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Streszczenie
Głównym celem pracy było uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania procesu zarządzania
ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz roli ubezpieczeń w tym procesie.
Ocenie poddano korzystanie z ubezpieczeń przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce oraz
świadomość ubezpieczeniową przedsiębiorców, a także ustalono główne powody
niekorzystania lub korzystania z ochrony ubezpieczeniowej i kryteria wyboru oferty
ubezpieczeniowej. Dzięki analizie danych pochodzących ze źródeł wtórnych z lat 2007-2014,
pochodzących z corocznego reprezentacyjnego badania małych i średnich przedsiębiorstw,
zbadano kierunki zmian, główne determinanty i bariery rozwoju korzystania z ubezpieczeń
przez sektor MSP. Ponadto w celu weryfikacji wyników dotychczasowych badań oraz wiedzy
na temat roli ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach w
Polsce, zostało zaprojektowane oraz przeprowadzone badanie własne. Uzyskane wyniki
badania pozwoliły na zbadanie zależności pomiędzy poziomem ochrony ubezpieczeniowej,
świadomością ubezpieczeniową przedsiębiorców oraz rolą ubezpieczeń w procesie zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Analiza zebranego materiału statystycznego wskazywała na ograniczone znaczenie zarządzania
ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także na brak wśród przedsiębiorców
świadomości wielu rodzajów ryzyka, co w konsekwencji prowadziło do jego ignorowania przez
podmioty biorące udział w badaniu. Brak właściwej identyfikacji i oceny ryzyka w
prowadzonej działalności gospodarczej, najczęściej skutkował korzystaniem przez
przedsiębiorstwa z podstawowych produktów ubezpieczeniowych. W zdecydowanej
większości przedsiębiorstw biorących udział w badaniu zarządzanie ryzykiem ma charakter
intuicyjny i oparty jest w znacznej mierze na wiedzy i doświadczeniu osoby zarządzającej
przedsiębiorstwem. Szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, zaobserwowano często
brak osób odpowiedzialnych za identyfikację i ocenę ryzyka, a wiele rodzajów ryzyka
uznawanych było za nieistotne. Nawet w przypadku średnich przedsiębiorstw, proces
zarządzania ryzykiem był rzadko sformalizowany i najczęściej nie zostały wyznaczone
procedury zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę, że w
populacji przedsiębiorstw z sektora MSP, są też takie, dla których proces zarządzania ryzykiem
jest ważny. Następuje w nich identyfikacja i analiza wielu rodzajów ryzyka, podejmowane są
działania mające na celu kontrolę ryzyka, a ubezpieczenia pełnią istotną rolę w prowadzonej
działalności. Jednak dotyczy to nielicznej grupy przedsiębiorstw, która nie wpływa istotnie na
obraz całego sektora MSP w Polsce.

