
upon pain of death. Even then, the coins were rejected, and the 
disintegration of the currency, and the accompanying inflation, demoralized 
the Roman Empire and contributed to its final collapse.

Inflation can even be caused by gold. The Spanish conquistadors 
brought back huge quantities of gold from the New World. This more than 
doubled the money supply, which were strictly gold and silver coins. The 
resulting European inflation lasted a hundred years.

The mechanism is often different, but the process is the same. Inflation 
is not raising princes. It is diluted, shrinking money. It is watering the milk. 
The supply is expanded, and the value of each unit shrinks. And it almost 
always results from a desire to create wealth out of nothing by going into 
debt and “monetizing” that debt (printing money to cover it, a process I will 
explain in more detail later).

The Malarial Cycle is rooted in one basic fundamental -  people want 
benefits that they are not willing to pay for now. They create debts that 
don't come due until the next generation, than monetize them and spend the 
money now.
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UBEZPIECZENIE ZYCIA NA UKRAINIE: 
KORZYSCI I PROBLEMY ROZWOJU

Ubezpieczenie na zycie jest strategicznie waznym elementem ochrony 
ubezpieczeniowej ludnosci kraju. Zapewnia dlugoterminowe inwestycje w
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gospodark^, rozwi^zuje cz^sc problemow spolecznych spoleczenstwa, a 
takze l^czy mozliwosc uzyskania odpowiedniej ochrony obywateli przed 
istniej^cymi zagrozeniami. Stworzenie korzystnych warunkow dla 
funkcjonowania rynku ubezpieczen na zycie na Ukrainie jest niezwykle 
wazn^ kwesti^, ktora wymaga dogl^bnych badan i konsekwentnych dzialan 
ze strony panstwa, organizacji ubezpieczeniowych i calego spoleczenstwa.

Wielostronne doswiadczenia swiata wskazuj^ na istnienie waznego 
obszaru ochrony obywateli przed naglymi, niespodziewanymi, 
niekorzystnymi zdarzeniami, ktore opowiadaj^ si$ za ubezpieczeniem na 
zycie. Porownuj^c ze sob^ branz^ ubezpieczeniow^, mozna stwierdzic, ze 
branza ubezpieczen na zycie znajduje si$ na wczesnym etapie rozwoju. 
Poziom dystrybucji rynku ubezpieczen na zycie na Ukrainie wynosi 0,01% 
w porownaniu z Niemcami, gdzie wskaznik ten wynosi 3,06%, a Polski 
1,04% [1].

Szybki rozwoj rynku ubezpieczen na zycie utrudniaj^ nast^puj^ce 
problemy:

-  brak zaufania obywateli do firm ubezpieczeniowych;
-  niestalosc sytuacji gospodarczej i politycznej, a co za tym idzie, jej 

odbicie w sferze spolecznej, co odstrasza rozwoj rynku ubezpieczen na 
zycie;

-  niewystarczaj^ca ilosc wolnych srodkow nadchodz^cych od 
przedsi^biorstw i ludnosci;

-  ograniczona dost^pnosc instrumentow inwestycyjnych dla 
ubezpieczycieli;

-  ubostwo znacznej cz^sci ludnosci Ukrainy, w ktorej uslugi 
ubezpieczeniowe nie nalez^ do podstawowych;

-  niski poziom kwalifikacji firm ubezpieczeniowych;
-  w^ski asortyment uslug ubezpieczeniowych;
-  niski udzial posrednikow finansowych dzialaj^cych na rynku 

ubezpieczen.
Inny problem polega na tym, ze rynek ubezpieczen na zycie na 

Ukrainie ma raczej niski wskaznik penetracji. Warto zauwazyc, ze w 
krajach rozwini^tych ubezpieczenia na zycie s^ przede wszystkim 
instrumentem inwestycyjnym. Na Ukrainie inwestycje w ubezpieczenia na 
zycie nie s^ popularne, poniewaz niestabilna gospodarka charakteryzuje si$ 
d^zeniami do maksymalnych zarobkow i mozliwosci^ szybkiego
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„wycofania” pieniçdzy. Jednoczesnie nalezy zauwazyc, ze Ukraincy 
wybieraj^ depozyt jako podstawowy sposob akumulacji i zachowania 
kapitalu, ale nie biorç pod uwagç znacz^cych wad i ryzyk zwi^zanych z 
lokatami bankowymi. Celowe jest wykorzystanie depozytu bankowego 
jedynie jako narzçdzia krotkoterminowej akumulacji, a dlugoterminowe 
inwestycje lepiej ufaj^ towarzystwom ubezpieczen na zycie [4].

Mimo wszystko na rynku ubezpieczen na zycie pojawiaj^ siç 
pozytywne momenty, ktore s^ z reguly wzmacniane. Wedlug Ligi 
Organizacji Ubezpieczeniowych Ukrainy l^czny wolumen rezerw 
ubezpieczeniowych na 2017 r. wzrosl o 12,7% w porownaniu z tym samym 
okresem w 2016 r. i wyniosl 2,6 mld UAH. W ramach umow ubezpieczenia 
akumulacyjnego w 2017 r. wzrost o 17%. Wedlug umow ubezpieczenia na 
zycie, w przypadku smierci skladki ubezpieczeniowe wzrosly o 3,4% (84,5 
mln UAH) w porownaniu z rokiem ubieglym. Jesli chodzi o pozostale 
umowy ubezpieczenia na zycie, obserwuje siç wzrost platnosci 
ubezpieczeniowych do 2017 r. W porownaniu z tym samym okresem w 
2016 r. o 80,3% (413,4 mln UAH) [2]. Wedlug agencji
informacyjnej„Forinshurer” (tabela 1), wysokosc platnosci z tytulu 
ubezpieczenia na zycie wzrasta rocznie [3].

Tabela 1. Platnosci ubezpieczeniowe z tytulu ubezpieczenia na zycie

№ Nazwa firmy
Platnosci ubezpieczeniowe, tys. 

UAH
9 miesiçcy 2018 9 miesiçcy 2017

1 MetLife 670330 530197

2 UnicaLife 460559 326697

3 TAS 365427 322188

4 Asuka-Life 358860 173628

5
Ubezpieczenie na zycie PZU- 

Ukraina
301089 210013

Bior^c pod uwagç powyzsze problemy rynku ubezpieczen na zycie na 
Ukrainie, mozna okreslic glowne kierunki i perspektywy jego rozwoju:
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-  poprawa ram prawnych dla dalszego rozwoju dzialalnosci 
ubezpieczeniowej;

-  stworzenie konkurencyjnego srodowiska i poprawa struktury 
organizacyjnej rynku;

-  promocja posrednictwa ubezpieczeniowego;
-  tworzenie warunkow dla rozwoju infrastruktury rynku 

ubezpieczeniowego;
-  utworzenie jednego rejestru agentow ubezpieczeniowych, ktory 

pozwoli zminimalizowac systemy przest^pcze na rynku ubezpieczen;
-  zapewnienie wysokiego poziomu kultury ubezpieczeniowej ludnosci. 
Wdrozenie strategii rozwoju i promocji rynku ubezpieczen na Ukrainie

b^dzie okazj  ̂ do poprawy jego jakosci i zapewnienia zrownowazonego 
rozwoju ukrainskiej gospodarki jako calosci.
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CORPORATE CULTURE IN THE MANAGEMENT 
OF COMPANY COMMUNICATIONS

Modern companies’ activity is connected with effective 
communication. Material, labor, financial and informative streams of 
enterprises implemented by communicative means. Well-organized
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