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Ubezpieczalność ryzyka działalności start-upów

RYSZARD PUKAŁA

Ubezpieczalność ryzyka działalności start-upów

Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości realizacji adekwatnych umów ubezpieczenia dla 
ryzyka działalności start-upów. W opracowaniu zaprezentowano pojęcie start-upów jako przedsię-
biorstw innowacyjnych, ich znaczenie dla gospodarki, zagrożenia związane z ich działalnością oraz 
problematykę stosowania ochrony ubezpieczeniowej jako instrumentu finansowania skutków realizacji 
ryzyka. Rozważania koncentrują się na dwóch obszarach ryzyk działalności start-upów – ryzyk ubez-
pieczalnych oraz nieubezpieczalnych. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż możliwości 
wykorzystania ubezpieczeń jako instrumentu finansowania ryzyka działalności start-upów, ze wzglę-
du na ich specyfikę i dużą zmienność ryzyka w czasie, są mocno ograniczone, co wymusza na tego 
typu przedsiębiorstwach konieczność poszukiwania innych, pozaubezpieczeniowych instrumentów 
ograniczania ryzyka działalności. 
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Wprowadzenie

Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce w coraz większym stopniu są oparte na nowych 
technologiach i innowacjach uważanych za kluczowe czynniki wzrostu konkurencyjności i rozwo-
ju gospodarczego. Działania proinnowacyjne są prowadzone na coraz szerszą skalę – zarówno 
na poziomie krajowym i w Unii Europejskiej, jak również w wymiarze globalnym. Przekłada się 
to między innymi na zwiększanie przez rządy wielu państw, w tym Polski, wydatków na badania 
oraz na szeroko rozumiane wsparcie przedsiębiorstw w zakresie konkurowania na rynku krajo-
wym i międzynarodowym nowymi i unikalnymi produktami, właśnie dzięki rozwojowi innowacji. 
Jednym z rodzajów przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii innowacyjnych są start-upy. Ich ob-
szar działania związany jest zazwyczaj z nowymi technologiami i charakteryzuje się relatywnie 
wysokim poziomem ryzyka w obszarze finansów oraz ryzyka będącego następstwem błędów 
w realizowanych projektach biznesowych. Wysokie ryzyko wiąże się zwykle z szerokim spektrum 
zagrożeń związanych z działalnością, ale też zwykle wyższym – w przypadku sukcesu – zwrotem 
z inwestycji. Z tego punktu widzenia należy postrzegać start-upy jako przedsiębiorstwa stymulu-
jące rozwój nowych, innowacyjnych obszarów gospodarki. 
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Start-up risk insurability

This article aims at analyzing start-up risk insurability. The study presents a definition of start-ups as 
innovative enterprises, their significance to the economy, risks related to their business activity and 
issues concerning the use of insurance as a risk financing instrument. Considerations focus on two 
types of start-up risks – the insurable and non-insurable ones. The analysis reveals that the potential of 
using insurance as a start-up risk financing instrument is limited due to start-ups’ specificity and high 
risk volatility over time, which imposes on these enterprises the need to look for other, non-insurance 
instruments to limit the business-related risk.
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