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The article consists of a comparative analysis of the results of a survey of entrepreneurs (SMEs) re-
garding proper insurance coverage in selected countries (G. Britain, France, Italy, Germany vs. Poland) 
with respect to: the adequacy of insurance on offer, knowledge of the scope of insurance products, price 
of products, and entrepreneurs’ expectations. The study also discusses the role and importance of in-
surance products on offer to SMEs for the protection of their staff and business operations.

In line with the aim of the study, the authors try to determine principles which should guide insur-
ers in developing appropriate insurance for SMEs. They particularly indicate the necessity of covering 
the gap between current insurance products on offer for SMEs and their real risks they face, as well 
as the needs and expectations they have from insurance companies.
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Introduction

For decades the problem of risk management in medium, small and micro-size enterprises (SMEs)2 
has been addressed by insurance companies primarily from the point of view of their own business 

1. This study is supported by the Medical University of Łódź – research programme – 502-03/6-06-01/502-64-088.
2. In Poland, this segment of enterprises comprises medium-size businesses, where the annual turnover does not 

exceed €50 m, the total annual balance does not exceed €43 m and employment ranges from 50–249; small busi-
nesses, where the annual turnover and total balance do not exceed €10m and employment ranges from 10–49, 
and micro firms, which are distinguished as employing up to 9 employees, with an annual turnover and total bal-
ance not exceeding €2m. It is estimated that the share of SMEs in the Polish GDP amounts to 49%, including 29.6%, 
7.7% and 10.4% (24% for large ones – I don’t understand what this figure is for, or what the ‘large ones are – also, 
the first the numbers equal 47.7%, not 49%) for micro, small and medium-size enterprises, respectively, accord-
ing to J. Konieczna-Sałamatin, J. Łapiński, M. Nieć, G. Rzeźnik, J.Stasiowski, R. Zakrzewski Report on the condition 
of the sector of small and medium-size enterprises in Poland in the years 2012–2013, PARP 2014.
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Poszukiwanie przyczyn ubezpieczeniowej luki pokrycia ryzyk 
związanych z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro

Artykuł podejmuje problem stopnia i sposobu wykorzystania przez SMEs produktów ubezpieczeniowych 
służących zarządzaniu ryzykami związanymi z prowadzoną przez te podmioty działalnością. Wyniki 
badania przeprowadzonego w połowie roku 2014, które objęło 459 polskich przedsiębiorstw małych, 
średnich i mikro z czterech wybranych branż, porównano z analogicznymi uzyskanymi w tym samym 
czasie przez Boston Consulting Group w sześciu państwach na próbie 2,5 tys. przedsiębiorstw. Obydwa 
sondaże wykazały, że oferta produktowa zakładów ubezpieczeń jest w znacznym stopniu ignorowa-
na przez przedsiębiorców nie tylko z uwagi na jej nietrafność (rozmijanie się z realnymi ryzykami), 
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nadmiernie wysoką cenę, nieznajomość/niezrozumienie oferty ale przede wszystkim dlatego, że do-
tyczy ona ryzyk stosunkowo mało istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności.

Słowa kluczowe: MŚP, produkt ubezpieczeniowy, ubezpieczenie zdrowotne, zarządzanie ryzykiem.
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