeliğiyle birlikte ülkede sigortacılık piyasasında büyüme gerçekleşmiş, diğer bir
deyişle üyeliğin sigortacılık piyasasına pozitif katkısı olmuştur. Ancak, küresel
ekonomik kriz, piyasadaki yabancı şirketlerin varlığı ve piyasanın doygunluğa ulaşması
gibi nedenlerle büyüme sekteye uğramıştır.

Söz konusu durum aşağıdaki grafikte daha açık bir biçimde görülmektedir.

Grafik 6: Sigorta Yaygınlığı, (%)
3,8
3,6
3,4
3,2
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Kaynak: OECD ve CEA verileri, 2012; Sigma Verileri, 2005.

Macaristan’da sigortacılık piyasası 2007 yılına kadar olan dönemde gelişme
sergilemiş daha sonra gerileme dönemine girmiştir. Esasen AB15 ülkeleri piyasasında
ortalama %9 oranında değişen sigorta yaygınlığı, Macaristan’da ortalama %3 ile Batı
Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kalmaktadır.
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3.3.4.8. Sigortacılık Piyasasının Genel Değerlendirmesi

Macaristan, MDAÜ’ler arasında yabancı sermayeye açıklık, sigortacılık
düzenlemeleri ve özelleştirmede kaydettiği önemli aşamalar bakımından ekonomisini
liberalleştiren ilk ülkedir. Bu gelişmenin arkasında, yabancıların piyasaya girişlerine izin
verilmesinin yanı sıra, piyasada özellikle 1990’lı yıllardan sonra devletin sahip olduğu
şirketler yerine özel sermayeli şirketlerin faaliyet göstermeye başlaması, böylece
piyasaya gerek talep gerek fiyat rekabeti açısından ivme kazandırılması vardır (Dorfman
ve Ennsfellner, 2001: 183).

Böylece, yabancıların Macaristan sigortacılık piyasasına hızlı bir şekilde
girmesiyle birlikte piyasa canlanmış ve Batı Avrupa tarzı bir görünüme sahip olmuş,
ayrıca sigorta şirketleriyle devlet bir araya gelerek AB standartlarına uyumlu bir
mevzuat hazırlanarak kısa zamanda piyasaya ikinci bir ivme kazandırılmıştır.

Bu itibarla, Macaristan’ın başarısının arkasında iki temel köşe taşı vardır
(Dorfman ve diğerleri, 2008: 381): Birincisi; 1986 yılında devletin piyasadaki
hâkimiyetinin iki sigorta şirketinin özelleştirilmesiyle son erdirilmesidir. İkinci önemli
köşe taşı ise; 1989 yılında Macaristan hükümetinin yabancılara faaliyet izni vermeye
başlaması ve 1990 yılına geldiğinde yabancıların piyasaya girişinin önündeki engellerin
tamamen kaldırılmasıdır. Öyle ki 1986 yılında 2 şirketin faaliyet gösterdiği piyasada,
2003 yılına gelindiğinde borsaya açık 25 şirket ve 36 kooperatif şirketi olmak üzere
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toplam 61 şirket faaliyette bulunmaya başlamış olup, 1991-2005 yılları arasındaki
dönemde prim üretimi ve kişi başına prim harcaması yaklaşık 4 kat artmıştır (Mabisz,
2004: 48).

Ancak, söz konusu başarıya karşın, Macaristan’ın sigortacılık piyasasının henüz
Batı Avrupa ülke seviyelerinde olmadığı anlaşılmaktadır. Hizmet sektöründe hali
hazırda bir daralma görülmekte olup, daha çok güvence verme uygulaması hâkimdir.
Örneğin, müşterilere sunulan sigortacılık ürünlerinde fiyatlar ucuz olmasına rağmen
ürünler içerik olarak çok yalındır ve sigortacılığa ilave hizmetler (hukuksal koruma,
yardımcı hizmetleri vs.) sunulmamaktadır (Venard ve diğerleri, 2008: 377).

Sonuç olarak, Macaristan’da sigortacılık piyasasının yanı sıra tüm mali piyasalar,
gerek AB gerek küresel mali piyasalarla uyum halinde ve dinamik bir şekilde faaliyet
göstermektedir. Böyle bir yapı içinde ülke mali piyasaları coğrafi yakınlık, tarihi geçmiş
ve mevzuat yapısının uygunluğu gibi faktörlerin etkisiyle doğrudan yabancı yatırımları
çekmeye devam etmektedir. Yabancı sermayenin geldiği ülkeler arasında Almanya,
Avusturya, Hollanda ve ABD bulunmaktadır. Sigortacılık piyasasında esas belirleyici
olan unsur sigorta şirketleri olup (çoğu çok uluslu şirketler şeklindedir), sigortalılar diğer
ülkelerin aksine daha çok pasif konumdadır. Diğer bir deyişle ürün belirleyici
konumunda bulunmamaktadır.
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Piyasasının prim büyüklüğüne ilişkin seyir (2000-2012 yılları arasında) aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir. Prim üretimindeki büyüme oranları bir önceki yıla göre
sigortacılığın ne şekilde değiştiğini göstermektedir.

Grafik 7: Macaristan Sigortacılık Piyasasının Prim Üretim Seyri
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Kaynak: Marketline, 2012 ve Datamonitor, 2005.

Yukarıdaki grafikte, sigortacılık piyasasında büyüme oranlarının söz konusu
dönemde çok fazla dalgalanma gösterdiği görülmektedir. Macaristan sigortacılık
piyasasında 2007-2009 yıllarındaki küresel ekonomik krize bağlı olarak ve fazla yabancı
sermayeli sigorta şirketi bulunmasından dolayı ani dalgalanmalar olmuştur. Piyasada
2010 ve 2012 yıllarında toparlanmayla birlikte, 2011 yılındaki daralmaya bağlı olarak
piyasadaki dalgalanmanın devam ettiği görülmüştür. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda
piyasanın gidişatını kestirmek oldukça güçtür. Diğer ilginç durum ise, Macaristan
sigortacılık piyasasının 2001 yılından katılım tarihi olan 2004’e kadar sürekli daralma
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eğilimi göstermesidir. Yabancıların en fazla giriş yaptığı 2000 yılında yüksek oranlı
büyüme görülmüştür. Ancak, rakamsal büyüklük olarak 2000-2006 yılları arasındaki
dönemde piyasa düşük oranlı da olsa prim üretimi olarak Dolar bazında büyüme
eğiliminde olmuştur.

3.3.4.9. Mevcut Sorunlar

Macaristan sigortacılık piyasası için dile getirilen en büyük sorun, piyasaya
ağırlıklı bir şekilde yabancı sigorta şirketlerinin hâkim olmasıdır. Bu itibarla, 2007-2009
yıllarındaki küresel kriz veya yabancı sermayeli sigorta şirketlerinin hissedarlarından
kaynaklanan bir sorunun ortaya çıkması sonucu piyasa hızlı bir şekilde etkilenmektedir.
Dolayısıyla, Macaristan sigortacılık piyasası dış kaynaklı sorunlara açık hale gelmiş ve
kırılgan bir yapıya dönüşmüştür.

Ayrıca, ülkede 61 sigorta şirketi faaliyet göstermekte olup, büyümeye bağlı
olarak sürekli yabancı sigorta şirketlerinin piyasaya girişine tanık olunmaktadır.
Dolayısıyla piyasaya yeni yabancı sigorta şirketlerinin girişi mevcut piyasa aktörleri
tarafından sürekli olarak eleştiri konusu yapılmaktadır. Çünkü Macaristan sigortacılık
piyasasının, Polonya sigortacılık piyasasının aksine büyük bir büyüme potansiyeli arz
etmediğine, doygunluğa ulaştığına inanılmaktadır (Dorfman ve diğerleri, 2008: 395).
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Sigortacılık piyasasına birkaç şirketin hâkim olmasından dolayı Macaristan’da
piyasa yoğunlaşması27 oldukça yüksek düzeyde (Örneğin ilk 5 şirketin prim
üretimindeki piyasa payı 2012 yılında %61) olup, orta ve küçük ölçekteki şirketler
herhangi bir mali krizden, sermaye gereksinimlerinden veya yüksek tutarlı hasarlardan
önemli ölçüde etkilenmektedir. Üstelik bu şirketler kârlılık için piyasaya yeni ürünler
sunamamakta ve cazip yatırım imkânlarını değerlendirememektedir (Mabisz, 2012: 9).
Bu durum, ilerleyen yıllarda piyasadan bazı şirketlerin çekilmesiyle sonuçlanabilecektir.
Dolayısıyla, devletin yapacağı yasal düzenlemeler, teknolojinin kullanımının artması ve
talebe uygun ürün yelpazesinin genişletilmesi sayesinde söz konusu yoğunlaşmanın
azaltılması veya prim üretiminin dağılımının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması
önemlidir.

Hâlihazırda, piyasadaki bir diğer sorun ise şiddetli fiyat rekabetidir. Sigorta
şirketleri piyasadaki mevcut konumlarını korumak ve etkinliklerini artırmak için yeniden
yapılandırmalar yapmakta ve sigortalılara düşük fiyat sunarak rekabet etmektedir. Öyle
ki bazı sigorta şirketleri etkinliklerini artırmak için dışarıdan hizmet satın alma yoluna
girmekte ve dağıtım kanallarını (şirketin kendi anlaşma yaptığı acenteler harici olmak
üzere diğer şirketlerin acentelerini) daha etkin şekilde kullanmaktadır. Ancak, bu durum
özellikle hayat dışı sigortacılık alanında sigorta şirketlerinin mali tablolarına zarar olarak
yansımaktadır (Hungarian Insurance Report, 2013: 24).

27

Örneğin, ilk 5 şirketin piyasadaki payı 2000 yılında yaklaşık %84 iken 2003 yılına gelindiğinde bu pay
78 olmuştur (Mabisz, 2004, s:146). 2008 ve 2012 yılları itibariyle bu oranlar sırasıyla %65 ve %61
seviyesindedir (CEA ve Sigma Verileri, 2012)
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Piyasadaki bir diğer sorun, sigorta şirketlerinin yanı sıra bankaların ve bir kısım
yatırım şirketlerinin de mevzuat gereği sigortacılık ürünlerini piyasaya sunabilmesidir.
Bu durum, sigorta şirketlerinin sigortacılık piyasasındaki konumlarını ve kârlılıklarını
etkilemektedir (Marketonline, Insurance in Hungary, 2012: 15).

Son olarak bir diğer piyasa aksaklığı, piyasadan sigorta şirketlerinin ayrılması,
iflası ve tasfiyesinin mevzuatla zorlaştırılmasıdır. Macaristan hükümeti, yeni kurulacak
şirketlerden sigortalıyı koruma adına mali tablolarında çok yüksek sermaye
bulundurmalarını istemekte, dolayısıyla kısa zamanda piyasadan çekilmelerini
zorlaştırmaktadır.

3.3.4.10. Geleceği Bakış ve Beklentiler

2020 kılına kadar Macaristan sigortacılık piyasasında fiyat rekabetinin olacağı ve
müşterilere ilave hizmetler sunmak yerine daha çok güvence verme şeklinde faaliyette
bulunulacağı tahmin edilmektedir (Businesmonitor, 2013: 16 ve 19). Bunun en büyük
göstergesi, Macaristan’da bugün bu sistemin çok başarılı bir şekilde uygulanıyor
olmasıdır. Dolayısıyla, ilerleyen yıllarda bunun çok fazla değişmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, mevcut durum itibariyle ürün yelpazesi geniş olduğundan, önümüzdeki
yıllarda gerek sigorta şirketleri tarafından gerekse brokerler tarafından ürünlerde bir
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değişiklik yapılması ve piyasaya yeni ürünlerin sunulması beklenmemektedir
(Marketonline, Insurance in Hungary, 2012: 11).

Prim üretimi olarak sigortacılık piyasası 2016 yılına kadar ortalama %2 oranında
büyüme gerçekleştirmeyi hedeflemekte olup, Dolar bazında prim üretiminin yaklaşık 4,4
milyar Doları seviyesine ulaşması beklenmektedir (Marketonline, Insurance in Hungary,
2012: 7).

Macaristan sigortacılık piyasasının (ve hükümetinin) bir diğer beklentisi ise Avro
alanına28 katılmaktır. Dolayısıyla, Avro’ya geçilmesiyle birlikte sigortacılık piyasasına
yeni bir dinamizm kazandırılacağına inanılmaktadır.

Özet olarak, Macaristan’da sigortacılık piyasasına hâkim olan şirketler yabancı
sermayeli çok uluslu şirketler olup, oldukça rekabetçi bir piyasada faaliyet
göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu durumun devam etmesi öngörülmektedir.

28

Avro bölgesi, yabancı literatürde “Eurozone” ve “Euroland” olarak kullanılmakta olup, temel olarak
para birimi olarak Avro’yu kullanan ülkeler kastedilmektedir. Şu an itibariyle AB ülkeleri içinde Avro’yu
kullanan 18 ülke mevcut olup, bunlar: Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve
İspanya’dır.
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3.3.5. Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti, MDAÜ’ler arasında nüfus bakımından Polonya’nın arkasından
en büyük ikinci ülkedir. Toplam nüfusu 2012 yılı itibariyle yaklaşık 10,5 milyondur.

Diğer MDAÜ’lerde olduğu gibi Çek Cumhuriyeti, 1990’lı yıllarda mali
piyasalarını devletçi yapıdan piyasa işleyişine dayalı piyasaya dönüştürmek için bir
değişim sürecine girmiştir. Sigortacılık alanında bu değişimin ilk adımı; 1991 yılında
yürürlüğe giren mevzuat ile yeni sigorta şirketlerinin kurulması ve rekabetin sağlanmaya
çalışılması olmuştur. İkinci önemli adım ise 1993 yılında atılmış olup, bu aşamada temel
olarak sigorta şirketlerinin teknik karşılıkları dâhil mali tabloları için yeni düzenlemeler
getirilmiştir (Knebl ve Bendova, 2005: 323-324).

Bu dönemde atılan üçüncü önemli adım ise, sigorta şirketlerine yönelik getirilen
muhasebe ilkelerinin yanı sıra teknik karşılıkların29 ayrılması, sorumluluk sigortalarının
oluşturulması ve kapsamının belirlenmesi ile vergilendirme gibi hususları içeren ikincil
düzenlemeler olmuştur. Böylece, 1990’lı yılların ilk yarısında, sigortacılık piyasasında
bir dönüşüm yapılarak, piyasanın iş yapma kabiliyetinin artırılmasına çalışılmıştır.

29

Teknik karşılıklar, diğer sermaye piyasası şirketlerince kullanılmakta olan tekdüzen muhasebe
kalemlerinden farklı olarak, faaliyetlerinin sonucuna göre hesaplanan ve tamamen sigortacılık piyasasına
özgü olmak üzere sigorta şirketlerinin mali tablolarında göstermek ve ayırmak zorunda olduğu
rezervlerdir. Türkiye’de söz konusu teknik karşılıkların, muallak hasarlar karşılığı, devam eden riskler
karşılığı, kazanılmamış primler karşılığı ve hayat sigortacılığına özgü matematik karşılıklar gibi alt
başlıkları vardır.
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1990’lı yılların ikinci yarısında ise daha çok AB ortak sigortacılık piyasasına
entegre olmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. 1998 yılı, Çek Cumhuriyeti sigortacılık
piyasasına yönelik önemli kararların alındığı bir yıl olup, AB düzenlemelerine paralel
olarak bu tarihte örneğin piyasaya araç sahipleri için trafik sigortası yaptırma
zorunluluğu getirilmiş ve bedeni tazminatların karşılanması ilkesi benimsenmiş, son
olarak sigortalıların hak ve menfaatlerini koruyucu tedbirlerin alınması sağlanmıştır. AB
ile entegrasyonun sağlanması amacıyla, 1999 yılının Haziran ve Aralık aylarında diğer
düzenlemeler yürürlüğe girmiştir (Zeman, 2001: 252).

Çek Cumhuriyeti AB’ye uyum sürecinde, 1996 yılında AB ile stratejik
görüşmelere başlamış olup, mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik olarak 1998 ve 1999
yıllarında yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Özellikle bu dönemde, AB’nin 2.
ve 3. Dönem direktiflerinin gereği yerine getirilmeye çalışılmıştır.

1990-2000 yılları arasındaki dönemde, Çek Cumhuriyeti MDAÜ’lere paralel
şekilde piyasasını liberalleştirerek, yabancı sigorta şirketlerine açık hale getirmiş ve
rekabetçi düzeye çıkarmaya çalışmıştır. Rekabetçi bir piyasanın sonucu olarak, yeni
sigorta ürünleri piyasaya girmiş, sigorta fiyatlarının düşmesiyle birlikte sigortalılar
olumlu yönde etkilenmiştir. Ancak, henüz gelişmekte olan bir ülke olan Çek
Cumhuriyeti’nde tasarruf düzeyinin düşük olmasından dolayı sigortacılık piyasasının
gelişimi sınırlı olmuştur (Marcela ve Tomas, 2009: 68).
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1990’lı yıllarda yapılan önemli mevzuat değişikliklerinin sonucu olarak, 1990
yılında ülkede 3 sigorta şirketi mevcut iken, 2000 yılına gelindiğinde şirket sayısı 6’sı
yabancı şirket olmak üzere 41’e yükselmiştir. Yine bu dönemde sigorta yaygınlığı
göstergesi %2’den %3,7 seviyesine yükselmiştir. Ayrıca, 2000 yılının sonuna
gelindiğinde, sigortalılar piyasada 250 civarında sigorta ürününü satın alma imkânına
sahip olmuştur (Marcela ve Tomas, 2009: 69).

1997 ve 1998 yıllarında yaşanan sel baskınları ve Doğu Asya’da yaşanan mali
krizlerden, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasası az etkilenmiş olup, sadece 1990
yılında ülkede yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle bir sigorta şirketi piyasadan
çekilmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla, 1990 ile 2000 yılları arasında Çek Cumhuriyeti
sigortacılık piyasası oldukça istikrarlı bir görünüm sergilemiştir. Bu durumun sonucu
olarak, 1994-2005 yılları arasında yıllık bazda ortalama büyüme oranı %14,2 olarak
gerçekleşmiştir (Mraz, 2002: 33). Bu dönemde, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasası
ülke ekonomisinden daha yüksek oranlarda büyüme göstermiştir. Nitekim aynı dönemde
ülke ekonomisinde büyüme oranı ortalama olarak yaklaşık %8 seviyesinde olmuştur
(Dubska, 2007: 147).

2000’li yıllarda ise, Çek Cumhuriyeti AB üyeliği yolunda yine önemli adımlar
atmış ve piyasanın gidişatını olumlu yönde etkileyecek düzenlemeler gerçekleştirmiştir.
Ne var ki, bu gelişmeler, MDAÜ’ler arasında Çek Cumhuriyeti’ni üstün konuma
getirmekle birlikte, ülkeyi Batı Avrupa ülkelerinin seviyesine getirememiştir. Nitekim
2000 yılında sigorta yaygınlığı göstergesi, Çek Cumhuriyeti piyasasında %3,7 iken,
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AB15’de ortalama %9 olarak gerçekleşmiştir (Sigma, 2005: 34; OECD, 2012,
www.stats.oecd.org/). Bu beklenen bir sonuç olup, kısa zamanda AB ortalamalarına
ulaşılmasının güç olduğu anlaşılmıştır.

2000-2005 yılları arasında sigortacılık açısından ikinci önemli husus ise,
Avrupa’nın doğusunda 2002 yılında meydana gelen sel baskınlarıdır. Söz konusu sel
baskınları büyük zararlara yol açmıştır30 (Mucci ve Verbich, 2004: 8). Çek
Cumhuriyeti’nde meydana gelen zararın %53’nün önceden sigortalanmış olduğu
anlaşılmış olup, bu zararlar sigorta şirketleri tarafından tazmin edilerek piyasada güven
sağlanmaya çalışılmıştır. Çek Cumhuriyeti’nin aksine Almanya’da söz konusu sel
baskınları sonucu oluşan zararın sadece %15’lik kısmının sigortalanmış olduğu
anlaşılmıştır (Mucci ve Verbich, 2004: 8). Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasası için söz
konusu sel baskını büyük miktarlarda hasar ödemelerini gerektirmekle birlikte, ülkede
sigortalılık oranının yüksek olması ve zararların sigorta şirketlerince tazmin edilmesi,
Çek Cumhuriyeti’ni diğer ülkeler karşısında daha olumlu bir konuma getirmiştir.

Genel olarak, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında AB’ye uyum süreci
kapsamında önemli düzenlemeler yapılmasına karşın, bu uyum süreci nispeten yavaş
ilerlemiştir. Diğer MDAÜ’lerde olduğu gibi, Çek Cumhuriyeti’nin gerek katılımdan
önceki durumu gerekse katılım sonrası durumu dikkate alındığında AB’ye üyelik
bekleneni veremediği için henüz istenilen seviyelerde olmadığı ve AB piyasanın çok
30

Çek Cumhuriyeti’nde sel sonucu oluşan maddi zararların GSYİH’ya oranı yaklaşık %4 olarak
gerçekleşmiştir.
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gerilerinde kaldığı anlaşılmıştır (The Czech National Bank, 2012: 90-91; Zeman, 2001:
255). Benzer şekilde, mevcut durumda dahi, ülkede tasarruf düzeyi ve dolayısıyla
sermaye birikimi düşük olduğundan sigortacılığa olan talep de düşük seviyelerdedir.
Ancak, Polonya piyasasına benzer şekilde, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının
potansiyelinin henüz yeterince kullanılmadığı ve uzun dönemde gelişme göstermeye
devam

edeceği sigortacılık

piyasa

kurumları

tarafından

sürekli

olarak

dile

getirilmektedir.

3.3.5.1. Üyelik Öncesi Sigortacılık Piyasasının Durumu (2000-2004)

AB bölgesine benzer şekilde Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında önemli
yapısal değişiklikler olmuştur. Avrupa’nın bu dönemdeki amacı ortak bir sigortacılık
piyasasının güçlendirilmesi olup, özellikle üçüncü dönem hazırlanan direktifler ve diğer
düzenlemeler bu amaca yönelik olmuştur. Dolayısıyla, Çek Cumhuriyeti piyasasında
yapılan bu dönemdeki tüm çabalar, söz konusu ortak piyasanın önünde engeller
oluşturan ulusal mevzuatlarını AB düzenlemelerine uyumlaştırmak, piyasalara belirli
standartlar getirmek, son olarak sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak olmuştur.
Bu durum karşısında, ayrıca yaşanılan ekonomik krizlere rağmen, Çek Cumhuriyeti
sigortacılık piyasası dâhil tüm mali piyasalarını AB piyasalarına entegre etme
çalışmalarını devam ettirmiştir (Cejkova ve Necas, 2005: 9).

Bu

dönemde

özellikle,

şirketlere

ruhsat

verme

ve

mali hizmetlerin

serbestleştirilmesine yönelik, AB üçüncü dönem direktiflerini karşılamak üzere mevzuat
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değişiklikleri yapılmıştır. Çek Cumhuriyeti’nin söz konusu mevzuat değişiklikleri
çerçevesinde sigortacılıkla ilgili hedefleri arasında, geniş ürün yelpazesi ile birlikte
piyasayı rekabetçi bir yapıya kavuşturmak ve kârlı bir piyasa haline getirmek olmuştur.

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasası, 2001-2003 yılları arasında yıllık bazda
sırasıyla, %10,3, %2,5 ve %16,6 oranında büyümüştür. Bu büyümenin itici gücü, hayat
ve hayat dışı sigortacılık alanlarında yaşanan iyileşmedir. Zira hayat sigortalarında bu
tarihlerde gerek talebin büyümesi gerek vergisel teşvikler gerekse talebi artırmaya
yönelik ve mevzuatla getirilen teşvikler büyümeye katkı sağlamıştır. Ayrıca, bu
dönemde piyasaya daha önce sunulmayan yeni ürünler31 sunulmaya başlanmıştır
(Dubska, 2007: 146-147).

Çek Cumhuriyeti’nde 2000-2004 yılları arasında prim üretimine bakıldığında,
diğer bir deyişle sigortacılık piyasanın büyüklüğüne bakıldığında aşağıda yer alan
tablodaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

31

Bu ürünlere; geniş kapsamlı sigorta ürünleri, yatırım fonlu sigortalar ve kredi bağlantılı sigortalar örnek
olarak verilebilir (Dubska, 2007: 147).
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Tablo 18: Çek Cumhuriyeti Sigortacılık Piyasası, Prim Üretimi (2000-2004)
Yıllar

Milyar ($)

Değişim (%)

2000

2,9

2001

3,2

10,34

2002

3,6

12,50

2003

4,2

16,66

2004

4,4

4,70

Kaynak: Datamonitor, Insurance in Czech Republic, 2005.

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının belirtilen yıllar arasında yıllık ortalama
%8,8 oranında büyümüş, son olarak 2004 yılında %4,7’lik büyüme ile prim üretimi 4,4
milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Piyasada gerçekleşen ortalama %8,8’lik
büyüme, Avrupa piyasasının gerçekleştirdiği büyüme (%8,8) oranıyla aynıdır. Polonya
ve Macaristan’da aynı dönemde büyüme oranları ortalaması sırasıyla %5,2 ve %13,9
olarak gerçekleşmiştir. 2000’li yılların başında piyasa önemli oranda büyümüş olup,
piyasa söz konusu (2000-2004 arası) dönemde toplamda yaklaşık %46 civarında
göstermiştir.

Bu dönemde, sigorta yaygınlığı göstergesine bakıldığında 2004 yılında AB15
piyasasında söz konusu oran ortalama %9 iken, bu oran Çek Cumhuriyeti sigortacılık
piyasasında %4 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu oran, Polonya’da %3,1,
Macaristan’da %2,9, Estonya’da %3,2, Litvanya’da %1,3 ve Letonya’da %2,1 ile Çek
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Cumhuriyeti’nin gerisinde kalmıştır. Ancak aynı dönemde sigorta yaygınlığı
Slovenya’da %5,8 ve Kıbrıs’ta %4,8 olarak gerçekleşmiştir (Dubska, 2007: 149).
Dolayısıyla sigorta yaygınlığı, diğer MDAÜ’lerle karşılaştırıldığında Çek Cumhuriyeti
piyasası için oldukça yüksek seviyelerdedir.

Sonuç olarak, Çek Cumhuriyeti’nin AB’ye hazırlık dönemi olan 2000-2004
yılları arasında, AB’ye katılımdan önce gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve
dönüşümler sayesinde piyasanın rekabetçi düzeye kavuşturulması, yabancı sigorta
şirketlerine ve uluslararası piyasalara açılması ve nihayet prim üretiminin artırılması
hedeflenmiştir. Bu dönemde kısmen başarılı olunmuştur. Ayrıca, sigorta şirketleri
özellikle 2000’li yıllardan sonra sigorta arzını artırarak yeni sigorta ürünlerini piyasaya
sunmuş ve rekabetçi yapılarını fiyat düşürerek korumaya çalışmıştır.

3.3.5.2. Yasal Hazırlık ve Mevzuat Uyum Durumu

Yapılan düzenlemelere göre, sadece Maliye Bakanlığı’ndan yetki ve ruhsat alan
sigorta şirketlerinin Çek Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunması ve sigortacılık
faaliyetlerinin kooperatif veya anonim şirket şeklinde de sürdürebilmesi öngörülmüştür.
Diğer AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin Çek Cumhuriyeti’nde
ancak şube açarak faaliyet gösterebilmesi hükme bağlanmış olup, bu hükümlerin
yürürlüğe girmesi ancak 1 Nisan 2000 tarihinde gerçekleşmiştir (Mraz, 2002: 31-36).
Dolayısıyla, yabancı bir sigorta şirketinin ülkede faaliyet göstermesi için, mutlak surette
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Çek Maliye Bakanlığı’ndan ruhsat alması ve bir şube şeklinde faaliyette bulunması
gerekmektedir (Zeman, 2001: 253).

Dolayısıyla AB yolunda 1998 ve 1999 (Haziran ve Aralık) tarihlerinde
gerçekleştirilen üç önemli yasal düzenleme ile Çek Cumhuriyeti, temel stratejik
hedefleri arasında yer alan sigortacılık piyasasının AB’ye entegre edilmesi hedefini
kısmen de olsa gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemeler gerek sigortacılık piyasasının
gelişmesi gerek piyasanın küresel piyasalarla uyum içinde olmasına yönelik olarak
büyük ölçüde katkı sağlamıştır (Mraz, 2002: 31). Bu değişimlerden sonra, Çek
Cumhuriyeti sigortacılık piyasası uluslararası piyasalarda yaşanan yenilik ve
değişikliklere açık hale gelmiş, ancak sigorta ürünü bazında bu piyasalardan faydalanma
imkânı artmıştır.

Son olarak, AB ile tam uyumun sağlanmasına yönelik olarak, 2003 ve 2004
yıllarında en kapsamlı yeni sigortacılık mevzuatı hazırlanarak, katılımdan önce büyük
ölçüde uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Uyumun sağlanabilmesini teminen bu yıllarda
ana başlıklar olarak aşağıdaki mevzuat hazırlanmıştır (Knebl ve Bendova, 2005: 324):

- Hayat ve hayat dışı direktiflerine uygun olarak temel sigortacılık kanununda
yapılan değişiklik,
- Motorlu araç sigortaları direktifine uygun olarak üçüncü şahıs sorumluluk
sigortasında (zorunlu trafik sigortasında) yapılan değişiklik,
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- Dağıtım kanalları (aracılık) mevzuatı kapsamında sigorta aracıları ve eksperler
için hazırlanan mevzuat,
- Sigortalıları korumaya yönelik olarak sigorta sözleşmelerinin anlaşılırlığı ile
ilgili olarak hazırlanan mevzuat.

Söz konusu yasal düzenlemeler sigortacılık piyasası oyuncuları (Sigortacılar
Birliği, sigorta şirketleri, aracılar vs.) tarafından desteklenmiş olup, söz konusu
paydaşlar yasal düzenlemelerin yapılmasında aktif olarak görev almıştır (Zeman, 2001:
253).

3.3.5.3. Üyelik Öncesi Sigortacılık Piyasasının Beklentileri

AB’ye katılımdan önce Polonya ve Macaristan sigortacılık piyasalarında olduğu
gibi Çek Cumhuriyeti piyasasında da, gerek sigortacılık otoritesinde gerekse piyasa
oyuncularında çeşitli beklentiler oluşmuştur. Bunlardan ilki, AB’ye üyelikle birlikte AB
mevzuatına uyumlu ve güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek, ayrıca uluslararası
piyasaların faaliyetlerine uygun bir sigortacılık mevzuatının oluşturulmasıdır. Böylece
Çek Cumhuriyeti piyasasının derinliğe kavuşması ve rekabetle birlikte sigorta
fiyatlarında düşme yaşanması ve nihayet piyasanın gelişmesi arzulanmıştır.

Ayrıca, diğer MDAÜ’lere benzer şekilde sigortacılık piyasasının önemli oranda
büyüyeceği tahmin edilmiştir. Örneğin 2004-2009 yılları arasında prim üretiminin 7,5
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milyar Dolara ulaşması, büyüme oranlarının ise ortalama %8 olarak gerçekleşmesi
öngörülmüştür (Snapshot, 2005: 9).

İlave olarak, üyelikten önce gerçekleştirilemeyen hayat sigortacılığı alanındaki
iyileştirmenin üyelikten sonra gerçekleştirileceği ve AB seviyelerine çıkartılacağı görüşü
hâkim olmuştur (Mraz, 2002: 35).

Özellikle AB’ye katılımdan sonra kişi başına gelirin artmasına bağlı olarak
sigortacılık prim üretiminin ve dolayısıyla sigorta yaygınlığı göstergesinin artarak AB ve
küresel piyasaların seviyelerine ulaşılacağı beklenmiştir (Cejkova ve Necas, 2005: 10).

3.3.5.4. Üyelik Sonrası Sigortacılık Piyasasının Durumu

Çek Cumhuriyeti’nin AB’ye üye olmasından sonra ülke sigortacılık piyasasında
değişiklikler olmuştur. Örneğin, sigorta şirketi sayısı yabancı sigorta şirketlerin ülkeye
girişleriyle birlikte yükselerek, 2004 yılında 40 ve 2005 yılında 45’e yükselmiştir.
Ayrıca, 7 yerli sigorta şirketi diğer AB ülkelerinde faaliyette bulunmak üzere ruhsat
başvurusunda bulunmuştur. Çek Cumhuriyeti’ndeki yoğunlaşma oranında azalma
yaşansa da yüksek düzeylerde seyretmiştir. Diğer bir ifadeyle, AB üyeliği sonrasında
piyasanın yarısından fazlası sadece 2 sigorta şirketinin hâkimiyetinde olmuştur
(Marketonline, Insurance Industry The Czech Rupublic, 2012: 14).
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AB üyeliğinden sonra, yeni bir Sigortacılık Kanunu’nun yürürlüğe girdiği Çek
Cumhuriyeti piyasasında, sigorta yaygınlığı göstergesi üyelik sonrası %3,9’a
yükselmiştir (OECD verileri, 2013, www.stats.oecd.org). Ancak ülke GSYİH’si,
sigortacılık piyasasından daha fazla büyüme gösterdiğinden, sonraki yıllarda sigorta
yaygınlığında düşme görülmüştür.

Özellikle oto sigortaları başta olmak üzere hayat dışı sigortacılık alanında yeni
şirketlerin piyasaya girmesiyle birlikte rekabet artmış, fiyatlar gerilemiş, ürün yelpazesi
genişlemiştir (Marcela ve Tomas, 2009: 72).

2010 yılında meydana gelen sel baskını Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasını
oldukça fazla etkilemiş ve sonraki yıllarda piyasa bilançolarını olumsuz yönde
etkilemiştir. Yine bu dönemlerde, özellikle hayat sigortacılığında olmak üzere piyasa
durağan bir yapıya geçmiş, yabancı şirket girişlerine bağlı olarak rekabet daha da artmış
ve sigorta prim fiyatları gerilemiştir.

Çek sigortacılığında katılım sonrası dönemde, başlangıçta belirgin bir değişimin
olduğu görülmektedir. Örneğin 2005 yılı sonuçlarıyla 2004 yılı sonuçları arasında
sigortacılık göstergeleri bakımından kayda değer bir değişiklik yaşanmış olup, bir önceki
yıla göre prim üretiminde %38,63’lük bir büyüme olmuştur. Ancak bir sonraki yılda ise
%1,63’lük bir büyüme gerçekleşmiştir. Üstelik bu büyüme oranı ülke ekonomisinin
büyüme oranı olan %7,1 seviyesinin altında kalmıştır. İlave olarak, 2004 yılında %4
olan sigorta yaygınlığı göstergesi 2005 yılında %3,9 olmuştur. Bu oran, bu yıllar
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itibariyle

Avrupa

bölgesindeki

sigorta

yaygınlığıyla

(ortalama

%9)

birlikte

düşünüldüğünde oldukça düşük seviyelerde sigorta gelişmişliğine işaret etmektedir (The
Czech National Bank, Insurance Report, 2005: 17-18).

Aşağıdaki tabloda Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının 2005-2012 yılları
arası değeri sunulmaktadır:

Tablo 19: Çek Cumhuriyeti Sigortacılık Piyasası, Prim Üretimi (2005-2012)
Yıllar

Milyar ($)

Değişim (%)

2005

6,1

38,63

2006

6,2

1,63

2007

6,9

11,29

2008

7,3

5,79

2009

7,3

0,03

2010

8,8

20,54

2011

8,8

-0,60

2012

8,9

1,13

Kaynak: Marketonline, Insurance in Czech Republic, 2012.

Tabloda, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında prim üretiminde son 8 yılda
düzenli bir artış olduğu görülmektedir. 2005 yılında 6,1 milyar Dolar olan sigorta prim
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üretimi 2012 yılında 8,9 milyar Dolar seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde büyüme
oranları ortalaması ise %8,4 olarak gerçekleşmiştir.

Katılım öncesi dönemde ülkede bir dizi yasal değişiklik yapılması ve yeni
mevzuat altyapısının hazırlanması gerek yeni yükümlülükler getirmesi gerekse yeni
kurallar oluşturulması bakımından, katılım sonrası dönemde sigorta şirketlerinin
maliyetlerini artırmıştır. Ancak, bu maliyetin büyüklüğü ve etki düzeyi o dönem
itibariyle ülke sigortacılık piyasasında ölçülmemiştir. Özellikle, sigorta şirketleri 2004
sonrasında yasal yükümlülükleri yerine getirmek bakımından zorlanmıştır. Ayrıca, yeni
sağlık sigortası mevzuatı, katılımdan sonra yapılan en önemli mevzuat değişiklikleri
arasında yer almaktadır (The Czech National Bank, Insurance Report, 2013: 42-48).

Zorunlu trafik sigortasında devletci yapının kaldırılmasıyla birlikte, sigorta
şirketleri arasında rekabet başlamış olup, bu rekabet fiyatlarda indirim yapılmasıyla
sigortalılara olumlu yönde yansımıştır. Ayrıca, yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 2004
yılında 4 iken, 2005 yılında 12’ye yükselmiştir.

3.3.5.5. Üyelik Sonrası Beklentilerin Gerçekleşme Durumu

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında katılımdan sonra beklentiler tam olarak
karşılanamamıştır. Nitekim sigortacılık piyasasının gelişmişliğini gösteren sigorta
yaygınlığı göstergesi sınırlı ölçüde yükseltilebilmiştir. Örneğin, 2000 yılında %3,7 olan
bu oran, 2007-2009 yıllarındaki küresel ekonomik kriz döneminde ve AB’ye katılımın
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gerçekleştiği yılda yükselmiş olmasına rağmen (2010 yılında %4,2) son yıllarda, örneğin
2011 ve 2012 yıllarında gerileyerek nihai durumda %3,9 olarak gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla son 12 yılda oldukça sınırlı düzeyde bir yükselme olmuştur. Çek
Cumhuriyeti piyasasının potansiyeli tam olarak kullanılamamış, piyasaya yabancı
sigorta şirketleri tarafından yoğun bir ilgi gösterilmemiştir. Ne var ki önümüzdeki
yıllarda kısmen de olsa iyileşmenin sağlanacağı, ancak bu iyileşmenin sınırlı kalacağı
sigortacılık piyasası kurumları tarafından dile getirilmektedir (BMI, The Czech Republic
Insurance Report, 2012: 97-98).

Çek Cumhuriyeti piyasasında bir diğer beklenti, prim üretiminin ve böylece
piyasa büyüklüklerinin artacağı beklentisi idi. Örneğin 2004-2009 yılları arasında prim
üretiminin 7,5 milyar Dolara ulaşacağı, büyüme oranları ortalamasının %8 olacağı
tahmin edilmiştir (Snapshot, 2005: 9). 2009 yılına gelindiğinde Çek Cumhuriyeti
sigortacılık piyasasında prim üretiminin 6 milyar Dolar, büyüme oranları ortalamasının
ise yaklaşık %6 olarak gerçekleşmesiyle, prim üretimine ve piyasa büyüklüklerine
yönelik tahminler gerçekleşmemiştir.

Ayrıca, diğer MDAÜ’lerin aksine yabancı sigorta şirketlerinin Çek Cumhuriyeti
piyasasına olan ilgisi sınırlı olmuştur. Ancak, yabancı sigorta şirketlerinin Çek
Cumhuriyeti piyasasına yönelik yatırımları halen devam etmekte olup, yatırımların
önümüzdeki yıllarda artacağı beklentisi vardır (The Czech Insurance Association, 2013,
www.cap.cz/).

142

Sonuç olarak, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında katılımdan önce
beklenen hedeflerin gerçekleşmediği ortaya çıkmıştır.

3.3.5.6. Düzenleme ve Denetim Faaliyetleri

Çek Cumhuriyeti’nde sigortacılık alanında düzenleme ve denetleme otoritesi, 1
Nisan 2006 tarihine kadar olan dönemde Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı olmuştur.
Bu tarihe kadar, emeklilik fonları ve sigortacılık birimi Maliye Bakan Yardımcısına
bağlı kalmış, tüm kararlar bu düzeyde alınmıştır. Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı
temel olarak piyasanın gözetimi ve denetimi, ruhsat verilmesi, sigorta brokerlerinin
kaydı ve muhasebe standartlarının belirlenmesi vs. hususlarından sorumlu olmuştur.
Ayrıca, düzenli olarak sigorta şirketlerinin sermaye yeterlilik durumlarını, sigortalılara
karşı yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, ayrıca teknik karşılıkların
ayrılması ve şirket iç denetim sistemlerinin yürütülmesi hususlarını da takip etmiştir.

1 Nisan 2006 tarihinden itibaren Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının yetkili
otoritesi Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası olup, bu tarihte tüm yetkiler bu kuruma
devredilmiştir. Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası, tüm mali piyasaların denetiminden
sorumlu bir kurum olup, sigortacılık piyasası da bu kurumun görev alanına dâhil
edilmiştir.

Dolayısıyla, mali piyasaların etkinliğinin artırılması ve kontrolü ile bu

piyasalarda şeffaflığın sağlanması Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın uhdesinde
yürütülmektedir.
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Ayrıca, Çek Cumhuriyeti piyasasında tüm sigorta şirketlerinin temsil edildiği bir
çatı olarak Çek Cumhuriyeti Sigortacılar Birliği kurulmuştur. Birliğin işlevselliği
artırılmış, yasal mevzuatla güçlendirilmiştir.

3.3.5.7. Çek Cumhuriyeti’nin Sigortacılık Piyasasının Temel Göstergeleri

2000’li yılların başıyla 2012 yılı karşılaştırıldığında şüphesiz önemli ilerlemeler
gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle AB’ye katılımdan önce Çek hükümetinin
gerçekleştirdiği reformlar sayesinde sigortacılık piyasasında olumlu gelişmeler
yaşanmıştır.

Çek Cumhuriyeti’nin AB’ye üyeliğinin sigortacılık piyasasına olan etkisinin
daha iyi anlaşılması bakımından, aşağıda çeşitli başlıklar halinde sigortacılık
göstergeleri sunulmaktadır.

3.3.5.7.1. Şirket Sayısı

Çek Cumhuriyeti’nde son yıllarda, şirket sayısında büyük farklılıklar
görülmemektedir. 2000 yılından üyelik tarihi olan 2004’e kadar önemli bir değişiklik
yaşanmamış, ancak AB’ye katılımdan sonra şirket sayısında artışlar olmuştur. Şirket
sayısındaki durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
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Tablo 20: Şirket Sayısı
Yıllar

Hayat ve Hayat Dışı

2000

41

2001

43

2002

42

2003

42

2004

40

2005

45

2006

49

2007

52

2008

53

2009

53

2010

52

2011

53

2012

52

Kaynak: OECD ve CEA Verileri, 2013.

Özellikle AB’ye katılımdan sonra, yabancı sigorta şirketlerinin Çek Cumhuriyeti
piyasasına olan ilgilerinin artmasıyla birlikte, şirket sayısında artış oluşmuştur. İngiltere,
Almanya ve Avusturya merkezli sigorta şirketleri Çek Cumhuriyeti piyasasında faaliyet
gösteren yabancı sermayeli şirketlerin başında gelmektedir. Nitekim 2012 yılında 52
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sigorta şirketinin 18’i yabancı sermayeli (Avrupa merkezli ve diğer uluslararası sigorta
şirketleri) sigorta şirketleridir.

Sonuç olarak, AB’ye katılımla birlikte sigorta şirketi sayısında artış yaşanmış, bu
durum 2007-2009 yıllarındaki kriz dönemine kadar devam etmiş, ancak sonraki yıllarda
şirket sayısında çok fazla bir değişiklik görülmemiştir.

3.3.5.7.2. Aracıların Sayısı ve İstihdam

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında aracıların sayısını tespit etmek oldukça
güç olmuştur. Zira Çek Cumhuriyeti’nde sigorta aracılarının ruhsat aldığı makamlar ve
lisans verilme usulleri farklılık arz etmektedir. Bu nedenle, bir kısım aracılar ruhsatlarını
belirli bir tarih itibariyle Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan almışken, diğer bir
kısmı Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’ndan almıştır. Ayrıca, faaliyetine son veren
sigorta aracılarının, herhangi bir makama faaliyetlerinin sonlandığına ilişkin bildirim
yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca,

Çek

sigortacılık

mevzuatında

Aracılar

Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde, hem tüzel hem gerçek kişiler aracılık faaliyetinde bulunabilmektedir. Bu
nedenle, Çek Cumhuriyeti piyasasında faaliyet gösteren sigorta aracılarının, gerçek ve
tüzel kişi acenteler, tali acenteler, sigorta brokerleri, bağlı sigorta aracıları ve ülkede
faaliyet gösteren yabancı brokerler olmak üzere çeşitli türleri bulunmaktadır. Çalışma
kapsamında, doğrudan sigortacılık poliçesi satan ve sigorta şirketlerine ve sigortalılara
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aracılık yapan sigorta acenteleri, brokerler ve bankasürans işlemleri yapan aracılar
dikkate alınmıştır.

Tablo 21: Aracıların Sayısı ve İstihdam
Yıllar

Acente, Broker ve Banka

İstihdam (Kişi)

2000

1.320

16.112

2001

1.498

15.737

2002

1.508

15.333

2003

1.528

15.389

2004

1.958

14.600

2005

1.772

14.506

2006

2.134

14.410

2007

2.276

14.501

2008

2.531

14.726

2009

2.276

14.559

2010

2.578

14.359

2011

2.590

14.274

2012

2.750

14.312

Kaynak: Allianz Sigorta, The Czech National Bank ve Çek Cumhuriyeti Maliye
Bakanlığı Verileri, 2012.

Söz konusu aracıların (acente, broker ve bankasürans) durumu tabloda
gösterilmiştir. Tabloda 2000 yılında 1.320 olan aracı sayısının, 2012 yılında toplamda
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%108’lik artışla 2.750’ye yükseldiği görülmektedir. Yıllar itibariyle bakıldığında aracı
sayısında 2007-2009 yıllarındaki küresel ekonomik kriz dönemindeki dalgalanma hariç
genel olarak düzenli bir artış olduğu görülmektedir. Özellikle, son yıllarda hayat
sigortacılığı alanında yaşanan gelişmeyle birlikte bu alanda aracılık faaliyetinde bulunan
bankaların sayısının artması aracıların sayısını yükseltmiştir. Doğrudan satış kanalı olan
acentelerin sayısı ise, gerek bankasürans gerekse internet ve telefonla satış kanallarının
piyasaya girmesi sonucu gerilemiştir. Bu durum, Çek Cumhuriyeti’ne özel bir durum
olmayıp, Türkiye de dâhil pek çok ülkede görülmektedir.

Sigortacılık piyasasında çalışan sayısı ve istihdam durumu yukarıdaki tabloda
gösterilmektedir. Son yıllarda sigortacılık piyasasında istihdam sayısında fazla bir
değişiklik yaşanmamıştır. İstihdam özellikle AB’ye katılımdan sonra 14 bin civarında
seyretmiştir. Ancak, 2000 yılıyla karşılaştırıldığında istihdamda bir miktar azalma
olduğu da görülmektedir.

Gerek aracılar gerekse piyasadaki sigortacılık istihdamının yıllar itibariyle
trendini gösteren grafik aşağıda yer almaktadır:
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Grafik 8: Aracıların Sayısı ve İstihdam
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Kaynak: Allianz Sigorta ve The Czech National Bank ve Çek Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı Verileri, 2012.

3.3.5.7.3. Yabancı Şirketlerin ve İlk 5 Şirketin Toplam Prim Üretimindeki Payı

Çek Cumhuriyeti’nde de ilk 5 şirketin piyasaya hâkim olduğu, diğer bir ifadeyle
yoğunlaşma oranının yüksek olduğu görülmektedir. Nitekim bu durum aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir:

149

Tablo 22: Yabancı Şirketlerin Payı ve Yoğunlaşma Oranları
Yabancı Payı (%)

İlk 5 Şirket Payı (%)

Prim Üretimi

Prim Üretimi

2000

51

78

2001

63

76

2002

60

76

2003

64

75

2004

65

76

2005

71

77

2006

73

74

2007

73

72

2008

72

71

2009

70

68

2010

70

64

2011

70

68

2012

72

67

Yıllar

Kaynak: Allianz Sigorta, OECD ve CEA verileri, 2013.

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında yoğunlaşma oranının 2000’li yılların
başlarında oldukça yüksek olduğu müşahede edilmektedir. Son yıllarda yoğunlaşma
oranı değişmemesine rağmen hâlâ yüksekliğini korumaktadır. İlk 5 şirketin 2012
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yılındaki payı %67 olmuştur. Ülkede faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin çoğu yabancı
sermayeli şirketlerdir (The Czech National Bank, 2012: 89).

Çek Cumhuriyeti’nde AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde 1997 ve 1998
yıllarında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sonucu, ülke piyasası yabancı sigorta
şirketlerine açılmış, özellikle 2000’li yılların başlarında piyasaya yeni sigorta şirketleri
girmeye başlamıştır. Tabloda görüleceği üzere, 2000 yılında Çek Cumhuriyeti
piyasasında yabancı sigorta şirketlerinin prim üretimleri toplam prim üretiminin
yarısından biraz fazla olup, %51 olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında %51 seviyesinde
olan yabancı şirketlerin payı, AB üyeliğinin gerçekleştiği 2004 yılı sonunda %65 ve
nihayet 2012 yılına gelindiğinde ise %72 olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomik
krizin yaşandığı 2007-2009 yıllarında ise düşük de olsa Çek Cumhuriyeti piyasasından
çıkışlar başlamış, ancak piyasadan çıkışla ilgili mevzuat engelleri bulunduğundan dolayı
sınırlı kalmıştır (The Czech National Bank, 2012: 62).

Sonuç olarak, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında yabancı sigorta
şirketlerinin prim üretimlerinin toplam içindeki payı oldukça yüksektir.

3.3.5.7.4. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Kişi Başına Gelir

Çek Cumhuriyeti’nde yıllar itibariyle ülke nüfusunda büyük değişiklik
yaşanmamış olup, gerek sigortacılığa olan talepte gerekse diğer mali piyasalara olan
talepte ülke gelirinin artması temel etmen olmuştur.
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Tablo 23: GSYİH ve Kişi Başına Gelir
Yıllar

GSYİH (Milyon $)

Kişi Başına Gelir ($)

2000

56.495

5.734

2001

61.873

6.301

2002

74.351

7.691

2003

90.410

9.348

2004

105.850

11.177

2005

104.629

12.738

2006

118.291

14.491

2007

131.909

17.524

2008

154.270

21.708

2009

141.450

18.881

2010

149.313

18.950

2011

154.913

20.585

2012

172.055

18.690

Kaynak: OECD ve Dünya Bankası Verileri, 2012.

Ülke ekonomisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 2012 yılında 172 milyar Dolar
olarak gerçekleşmiş olup, 2000’li yılına nispetle yaklaşık 3 kattan fazla bir artış söz
konusu olmuştur. Ülke ekonomisi mevcut durum itibariyle büyümeye devam etmektedir.
AB üyeliğinden bağımsız olarak, Çek Cumhuriyeti’nin ülke gelirinin artmasında ve kişi
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başına gelirin yükselmesinde, yabancı sermaye girişleri de öneme sahip olup, bu
sermaye girişlerinin ülke ekonomisinin küresel piyasalara uyum sağlamasıyla doğrudan
bağlantısı bulunmaktadır.

3.3.5.7.5. Sigorta Yaygınlığı

Sigorta yaygınlığı göstergesi, Çek Cumhuriyeti piyasasında özellikle 2000-2004
tarihleri

arasında

oldukça

düşük

düzeylerde

seyretmiştir.

Piyasada

yaşanan

dalgalanmalar sonrası sigorta yaygınlığı 2012 yılında %3,9 olarak gerçekleşmiştir.
Ancak, Batı Avrupa ülkelerinin sigortacılık piyasalarıyla karşılaştırıldığında Çek
Cumhuriyeti piyasasında sigorta yaygınlığı göstergesi hayli düşüktür.

Son 12 yılda, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının ülke ekonomisine katkısı
aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir:

Tablo 24: Sigorta Yaygınlığı (Penetrasyon)
Yıllar

Sigorta Yaygınlığı (%)

2000

3,7

2001

3,5

2002

3,8

2003

4,2

2004

4,0
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2005

3,9

2006

3,7

2007

3,7

2008

3,8

2009

3,9

2010

4,2

2011

3,9

2012

3,9

Kaynak: Sigma, CEA ve The Czech National Bank Verileri, 2012.

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında 2000 yılında %3,7 olan sigorta
yaygınlığı çok fazla bir değişme göstermemiş olup, 2012 yılında bu oran %3,9 olmuştur.
AB’ye üyelik tarihi de dikkate alınarak yıllar itibariyle bakıldığında, sigorta
yaygınlığının değişiklikler gösterdiği, ancak bu değişikliklerin küçük çaplı olduğu
görülmektedir. Bu oranın en yüksek olduğu yıllar ise, 2003 ve 2010 yıllarıdır. Ancak,
önümüzdeki yıllarda piyasanın olgunlaşmasıyla ve potansiyelinin kullanılmasıyla
birlikte sigorta yaygınlığı göstergesinin yükselmesi beklenmektedir (Businessmonitor
The Czech Insurance Report, 2013: 63).
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Grafik 9: Sigorta Yaygınlığı, (%)
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Kaynak: Sigma, CEA ve The Czech National Bank Verileri, 2013

Yıllar itibariyle Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında sigorta yaygınlığı
göstergesinde 2000-2012 arası dönemde dalgalanmalar yaşandığı görülmektedir.
Nitekim Çek Cumhuriyeti’nin AB üyeliğinden sonra bu oranın düşmeye başladığı, 20072009 yıllarındaki kriz dönemlerinde yükseldiği, ancak daha sonra gerilemeye başladığı
görülmektedir. Özellikle, son yıllarda ülke prim üretiminde değişiklik olmamasına bağlı
olarak, 2011 ve 2012 yıllarında da sigorta yaygınlığı göstergesinde önemli bir değişiklik
yaşanmamıştır.

3.3.5.8. Sigortacılık Piyasasının Genel Değerlendirmesi

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasası 1991, 1993, 1998, 1999, 2003 ve 2004
yıllarında sigortacılık mevzuatında yapılan değişikliklerle önemli değişim ve dönüşüm
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evreleri geçirmiş, özellikle 1998 ve 1999 yıllarında yürürlüğe giren AB’ye uyum
mevzuatıyla önemli ilerleme kaydetmiştir. 1990-2000 yılları arasında genel itibariyle,
piyasanın serbestleştirilmesi, özelleştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması
hedeflenmiştir (Dorfman ve Ennsfellner, 2001: 182).

2000’li yıllarda ise, AB direktiflerine uyumlu olarak sigortacılık mevzuatının
geliştirilmesi süreci ve AB’ye katılım için hazırlık çalışmaları devam etmiştir. 2002
yılındaki büyük sel felaketi sadece sigortacılık piyasasını değil, tüm mali piyasaları
olumsuz etkilemiştir ancak Çek Cumhuriyeti’nde sigortalılık oranı yüksek olduğundan
ülke ekonomisi bu sel felaketi zararlarından nispeten az etkilenmiştir.

Katılımdan sonra ise, değişim ve gelişim süreci yine devam etmiştir. Özellikle
yabancıların piyasada aktif rol oynaması sonucu, prim üretiminde artış yaşanmış ve yeni
ürünler piyasaya girmiştir. Doğal olarak, bu süreçten en çok faydalanan sigortalılar
olmuştur. Zira rekabetçi bir piyasa yapısıyla, sigorta fiyatlarında düşüş olmuş ve daha
düşük fiyata sigorta poliçesi bulma imkânı artmıştır.

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının 2000-2012 yılları arasındaki dönemde
büyüklüğüne, diğer bir deyişle prim üretimine ve büyüme oranlarına baktığımızda
aşağıda yer alan grafikteki resim ortaya çıkmaktadır. Söz konusu büyüme oranları, bir
önceki yıla göre sigortacılığın ne şekilde değiştiğini açık bir şekilde göstermektedir.

156

Grafik 10: Çek Cumhuriyeti Sigortacılık Piyasasının Prim Üretim Seyri
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Kaynak: Marketline (2012) ve Datamonitor (2005)

Sigortacılık piyasası prim büyüme oranları söz konusu dönemde çok fazla
dalgalanma göstermiştir. Söz konusu dalgalanmalar, gerek AB üyeliğinden önce gerekse
AB üyeliğinden sonra devam etmiştir. 2012 yılında toparlanma söz konusu olsa da, 2011
yılındaki daralmaya bağlı olarak dalgalanmanın devam ettiği söylenebilir. Diğer bir
ilginç durum ise, sigortacılık piyasasının 2002 yılından katılım tarihi olan 2004 yılına
kadar, sürekli daralma eğilimi göstermesidir. Yabancıların en fazla giriş yaptığı 2002
yılında yüksek oranlı büyüme gerçekleşmiştir. Ne var ki, 2002 yılındaki sel baskınları
sonucu oluşan zararların büyük ölçüde sigorta şirketleri tarafından tazmin edilmesi,
ancak zararın bir kısmının karşılanamaması sigortacılık piyasasını önemli ölçüde
etkilemiş, sonraki yıllarda prim üretiminin gerilemesine yol açmıştır.
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Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasası 1990 ve 2000’li yıllarda piyasaya ilişkin
yapılan önemli değişiklikler sonucu ilerleme kaydetse de, henüz Batı Avrupa sigortacılık
piyasasının çok gerisinde olduğu düşünülmektedir. Üstelik Polonya ve Macaristan
sigortacılık piyasalarında sağlanan gelişme Çek Cumhuriyeti piyasasında görülmemiştir.
Ancak, bu piyasanın Polonya sigortacılığına benzer şekilde potansiyelinin yüksek
olduğu, ilerleyen yıllarda yabancı sigorta şirketlerinin ilgisinin artmaya devam edeceği
tahmin edilmektedir.

Kısaca, AB’ye üyelik ve AB tek sigortacılık piyasasına entegrasyon sonucunda,
Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasında sigortacılık alanında beklenilen atılımının
gerçekleşmediği ortaya çıkmıştır. Beklentilerin gerçekleşmemesinin ardında yatan
unsurlar olarak, 2002 ve 2010 yılındaki büyük sel felaketleri, küresel ekonomik kriz,
piyasanın henüz derinleşmeyi sağlayamaması, potansiyelinin tam olarak kullanılmaması
ve Solvency II projesinin getirdiği endişeler dile getirilmektedir.

3.3.5.9. Mevcut Sorunlar

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının gündemindeki en büyük sorunlardan
birisi, AB tek sigortacılık piyasası amacı kapsamında, AB’de tüm sigorta şirketlerine
uygulanmak istenen Solvency II projesidir. Zira Çek Cumhuriyeti piyasasında bu
projenin uygulamaya geçmesiyle birlikte, sigorta şirketlerinin sermaye ihtiyacının ciddi
şekilde artacağı ve kârlılıklarının olumsuz olarak etkileneceği düşünülmektedir. Bu
nedenle, sigorta şirketleri bu projenin hayat geçirilmesinde direnç göstermektedirler.
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Piyasadaki bir diğer sorun, Çek sigortacılık otoritesi (Çek Cumhuriyeti Merkez
Bankası) tarafından yeni sigorta şirketlerinin piyasa girişinin zorlaştırılmasıdır. Nitekim
yetkili otorite ilave sermaye gereksinimi ve sermaye yeterlilik oranını artırarak şirketlere
baskı yapmaktadır. Ayrıca, Solvency II projesi ve Avrupa Komisyonunca 2014 yılında
tamamlanması beklenen yeni direktiflerin kısıtlayıcı yönleri, yeni sigorta şirketlerinin
girişini engellemekte ve piyasa için bir baskı unsuru oluşturmaktadır (Marketonline,
Insurance Industry in The Czech Republic, 2012: 15).

Başka bir sorunlu alan ise, Macaristan’da olduğu gibi, Çek Cumhuriyeti’nde de
sigorta şirketlerinin yanı sıra bazı ticari bankaların ve yatırım şirketlerinin sigorta
ürünlerini pazarlama yetkisine sahip olmasıdır (The Czech Insurance Association, 2013,
http://www.cap.cz).

Son olarak, aşırı rekabet sonucu Çek Cumhuriyeti piyasasında, hayat dışı
sigortacılık alanında ve özellikle oto sigortalarında kârlılık önemli ölçüde düşmekte,
hatta zarar edilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde oto sigortaları hayat dışı sigortacılık
alanında yaklaşık %60’lık bir paya sahip olduğundan, bu alanda zarar edilmesi sigorta
şirketlerinin mali tablolarını ve genel olarak da piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir.
Böylece, söz konusu rekabetin sona erdirilmesine yönelik herhangi bir önlem
alınmaması da, piyasa için ayrı bir sorun teşkil etmektedir (BMI, The Czech Republic
Insurance Report, 2013: 9).
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3.3.5.10. Geleceğe Bakış ve Beklentiler

Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasası her ne kadar 2011 ve 2012 yıllarında
düşük oranlı bir büyüme gösterse de, son yıllarda genel olarak istikrarlı bir büyüme
eğiliminde olmuştur. Ancak, önümüzdeki yıllarda özellikle 2016 yılına kadar düşük
büyüme oranlarının devam edeceği beklenmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılında
sigortacılık prim üretiminin 9,6 milyar Dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamın
Polonya’da 24 milyar Dolar, Macaristan’da ise 4,4 milyar Dolar olması beklenmektedir
(Marketline, Insurance in The Czech Rebuplic, 2012: 7).

Hal böyle olmakla birlikte, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının mevcut
gidişatından, gelişmişlik olarak MDAÜ’lerden ayrılarak daha çok Batı Avrupa
ülkelerinin sigortacılık yapılarına yakınsamaya başladığı ve önümüzdeki yıllarda bu
durumun devam edeceği anlaşılmaktadır. Nitekim bu yakınsamanın en önemli
göstergesi, Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının Batı Avrupa piyasalarına uygun
şekilde rekabetçi bir yapıya sahip olması, ayrıca hem hayat sigortacılığı hem hayat dışı
sigortacılığı faaliyetinde bulunan karma sigorta şirketlerinin yaygınlığıdır (BMI, The
Czech Republic Insurance Report, 2013: 10).

Ayrıca, son yıllarda Çek Cumhuriyeti piyasasında sağlık sigortasının önemi
artmakta olup, yine sağlık sigortası gelecekte en önemli gelişme gösterecek sigorta dalı
olarak görülmektedir. Bu itibarla, sağlık sigortasında yapılacak yasal düzenlemelerin
Çek Cumhuriyeti sigortacılık piyasasının gündemini meşgul etmesi beklenmektedir.
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IV. BÖLÜM
TÜRKİYE SİGORTACILIK PİYASASI

Bu bölümde, Türkiye’nin AB’ye adaylık kabulüyle birlikte, AB sigortacılık
mevzuatına uyumu, denetim mekanizması, piyasanın gelişimi, özellikle 2000’li yıllardan
sonraki durumu ortaya koyan temel sigortacılık göstergeleri incelenecek olup, Türkiye
sigortacılık piyasasının AB piyasası karşısında pozisyonu ve Türkiye sigortacılığı için
gelecekteki fırsatlara değinilecektir. Böylece, MDAÜ’lerde yaşananlar çerçevesinde
Türkiye sigortacılık piyasasının gelişiminin ne şekilde olacağı veya gelişiminin
büyüklüğü hususunda öngörüler yapılacaktır.

4.1. Türkiye’nin AB’ye Adaylığının Kabulü

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulmasındaki temel amaçlardan biri, Roma
Antlaşması’nın 2. maddesi çerçevesinde, farklı ulusal pazarlardan hareket ederek ortak
bir Avrupa iç pazarının gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda, yeni üyelerin katılımıyla
genişleme ve mevzuatların uyumlaştırma çalışmaları faaliyetleri devam etmiş ve ortak
pazar hedefi sağlanmaya çalışılmıştır.

Türkiye AB’ye üye olmak için ilk defa 1959 yılında başvuru yapmış olup, bu
başvurunun sonucu olarak 1963 yılında o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik
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Topluluğu’yla ve üye ülkelerle bir ortaklık anlaşmasının imzalanarak Türkiye için süreç
başlamıştır.

Ancak, AB’ye tam üyelik için resmi başvuru 1987 yılında yapılmış ve AB ile
bütünleşmenin ilk aşaması olarak 31 Aralık 1995 tarihinde Avrupa Birliği ile Türkiye
arasında Gümrük Birliği tesis edilmiştir. Sonraki yıllarda Sovyetler Birliğinden ayrılan
ülkeler ile Doğu Avrupa ülkelerinden oluşan MDAÜ’ler grubunun AB’ye katılımı ve
uyum sürecinin yavaş ilerlemesi sonucu, Türkiye’nin üyeliğinde herhangi bir somut
ilerleme kaydedilememiştir (Togan, 2004: 1013).

Nihayet 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye’nin AB’ye üyelik için
adaylığı kabul edilmiş ve adaylıkla birlikte, Türkiye’nin belirli kriterleri (müktesebat
uyumu,

ekonomik

ve

siyasi

kriterler)

karşılamasının

akabinde

tam

üyelik

müzakerelerinin başlanması öngörülmüştür. Ancak, diğer ülkelerin aksine Türkiye için
söz konusu kriterleri karşılamak için belirli bir zaman dilimi verilmemiştir.

Son olarak, 2005 yılında tam üyelik müzakereleri başlamış olup, müzakere süreci
halen devam etmektedir.

4.2. Sigortacılık Yasal Çerçevesi ve AB Mevzuatına Uyum Durumu

Türkiye sigortacılık piyasasına ilişkin temel düzenlemeleri içeren 7397 sayılı
Sigortacılık Kanunu, uzun süre piyasa faaliyetlerini yönlendirmiş olup, söz konusu
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Kanun’un değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu değişim temel nedenleri aşağıda
başlıklar halinde sıralanmıştır:

- 7397 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 539 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin yasal dayanağının kalmaması,
- Hızla gelişmekte olan sigortacılık piyasasının dinamizmine ayak uyduracak
yeni bir kanuna ihtiyaç duyulması,
- Sigortalıların hak ve menfaatlerinin daha etkin şekilde korunması ihtiyacı,
- AB’ye uyum süreci.

Ancak, yeni bir kanun yapılması süreci kolay olmamış, uzun süre piyasa
gündemini meşgul etmiş ve yeni kanunun yasalaşmasında yaşanan gecikmeler piyasa
tarafından sürekli olarak eleştirilmiştir. Yeni kanun çalışmaları, 2000’li yılların
başlarında büyük ölçüde hazır olmasına rağmen piyasa aktörlerinin belirli hükümlerde
uzlaşma sağlayamaması ve kanun hakkında diğer kurumlardan alınacak görüşlerin
toplanması sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, kanun ancak 2007 yılında
yasalaşmıştır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 3 Haziran 2007 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmesinden sonra 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni kanun ve akabinde yapılan ikincil düzenlemeler (yönetmelik, sigorta genel
şartları v.s.) AB mevzuatıyla uyumlu olarak hazırlanmıştır. Kanun hükümleri
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çerçevesinde 2 yıl içinde tamamlanan ikincil mevzuat çalışmaları ile AB’ye uyum
konusu büyük ölçüde sağlanmıştır.

Söz konusu kanun ve ikincil düzenlemeler kapsamında yapılan temel
düzenlemeler arasında; sigorta ve reasürans şirketlerinin yapısı ve mali durumu,
sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması, acenteler, brokerler, eksperler, aktüerler,
meslek örgütlenmeleri, denetim açısından özel kanunlara göre sigortacılık faaliyetlerinde
bulunan kuruluşlar olmak üzere muhtelif alanlarda düzenlemeler yer almıştır.

2000’li yıllardan sonra, Türkiye sigortacılık mevzuatında yapılan başlıca
yenilikler ve düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

- 1999 yılında yaşanan deprem sonrasında 2000 tarihinde meskenler için Zorunlu
Deprem Sigortası (DASK sistemi) getirilmiştir.
- 2001 yılında Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kurulmuş, 2003
yılında faaliyete geçmiştir.
- 2003 yılında Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile TRAMER unvanlı
bir merkezi veri tabanı kurulmuştur.
- 2005 yılında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulmuştur.
- 2007 yılında Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur.
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Söz konusu düzenlemelerin tamamı özel sektör - devlet işbirliği ve AB
mevzuatına uyum durumu dikkate alınarak yapılmış olup, anılan oluşumlar Türkiye
sigortacılık piyasasının gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.

4.3. Düzenleme ve Denetleme

Sigortacılık piyasası hem ekonomik hayatta hem de mali sistemde çok önemli bir
yere sahiptir. Bunun sonucu olarak da, sigortacılık piyasası ve bu alandaki yasal
düzenlemelerin önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle 2007-2009 küresel ekonomik krizi
bu durumun ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur (Umut, 2011: 18).

Bu durumda, düzenleme sigortalılara koruma ve bilgi sağlayacak, sigorta
şirketlerinin mali yeterliliğini koruyacak, sigorta fiyatlarını adil bir şekilde belirleyecek
ve talep edilen sigortayı sigortalılara sunacaktır. Ayrıca, düzenleme faaliyet alanları iyi
bir şekilde belirlenip gerekli düzenlemeler yapılarak, o alandaki mevzuat boşlukları da
giderilmiş olacaktır (Umut, 2011: 19). Böylece, o ülkenin sigortacılık piyasasının
gelişmesi kaçınılmaz olacaktır.

Anılan hususlar dikkate alınarak yapılan sigortacılık düzenlemeleri, Türkiye’de
Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır. Müsteşarlığın sigortacılık ile görev ve
yetkisi, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Görevleri Hakkında
Kanun ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de
sigortacılık piyasasının denetlenmesi ve düzenlemesi Hazine Müsteşarlığı tarafından
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yapılmakta olup, Müsteşarlık alt birimi olan Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından
mevzuat düzenlemeleri ve uzaktan denetim yapılmakta, diğer birim olan Sigorta
Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından ise piyasanın yerinde denetimi yapılmaktadır.

4.4. Sigortacılık Piyasasında Denetim Etkinliği

Türkiye’de sigortacılık iş ve işlemlerinin denetlenmesinde ana gaye, sigorta
hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ve sigortacılık faaliyetlerinden ilgili taraflarca
azami faydanın sağlanmasını teminen verimli, adil, güvenli ve şeffaf bir sigorta
piyasasının oluşturulması ve bunun devamının sağlanmasıdır (Saraç, 2013: 6).

4059 sayılı Kanun’da sigortacılık piyasasının denetiminden sorumlu kurum olan
Sigorta Denetleme Kurulu’nun görevleri arasında; sigortacılıkla ilgili mevzuat
kapsamında verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği denetleme, inceleme ve soruşturma
işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, sigortacılık ve diğer malî piyasalar ile ilgili
alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere, yurt içi ve yurt dışında meydana
gelen gelişmeleri de incelemek ve göz önünde bulundurmak suretiyle sigortacılık
piyasası ve ilgili diğer malî piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu
konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalâa vermek, kanunların verdiği görev ve
yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü
sigortacılık, malî piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme ve denetleme
faaliyetlerinde bulunmak, Kurul’un görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve
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uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş
bildirmek ve tekliflerde bulunmak olarak sayılmıştır (4059 sayılı Teşkilat Kanunu).

Görüleceği üzere, Kanun’da denetim sahası oldukça geniş tutulmuş olup,
denetimin anılan çerçevede gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Yetki böyle olmakla
birlikte, uygulama sigorta denetim uzmanları tarafından belirli programlar çerçevesinde
sigorta şirketlerinin ziyaret edilmesi ve mali, genel, teknik karşılıklar dâhil tüm iş ve
işlemlerinin denetlenmesi, sonuçların bir rapor haline getirilerek düzenlemeden sorumlu
birime (Sigortacılık Genel Müdürlüğü) sunulması şeklindedir.

Söz konusu denetim birimi, denetim faaliyetlerini yıllık planlama ile yapmakla
birlikte, denetim kapsamındaki şirketler ve konuları, belirli programlar çerçevesinde ve
periyotlarda gözden geçirmekte, sigorta şirketlerinin mali durumuna göre öncelik
verilecek şirketler ve konular belirlenerek denetim uzmanları tarafından denetim
yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigortacılık alanındaki denetim faaliyetleri Türkiye’de
düzenli olarak işlemekte ve bu kapsamda piyasa sıkı bir şekilde denetlenmektedir.

Sigorta denetim uzmanlarının eğitim ve tecrübeleri de önemli bir husustur.
Nitekim ilgili mevzuat çerçevesinde denetim elemanları yetiştirilmekte ve şirket
denetimlerinde özellikle yeni başlayan sigorta denetim uzman yardımcıları denetim
faaliyetlerine tecrübeli denetim uzmanı ile birlikte katılmakta, belirli eğitim ve sınavlara
tabi tutularak yetiştirilmelerine özel gayret gösterilmektedir.
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Ayrıca, uluslararası denetim göstergeleri arasında; denetim mevzuatının objektif
olması, denetim kurumunun işlevsel olarak bağımsızlığı, personel ve finans gibi yeterli
kaynaklara sahip olunması, mevzuat düzenlemelerinde yeterli düzeyde yetkilere sahip
olunması, risk bazlı denetimin yapılması, tutarlılık, danışma ve işbirliği yapılması,
gizlilik gibi unsurlar yer almaktadır.32

4.5. Sigortacılık Piyasasında Yer Alan Kuruluşlar

Sigortacılık piyasasında Hazine Müsteşarlığı’nın (Sigortacılık Genel Müdürlüğü
ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı) yanı sıra aşağıdaki kuruluşlar piyasada
sigortacılık hizmeti sunmaktadır. Nitekim söz konusu kuruluşlar gerek Türkiye
sigortacılık piyasasının gelişmesi gerekse AB mevzuatı kapsamında sigortalıların
haklarının korunması açısından önemli görevler üstlenmektedir.

4.5.1. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 16.12.2003 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan, Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile sigortacılık piyasasında
"TRAMER" olarak bir merkezi veri tabanı kurulmuş olup, trafik sigortası poliçe ve
hasar verilerinin bu sisteme aktarılması hükme bağlanmıştır. 9 Ağustos 2008 tarihinde
32

Söz konusu denetim ilkeleri gerek Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) gerekse Uluslararası
Emeklilik
Denetçiler
Kurumu
(IOPS)
tarafından
benimsenen
prensiplerdir.
(http://www.oecd.org/site/iops/Revised_IOPS_Principles.pdf
ve
http://www.iaisweb.org/__temp/Framework_fir_insurance_supervision.pdf).
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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle adı, Sigorta Bilgi Merkezi olarak
değiştirilmiş, 03.11.2011 tarihinde

ise Resmi Gazete’de yayımlanan

yönetmelik

değişikliği ile unvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak yenilenmiştir. Bunun
yanı sıra, Hayat Sigortaları bilgilerinin saklandığı HAYMER, sağlık sigortaları
bilgilerinin kaydedildiği SAGMER, hasar takip merkezi olarak HATMER ve sigorta
yanlışlıkları ve sahtekârlıkları bilgilerinin kaydedildiği SİSBİS gibi alt birimleri
kurulmuştur SBGM esas olarak, sigorta şirketlerinden poliçe ve hasar verilerini
toplamakta olup, sigorta piyasasına hizmet eden bir veri tabanıdır.33 Emeklilik şirketleri
için benzer yapıda görev yapan “Emeklilik Gözetim Merkezi” de piyasada faaliyette
bulunmaktadır.34

4.5.2. Güvence Hesabı

Bu kuruluş; kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin
bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde
sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten
yoksun kalma tazminatı ödemektedir. Sigortalının tespit edilememesi halinde, ayrıca
sigorta poliçesi bulunmayanlar yahut çalınmış veya gasp edilmiş araçların karıştığı
kazalarda kişiye gelen bedensel zararlar için, sigorta şirketlerinin tasfiye veya iflası
durumunda maddi ve bedensel zararlar, ayrıca Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye

33

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, www.sbm.org.tr/

34

Emeklilik Gözetim Merkezi, www.egm.org.tr/
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sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosunca
tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için bu Hesaba başvurmak
mümkündür.35 Bu bakımdan, Güvence Hesabı sigortalıların sigortacılık sistemine (veya
sigorta şirketlerine karşı) güveninin sağlanması açısından önemli bir işlev görmektedir.

4.5.3. Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu

Yurt dışında geçerli oto sorumluluk sigortası çerçevesinde Türkiye plakalı
araçların neden oldukları kazalar sonucunda meydana gelen tazminat taleplerini
karşılayan, ayrıca yabancı plakalı araç işleteninin Türkiye sınırları içerisinde neden
olduğu bir kazadan dolayı Yönetmelik ve İç Düzenlemeler gereği yabancı sigorta şirketi
adına hareket eden, hasarı tespit, tedvir, tesviye eden bir kuruluştur.36

4.5.4. Türkiye Sigorta Birliği

Sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışma sağlanması ve
haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşu olarak yer almıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta,
reasürans ve emeklilik şirketlerinin sigortacılık mevzuatı gereği bu birliğe üye olması
gerekmektedir.37 Birlik, sigorta şirketlerinin piyasada karşılaştığı sorunlar, yeni sigorta
35

Güvence Hesabı, www.guvencehesabi.org.tr

36

Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu, www.tmtb.org.tr/

37

Türkiye Sigorta Birliği, www.tsb.org.tr/
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ürünlerinin geliştirilmesi, devletin hazırladığı mevzuat taslaklarına görüş verme ve
sigortacılık piyasasının geliştirilmesi için alternatif stratejiler araştırma ve uluslararası
uygulamaları takip etme bakımından piyasaya önemli bir hizmet vermektedir.

4.5.5. Doğal Afet Sigortaları Kurumu

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremi takiben 2000 yılında kurulan
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası
edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu
kuruluşudur. 38

4.5.6. Tarım Sigortaları Havuzu

14 Haziran 2005 tarihinde 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çıkarılmış ve bu
kanun kapsamında Tarım Sigorta Havuzu kurulmuştur. Söz konusu kanun kapsamındaki
her poliçe priminin %50’si devlet tarafından karşılanmak suretiyle tarım sigortaları
teşvik edilmektedir.39

38

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, www.dask.gov.tr/

39

Tarım Sigortaları Havuzu, www.tarsim.org.tr/
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4.5.7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) nezdinde Sigorta Acenteleri İcra Komitesi oluşturulmuş olup, faaliyet
gösterebilmek için acenteler bu birlik nezdinde tutulan levhaya kayıt yaptırmak
zorundadır. Bununla birlikte, TOBB nezdinde Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
oluşturulmuş ve yine eksperler de eksperlik yapabilmeleri için TOBB nezdinde tutulan
levhaya kayıtlı bulunmak zorundadırlar.40

Piyasada ayrıca, faaliyette bulunan dernekler ve vakıflar da (Türkiye Sigorta
Enstitüsü Vakfı, Sigortacılık Eğitim Merkezi, Türk Loydu Vakfı, Tarım Sigortaları
Vakfı, Sigorta Acenteleri Derneği, Sigorta Brokerleri Derneği, Aktüerler Derneği, Genç
Sigortacılar Derneği, Sigorta Eksperleri Derneği, Sigorta Hukuku Türk Derneği v.b.)
bulunmaktadır (Özbolat, 2009: 201).

4.6. Dağıtım Kanalları (Sigorta Aracıları)

Dünya sigortacılık piyasalarının uygulamasında olduğu üzere, Türkiye’de de
sigorta hizmetlerinin üretilmesi ve bu hizmetlerin müşterilere sunulması, sigortacılık
piyasasında yer alan dağıtım kanalları vasıtasıyla yapılmaktadır. Nitekim sigorta
şirketlerinin her zaman müşterilere veya sigortalılara doğrudan ulaşma imkanları veya

40

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, www.tobb.org.tr/
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pazarlama tecrübeleri olamamaktadır (Kaya, 2010: 416). Şirketlerce sunulan ürün ve
hizmetlerin

müşterilere

ulaşabilmesi

için

bir

takım

dağıtım

kanallarından

faydalanılmaktadır. Söz konusu dağıtım kanalları; alanlarında uzman, yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip ve finans kaynakları olan ve nihayet doğrudan müşteriye temas edebilen
aracılardır.

Türkiye’de yer alan başlıca dağıtım kanalları / sigorta aracıları aşağıda yer
almaktadır:
a. Acenteler

d. Brokerler

b. Prodüktörler

e. Banka sigortacılığı (bankasürans)

c. Temsilcilikler

f. Diğer aracılar

Sigorta poliçesi, doğrudan doğruya sigortalı ile sigortacı arasında yapılabildiği
gibi, çoğu durumda ve Türkiye’de de yaygın olduğu üzere, sigorta şirketi adına hareket
eden sigorta aracısı ile sigortalı arasında yapılır. Dolayısıyla yapılan sigorta sözleşmeleri
anılan aracılar vasıtasıyla oluşturulmaktadır. Söz konusu aracılar, sigorta hizmetlerinin
yaygınlaştırılması, sigortalılığın artırılması ve vatandaşların sigorta ürünleri hakkında
bilgilendirilmesi bakımından önemli görevler yürütmektedirler.

4.7. Türkiye Sigortacılığında Rekabet

Sigortacılık piyasasındaki rekabetin ana amacı, tüketicilerin korunması, sunulan
hizmetlerin dağıtımında teknik ve ekonomik ilerlemenin sağlanması için piyasanın
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rekabete açık olması ve sigortacılık hizmetinin uygun piyasa koşullarına göre
sunulmasıdır (İyidoğan, 2000: 12).

Türkiye sigortacılık piyasasında, 1990 tarihinden sonra serbest tarife sistemine
geçilerek, piyasada ilk defa rekabetçi bir ortam içinde verimliliğin sağlanması,
sigortacılığın yaygınlaştırılması ve sigortacılık piyasasında toplanan fonların ülke
kalkınmasında daha etkin olarak kullanılması amaçlanmıştır (Kaya, 2010: 46). Ancak,
söz konusu serbest tarifeye geçiş öncelikle belirli sigorta dallarında41 olmuştur. Oysa,
sigorta şirketleri esas olarak piyasada kasko sigortalarının yanı sıra zorunlu trafik
sigortası poliçesi satmaktadır. Bu nedenle, piyasada zorunlu trafik sigortasında rekabet
2007 yılına kadar sağlanamamıştır. Nitekim bu tarih itibariyle Hazine Müsteşarlığı
zorunlu trafik sigortasında kademeli42 serbest tarifeye geçerek rekabetin önünü açmıştır.
01.01.2008 tarihinden itibaren piyasaya yönelik hazırlanan bir tebliğ ile bu tarifelerin
Hazine Müsteşarlığı’nın onayına sunulmadan tamamen sigorta şirketlerince serbestçe
belirleneceği kararlaştırılmış ve piyasa bu sigorta alanında da tam rekabete açılmıştır.

Dolayısıyla sigortacılık piyasanın rekabet açılması belirli sigorta alanlarında
1990’lı yıllarda başlamış, 2007 yılında ise büyük ölçüde43 tamamlanmıştır.

41

Söz konusu sigorta dalları yangın, nakliyat, kaza sigortaları (trafik hariç), mühendislik ve zirai
sigortalardır.
42
14.07.2007 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Hazırlama Esasları Hakkında Yönetmelik” ile 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu’nda yer aldığı üzere, ilgili Bakan tarafından tespit edilen Zorunlu Trafik Sigortası ilk
aşamada sigorta şirketlerinin oluşturduğu Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
tarafından “Rehber Tarife” hazırlanarak, Hazine Müsteşarlığı’nın onayına sunması kararlaştırılmıştır.
43
Türkiye sigortacılık piyasasında sağlık alanında görev yapan doktorların yaptırmak zorunda olduğu
“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Yeşil Kart Sigortası” gibi
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Türkiye’de yapılan söz konusu uygulamalar sonucu; özellikle oto sigortalarında44
(trafik ve kasko sigortaları) rekabet fazladır. Dolayısıyla son yıllara kadar sigorta
şirketlerince oto sigortalarındaki rekabet sonucu sigorta prim fiyatlarında yapılan fiyat
indirimleriyle birlikte mali tablolarda zararlar oluşmuştur. Sigorta şirketlerince söz
konusu zararlar ile faaliyetlerin daha fazla sürdürülemeyeceği anlaşılmış olup, 2011
yılından sonra özellikle oto sigortalarında kademeli olarak fiyat artışları yapılmıştır.

4.8. Zorunlu Sigortalar

Zorunlu sigortalar esas olarak sorumluluk sigortalarıdır. Üçüncü kişilere karşı
verilmiş bulunan zararlar sebebiyle sigortalı veya sigorta şirketi maddi veya bedeni
zararı karşılamakla sorumludur (Kaya, 2010: 204-205). Türkiye’de sorumluluk
sigortaları, ihtiyari ve zorunlu olarak ikiye ayrılmakta olup, burada yalnızca zorunlu
sorumluluk sigorta dalları kastedilmektedir. Zorunlu sorumluluk sigortaları, ancak
Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararıyla ihdas edilebilmektedir. Türkiye’de AB’ye
uyumlu olarak ihdas edilmiş bulunan zorunlu sigortalar Ek-1’de yer almaktadır.

sigorta dallarında devletin belirlediği tarife rejimi uygulaması devam etmekte olduğundan, tam serbestiyet
henüz sağlanamamıştır.
44
Türkiye’de hayat dışı alanda faaliyet gösteren 31 sigorta şirketinin oto sigortaları dalında ruhsatı
bulunmakta ve bu şirketler bu alanda faaliyet göstermektedir. Söz konusu sigorta şirketlerinin prim
üretimlerinin, ortalama %80’lik kısmının oto sigortalarından oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenle, oto
sigortalarındaki kâr veya zarar piyasa açısından önem arz etmektedir. Bu husus, sigortacılık medyasında
son yıllarda sıkça gündeme gelmiştir. Örneğin:
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/15765109.asp
http://www.sigortagundem.com/haber/sigorta-sirketlerinde-zarar-buyuyor/316571
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/15765109.asp
ve
http://www.sigortagundem.com/haber/sigortasirketlerinde-zarar-buyuyor/316571 adresleri verilebilir.
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4.9. Temel Göstergeler

Bu kısımda, MDAÜ’lerde olduğu gibi, Türkiye sigortacılık piyasasının temel
göstergeler bakımından analizi yapılacak, özellikle adaylık tarihi olan 1999’dan sonraki
durumu ele alınacaktır. 2000’li yıllardan sonra piyasadaki gelişmeler ve piyasanın
dinamizmini artırma hedefi güden kurumlarla birlikte 2007 yılındaki yeni sigortacılık
kanunun piyasaya olan etkisi çeşitli sigortacılık verileriyle açıklanmaktadır.

4.9.1. Şirket Sayısı

Türkiye sigortacılık piyasasında sigorta şirketlerinin sayısı son yıllarda
değişmemiştir. Ancak, Türkiye’de 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin bir sonucu
olarak, iflas ve tasfiyelerden dolayı sigorta şirketi sayısında düşüş olmuştur. Örneğin,
2001 yılında 58 olan şirket sayısı 2002 yılında 52 ve 2003’te 47’ye düşmüştür. O
dönemde, iflas eden veya tasfiye edilen şirketlere örnek olarak Akdeniz Sigorta,
Universal Sigorta, Kapital Sigorta, Emek Sigorta, Ege Sigorta, EGS Sigorta, Rumeli
Sigorta ve Rumeli Hayat Sigorta şirketleri verilebilir.45 Söz konusu dönemde 7 sigorta
şirketinin yeni sigorta ve reasürans sözleşme yapma yetkisi kaldırılmış, 5 sigorta
şirketinin iflasına karar verilmiş, 4 sigorta şirketinin ruhsatı iptal edilmiş ve 1 reasürans
şirketi tasfiye edilmiştir. Ancak, söz konusu iflas ve tasfiyelere rağmen Türkiye

45

Tasfiye ve iflas halindeki şirketler listesine, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Sigorta Şirketleri
Birliğinin resmi internet adresinden ulaşılması mümkündür ( www.tsb.org.tr).
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sigortacılık piyasası büyümeye devam etmiş ve ilerleyen yıllarda şirket sayısında artışlar
yaşanmıştır.

Yıllar itibariyle Türkiye sigortacılık piyasasında hayat ve hayat dışı alanında
faaliyet gösteren sigorta şirketleri sayısı aşağıda verilmiştir. Söz konusu şirket sayılarına
emeklilik şirketleri de dâhildir. Çünkü Türkiye sigortacılığında emeklilik şirketleri aynı
zamanda hayat sigorta poliçeleri satabildiğinden ve birçok emeklilik şirketi unvanlarında
hayat ibaresini bulundurduğundan, bu şirketler de toplam sayıya dâhil etmiştir. Nitekim
2003 – 2006 yılları arasında birçok hayat sigorta şirketi emeklilik planı satabilmek için
bu kapsamda dönüşüm yapmıştır. Ayrıca, Türkiye’de hali hazırda bir reasürans şirketi
mevcut olup, diğer ülke analizlerinde reasürans şirketleri dahil edilmediğinden burada da
dahil edilmemiştir.

Tablo 25: Şirket Sayısı
Yıllar

Hayat ve Hayat Dışı

2000

63

2001

58

2002

52

2003

47

2004

46

2005

49

2006

50
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2007

52

2008

53

2009

56

2010

57

2011

58

2012

58

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Denetleme Kurulu, Yıllık Rapor, 2012.

2004 yılında şirket sayısı en düşük seviye olarak 46 olmuştur. Özel emeklilik
sistemi Türkiye’de 2003 yılında yürürlüğe girmiş ve 2004 yılında hayat sigorta şirketleri
aynı zamanda emeklilik fonları satabilmek için dönüşüm yapmıştır. Bu uygulama 2006
yılı Temmuz ayına kadar devam etmiş, bu tarihten sonra yasal olarak dönüşüm imkânı
kalmamıştır. 2006-2012 yılları arasında ise gerek yabancı sigorta şirketlerinin piyasa
girmesi gerekse ekonomik büyümenin sonucu yeni şirketler kurulmuş ve sigorta
şirketinin sayısında artışlar yaşanmıştır.

Türkiye’de sigorta şirketleri mevzuat gereği hayat ve hayat dışı sigorta
alanlarından yalnızca birisinde faaliyet göstermek zorundadır. Karma şirket uygulaması
yeni sigortacılık mevzuatıyla birlikte kaldırılmıştır.
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4.9.2. Prim Üretimi

Sigorta şirketlerinin performansını gösteren önemli göstergelerden birisi de cari
yılda elde ettiği prim geliri veya prim üretimidir. Türkiye sigortacılık piyasasında prim
üretimi bakımından en yüksek paya sahip olan branşlar trafik ve kasko sigortalarıdır.
Burada en büyük payı zorunlu olmasından dolayı trafik sigortası oluşturmaktadır.
Dolayısıyla birçok sigorta şirketi portföylerini anılan sigorta dallarına göre oluşturmakta
ve bu alanda faaliyette bulunmak için yetkili otoriteye ruhsat başvurusu yapmaktadırlar.
Örneğin, 2012 yılında 58 sigorta şirketinden 31’inin trafik ve kasko sigortalarında
faaliyette bulunma izni bulunmaktadır. Sigorta şirketlerinin en temel geliri, sigortalıların
poliçe almaları karşısında, poliçe ücretinin söz konusu şirketlere ödenmesi sonucu
oluşmaktadır. Şirketler doğrudan poliçe satıp prim geliri elde edebileceği gibi, acenteler,
brokerler ve bankalar aracılığıyla da poliçe pazarlaması yapabilmekte ve prim geliri elde
edebilmektedir.

Türkiye’de sigorta şirketlerinin yıllar itibariyle prim üretimini gösteren tablo
aşağıda yer almaktadır:
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Tablo 26: Prim Üretimi
Hayat

Hayat Dışı

Toplam

(Milyon $)

(Milyon $)

(Milyon $)

2000

588

2.259

2.847

2001

419

1.614

2.033

2002

453

1.973

2.426

2003

699

2.617

3.316

2004

880

3.776

4.656

2005

823

5.006

5.829

2006

847

5.866

6.713

2007

1.023

7.336

8.359

2008

1.213

7.848

9.061

2009

1.246

6.654

7.900

2010

1.546

8.451

9.997

2011

1.607

8.621

10.228

2012

1.548

9.514

11.062

Yıllar

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ve TSB, 2012.

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, sigortacılık piyasasını da etkilemiş ve prim
üretimleri bu tarihte oldukça düşük gerçekleşmiştir. Ancak, üretim hacmi 2001 yılından
itibaren yükselişe geçmiş, bu durum küresel kriz yılı olan 2008 yılına kadar devam
etmiştir. 2009 yılından itibaren sigortacılık piyasası bir toparlanma yaşamış ve prim
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üretimi tekrar yükselmiştir. 2012 yılında Dolar46 bazında sigorta şirketlerinin prim
üretimi yaklaşık 11 milyar Dolara yükselmiştir.

4.9.3. Aracılar ve İstihdam

Türkiye sigortacılık piyasasında aracılık faaliyetleri, oldukça yaygın ve talep
gören bir mesleki alandır. Konuyla ilgili olarak acente, bankasürans ve brokerlerin
sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 27: Aracıların Sayısı ve İstihdam
Yıllar

Acente, Broker ve Banka

İstihdam (Kişi)

2000

13.612

10.302

2001

14.768

10.168

2002

15.012

10.750

2003

15.686

11.426

2004

13.769

12.140

2005

14.507

12.837

2006

15.383

13.550

2007

17.845

14.937

2008

16.138

16.007

46

MDAÜ’lerin piyasa incelemesinde para birimi olarak Dolar kullanılmış olup, birliktelik ve karşılaştırma
açısından bu bölümde de Dolar kullanılmıştır.
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2009

16.364

18.840

2010

16.282

16.683

2011

16.706

17.314

2012

16.897

17.521

Kaynak: OECD ve Hazine Müsteşarlığı, TSB, 2012.

Gerek sağlıklı bir istatistiki verinin tutulmaması gerek bankacılık-sigortacılık
piyasalarındaki geçişlerin hızlı olması nedeniyle sigortacılık piyasasında istihdama
yönelik kesin ve sağlıklı verilerin elde edilmesi güç olmuştur. Ancak Hazine
Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Birliği ve ilgili sigortacılık meslek kuruluşlarının istatistiki
verilerinden faydalanılarak güncel veriler tabloda gösterilmiştir. 2000 yılında sigorta
şirketlerinde ve bağlı bölge müdürlüklerinde çalışan sayısı, diğer bir deyişle istihdam
10.302 iken, 2012 yılında %60’lık bir artışla 17.521 olmuştur.

Türkiye sigortacılık piyasasında istihdam 2000 yılından itibaren sürekli artış
göstermiştir. 2009 yılında ise 18.840 ile zirveye ulaşmış, daha sonra düşmüştür. Dikkate
değer bir husus ise, istihdamın 2007-2009 kriz yıllarında herhangi bir etkilenme
olmadan yükselmeye devam etmiş olmasıdır.

Gerek aracıların sayısı gerek istihdamın grafiksel durumu aşağıda gösterilmiştir:
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Grafik 11: Aracıların Sayısı ve İstihdam
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Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği ve OECD, 2012.

4.9.4. Yabancı Şirketlerin ve İlk 5 Şirketin Toplam Prim Üretimindeki Payı

Genç nüfusa sahip ve ekonomik olarak potansiyelin yüksek olduğu Türkiye gibi
ülkelere (örneğin Polonya) yabancı sermaye yoğun ilgi göstermekte ve yatırım
yapmaktadır. 2000’li yıllardan sonra yabancı yatırımın ilgi gösterdiği finans alanlarının
başında sigortacılık piyasası gelmektedir (Gözlemen, 2008: 7). Nitekim 2000-2005
yılları arasında bankacılık ve bu dönemden sonra ise sigortacılık alanına yabancıların
aşırı ilgi göstermeye başladığı görülmektedir. Örneğin, 2008 yılında emeklilik şirketleri
dâhil toplam 52 sigorta şirketinden 34’ü yabancı sermayeli olup, bu şirketler prim
üretimin %64’ünü gerçekleştirmektedir (Gözlemen, 2008: 8; Ege ve Bayrakdaroğlu,

183

2009: 62). 2012 yılı itibariyle yabancı sigorta şirketlerinin prim üretim payı %68,5
olarak gerçekleşmiştir (Türkiye Sigorta Birliği, www.tsb.org.tr).

Söz konusu yabancı sermayenin menşei olan ülkelerin başında ABD, Hollanda,
Fransa, Avusturya, Belçika ve İspanya gibi ülkeler gelmektedir (Hazine Müsteşarlığı,
2012).

Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye sigortacılığında prim üretimindeki paylarını
gösterir tablo aşağıda ye almaktadır.

Tablo 28: Yabancı Şirketlerin Payı ve Yoğunlaşma Oranları
Yabancı Payı (%)

İlk 5 Şirket Payı (%)

Prim Üretimi

Prim Üretimi

2000

15,8

34,5

2001

20,7

36,1

2002

34,5

36,5

2003

28,3

39,1

2004

33,4

39,0

2005

34,0

40,2

2006

48,2

41,8

2007

57,7

42,2

2008

64,0

41,8

Yıllar
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2009

64,1

40,9

2010

60,7

39,5

2011

67,1

41,7

2012

68,5

43,4

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta Birliği, 2012.

Yukarıda yer alan tablonun ikinci sütununda da yabancı sigorta şirketlerinin
2000-2012 yılları arası prim üretimindeki pazar payları yer almaktadır. Söz konusu
veriler elde edilirken, tamamen yabancı sigorta şirketi olarak faaliyette bulunan veya
sermaye bakımından en az %30’u yabancı menşeli sigorta şirketlerinin prim üretimleri
tabloya dâhil edilmiştir.

Bu kapsamda, yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki payı yıllar itibariyle
sürekli olarak artmıştır. 2000 yılında yaklaşık %16 olan pazar payı 2012 yılında %68,5
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2010 yılında bir düşüş olmakla birlikte, 2007-2009 kriz
yıllarında dahi azalma olmamıştır. Söz konusu trendin devam etmesi durumunda,
Türkiye sigortacılık piyasasında yabancı sigorta şirketlerinin ağırlığının devam edeceği
veya baskı oluşturacağı, dolayısıyla ülke dışında oluşan bir dışsallık ve kriz etkisinin
piyasada hızlı bir şekilde hissedileceği veya piyasadaki güven ortamının sarsılması
durumunda yabancı sermayeli şirketlerin piyasadan çekilmesinin söz konusu
oluşabileceği, sonuç olarak yabancı sermayeli şirketlerin piyasaya hâkim olmasının
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diğer MDAÜ’lerde olduğu gibi ilerleyen yıllarda Türkiye sigorta piyasası için bir risk
oluşturacağı düşünülmektedir.

Türkiye sigortacılık piyasasında ilk 5 şirketin toplam prim üretimindeki payları
tabloda gösterilmiştir. Örneğin 2012 yılında hayat ve hayat dışı alanda faaliyet gösteren
sigorta şirketlerinin yoğunlaşma oranı %43,4’tür. 2000 yılında %34 olarak gerçekleşen
bu oran yıllar itibariyle yükselerek, 2009 yılında %40,9 olmuştur. Ancak, 2007-2009
küresel kriz dönemlerinde ilk beş şirketin prim üretimindeki payı azalmış ve bunun
sonucu olarak 2010 yılında %39,5’ye gerilemiştir.

İnceleme

konusu

Polonya,

Macaristan

ve

Çek

Cumhuriyeti’yle

karşılaştırıldığında, Türkiye sigortacılık piyasasında yoğunlaşma oranının nispeten
düşük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, piyasadaki toplam prim üretiminden orta ve
küçük ölçekteki şirketlerin de faydalandığını söylemek mümkündür. Ancak, aynı
yoğunlaşma oranı ilk 10 şirket için %75 olduğu dikkate alındığında küçük ve orta
şirketlerin prim üretimlerinin yine sınırlı olduğu anlaşılmaktadır (Milli-Re, 2012: 24).

Primin belirli şirketlerde yoğunlaşması, ayrıca Hazine Müsteşarlığı tarafından
AB’ye uyum kapsamında Solvency II paralelinde yapılacak ikincil mevzuat
düzenlemelerinin etkisiyle küçük ve orta ölçekteki şirketler için özellikle Solveny II
sonucu bir risk oluşturmakta, ek sermaye ihtiyacı, şirket satın alma ve birleşmelerine
uygun bir ortam hazırlamaktadır (Milli-Re, 2012: 24-25).
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4.9.5. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Kişi Başına Gelir

Türkiye’nin cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasılasına bakıldığında yıllar
itibariyle önemli bir artış görülmektedir. Nitekim 2000 yılında Dolar bazında GSYİH
289,9 milyar Dolar iken 2000-2012 yılları arasında toplam %112’lik bir artışla 2012
yılına gelindiğine 616 milyar Dolara yükselmiştir.

Tablo 29: GSYİH ve Kişi Başına Gelir
Yıllar

GSYİH (Milyon $)

Kişi Başına Gelir ($)

2000

289.933

4.220

2001

229.358

3.058

2002

249.716

3.576

2003

273.401

4.595

2004

319.943

5.867

2005

392.514

7.130

2006

425.031

7.736

2007

479.209

9.312

2008

498.373

10.379

2009

440.367

8.626

2010

552.842

10.136

2011

553.894

10.605

2012

616.007

10.661
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Kaynak: TÜİK, 2013,
www.worldbank.org.

www.tuik.gov.tr;

Dünya

Bankası,

2012,

Kişi başına gelirde de benzer durum görülmektedir. Nitekim 2000 yılında 4.220
Dolar olan kişi başına gelir, 2012 yılına gelindiğinde toplam %153’lük artışla 10.661
Dolara ulaşmıştır. Ancak kişi başına gelir rakamı gerek Avrupa ülkeleriyle gerek
MDAÜ’ler ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Örneğin, 2012 yılında kişi başına
gelir, İsviçre’de 84 bin Dolar, Danimarka’da 63 bin Dolar, Hollanda’da 51 bin Dolar,
Almanya’da 44 bin Dolar, İngiltere’de 39 bin Dolar seviyesindedir (SwissRe, Sigma,
2012: 42-45).

Gerek GSYİH hasılanın gerek kişi başına gelirin artmasına bağlı olarak kişilerin
sigorta hizmetlerine kaynak ayırmak için imkân doğacaktır. Bu anlamda, her iki
göstergenin artması sigortacılığa talebi artıracağından sigortacılıktaki prim üretimleri de
artacaktır.

4.9.6. Sigorta Yaygınlığı

Türkiye sigortacılık piyasasının yıllar itibariyle sigorta yaygınlık oranları
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
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Tablo 30: Sigorta Yaygınlığı (Penetrasyon)
Yıllar

Sigorta Yaygınlığı (%)

2000

1,6

2001

1,0

2002

1,0

2003

1,1

2004

1,2

2005

1,2

2006

1,3

2007

1,3

2008

1,2

2009

1,3

2010

1,3

2011

1,3

2012

1,4

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, www.hazine.gov.tr, 2012.

Tabloda yer alan verilere bakıldığında, sigortacılık piyasasının yıllar itibariyle
durumu açık bir şekilde görülmektedir. 2000 yılında %1,6 olan sigorta yaygınlığı 2012
yılına gelindiğinde düşerek %1,4’e gerilemiştir. Türkiye’de 2001 yılında yaşanan
ekonomik krizle birlikte, sigortacılık piyasasında iflaslar ve tasfiyeler yaşanmış ve
piyasada gerek prim üretimi düşmüş gerekse sigortacılığının temelini oluşturan güven
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esası zedelenmiştir. Bu itibarla, %1,6 olan sigorta yaygınlığı 2001 yılında sert bir şekilde
%1 seviyesine gerilemiştir. Sonraki yıllarda kısmen yükselme görülse de, sigorta
yaygınlığı 2000 yılındaki seviyesine ulaşamamıştır.

Ayrıca, diğer örnek ülke incelemelerinden anlaşılacağı üzere, Avrupa sigortacılık
piyasasının sigorta yaygınlık göstergesi hayli yüksektir. Nitekim 2000 yılında sigorta
yaygınlığı göstergesi, AB15 ortalama %9 iken, Çek Cumhuriyeti piyasasında %3,7,
Polonya’da %2,9, Macaristan’da %2,9 (SwissRe, Sigma, 2005: 34) ve Türkiye
sigortacılık piyasasında sadece %1,6’dır. Görüleceği üzere, Türkiye’de sigortacılık
piyasası 2000’li yılların başında oldukça düşük seviyelerdedir.

2012 yılında ise yukarıda ifade edilen durumun çok fazla değişmediği, Türkiye
sigortacılık piyasasında bu oranın oldukça düşük kaldığı anlaşılmaktadır. Nitekim 2012
yılında sigortacılık yaygınlık göstergesi AB15 ortalama %8,3, Çek Cumhuriyeti’nde
%3,9, Polonya’da %3,5, Macaristan’da 2,4 (SwissRe, Sigma, 2012: 41) ve Türkiye’de
%1,4 olarak gerçekleşmiştir (Hazine Müsteşarlığı, www.hazine.gov.tr).

Türkiye sigortacılık piyasasının yıllar itibariyle sigortacılık gelişmişliğini veya
sigortacılığın ülke ekonomisinde sahip olduğu büyüklüğü ifade eden sigorta yaygınlığı
aşağıda grafiksel olarak gösterilmiştir.
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Grafik 12: Sigorta Yaygınlığı, (%)
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, www.hazine.gov.tr, 2012.

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, sigorta yaygınlığı önce gerilemiş,
sonraki yıllarda yükselme eğilimine girmiştir, ancak söz konusu yükseliş sınırlı
kalmıştır. Son yıllarda ise sigorta yaygınlığı oranı %1,2-1,4 aralığında seyretmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye sigortacılığı Batı Avrupa ile ve diğer MDAÜ’lerle
karşılaştırıldığında, oldukça düşük seviyededir. Ancak, henüz genç bir nüfusa hitap eden
ve potansiyelinin yüksek olduğu düşünülen Türkiye sigortacılık piyasasının ilerleyen
yıllarda ilave yabancı sermaye girişleriyle gelişimini sürdüreceği düşünülmektedir.
Nitekim piyasadaki küçük ve orta ölçekteki şirketlere yabancı sigorta şirketlerinin
ilgisinin devam ettiği görülmektedir (Kumcu, 2012: 6-42).47

47

23-24 Mayıs 2011 tarihinde yapılan “Türkiye Sigorta Sektörü Modeli” başlıklı sigortacılık zirvesinde
konuyla ilgili sigortacılık piyasası yöneticilerinin konuşma ve sunumları, kitaplaştırılarak Sigortacılık
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4.10. Sigorta Şirketlerinin Sermaye Yeterliliği

2007 yılında çıkarılan yeni sigortacılık kanunu çerçevesinde “Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hazırlanmış olup, bu Yönetmelik kapsamında
sigorta şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri
nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurması
istenilmiştir.

Türkiye’de sigorta şirketleri sigortalılara karşı yükümlülüklerini karşılayabilmek
için mali tablolarında yeterli miktarda sermaye bulundurmak zorundadır. Bu sermayenin
yeterli olup olmadığına ilişkin olarak şirketler tarafından Hazine Müsteşarlığı’na her 6
ay ve yılda bir kez raporlama yapılmaktadır. Sigorta şirketlerinin yükümlülüklerine
karşı, sermayelerinin yeterli miktarda olup olmadığının tespiti iki yöntemle48
yapılmaktadır. Birincisi; Solvency I ve ikincisi Solvency II çerçevesinde yapılan risk
bazlı hesaplama. Risk bazlı hesaplamada bir çok gösterge (varlık riski, poliçelendirme
riski, reasürans riski vs.) dikkate alınmakta olduğundan, bu hesaplama daha gerçekçi

Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yayımlanmış olup, anılan zirvede yabancı sigorta şirketlerinin
Türkiye sigortacılık piyasasına olan ilgisi gündeme gelmiştir.
48
Şirketler söz konusu Yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerinde bahsedilen iki yönteme göre de hesaplama
yapmakta ve hesaplanan rakamlardan hangisi yüksekse bu rakam sermaye yeterliliği gereksinimi olarak
alınmaktadır. Bu sonuç, yine aynı yönetmelik çerçevesinde hesaplanan şirket özsermayesi ile
kıyaslanmakta ve eğer şirket özsermeyesi çıkan sonuçtan düşükse şirketin sermaye açığı söz konusu
olmakta ve bu açığın içinde bulunulan yıl itibariyle kapatılması gerekmektedir. Ancak pratikte bu pek
mümkün olmayabilmektedir. Her halükarda bahse konu iki yöntem ile hesaplanan sonucun 1/3’ü şirketin
minimum garanti fonu tutarını oluşturmakta ve eğer şirketin özsermayesi, minimum garanti fonu
tutarından düşükse ve açık kapatılmıyorsa, bu durum bir şirketin Sigortacılık Kanunu’nun 20. maddesi
kapsamına alınmasının nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
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sonuçlar vermektedir (Acar, 2011: 195). Ancak, Solvency II projesi henüz yürürlüğe
girmediğinden, diğer bir deyişle Avrupa Komisyonu tarafından ülke sigortacılık
piyasalarının gerekli hazırlıkları tamamlamasını teminen yürürlük tarihi 2016 yılına
ertelendiğinden, bu yöntem kullanılamamaktadır. Nitekim Türkiye’de sigortacılık
mevzuatının da bu yönde değişmesi gerektiği bilinmektedir.49

Türkiye açısından değerlendirildiğinde, Solvency I’e yönelik 2007 yılında
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının ve Bu
Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” ve 2008 yılında “Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çıkarılmış olup, bu düzenlemeler karşısında
sigorta şirketleri yeni karşılık oranlarıyla karşılaşmışlar ve daha yüksek karşılık ayırmak
zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla, Solvency II kapsamında ilave karşılıklar ve sermaye
ayırmak zorunda kalacak olan sigorta şirketleri söz konusu projenin ikinci aşamaya
geçilmesinde isteksiz davranmakta olup, hâlihazırda konu hakkında herhangi bir
düzenleme yapılmış değildir.

49

Türkiye’nin Solvency II ile ilgili olarak izlemesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla Hazine
Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri, şirketler, Aktüerler Derneği ve bağımsız
denetçilerin yetkililerinden oluşan Solvency II İhtisas Komitesi kurulmuştur. Söz konusu komitenin
başlıca hedefleri, ülke mevzuatının uyumu da dikkate alınarak önceliklerin belirlenmesi ve sigorta
şirketlerinin hazırlıklarının tamamlanmasını teminen bir eylem planının oluşturulması ve yol haritasının
çıkarılmasıdır.
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4.11. Sigorta Ürün Yelpazesi

Gerek tüketicilerin/sigortalıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak gerekse
tüketicilere yeni sigorta ürünleri sunmak için sigorta şirketleri devamlı olarak
portföylerindeki ve piyasadaki ürün yelpazesini genişletme çabası içindedir.

Türkiye’de sigorta şirketlerinin sunduğu sigorta ürünleri veya ürün yelpazesi
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde, sorumluluk sigortaları, mal sigortaları,
kredi sigortaları, can sigortaları ve tarım sigortaları başlığında Ek-2’de sunulmuştur.

Sigorta şirketleri tüketicinin veya potansiyel sigortalıların talep ettiği bir
sigortayı/ürünü sunmaktan kaçınırlarsa50 devlet söz konusu sigortayı sunma yoluna
gidebilir (örneğin, DASK poliçesi uygulaması) veya sigorta şirketlerine bu ürünleri
sunması yönünde baskı yapabilir51.

4.12. Türkiye Sigortacılığının Avrupa Piyasasındaki Yeri

AB, sigortacılık ve diğer finans piyasalarıyla ilgili olarak ortak piyasa hedefi
çerçevesinde hızla ilerlemekte, yeni ülkelerin katılımıyla genişleme ve piyasaların
önündeki mevzuat engellerini kaldırarak (örneğin sigorta şirketlerinin ürünlerini
50

Nitekim sigorta şirketleri talep edilen sigortayı aşırı riskli olması veya mevcut kapasiteleriyle
karşılamayacaklarını düşünmesi yahut reasürans desteği bulamaması nedeniyle sunamayabilir.
51
Alternatif olarak tarım sigortalarında olduğu gibi belirli şirketlerin katılımıyla bir havuz oluşturularak,
poliçelerin söz konusu havuz tarafından düzenlenmesi ve ödemelerin yine bu havuz tarafından yapılması
imkân dâhilindedir.
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istedikleri bir üye ülkede serbestçe pazarlayabilme olanakları getirilerek ve sigortalıların
da talep ettikleri ürünleri istedikleri üye ülkeden alabilmeleri sağlanarak) gelişme
yolunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ancak, Avrupa bölgesinde 2007-2009 yıllarındaki küresel krizle birlikte, son
dönemde ekonomik yavaşlamanın devam etmesi finans piyasalarına sirayet etmiş,
sigortacılık piyasası da bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiştir.

Nitekim SwissRe’nin yayınladığı Sigma verilerine göre, AB15 bölgesinde hayat
sigortacılığı 2012 yılında %3,1 ve 2011 yılında %9,7 oranında daralmıştır52. 2013 yılı
rakamları henüz açıklanmamış olmakla birlikte daralma eğiliminin 2013 yılı için de
geçerli olacağı tahmin edilmektedir. 2012 yılında hayat sigortacılığında prim üretimi
olarak

büyüme

oranları

Polonya’da

%5,3,

Macaristan’da

%-19,1

ve

Çek

Cumhuriyeti’nde %-9,6 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu branşta 2012 yılında
%8,5, 2011 yılında ise %4 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Türkiye hayat
sigortacılığı son yıllarda Avrupa bölgesine göre olumlu yönde gelişme sağlamıştır
(SwissRe, Sigma, 2012: 34-35).

Hayat sigortacılığının, Avrupa bölgesindeki düşük büyüme oranları ve işsizlik
oranlarının yüksekliğinden etkilenmesi kaçınılmaz olup, bunların sonucunda hayat
sigortalarına olan talebin düşmesi beklenmektedir. Özellikle gerek AB’nin gerekse
52

2012 yılında hayat sigortaları Portekiz’de %16, İspanya’da %11, Yunanistan’da %9,8, İtalya’da %6,6
ve İngiltere’da %3 oranında daralmıştır (SwissRe, Sigma, 2012, s:20).
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Türkiye’nin Solvecny II uygulamasına geçmesinin hayat sigorta şirketlerinde baskı
oluşturacağı öngörüldüğünden, ilerleyen dönemlerde talebin daha da düşmesi kaçınılmaz
olacaktır.

Hayat dışı sigortalarda ise, Avrupa bölgesinde 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla
%0,01 ve %0,4 oranlarında büyüme gerçekleşmiştir. 2012 yılında hayat dışı
sigortalarında büyüme oranları Almanya ve Fransa’da sırasıyla %1,6 ve %2
seviyesindedir. Söz konusu artışlar Avrupa’da son yıllarda oto sigortalarında
gerçekleşen fiyat artışlarından kaynaklanmıştır. Polonya, Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti’nde 2012 yılında hayat dışı sigortacılıkta büyüme oranları sırasıyla %-5,6,
%-14 ve %-11,3 gerçekleşmiştir. Türkiye’de hayat dışı sigortalarda 2012 yılında %7,9
oranında büyüme olmuştur. Dolayısıyla Türkiye sigortacılık piyasası gerek hayat
sigortaları gerekse hayat dışı sigortacılık alanlarında Avrupa sigortacılığına göre olumlu
yönde gelişim sergilemiştir.

Ayrıca yine SwissRe’nin Sigma verilerine göre, Türkiye’de hayat sigortaları
prim üretimi Avrupa’da toplam prim üretiminin yaklaşık %0,2’si olup, Türkiye Avrupa
bölgesinde 20. sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türkiye hayat dışı sigortacılık
alanında Avrupa toplam prim üretiminin yaklaşık %1,4’ünü gerçekleştirmekte olup,
AB28 içinde sıralamada 12. sırada yer almaktadır (SwissRe, Sigma, 2012: 36-37).

Dünya geneli itibariyle bakıldığında ise Türkiye, hayat sigortacılığındaki prim
üretiminin %0,07’ini gerçekleştirmekte ve 43. Sırada, hayat dışı sigortalarında ise
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%0,46’lik pazar payı ile 29. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin hayat ve hayat dışı
alanlarındaki toplam prim üretiminin Avrupa toplam üretimi içindeki payı %0,7
seviyesinde olup, bu üretim ile Türkiye AB28 ülkeleri sıralamasında 17, dünya geneli
itibarıyla 38. sırada yer almaktadır (SwissRe, Sigma, 2012: 34-39).

Türkiye kişi başına prim üretimi bakımından 145 Dolarlık üretim rakamı ile
Avrupa içinde 24. sırada yer almaktadır. Son olarak Türkiye %1,4’lük sigorta yaygınlık
rakamı ile AB28 ülkeleri içinde 28. sırada, dünya genelinde ise 72. sırada yer almaktadır
(Capgemini, 2013: 9; SwissRe, Sigma, 2012: 40-41).

4.13. Türkiye Sigortacılık Piyasasının Değerlendirmesi

Türkiye sigortacılık piyasasına tarihsel gelişimi itibariyle bakıldığında,
Türkiye’de 1980’li yılların ikinci yarısından sonra piyasanın serbestleştirilmeye
çalışıldığı, 1990 yıllarda belirli sigorta dallarında serbest tarifeye geçilerek piyasasının
rekabete açıldığı ve nihayet uzun bir süredir beklenen yeni bir kanun ihtiyacının 2007
yılında karşılandığı görülmektedir. Bu itibarla, piyasanın özellikle son 20 yıllık tarihinde
AB ile uyumlu ve piyasanın dinamiklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek, yeni bir
mevzuat oluşturma çabası içinde olduğu müşahede edilmiştir. Gerek ülkenin ekonomik
büyüklüğü gerekse sigortacılık piyasasının büyüklüğü 2000’li yıllara kadar belirli
seviyelere ulaşmamış, diğer bir deyişle Türkiye sigortacılık piyasası özellikle
sigortacılık anlamında Avrupa ve dünya piyasasına önemli bir katkı sunmamıştır.
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Genel olarak, Türkiye sigortacılık piyasasında 2000 yılından sonra önemli
gelişmeler olmuştur. Nitekim doğal afet sigortaları sisteminin kurulması, piyasaya
istatistiki bilgi olarak hizmet veren Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kurulması,
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin faaliyete geçmesi, sigortacılık eğitim merkezlerinin
kurulması, sigortalı ile sigorta şirketleri arasındaki ihtilafları çözmek üzere Sigorta
Tahkim Komisyonu’nun kurulması ve en önemlisi 2007 yeni Sigortacılık Kanunu’nun
yasalaştırılması bu gelişmelerden bazılarıdır.

Bununla birlikte, 2000’li yıllardan sonra gelişmiş ülkelerde ve özellikle Batı
Avrupa’da sigortacılık piyasası genel olarak durağan bir görünüm arz etmiş, özellikle
rekabetten dolayı oto sigortalarında yapılan zararlar sağlık ve hayat sigortalarından telafi
edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle, 2000’li yılların ikinci yarısında yaşanan küresel
ekonomik krizle birlikte sigorta şirketleri mali tablolarında zarar açıklamıştır
(Capgemini, 2012: 7 ve 19; 2013: 7 ve 10; Insurance Europe, 2013: 8, 11, 18 ve 22).
Söz konusu olumsuz sonuçlardan MDAÜ’ler de etkilenmiş olmakla birlikte, Polonya ve
Çek Cumhuriyeti yabancı sermaye girişlerinden dolayı olumsuz sonuçları telafi
edebilmiş, hatta bu ülkelerde prim üretiminde kısmi artış yaşanmış, ancak aynı durum
Macaristan sigortacılık piyasasında görülmemiştir (CEA, Insurance Europe, 2013: 8, 11,
18 ve 22).

2001 yılında 2 milyar Dolar olan toplam prim üretimi 2012 yılı sonunda 5,5 kat
artarak yaklaşık 11 milyar Dolara yükselmiştir (Hazine Müsteşarlığı, 2012,
www.hazine.gov.tr). Benzer şekilde kişi başına gelir rakamı 2001 yılında 3 bin Dolar
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iken 2012 yılı sonunda 10,5 bin Dolara, GSYİH ise aynı dönemde 229 milyar Dolardan
616 milyar Dolara yükselmiştir. Yine 2001 yılında %68,5 seviyesinde olan enflasyonun
2012 yılı sonunda %6,16’ya gerilemesiyle fiyat istikrarı konusunda büyük bir ilerleme
kaydedilmiştir (TÜİK, 2012, www.tuik.gov.tr/).

Ne var ki Türkiye’de sigortacılık piyasası son dönemde gelişme gösterse de
piyasa büyüklükleri henüz AB15 seviyelerinde değildir. Bunun en belirgin göstergesi
sigorta yaygınlığıdır. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 2000 yılında %1,6 olan sigorta
yaygınlığı 2012 yılı sonu itibariyle %1,4’e gerilemiştir. Ancak, bu gösterge rakamı 2001
yılından itibaren sürekli büyüme göstermiştir. Zira 2000 yılı sonunda ve 2001 yılı
başında yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla tüm piyasalar ve ülke ekonomisi olumsuz
etkilenmiştir. Bu nedenle, %1,6 olan sigorta yaygınlığı 2001 yılı sonunda %1’e
düşmüştür. Ayrıca, ilk 5 şirketin toplamdaki payını gösteren sigorta yoğunluğu yıllar
itibariyle dalgalanma göstermiş olsa da 2000-2012 yılları arasında %40 civarında
seyretmiştir

(Hazine

Müsteşarlığı,

2012,

www.hazine.gov.tr;

TSB,

2012,

www.tsb.org.tr).

2007-2009 krizine rağmen sadece Türkiye’de değil, özellikle Avrupa ve ABD
olmak üzere tüm dünyada sigortacılık piyasaları 2010 yılında toparlanma eğilimi
göstermiş, 2011 yılında daralma görülse de, 2012 yılı sonuçları kısmen bu daralmayı
telafi etmiştir. Dolayısıyla son yıllarda sadece Türkiye’de değil, Avrupa bölgesinde de
hedeflerin

gerçekleşmemesinde

söz

konusu
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krizin

etkisinin

bulunduğu

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye sigorta piyasasının 2012 yılı prim
üretiminde başarılı bir performans sergilediği görülmektedir.

Ayrıca, yabancı sigorta şirketlerinin ülke sigortacılık piyasasındaki pazar
paylarının artması, primin belirli şirketler üzerinde yoğunlaşması ve Hazine Müsteşarlığı
tarafından Solvency II paralelinde yapılacak mevzuat düzenlemelerinin etkisiyle küçük
ve orta büyüklükteki şirketler için söz konusu olabilecek ek sermaye ihtiyacı, şirket satın
alma ve birleşmelerini cazip kılan bir yapı ortaya koyacaktır.

Türkiye sigortacılık piyasasının diğer bir özelliği ise 2012 yılı sonu itibariyle,
faaliyette bulunan şirketlerin toplam ödenmiş sermayelerinin yaklaşık %63’ünün
yabancı şirketlere ait olmasıdır. Türkiye ekonomisinin gelişmesiyle birlikte ivme
kazanan yabancı sermaye akımı, dünyada ve AB’de zaman zaman söz konusu olan
ekonomik krizlerle duraklamaya girmiş olsa da, sigortacılık piyasası, sahip olduğu
yüksek büyüme potansiyeli nedeniyle yabancı sermayenin ilgi alanında bulunmaktadır.
2012 yılı sonu itibarıyla hayat dışı primin %75’ini üreten ilk 10 şirket arasında sadece 1
şirket Türk sermayeli iken, 9 şirketin sermayelerinin tamamının ya da önemli bir
kısmının yabancılara ait olması, uluslararası sermayenin sigortacılık piyasasına olan
ilgisini açıkça ortaya koymaktadır (MilliRe, 2012: 24).

Ayrıca, Türkiye sigortacılık piyasasındaki en önemli sorun hayat dışı sigortacılık
alanından kaynaklanmaktadır. Hali hazırda bu branşta faaliyet gösteren 31 sigorta şirketi
bulunmaktadır. Mevcut sigortacılık mevzuatı çerçevesinde yetkili otorite bu sigorta
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şirketlerinin poliçeleri için herhangi bir tarife veya fiyat belirlemesi yapmamaktadır.
2011 yılına kadar devam eden aşırı rekabet ortamından sonra bu tarihe kadar rekabet
nedeniyle düşük fiyat uygulaması yapan sigorta şirketleri aşırı yüksek fiyatlar teklif
vermeye başlamıştır. Bu durum, özellikle zorunlu sigorta branşları arasında yer alan
trafik sigortası için sorun teşkil etmektedir. Zira araç sahiplerinin yaptırmak zorunda
olduğu bu sigorta branşında aşırı yüksek primlerle karşılaşmasının ‘sigortasızlığa’53
neden olacağı endişesi oluşmuştur. Bununla birlikte, bu branşta zarar eden sigorta
şirketleri serbest prim ortamında yüksek fiyatlar teklif ederek zararlarını telafi etme
eğiliminde olmuştur. Piyasada yoğunlaşmanın yüksek olması da bu durumu
tetiklemektedir.

Diğer bir sorun ise, hayat sigortaları alanından kaynaklanmaktadır. Zira kredi
piyasalarındaki faiz oranlarının son dönemde yükselme eğilimine girmesi bireylerin
kredi kullanma eğilimini düşürmektedir. Bu durum, bankaların kredilerle birlikte
sunduğu hayat sigortalarına olan talebi düşürmüştür. Dolayısıyla, piyasa tarafından hayat
sigortacılığına olan düşük talepten şikayet edilmektedir (Businessmonitor, 2012: 6).

53

Zorunlu bir sigortanın yaptırılması gerekirken fiyat artışları veya başka bir nedenden dolayı kişiler söz
konusu sigortayı yaptırmamaları durumu sigortasızlığa neden olmaktadır. Bu durumda, zorunlu sigortayla
koruma altına alınan üçüncü kişilerin veya mağdur olan kişilerin hak ve menfaatleri tehlikeye girmektedir.
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4.14. 2007-2009 Küresel Krizinin Türkiye Sigortacılık Piyasasına Olan Etkisi

ABD’de 2007 yılında konut piyasası (mortgage) krizi olarak başlayan ve daha
sonra diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de kendisini göstermiş olan küresel
ekonomik krizin etkileri, 2008 ve özellikle 2009 yılı ilk yarısında finans piyasaları başta
olmak üzere pek çok alanda büyümede yavaşlama ya da küçülmeye sebep olmuş;
bankalar, sigorta ve yatırım şirketleri üzerinde olumsuz etkide bulunmuştur (Deloitte,
2010: 1). Konut piyasasında başlayan kriz daha sonra likidite krizine dönüşmüş, böylece
kriz bankacılık piyasasını derinden etkilemiştir.

Söz konusu krizin doğal olarak sigortacılık piyasasına da etkileri olmuştur.
Krizin etkileriyle ilgili olarak Hazine Müsteşarı tarafından yapılan açıklamaya göre;
2008 yılında sigorta şirketlerinin teknik kârlılıklarında %13 ve kârlarında %75’e varan
oranlarda gerilemeler olmuş; keza, toplam prim üretiminde ise enflasyon oranının
altında bir büyüme gerçekleşmiş ve böylece piyasa reel olarak küçülmüştür. Söz konusu
krizin en çok hissedilen etkisi hayat sigortalarında meydana gelmiş olup, bu alanda
yaklaşık %50’lik bir daralma yaşanmıştır. Bunun nedeni bankalar tarafından krediyle
birlikte sunulan hayat sigortalarına olan talebin kredi hacmindeki daralmaya paralel
olarak azalmasıdır.54

54

Konuyla ilgili olarak Hazine Müsteşarı 2012 yılında özel bir gazeteye Türkiye sigortacılık piyasasının
son 25 yılını değerlendiren açıklamada bulunmuş ve açıklama gerek günlük gazetede gerekse Sigorta
Acenteleri Derneği internet sitesinde yayımlanmıştır (http://www.ansad.org.tr/haberler/26-turksigortacilik-sektorunun-son-25-yili.html).
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Küresel ekonomik krizin yanı sıra piyasada yaşanan aşırı fiyat rekabeti nedeniyle
2008-2009 yıllarında küçülen sigortacılık piyasasında söz konusu olumsuz etkiler 2010
yılında kısmen giderilmiştir. Diğer bir deyişle 2010 yılı piyasa için toparlanma yılı
olmuş ve bu durum 2011 yılında da devam etmiştir. Nitekim 2009 yılında 7,9 milyar
Dolar olan prim üretimi 2010 yılında 9,9 milyar Dolara, 2011 yılında 10,2 milyar Dolar
seviyesine yükselmiştir (Hazine Müsteşarlığı, www.hazine.gov.tr ve Türkiye Sigorta
Birliği, www.tsb.org.tr, 2012).

Sonuç olarak, söz konusu krizin Türkiye’de etkisi daha çok likidite probleminden
dolayı bankacılık piyasasında ağırlıkla hissedilmiş, sigortacılık piyasası ise Avrupa
sigortacılık piyasasında olduğu gibi yatırım enstrümanlarının daha çok devlet tahvili ve
bonoları olması ve risksiz alanlara yatırım yapılması ve portföy çeşitlendirmesi
yapılması nedeniyle nispeten az etkilenmiştir veya olumsuz etkilenme sınırlı kalmıştır
(Baştürk ve Sayın, 2009: 47-48).

4.15. Piyasanın Geleceği ve Fırsatları

Sigorta şirketleri faaliyetlerini mevcut ekonomik çevre ve finans piyasalarında
sürdürürken oldukça güç durumlarla karşılaşabilmektedir. Örneğin 2007-2009
yıllarındaki küresel finans kriz bu durumun önemli bir göstergesidir. Gelinen aşamada,
birçok gelişmiş ülkede ve özellikle Batı Avrupa bölgesinde ekonomik büyümenin
yavaşlamış olduğu ve durgunluk dönemine girildiği değerlendirilmektedir (SwissRe,
Sigma, 2012: 1).
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Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye piyasasındaki paylarına bakıldığında, son
yıllarda Türkiye sigortacılık piyasasına olan yabancı ilgisinin arttığı görülmektedir. Söz
konusu ilgi artışının nedenleri arasında, mevzuatın AB mevzuatına yakınlığı,
Türkiye’nin coğrafî avantajları, krizden en az etkilenen ve bu süreçten en kârlı çıkacak
ülkelerden biri olması sıralanabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye sigorta
piyasasının gelecek yıllarda uluslararası şirketlerin ilgisi altında olacağı beklenmektedir.
Nitekim gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması ve genç nüfusuyla birlikte
potansiyel arz etmesi, Türkiye sigorta piyasasına özgü diğer olumlu beklentiler, yabancı
yatırımcıların piyasaya olan ilgisini artırmaktadır. Tüm bu etkenler ilerleyen yıllarda
sigorta şirketlerinin mevcut ve ileriye dönük piyasa değerlerini artırıcı unsurlar
olacaktır55.

Ayrıca, artan kapasite, rekabet ve değişen piyasa dinamikleri özellikle Avrupa
sigorta şirketlerini yeni piyasa arayışına yöneltmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki piyasa
doygunluğu sebebiyle, yabancı sigorta şirketleri Türkiye, Polonya ve Çek Cumhuriyeti
gibi gelişmekte olan ve potansiyellerini henüz tüketmemiş ülkelere yönelmektedir.
Dolayısıyla ilerleyen yıllarda Türkiye sigortacılık piyasasına bu yönde taleplerin artacağı
beklentisi bulunmaktadır.

55

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Recep Koçak, 19 Şubat 2013 tarihinde basına verdiği demeçte bu
minvalde değerlendirme yaparak Türkiye sigortacılık piyasasının 2012 yılı değerlendirmesini basınla
paylaşmıştır ( www.tsb.org.tr ve http://ekonomi.haber7.com/finans/haber/949480-sigortada-primler-hasarodemelere-yetmiyor).
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Türkiye sigortacılık piyasasının büyümesi, sadece sigorta şirketlerine ve devlete
bağlı olmadığından, talebin artmasını teminen sigortalıların bilincinin artırılması da
önemli bir husustur. Bu itibarla, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigortacılık bilincinin
artırılmasını teminen 2010 yılında “Bilinçlendirme Stratejisi Belgesi” yayımlanmıştır.
Bu belgeyle birlikte son yıllarda artan farkındalıkla birlikte ilerleyen yıllarda
sigortacılığa olan talebin de artacağı beklenmektedir.

Piyasada 2011 yılına kadar aşırı fiyat rekabeti söz konusu olmuş, bu tarihten
itibaren özellikle oto branşındaki zararların telafi edilebilmesi amacıyla, sigorta
şirketlerince fiyat artışları yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda rekabet artışının yanı sıra,
hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sadakati, satış etkinliği ve verimliliği gibi
konulara yönelik önceliklerin gündeme gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, AB tarafından
uygulamaya geçilmesi 2016 yılına ertelenen Solvency II uygulamasının da, Türkiye
sigortacılığına uygun bir yapıya kavuşturulmasını teminen çalışmaların devam etmesi
beklenmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye sigortacılık piyasasının mevcut gidişatından ilerleyen
yıllarda, sigorta ürün çeşitliliğinin artması, yabancı sermaye girişi, artan rekabet, sigorta
bilincindeki artış, var olan potansiyelin kullanılmaya başlanılması, istihdamı yoğun bir
piyasa oluşu, risklere karşı çağdaş tazmin yöntemlerinin kurulacak olması gibi
unsurların etkili olacağı anlaşılmaktadır. Böylece, piyasada şirketlerin yangın, konut ve
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kaza sigortaları gibi bireysel sigorta branşlarına yoğunlaşarak56 daha kârlı ve sağlıklı bir
büyüme yapısına kavuşacağı beklentisi mevcuttur.

56

Nitekim bu husustaki beklentilerle ilgili olarak sigortacılık piyasasında önemli bir büyüklüğe sahip
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürü’nün “Sigortacı Gazetesi”ne yaptığı açıklamalarda
piyasanın beklentileri dile getirilmiştir (http://www.sigortacigazetesi.com.tr/haberler/81-haberler/4630sektorde-2013-parolasie.html).
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V. BÖLÜM
ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI SONUÇLARI VE
TÜRKİYE İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ

Bu bölümün amacı; AB üyeliği sonrası seçilen örnek Merkez ve Doğu Avrupa
ülkelerinin sigortacılık sonuçlarını değerlendirmek ve çıkan sonuçlardan hareketle
Türkiye sigortacılık piyasasının gelişimi için politika önerileri sunmaktır.

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesini teminen örnek ülkelerin sigortacılık
piyasaları sigorta yaygınlık göstergesi bakımından değerlendirilecektir. Ayrıca, üçüncü
bölümde incelenen şirket sayısı, prim üretimi, yabancı sigorta şirketlerinin ve ilk 5
sigorta şirketinin prim üretimine katkısı gibi yardımcı göstergeler bakımından da
değerlendirme yapılacaktır. Anılan göstergeler bağlamında örnek ülkelerin sigortacılık
sonuçlarını saptadıktan sonra Türkiye sigortacılığı için politika önerileri geliştirilecektir.

Bu kapsamda öncelikle, örnek ülkelerin seçilme nedenleri, örnek ülkelerin
sigorta

yaygınlık

ve

diğer

göstergeler

bakımından

sigortacılık

sonuçlarının

değerlendirilmesi, AB15 sigortacılığı karşısındaki durumları, tablo-grafik yardımıyla
sonuçların ortaya konulması ve son olarak bu sonuçlardan hareketle Türkiye için
oluşturulan politika önerilerine değinilecektir.
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5.1. Örnek Ülkelerin Seçilme Kriterleri

Bu çalışmada, AB’ye 1 Mayıs 2004 tarihinde üye olan Merkez ve Doğu Avrupa
Ülkeleri arasından seçilen Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin sigortacılık
piyasaları incelenmektedir. Bu ülkelerin seçilme nedenleri aşağıda sıralanmıştır:
a. Nispeten AB’ye yeni üye konumunda olmaları
b. Sigortacılık piyasalarının gelişmişlik düzeyi
c. Ekonomik gelişmişlik açısından benzer özellik göstermeleri (gelişmekte olan
ülkeler kategorisinde yer almaları)
d. Verilerin temin edilmesi ve sıhhati
e. 10 ülkeyi prim üretimi bakımından temsil etmeleri.

Nitekim AB üyelik öncesi, örneğin 2000 yılında Polonya, Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti’nde kişi başına gelirler (cari fiyatlarla) sırasıyla 4.477 Dolar, 4.543 Dolar
ve 5.734 Dolardır. Türkiye’de anılan tarih itibariyle kişi başına gelir 4.220 Dolar olup,
AB15 ülkelerinde ise ortalama 23.396 Dolardır (www.worldbank.org/). Her üç ülkenin
ortalama kişi başına gelir rakamı 4.918 Dolar olup, AB15 ortalama karşısında Türkiye
ile benzerlik göstermektedir.

Ayrıca her üç ülkenin üyelik öncesi 2000 yılındaki sigorta yaygınlık göstergesi
ortalama

%3,1

olup,

AB

ortalaması

olan

%9

(http://stats.oecd.org/)

ile

karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyededir. Anılan tarih itibariyle Türkiye’de sigorta
yaygınlığı %1,6’dır. Her ne kadar Türkiye ile üç ülke ortalaması arasındaki fark yaklaşık
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iki kat olsa da AB ortalamasına kıyasla hepsi birden az gelişmiş konumda
kalmaktadırlar. Bu itibarla, Türkiye ile birlikte her üç ülkenin sigortacılık piyasalarının
AB15 ülkelerine kıyasla benzer konumda olduğu değerlendirilmiştir.

Keza kişi başına sigorta primi rakamlarına bakıldığında her üç ülkenin 2000
yılında ortalaması 144 Dolar ve Türkiye’de 46 Dolardır. Bu rakam AB15 içinde
ortalama 1.929 Dolardır (http://stats.oecd.org/). Dolayısıyla her üç ülkenin ve
Türkiye’nin kişi başına sigorta primleri AB ortalamasına kıyasla sırasıyla %7 ve %2
olup, yine oldukça düşük seviyede kaldıkları görülmekte ve kişi başına sigorta
primlerinin düşüklüğü açısından benzer özellik taşıdığı anlaşılmaktadır.

Bu ülkelerin seçilmesindeki en önemli ölçütlerden biri de, sigortacılık piyasaları
açısından 2004’te AB’ye katılan 10 adet MDAÜ’nün lideri konumunda olmalarıdır.
Örneğin, Polonya üyelikten önce 10 MDAÜ’nün toplam prim üretiminin %50’sini
gerçekleştirmekte olup, incelenen üç ülke toplam prim üretiminin %75’ini (2012 yılı
itibariyle %80’ni) sağlamaktadır. Bu nedenle, söz konusu üç ülkenin, 2004’te üye olan
10 MDAÜ’yü temsil etme kabiliyeti noktasında ve örneklem bağlamında yeterli olduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya ve Letonya
gibi ülkelerden özellikle 2000’li yılların başlarına yönelik veri temin edilememesi ve
ekonomik büyüklük olarak nispeten küçük ülke konumunda olmaları gibi hususlar da
söz konusu üç ülkenin seçiminde etkili olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye ile karşılaştırma
yapabilme açısından bu ülkelerin seçiminde dikkatli davranılmış, özellikle verilerin
temin edilmesi ve sıhhati önem arz etmiştir.
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5.2. Örnek Ülkelerin Temel Göstergeler Açısından Değerlendirilmesi

Örnek ülkelerin gerek AB üyelik öncesi gerekse AB üyelik sonrası sigortacılık
piyasalarının gelişmişliğini görebilmek için sigortacılık piyasasında temel bir gösterge
niteliğinde kullanılan ve literatürde bir ülkenin sigortacılık piyasasının gelişmişliğini
gösteren “sigorta yaygınlığı (insurance penetration)” göstergesi kullanılmıştır. Söz
konusu

yaygınlık; çalışmanın birinci bölümünde

tanımlandığı üzere,

sigorta

hizmetlerinin ülke ekonomisine olan katkısını göstermekte olup, yıllar itibariyle bir
sigortacılık piyasasının gelişimini sergilemektedir.

Üç ülkenin sigortacılık piyasalarının sigorta yaygınlık göstergesi
bakımından yılları itibariyle gelişim durumları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:
Grafik 13: Örnek MDAÜ’lerin Sigorta Yaygınlığı, (%)
Polonya

Macaristan

Çek Cumhuriyeti

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kaynak: Sigma, CEA ve OECD Verileri, 2012.
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Anılan grafıkten görüleceği üzere, MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarının
gelişiminin, Çek Cumhuriyeti hariç Polonya ve Macaristan’da AB üyeliğiyle birlikte bir
miktar arttığı, ancak sonraki dönemlerde her üç ülke için de gerek piyasalarının mevcut
durumu gerekse küresel krizin etkisi nedeniyle düştüğü görülmektedir.

Çalışmanın üçüncü bölümünde belirtildiği üzere bir ülkenin sigortacılık
gelişmişliğinin göstergesi olan sigorta yaygınlığının oluşmasında ve büyüklüğünde prim
üretimi, sigorta şirketi sayısı, sigorta aracıları, yabancı sigorta şirketleri ve
sigortacılıktaki çalışan sayısı (istihdam) gibi unsurlar rol oynamaktadır. Anılan bölümde
örnek ülkeler anılan yardımcı göstergeler bakımından ayrı ayrı olarak incelenmiştir. Bu
kısımda sadece sonuçların özet değerlendirmesi yapılacaktır.

Bu itibarla, her üç ülkenin sigorta şirketi sayısı bakımından, yabancı sigorta
şirketlerinin piyasaya girişleriyle birlikte başlangıç yıllarında şirket sayısında artış
görüldüğü, AB üyelik sonrasında ise şirket birleşmeleri ve satın almaları ve küresel
ekonomik krize bağlı olarak düştüğü izlenmiştir. Sigorta aracılarının sayısında
bankasürans uygulamasına bağlı olarak artışın görüldüğü ancak acenteler, brokerler ve
bankasüransın toplamında azalma olduğu tespit edilmiştir. Bunun en önemli nedeni,
modern dağıtım kanalları olan internet, faks ve çağrı merkezi gibi araçların yaygınlığının
artmasıdır. Her üç ülkenin sigortacılık piyasasının istihdamında, söz konusu dönem
itibariyle büyük değişiklik yaşanmadığı, bazı yıllarda azalma görüldüğü anlaşılmıştır.
Sigortacılık prim üretimlerinde de artış olmasına rağmen yıllar itibariyle çok fazla
dalgalanma gösterdiği, istikrarlı bir büyüme yaşanmadığı ortaya çıkmıştır. Her üç
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ülkenin piyasasında (özellikle Macaristan’da) yabancı sigorta şirketlerinin hâkimiyetinin
ve piyasadaki yoğunlaşma oranının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kişi başına gelir ve
ülke milli gelirinde ise başlangıç yıllarına göre önemli artış olmuştur.

Bu bakımdan, söz konusu MDAÜ’lere bakıldığında her ne kadar AB’ye
katılımlarıyla birlikte önemli bir adım atmış olsalar da, sigortacılık piyasaları itibariyle
büyüklük olarak henüz istenilen seviyelere ulaşamadığı ortaya çıkmaktadır.

5.3. Örnek Ülkelerin AB Karşısındaki Durumları

Örnek MDAÜ’ler ve AB15 bazında, sigorta yaygınlık göstergeleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir. AB15’in seçilme sebebi, MDAÜ’lerin sigortacılık hedefleri
arasında AB15 büyüklüklerinin yakalanması hedefi yer almaktadır. Dolayısıyla, bu
kısımda MDAÜ’lerin AB15 hedefi karşısında durumları ortaya konulmaktadır.
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Tablo 31: Ülkelerin Sigorta Yaygınlık Göstergeleri
Polonya Macaristan
Yıl

AB Sonrası

AB Öncesi

(%)

(%)

Çek
AB 15
Cumhuriyeti
(%)
(%)

Türkiye
(%)

2000
2,9
2,9
3,7
9,0
1,6
2001
3,0
2,8
3,5
8,5
1,0
2002
2,9
3,0
3,8
8,7
1,0
2003
3,1
3,1
4,2
8,8
1,1
2004
3,1
2,9
4,0
9,0
1,2
2005
3,2
3,1
3,9
9,3
1,2
2006
3,6
3,4
3,7
9,5
1,3
2007
3,7
3,6
3,7
10,0
1,3
2008
3,8
3,0
3,8
8,5
1,2
2009
3,8
3,1
3,9
9,7
1,3
2010
3,8
3,0
4,2
9,3
1,3
2011
3,7
2,9
3,9
8,6
1,3
2012
3,5
2,4
3,9
8,3
1,4
Kaynak: Sigma, CEA, OECD ve Hazine Müsteşarlığı Verileri, 2012.

İnceleme kapsamındaki her bir ülke için ayrı ayrı olarak sigorta yaygınlığı
göstergesinin yıllar itibariyle değişimi ilgili bölümlerde (bkz. 3. Bölüm ve 4. Bölüm)
değerlendirilmiştir. Yukarıdaki tabloda söz konusu gösterge yıllar itibariyle ülkeler
bazında topluca sunulmuştur. Nitekim tablodan görüleceği üzere ülkelerin sigortacılık
yaygınlık göstergeleri AB15 karşısında çok fazla bir değişim sergilemediği ortaya
çıkmaktadır. Örneğin Polonya’nın üyelik öncesi 2000-2004 arası sigorta yaygınlık
göstergesinin ortalama değeri %3, Macaristan’ın %2,95 ve Çek Cumhuriyeti’nin ise
%3.9 olarak gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Bu oran AB öncesi AB15 ortalamada
%8,8 ve Türkiye’de %1,2 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise ülkelerin sigorta
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yaygınlık göstergesi Polonya’da %3,5, Macaristan’da %2,4, Çek Cumhuriyeti’nde %3,9,
AB15 ortalamada %8,3 ve Türkiye’de ise %1,4’tür.

Ayrıca her üç ülkenin AB üyelik öncesi (2000-2004 arası) dönemde ortalama
sigorta yaygınlık değeri %3,26 (AB15’te %8,8) olup, 2012 yılına gelindiğinde yine her
üç ülkenin ortalama sigorta yaygınlık değeri %3,26 (AB15 değeri %8,3) olarak
çıkmıştır. Görüleceği üzere her üç ülkenin AB üyelik öncesi ortalama sigorta yaygınlık
değeri ile AB sonrası 2012 yılındaki değeri aynı çıkmıştır. Bu itibarla, söz konusu
ülkelerin AB üyelik öncesi ve sonrası sigortacılık sonuçlarında bir değişme
yaşanmamıştır. Diğer bir deyişle örnek ülkelerin sigortacılık piyasaları AB karşısında
herhangi bir ilerleme kaydetmemiştir.

Bu durum aşağıdaki grafikte daha açık bir şekilde gösterilmiştir:
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Grafik 14: AB15 Dâhil Örnek MDAÜ’lerin Sigortacılık Piyasalarının Gelişmişliği
Polonya

Macaristan

Çek Cumhuriyeti

AB 15

11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kaynak: Sigma, CEA ve OECD Verileri, 2012.

Görüleceği üzere, MDAÜ’lerin AB15 karşısında sigortacılık piyasalarının
seviyeleri oldukça düşük olup, üyelik öncesi ve sonrası dönemde aynı kalmıştır. AB’ye
üyelikle birlikte sigortacılık piyasalarının aşırı gelişeceğini ve AB’nin gelişmiş
ülkeleriyle aradaki farkın kapanacağını bekleyen MDAÜ’lerde, AB sonrası aradaki
farkın kapanmasına yönelik belirgin bir değişimin yaşanmadığı, AB15 ile aralarındaki
mesafenin 2008 yılı hariç diğer dönemler itibariyle nispeten aynı şekilde devam ettiği,
diğer bir deyişle üyelik öncesi veya sonrası dönemde MDAÜ’lerin sigortacılık
piyasalarında belirgin bir farklılığın görülmediği anlaşılmaktadır.
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Aşağıdaki grafikte, her bir ülkenin ve AB15 ortalamasının, ayrı ayrı ve her üç
ülkenin kendi ortalamalarının 2000 yılı başlangıç değerleri 100 kabul edilerek, 20002012 yılları arasındaki büyüme trendi gösterilmektedir. Diğer bir ifadeyle, başlangıç
tarihi olan 2000 yılından 2012 yılına kadar anılan ülkelerin kendi sigortacılık
piyasalarını ne kadar geliştirdiklerini göstermektedir.

Grafik 15: Örnek MDAÜ’lerin Sigortacılık Piyasalarının Gelişmişliği (2000=100)
Polonya (2000=100)

Sigorta Yaygınlığı (I)

150,0
Macaristan (2000=100)

140,0
Çek Cumhuriyeti (2000=100)

130,0
120,0
110,0

Polonya, Macaristan, Çek
Cumhuriyeri Ortalaması
(2000=100) {1}
AB-15 Ortalaması [OECD]
(2000=100) {2}

100,0
90,0
80,0
70,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Yukarıdaki grafikte AB üyelik tarihi olan 2004 yılından sonraki dönemde
MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarında bir miktar gelişme olmasına rağmen uzun süreli
devam etmediği, küresel ekonomik krizle birlikte daralma yaşandığı ve bu daralmanın
toparlanma yılları olan 2010-2012 yıllarında da devam ettiği görülmektedir. En fazla
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daralma ise Macaristan’da yaşanmıştır. Polonya’da ise potansiyeli itibariyle sigortacılık
piyasası çok fazla daralma yaşamamasına rağmen, henüz istenilen seviyede de olmadığı
ve daralmadan kurtulamadığı görülmektedir. AB15 ortalamaları ile karşılaştırıldığında
ise, MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarının Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin bazı
dönemleri hariç, her üç ülkenin geneli itibariyle AB15 üzerinde seyrettiği izlenmektedir.

Her ne kadar MDAÜ’ler AB15 üzerinde büyüme gösterseler de, AB15 karşısında
yeterince piyasalarının gelişmediği veya beklenildiği gibi yüksek oranlı gelişme
gösteremediği, sigorta yaygınlık olarak AB15 ortalamalarının çok altında kaldığı açıkça
görülmektedir.

Aşağıdaki grafikte ise, AB15 ortalaması ile söz konusu üç ülkenin ortalamasının
karşılaştırılması yapılmıştır:
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Grafik 16: AB15 ile Üç Ülkenin Ortalaması (2000=100)
Sigorta Yaygınlığı (II)
120,0
115,0

Polonya, Macaristan, Çek
Cumhuriyeri Ortalaması
(2000=100) {1}
AB-15 Ortalaması [OECD]
(2000=100) {2}

110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
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Görüleceği üzere, MDAÜ’lerin ortalama endeksleri 2000-2012 yılları arasında
her dönem için AB15 ortalamasının üzerinde seyretmiştir. Bu durum söz konusu üç
ülkenin sigortacılık gelişmişliğinin, oransal olarak AB15 ortalamasından daha yüksek
arttığını göstermektedir. Ancak, kriz dönemi olan 2007-2009 arasında her iki ortalama
da düşmüş, 2010 yılında kısmi bir toparlama yaşamış ve düşüş sonraki yıllarda devam
etmiştir. Özellikle AB15 ortalaması bazı dönemlerde yükselmesine rağmen bazı
dönemlerde de negatif büyüme yaşadığı ve başlangıç yılına göre düştüğü, her üç ülkenin
ortalamasının ise 2012 yılında başlangıç aşamasına doğru yaklaştığı, diğer bir deyişle
son 12 yılda büyüklük olarak çok fazla değişmediği görülmektedir. Dolayısıyla, AB15
ile her üç ülkenin ortalamalarının farkında bir azalma olmakla birlikte, bu azalmanın
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AB15’in sigortacılık yaygınlığındaki fazla bir düşüşten kaynaklandığı ve MDAÜ’lerin
sigortacılık piyasalarının yerinde saydığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda tablo ve grafik yardımıyla ortaya konulan sonucun istatiksel olarak
anlamlı olup olmadığı araştırılmış ve aşağıdaki tabloda yer alan sonuçlar elde
edilmiştir57.

57

Söz konusu ülkelerin sigorta yaygınlık göstergesi temelinde AB’ye üyelik öncesi ve üyelik sonrası
durumlarının test edilmesinde örneklem büyüklüğü dikkate alınarak parametrik olmayan bir test yapılması
uygun görülmüştür. Parametrik olmayan testler içerisinden ise; iki bağımsız örnek için karşılaştırma
yapmaya imkân tanıyan Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılmasındaki amaç; iki
dönem arasında analiz edilen değişkenlerden sigorta yaygınlık oranı değişkeninin medyan değerleri
arasında anlamlı (belirgin) bir fark olup olmadığını test etmektir. Testlerdeki 13 yıllık (birimlik) örnek
veriden beş örnek AB öncesi, kalan sekiz örnek de AB sonrası verileri içermektedir. Mann-Whitney U test
sonucunun değerlendirilmesinde kritik veya alfa değer (anlamlılık düzeyi) 0,05 olarak alınmış ve test
sonucu hesaplanan P (test istatistik) değeri bu kritik değerden büyük ise yokluk hipotezleri (Örnek
MDAÜ’lerin AB üyeliği öncesi sigrta yaygınlık medyan değeri ile AB üyelik sonrası medyan değerleri
arasında fark yoktur hipotezi) istatistiksel olarak ret edilememiştir. Çalışmada kullanılacak verilerle ilgili
olarak, her bir ülkenin sigorta birlikleri ve düzenleyici otoriteleri, seçili ülkelerde faaliyet gösteren çok
uluslu sigorta şirketleri, tüm ülke sigorta birliklerinden oluşan Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu
(CEA), ülke sigortacılık raporları, OECD, IMF ve WTO gibi uluslararası kuruluşların resmi internet
sitelerinin istatistik veri tabanları, reasürans şirketleri (SwissRe, MunichRe ve MilliRe) ve son olarak
Türkiye ile ilgili TÜİK, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Birliği ve sigorta şirketlerinin istatistiki veri
tabanlarından faydalanılmıştır. Araştırmaya 2004 yılında AB’ye üye olan 10 Merkez ve Doğu Avrupa
ülkesinden Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti seçilmiştir. Söz konusu üç ülkenin seçiminde, diğer
MDAÜ’lerini temsil etme kabiliyetlerinin yanı sıra, özellikle Letonya, Litvanya, Malta, Güney Kıbrıs
Rum Kesimi gibi ülkelerin 2000-2004 arası verilerinin temin edilmesindeki güçlük ve ayrıca temin edilen
kısımda verilerin sıhhati sorunu etkili olmuş, bu nedenlerden dolayı araştırma üç ülkeyle
sınırlandırılmıştır. Söz konusu analiz SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile
yapılmıştır.
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Tablo 32: Örnek MDAÜ’lerin Sigorta Yaygınlığı Test İstatistik Sonuçları
Polonya

Macaristan Çek Cumhuriyeti

Mann-Whitney U

7,5

12

18

Wilcoxon W

22,5

27

33

Z

-1,848

-1,191

-0,3

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,065

0,234

0,76

Exact Sig. [*(1-tailed Sig.)]

0,065

0,284

0,83

Tablodan görüleceği üzere söz konusu ülkelerin hesaplanan test istatistik (P)
değerleri sırasıyla Polonya için 0,065, Macaristan için 0,234 ve Çek Cumhuriyeti için
0,76 olarak hesaplanmış olup, kritik değer olan 0,05 değerinden büyük olduğundan
yokluk hipotezi istatistiksel olarak reddedilememiştir. Diğer bir ifadeyle, örnek
MDAÜ’lerin AB üyelik öncesi ve sonrası dönemlerinin sonuçları arasında %95 güven
düzeyinde önemli bir farkla karşılaşılmamıştır.

Bu çerçevede, Mann-Whitney U testi analiz sonuçlarına göre, AB üyeliği öncesi
ve sonrası dönem için Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin sigorta
yaygınlığında anlamlı bir farklılık görülmemiş olup, her üç ülkenin üyelik sonrası benzer
istatistiki sonuçlar ürettiği anlaşılmıştır.
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5.4. Sonuçların Değerlendirilmesi

Çalışmanın amacı kapsamında gerek tablo ve grafik verileri gerekse istatiksel
analiz yöntemi çerçevesinde “sigorta yaygınlığı” üzerinden edinilen sonuçlardan
Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin sigortacılık piyasalarının gelişiminde AB
üyelik öncesi ve sonrası dönemde belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Diğer bir
ifadeyle, üyelikle birlikte örnek MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarında çok fazla bir
değişimin yaşanmadığı anlaşılmıştır.

Nitekim MDAÜ’lerin AB üyeliği sonrası sigortacılık piyasalarının beklenen
gelişmeyi sağlayamamasında ülke incelemelerinde açıklandığı üzere, birçok etken rol
oynamaktadır. Örneğin, AB bölgesinin ekonomik olarak durgunluk devresinde olması,
MDAÜ’lerin piyasa derinleşmesini kısa dönemde gerçekleştirememeleri, Polonya başta
olmak üzere sigortacılık potansiyellerinin yeterince kullanılamaması, özellikle oto
sigortalarındaki rekabet nedeniyle düşük prim fiyatlarının uygulanması ve bu alanda
zarar edilmesi, söz konusu zararların da örneğin sağlık ve hayat gibi diğer branşlardan
telafi edilememesi, genel prim üretimi düzeyinin düşük olması, yatırım gelirlerinin
yetersiz olması, sigorta şirketlerinin teknik alt yapılarını geliştirmelerini teminen
katlandıkları yüksek maliyetler ve nihayet 2007-2009 küresel ekonomik krizin etkileri
bulunmaktadır.

Bir diğer önemli etken de; MDAÜ’lerin AB üyelik hazırlığı evresinde ve
öncesinde piyasalarını serbestleşme hareketleri çerçevesinde dış dünyaya açmaları, diğer
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bir deyişle yabancı sigorta şirketlerinin yerel piyasaya girişlerine imkân tanıyan yasal alt
yapıyı gerçekleştirerek, piyasalarını yabancı şirketlerin girişine önceden açmaları
olmuştur. İnceleme kapsamındaki her üç ülke için de yabancı sigorta şirketlerinin piyasa
hâkimiyeti tablo ve grafik yardımıyla gösterilmiştir (bkz. 3. Bölüm). Dolayısıyla, AB
üyeliği öncesi döneminde MDAÜ’lerin sigortacılık piyasaları yabancı sigorta
şirketlerinin girişiyle kısmen genişlemiş ve gelişmiştir. Ancak, çalışma kapsamında AB
üyeliğinden sekiz yıl geçmesine rağmen Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin
sigortacılık potansiyellerinin henüz tam olarak kullanılamadığı ve ilerleyen yıllarda
piyasalarının büyümeye devam edeceği beklenmekle birlikte, sonraki yıllarda
büyümenin de AB kaynaklı nedenlerden dolayı sınırlı kalabileceği düşünülmektedir.
Bunun en önemli nedeni, AB tarafından sigortacılık piyasaları için öngörülen Solvency
II projesinin 2016 yılında hayata geçecek olmasıdır. Söz konusu projeyle sigorta
şirketlerine ilave yükümlülükler gelmesi beklenmekte olup, söz konusu ilave
yükümlülükler sonucu şirketlerin ilave sermaye ihtiyaçları artacak, bu durum da
kârlılıklarını olumsuz olarak etkileyecektir.

Sonuç olarak, söz konusu MDAÜ’lere bakıldığında her ne kadar AB’ye
katılımlarıyla birlikte önemli bir adım atmış olsalar da, özellikle sigortacılık piyasaları
itibariyle büyüklük olarak henüz istenilen seviyelere ulaşamamıştır. Nitekim, yapılan
istatistiksel test sonuçları da bu hususu doğrular nitelikte olup, üyelik öncesi ve sonrası
dönemde örnek ülkelerin sigortacılık piyasalarında belirgin bir değişim yaşanmamış ve
her üç ülkenin sigortacılık sonuçları benzer çıkmıştır.
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5.5. Türkiye Sigortacılık Piyasası İçin Politika Önerileri

Bu başlıkta Türkiye sigortacılık piyasasının gelişimi için politika önerileri
sunulacaktır. Zira örnek ülkeler için yapılan inceleme ve istatistiksel analiz Türkiye’nin
henüz AB sonrası verileri mümkün olmadığından yapılmamıştır. Bu itibarla örnek
ülkelerinde görülen durumun, diğer bir deyişle AB sonrası sigortacılık piyasalarının
gelişmişlik

düzeyinin

Türkiye’de

benzer

kalmaması

için

çeşitli

önerilerde

bulunulacaktır.

AB üyesi olan MDAÜ’lerin gelinen aşamadaki sigortacılık piyasaları
sonuçlarından hareketle, AB’ye aday ülke olarak hali hazırda müzakere sürecinde olan
Türkiye’de

MDAÜ’lerin

sigortacılık

piyasalarında

görülen

benzer

sonuçların

yaşanmaması ve Türkiye sigortacılığının gelişiminin sağlanması için sigortacılık
piyasası bakımından AB üyeliği öncesi aşağıdaki politika önerilerinin dikkate alınması
önem arz etmektedir:

-

AB üyeliği sonrası döneme ait beklentilerin realize edilmesi: Nitekim örnek
ülkelerde sigortacılık piyasalarının AB15 seviyelerine çıkmadığı ortaya
çıkmış

olup,

piyasanın

ilerleyen

yıllara

yönelik

projeksiyonların

oluşturulmasında olumsuz algı oluşmuştur. Bu itibarla benzer durumun
Türkiye

sigortacılık

piyasasında

yaşanmaması

için

beklentilerin

güncellenmesi piyasasının geleceğe bakışı açısından fayda sağlayacaktır.
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-

AB Solvency II projesi kapsamında sigorta şirketlerinin sermaye yapılarını
önceden güçlendirmeleri: Özellikle Çek Cumhuriyeti’nde bu projenin
gerçekleşmesi halinde sigortacılık şirketlerinin mali durumlarında ciddi
sorunların ortaya çıkması beklenmekte olup, Polonya ve Macaristan’da da
bazı şirketlerde önemli sermaye açıklıklarının oluşması öngörülmektedir. Bu
durum Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere diğer MDAÜ’lerde bazı
şirketlerin ciddi sermaye açığı ve mali durumlarının sıkıntıya girmesinden
dolayı piyasadan çekilme durumlarını gündeme getirmektedir. Bu itibarla
sigortacılık piyasasının temelini oluşturan güven esasının zedelenmemesi
için Türkiye’de sigorta şirketlerinin sermaye yapılarını önceden güçlendirme
yoluna gitmeleri elzemdir.

-

Yabancı sigorta şirketlerinin piyasa hakimiyetlerinin dikkatli bir şekilde
izlenmesi: Örnek MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarında en çok eleştiri
konusu olan husus yabancı sigorta şirketlerinin piyasa hakimiyetleridir.
Özellikle bu durum Macaristan’da çok açık bir şekilde görülmektedir. 20072009 küresel ekonomik krizi gibi herhangi bir dışsal nedenle yabancı sigorta
şirketlerinin merkezinin bulunduğu yerlerde sorun çıkması diğer ülkelerdeki
şubelerine sirayet etmekte, sonuç olarak gerek piyasadan sermayesel olarak
çekilme yoluna gitmekte gerekse şubelerine de etki ederek faaliyette
bulundukları piyasalarda olumsuz etkiler oluşturmaktadırlar.
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-

Piyasadaki yoğunlaşma oranının azaltılması: Nitekim örnek MDAÜ’lerdeki
en büyük sorunlardan biri piyasanın prim üretimininin çoğunluğunu az
sayıdaki şirket gerçekleştirmekte olup, bu husus gerek sigortalıların
ödeyeceği fiyat düzeyini gerekse orta ve küçük şirketlerinin piyasadan
çekilmelerini olumsuz düzeyde etkilemesi mümkündür. Bu itibarla, aynı
sorunun Türkiye sigortacılığında yaşanmaması için orta düzeydeki
şirketlerin belirli sigorta branşlarındaki faaliyetlere yoğunlaşarak veya fiyat
rekabeti yaparak prim üretimlerini artırma yoluna gidilmesi faydalı olacaktır.

-

Sigorta şirketlerinin motorlu araç sigortalarında yaşanan ve yaşanacak
kayıpların telafisi için özellikle hayat ve sağlık sigortaları gibi diğer
branşlara ağırlık vermeleri: Türkiye sigortacılığı ve AB sigortacılığındaki
en büyük sorunlardan birisi de hayat dışı sigortalarında zarar edilmesidir.
Dolayısıyla bu branştaki zararların telafisi için hayat ve sağlık gibi diğer
branşlara ağırlık verilmesi zararı dengeleyici bir unsur olacaktır.

-

Şirketlerin modern ürün pazarlama yöntemleri çerçevesinde dağıtım kanalı
stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri ve poliçelendirme (underwriting)
maliyetlerinin azaltılması: Örnek ülkelerin piyasalarında da görüldüğü üzere
aracılık (komisyon) maliyetleri, poliçe üretimi için yapılan genel masraflar
şirketler için maliyet artırıcı unsurlardır. Bu bakımdan Türkiye’de aracılık
maliyetlerinin azaltılması bakımından modern pazarlama yöntemleri olan
internet, faks, çağrı merkezi gibi unsurlara ağırlık vererek maliyetlerin
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azaltılmasında büyük ilerleme kaydetmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca,
poliçe üretiminde yetkili otoritenin de sağlayacağı destek ile internet
ortamında poliçe üretiminin yapılması, takibi ve bilgilendirmenin internet
tabanlı bilişim hizmetleri üzerinden yapılması sigorta şirketleri için önemli
bir tasarruf aracı olacaktır.

-

Şirketlerin yeni sigorta ürünleri geliştirerek sigortalıların ilgisini çekmeleri:
AB’ye üyelikle birlikte MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarındaki en belirgin
gelişme bu alanda sağlanmış olup, Türkiye sigortacılığının AB ve
uluslararası uygulamalarını takip ederek ve tüketicilerin ihtiyaçlarını
araştırarak yeni sigorta ürünleri geliştirmek suretiyle prim üretiminin
artırılması ve böylece sigorta yaygınlığının artılması mümkün olacaktır.

-

Şirketlerin teknik (bilgi-işlem) alt yapılarını geliştirmeleri ve teknolojik
gelişmelerden azami ölçüde yararlanmaları: Modern dünya uygulamasında
sadece sigortacılık piyasalarında değil tüm mali piyasalardaki en büyük
yatırımlar bu alana yapılmaktadır. Dolasıyla sigorta şirketleri bu sistemleri
kurarak,

sigortalı

raporlanması,

ve

sigorta

poliçe/hasar

verilerinin

gruplarının

ve

depolonması,

fiyatlarının

analizi,

oluşturulmasında

kendilerine önemli kolaylık sağlayacaktır. Böylece hem sigorta şirketleri
sigortalılara daha iyi hizmet sunacak hem de yetkili otorite açısından sigorta
şirketlerinin faaliyetleri daha sağlıklı takip edilecektir.
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-

Sigorta yaygınlığının gelişimine katkıda bulunan her türlü prim üretimini
artırıcı faaliyetler: Örnek ülkelerin piyasalarında görülen aksaklılardan birisi
de

ülke

milli

geliri

karşısında

prim

üretiminin

yeteri

miktarda

artırılamamasıdır. Bu itibarla, Türkiye sigortacılık piyasasında şirketlerin
gerek yeni ürünlerle yeni sigortalı edinilerek gerekse mevcut branşlardaki
prim üretimleri artırılarak genel prim üretim düzeylerini artırmalıdırlar. Bu
durumda sigorta yaygınlığı yükselecektir.

-

AB bölgesi sigortacılık uygulamalarının özellikle AB tek sigortacılık piyasası
hedefi kapsamında yapılan düzenlemelerin takibi: AB aday konumundaki
Türkiye’nin AB uygulamalarını takip ederek sigortacılık mevzuatını
uyumlaştırması,

AB

sigortacılığında

çıkan

sorunların

Türkiye’de

yaşanmaması için önceden önlem alınması ve bu alandaki sigortacılık
piyasası ihtiyaçlarına cevap verecek mevzuat düzenlemelerinin yapılması
önem arz etmektedir.

Tüm bu hususların gerçekleştirilmesi durumunda; Merkez ve Doğu Avrupa
ülkelerinden farklı olarak AB üyelik öncesi ve olası AB üyeliği sonrası Türkiye
sigortacılığında sigorta yaygınlığı artacak olup, Türkiye sigortacılık piyasasının gelişimi
sağlanabilecektir.
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SONUÇ

1990’lı yıllarda Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla birlikte Merkez ve Doğu Avrupa
ülkeleri, ekonomilerini geliştirebilmek için hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine
girmiştir. Bunun bir göstergesi olarak, bu ülkeler piyasalarını hızla dış dünyaya ve
rekabete açma eğiliminde olmuştur. Diğer bir deyişle, ekonomik olarak serbestleşme
sürecini gerçekleştirmek isteyen söz konusu ülkeler bu dönemde bir dizi yasal
düzenleme ve alt yapı hazırlıkları yapmıştır. Keza MDAÜ’ler için bu dönemdeki en
önemli aşama, 1997 yılında gerçekleşen Lüksemburg Zirvesi’nde AB’ye adaylıklarının
kabulü olmuştur.

1998 yılından üyeliğin gerçekleştiği 2004 yılına kadar AB’ye üyelik hazırlığı
çerçevesinde, söz konusu ülkeler mali piyasaları açısından birçok değişim ve dönüşüm
gerçekleştirmiştir. Bu değişimin gerçekleştiği piyasalardan biri de sigortacılık
piyasasıdır. Nitekim sigortacılık piyasası bir ülke için, hem ekonomik hayatta hem de
mali sistemde bir takım temel görevler üstlenmekte olup önemli bir yere sahiptir.
Sigortacılık piyasasının sahip olduğu özelliklere bağlı olarak, bahse konu ülkeler
sigortacılık piyasalarına önem vermiş ve hükümetler de sigortacılık piyasasının
gelişmesine yönelik yasal alt yapıyı güçlendirme yoluna gitmişlerdir.
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AB’ye üyelik için gerekli koşulları sağlayan ve çoğunluğu Merkez ve Doğu
Avrupa ülkesi olan 10 ülke 2004 yılı Mayıs ayında AB’ye üye olmuştur. Söz konusu
tarihte, AB büyük bir genişleme yaşamış ve üye ülke sayısı 15’ten 25’e yükselmiştir.

MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarında, AB’ye üyelik sürecinde en önemli
hususlardan biri de piyasanın beklentileri olmuştur. Nitekim MDAÜ’lerin AB’ye
üyelikten önce, gerek sigortacılık piyasası aktörleri (şirketler, acenteler, brokerler)
gerekse ülke düzenleyici otoriteleri gibi sigorta çevrelerince sıklıkla çeşitli platformlarda
AB’ye üyelikten sonra sigortacılık piyasalarının aşırı gelişeceği, örneğin sigortacılık
gelişmişliğinin bir ölçüsü olan sigorta yaygınlığının AB15 seviyelerine çıkacağı
beklentisi dile getirilmiştir.

Bu cümleden olarak, çalışma kapsamında öncelikle, söz konusu örnek
MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarının, beklentilere uygun olarak gelişip gelişmediği
araştırılmıştır. Daha sonra, örnek MDAÜ’lerin sigortacılık sonuçlarından hareketle;
AB’ye aday ülke konumunda olan Türkiye’nin sigortacılık piyasasının gelişimi için
politika önerileri geliştirilmiştir.

Bu çalışmanın yapılması Türkiye sigortacılık piyasası açısından önemlidir. Zira
Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakere fasıllarından biri olan Mali Hizmetler’in
(9 nolu fasıl) en önemli unsurlarından biri de “sigortacılık piyasası”dır. AB mevzuatına
uyum çalışmaları yapan ülkelerin mali piyasalarında müzakere sürecinde ve sonrasında
gerek mevzuatta ve gerekse piyasa uygulamalarında çeşitli değişim ve dönüşümlerin
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yaşanılması kaçınılmazdır. Bu çerçevede, Türkiye’nin müzakere sürecini, benzer ülke
sigortacılık sonuçlarını dikkate alarak yürütmesi sigortacılık piyasası açısından yararlı
olacaktır.

Söz konusu ülkelerin sigortacılık piyasalarının analiz edilmesini teminen
sigortacılık piyasasında temel bir gösterge niteliğinde kullanılan ve literatürde bir
ülkenin sigortacılık piyasasının gelişmişliğinin ve değişiminin bir ölçüsü olarak kabul
edilen “sigorta yaygınlığı” (insurance penetration) göstergesi kullanılmıştır. Sigorta
yaygınlığı; sigorta hizmetlerinin ülke ekonomisine olan katkısını göstermekte olup,
yıllar itibariyle hesaplanan sigorta yaygınlığı verileri bir sigortacılık piyasasının
gelişimini sergilemektedir.

Bu çerçevede, örneklem ülkeler olan Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti’nin
sigortacılık piyasaları, sigorta yaygınlığı ve diğer yardımcı göstergeler temelinde analiz
edilmiş, AB’ye üyelik öncesi ve sonrası durumları tablo ve grafik yardımıyla ortaya
konarak değerlendirilmiştir. Ayrıca çıkan sonuçların istatiksel olarak anlamlı olup
olmadığı test edilmiştir.

Çalışmanın amacı kapsamında gerek tablo ve grafik verileri gerekse istatiksel
analiz yöntemi çerçevesinde “sigorta yaygınlığı” üzerinden edinilen sonuçlardan
Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin sigortacılık piyasalarının gelişiminde AB
üyelik öncesi ve sonrası dönemde belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Diğer bir
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ifadeyle örnek MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarının incelenmesi sonucunda AB
üyeliğinin söz konusu ülkelere belirgin bir katkısının olmadığı ortaya çıkmıştır.

Genel olarak, her üç ülkenin sigorta şirketi sayısı bakımından, yabancı sigorta
şirketlerinin piyasaya girişleriyle birlikte başlangıç yıllarında şirket sayısında artış
görüldüğü, AB üyelik sonrasında ise şirket birleşmeleri ve satın almaları ve küresel
ekonomik krize bağlı olarak düştüğü izlenmiştir. Sigorta aracılarının sayısında
bankasürans uygulamasına bağlı olarak artışın görüldüğü ancak acenteler, brokerler ve
bankasüransın toplamında azalma olduğu tespit edilmiştir. Bunun en önemli nedeni,
modern dağıtım kanalları olan internet, faks ve çağrı merkezi gibi araçların yaygınlığının
artmasıdır. Her üç ülkenin sigortacılık piyasasının istihdamında, söz konusu dönem
itibariyle büyük değişiklik yaşanmadığı, bazı yıllarda azalma görüldüğü anlaşılmıştır.
Sigortacılık prim üretimlerinde de artış olmasına rağmen yıllar itibariyle çok fazla
dalgalanma gösterdiği, istikrarlı bir büyüme yaşanmadığı ortaya çıkmıştır. Her üç
ülkenin piyasasında (özellikle Macaristan’da) yabancı sigorta şirketlerinin hâkimiyetinin
ve piyasadaki yoğunlaşma oranının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kişi başına gelir ve
ülke milli gelirinde ise başlangıç yıllarına göre önemli artış olmuştur.

Bu bakımdan, söz konusu MDAÜ’lere bakıldığında her ne kadar AB’ye
katılımlarıyla birlikte önemli bir adım atmış olsalar da, sigortacılık piyasaları itibariyle
büyüklük olarak henüz istenilen seviyelere ulaşamadığı ortaya çıkmaktadır.
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MDAÜ’lerin AB üyeliği sonrasında sigortacılık piyasalarının beklenen gelişmeyi
sağlayamamasında birçok etkenin rol oynamış olabileceği düşünülmektedir. Bu etkenler
arasında; AB bölgesindeki ekonomik durgunluk, MDAÜ’lerin piyasa derinleşmesini
(sigorta talebinin ve bilincinin artırılamaması, sigorta ürün yelpazesinin yeterince
geliştirilememesi, ödenen tazminatların prim üretiminden fazla olması, bilgi-işlem
teknolojik alt yapılarından faydalanamama ve sigorta ihtiyaçlarına cevap verecek
mevzuat alt yapısının hazırlanamaması vb.) kısa dönemde gerçekleştirememesi, Polonya
başta olmak üzere sigortacılık potansiyellerinin yeterince kullanılamaması, özellikle
motorlu araç sigortalarında fiyat rekabeti yapılması ve bu alanda zarar edilmesi, söz
konusu zararların da örneğin sağlık ve hayat gibi diğer branşlardan telafi edilememesi,
genel prim üretimi düzeyinin düşük olması, yatırım gelirlerinin yetersiz olması, sigorta
şirketlerinin teknik alt yapılarını geliştirmeye yönelik yaptığı büyük çaplı yatırımlar,
2007-2009 dönemindeki küresel ekonomik kriz ve bölgedeki sel baskınları gibi doğal
afetleri saymak mümkündür.

Beklenen gelişimin sağlanamamasındaki bir diğer önemli etken de; MDAÜ’lerin
AB’ye üyelik hazırlığı evresinde, piyasalarını AB ortak sigortacılık piyasası hedefi ve
serbestleşme hareketleri doğrultusunda dış dünyaya açması, diğer bir deyişle yabancı
sigorta şirketlerinin piyasaya girişlerine imkân tanıyan yasal alt yapıyı gerçekleştirerek,
herhangi bir sınırlama olmadan piyasalarını yabancı şirketlerin girişine açmaları
olmuştur. Bunun sonucunda, AB üyeliği öncesi döneminde MDAÜ’lerin sigortacılık
piyasaları yabancı sigorta şirketlerinin girişiyle büyümesini kısmen gerçekleştirmiştir.
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Her ne kadar ilerleyen yıllarda MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarında büyüme
yaşanacağına ilişkin ikinci bir beklenti bulunmakla birlikte, AB kaynaklı nedenlerden
dolayı bu gelişmenin de sınırlı kalabileceği düşünülmektedir. Bunun en önemli nedeni,
AB tarafından sigortacılık piyasaları için öngörülen Solvency II projesinin 2016 yılında
hayata geçecek olmasıdır. Söz konusu projeyle sigorta şirketlerine ilave yükümlülüklerin
gelmesi beklenmekte olup, bu ilave yükümlülükler sonucu şirketlerin sermaye ihtiyaçları
artacak, bu durum da şirket kârlılıklarını olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu durumda; söz konusu örnek Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinden yaşanan
benzer durumun Türkiye’de yaşanmaması ve sigortacılık gelişiminin sağlanması için AB
üyesi MDAÜ’lerin sigortacılık piyasaları sonuçlarından hareketle, Türkiye sigortacılık
piyasası aşağıdaki politika önerilerini dikkate almalıdır:

1. AB üyeliği sonrası döneme ait beklentilerin realize edilmesi,
2. AB Solvency II projesi kapsamında sigorta şirketlerinin sermaye yapılarını
önceden güçlendirmeleri,
3. Yabancı sigorta şirketlerinin piyasa hakimiyetlerinin dikkatli bir şekilde
izlenmesi,
4. Piyasadaki yoğunlaşma oranının azaltılması,
5. Sigorta şirketlerinin motorlu araç sigortalarında yaşanan ve yaşanacak kayıpların
telafisi için özellikle hayat ve sağlık sigortaları gibi diğer branşlara ağırlık
vermeleri,
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6. Şirketlerin hasar/prim dengesini koruyacak tedbirleri almaları (iyi risklerin kabul
edilip, kötü risklerin dışlanması),
7. Şirketlerin modern ürün pazarlama yöntemleri çerçevesinde dağıtım kanalı
stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri ve poliçelendirme (underwriting)
maliyetlerinin azaltılması,
8. Şirketlerin yeni sigorta ürünleri geliştirerek sigortalıların ilgisini çekmeleri,
9. Şirketlerin teknik (bilgi-işlem) alt yapılarını geliştirmeleri ve teknolojik
gelişmelerden azami ölçüde yararlanmaları,
10. Sigorta yaygınlığına katkıda bulunan her türlü prim üretimini artırıcı faaliyetler,
11. AB bölgesi sigortacılık uygulamalarının, özellikle AB tek sigortacılık piyasası
hedefi kapsamında yapılan düzenlemelerin takibi.

Tüm bu politikaların gerçekleştirilmesi durumunda; gerek AB üyelik öncesi
gerekse olası AB üyeliği sonrası Türkiye sigortacılığında sigorta yaygınlığı artacak olup,
nihayetinde Türkiye sigortacılık piyasası da gelişecektir.
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EKLER
Ek-1: Zorunlu Sigortalar
- Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası
- Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
- Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası
- Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası
- Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
- Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Yeşil kart sigortası
- Zorunlu deprem sigortası
- Zorunlu sertifika (e-sertifika) mali sorumluluk sigortası
- Zorunlu seyahat sağlık sigortası
- Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası
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Ek-2: Sigorta Ürün Yelpazesi
1. Sorumluluk Sigortaları;
a) Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
- Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası
- Karayolu zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
- Tehlikeli maddeler zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası
- Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Mesleki faaliyette bulunanların sorumluluk sigortası
- Yeşil kart sigortası
- Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası
- Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası
- Deniz yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası
b) İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları
- Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası
- Bağımsız denetçilik mesleki sorumluluk sigortası
- Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası
- İhtiyari mali sorumluluk sigortası
- Ürün mali sorumluluk sigortası
- İşveren mali sorumluluk sigortası
- Mesleki sorumluluk sigortası
- Hukuksal koruma sigortası
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- Asansör kazalarında 3. şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası
- Kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası
2. Mal Sigortaları
- Cam kırılmasına karşı sigorta
- Elektronik cihaz sigortası
- Emtea nakliyat sigortası
- Hırsızlık sigortası
- İnşaat sigortası
- Kara araçları kasko sigortası
- Kefalet sigortası
- Makine kırılması sigortası
- Montaj sigortaları
- Tekne poliçesi
- Yangın sigortası
- Zorunlu deprem sigortası
- Seyahat araç destek sigortası
- Yangına bağlı kâr kaybı sigortası
- Kıymet nakliyat poliçesi
3. Can Sigortaları
- Ferdi kaza sigortası
- Hayat sigortası
- Sağlık sigortası
- Seyahat sağlık sigortası
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4. Tarım Sigortaları
- Devlet destekli bitkisel ürün sigortası
- Devlet destekli büyükbaş hayvan hayat sigortası
- Devlet destekli küçükbaş hayvan hayat sigortası
- Devlet destekli kümes hayvanları hayat sigortası
- Devlet destekli sera sigortası
- Devlet destekli su ürünleri hayat sigortası
- Devlet destekli aracılık (arı kovanı) sigortası
- Hayvan hayat sigortası
- Kümes hayvanları hayat sigortası
- Sera sigortası
- Tarım ürünleri dolu sigortası
5. Kredi Sigortaları
- Borç ödeme sigortası
- Kredi sigortası
- Tek risk sigortası
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ÖZET
Avrupa Birliği (AB) 2004 yılında büyük bir genişleme yaşamış ve üyelik için
gerekli koşulları sağlayan büyük çoğunluğu Merkez ve Doğu Avrupa ülkesi (MDAÜ)
olan 10 ülke AB’ye katılmıştır. MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarında, AB’ye üyelik
sürecinde öne çıkan en önemli hususlardan biri de piyasanın beklentileri olmuştur. Bu
cümleden olarak, çalışmada söz konusu MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarının
beklentilere uygun olarak gelişip gelişmediği Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti
ülkeleri bağlamında araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, AB üyeliği öncesi ve
sonrası dönem için Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin sigortacılık
gelişmişliğinde belirgin bir farklılık görülmemiştir. Diğer bir deyişle, AB üyeliğinin
MDAÜ’lerin sigortacılık piyasalarının gelişimine belirgin bir etkisinin olmadığı ortaya
çıkmıştır. Bu çerçevede, örnek MDAÜ’lerin sigortacılık sonuçlarından hareketle, benzer
bir durumun Türkiye’de yaşanmaması için sigortacılık piyasasının gelişimine yönelik
politika önerileri oluşturulmuştur.

Bu çalışmanın yapılması Türkiye sigortacılık piyasası açısından önemlidir. Zira
Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakere fasıllarından biri olan Mali Hizmetler’in
(9 nolu fasıl) en önemli unsurlarından birisi de “sigortacılık piyasası”dır. Bu çerçevede,
Türkiye’nin müzakere sürecini, benzer ülke sigortacılık sonuçlarını dikkate alarak
yürütmesi sigortacılık piyasası açısından yararlı olacaktır.
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ABSTRACT
The European Union (EU) expanded greatly in 2004, when 10 countries mostly
from Central and Eastern Europe (CEEs) joined the EU after meeting the necessary
criteria. Prior to EU membership, one of the most prominent topics for these CEEs were
the expectations concerning the growth of their insurance markets. In this respect,
whether or not these expectations were met is evaluated in this study by analyzing the
historical performances in Poland, Hungary and the Czech Republic. The results have
clearly shown that there is no significant difference between the market performances of
those countries before and after joining the EU. In other words, it appeared that the
insurance markets of new members from the CEE region did not improve significantly
after obtaining EU membership. In this context, policy recommendations has been
established for Turkish insurance market to avoid having a relatively poor market
performance similar to those of the insurance markets of sample CEEs.

The results found in this study are important for the Turkish market, since the
“insurance market” is one of the most important subjects within the Financial Services
section (Section 9) of full membership negotiations between Turkey and the EU. In this
context, I believe that similar countries’ insurance results must be taken into account
with respect to membership negotiations with the EU.
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