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IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH
Z RYZYKIEM PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW1
Streszczenie: W artykule dokonano identyfikacji zagrożeń, jakie mogą towarzyszyć małym
i średnim przedsiębiorstwom w momencie wystąpienia nieplanowanego przestoju w prowadzonej działalności gospodarczej. Na wstępie omówiono istotę ryzyka przerwy w działalności
gospodarczej. Następnie podjęto próbę określenia wpływu przerwy w działalności na kondycję finansową i pozafinansową przedsiębiorstwa oraz wyszczególniono skutki materializacji
omawianego ryzyka. W podsumowaniu wskazano działania, które mogłoby przyczynić się
do sprawniejszego zarządzania ryzykiem przerwy w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: sektor małych i średnich przedsiębiorstw, przerwa w działalności gospodarczej, ryzyko, zarządzanie ryzykiem.

1. Wstęp
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) dominują w systemach gospodarczych większości państw, a przekonanie o ich znaczącej roli i potencjale jest obecnie powszechne. Sektor MSP w Polsce generuje ogółem prawie połowę PKB (48,4%), przy czym
udział małych przedsiębiorstw w tworzeniu PKB wynosi 7,9%, natomiast średnich
10,1% [Raport… 2011, s. 13-32]. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się wysokim
stopniem wrażliwości na zmiany otoczenia gospodarczego, instytucjonalnego, regulacyjnego i administracyjnego. Są jednak bardziej elastyczne w akceptowaniu reguł
jednolitego rynku i szybkiego dostosowywania się do jego wymagań.
Jednym z kluczowych zagrożeń stanowiących nieodłączny element prowadzonego biznesu w każdym przedsiębiorstwie jest ekspozycja na ryzyko, wynikająca zarówno z otoczenia, w którym funkcjonuje, jak i z procesów zachodzących
1
Publikacja powstała w ramach grantu promotorskiego nr N N113 080939, termin realizacji
2010-2013.
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w nim samym. Niewielkie rozmiary majątku małych i średnich firm oraz ograniczone możliwości dywersyfikacji ryzyka powodują, iż materializacja ryzyka w tych
przedsiębiorstwach pociąga za sobą znacznie większe konsekwencje niż w dużych.
Natomiast charakter poszczególnych rodzajów ryzyka odnoszących się do tych podmiotów w dużej mierze wynika z przypisywanych im cech jakościowych.
W artykule poruszono problematykę ryzyka przerwy w działalności gospodarczej, którego wystąpienie niejednokrotnie oznacza dla małego przedsiębiorstwa
brak środków finansowych na realizację zobowiązań i prowadzenie inwestycji.
Mogą wówczas zaistnieć problemy związane z zachowaniem płynności finansowej
przyczyniające się w konsekwencji do upadku firmy. Aby prawidłowo zabezpieczyć
działalność gospodarczą przed ewentualnymi skutkami ryzyka nieplanowego przestoju, należy przede wszystkim dokonać identyfikacji zagrożeń związanych z tym
ryzykiem.

2. Pojęcie ryzyka przerwy w działalności gospodarczej
Ryzyko związane z przerwą w działalności jest pojęciem dotychczas niesprecyzowanym w literaturze przedmiotu, dlatego też trudno jest je jednoznacznie zdefiniować.
Warto jednak przedstawić czynniki mające wpływ na powstanie i skalę potencjalnego zjawiska zakłócenia/przerwy w działalności przedsiębiorstwa, do których należą
m.in. [Skwara 2010, s. 218]: stopień indywidualizacji i specjalizacji wykorzystywanego mienia, centralne sterowanie procesem produkcji, występowanie tzw. wąskich gardeł, struktura organizacyjna (liczba zakładów, występowanie linii produkcyjnych), stopień wykorzystania mocy produkcyjnych determinujący możliwości
przeniesienia produkcji do innego zakładu lub zastępczego wykorzystania nieuszkodzonych maszyn, dostępność części zamiennych, serwisu i innych niezbędnych
materiałów i usług, warunki atmosferyczne oraz geograficzne położenie producenta
lub dostawcy. Spośród mniej oczywistych czynników znaczenie mogą mieć nawet
tak z pozoru nieistotne, jak: warunki atmosferyczne, geograficzne położenie producenta lub dostawcy czy dynamiczny rozwój danej branży w innym, odległym kraju,
skutkujący brakiem dostępności u producenta niezbędnych urządzeń ze względu na
długą listę zamówień.
Analiza zaprezentowanych czynników umożliwiła sformułowanie definicji ryzyka przerwy w działalności gospodarczej, zbliżonej w swym założeniu do istoty
znacznie szerszego pojęcia – ryzyka operacyjnego, w którym bazylejska kategoryzacja jako jeden z obszarów wyróżnia właśnie zakłócenia w działalności i błędy
systemów [Basel Committee… 2004, s. 224-225]. Zgodnie z powyższym omawiane
ryzyko można zdefiniować jako ryzyko związane z wystąpieniem zakłócenia/przerwy w prowadzonej działalności wynikające zarówno z zawodności wewnętrznych
procesów i technologii, jak i ze zdarzeń zewnętrznych o charakterze losowym.
Aby zrozumieć powagę zagrożeń i skutków związanych z przerwą w działalności gospodarczej, w artykule podjęto próbę usystematyzowania pewnych rodzajów
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niebezpieczeństw mogących przyczynić się do nieplanowanego przestoju przedsiębiorstwa. Mowa tu o zagrożeniach losowych2 wynikających zarówno z działania siły
wyższej, jak i zakłóceń procesów wewnętrznych, oraz ich finansowych (dotyczących kondycji finansowej firmy) i pozafinansowych skutkach. Zagrożenia te są silnie skorelowane i zazwyczaj nie występują pojedynczo, a każde z nich w zależności
od stopnia nasilenia i czasu oddziaływania może mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwo, w skrajnym przypadku prowadząc do jego upadłości.

3. Zagrożenia o charakterze losowym
W badaniach nad ryzykiem coraz częściej dużą wagę przywiązuje się do zjawisk o charakterze losowym. Zagadnienia związane z materializacją tych zjawisk
w przedsiębiorstwie można podzielić na:
• zdarzenia losowe wywołane siłami natury:
–– katastrofy naturalne,
–– zdarzenia losowe w miejscu prowadzenia działalności,
–– zdarzenia losowe u głównego dostawcy lub odbiorcy, w tym przerwa w dostawie mediów,
–– zdarzenia losowe w trakcie realizacji inwestycji;
• zdarzenia losowe wynikające z zawodności procesów wewnętrznych:
–– awarie maszyn i urządzeń,
–– awarie linii technologicznych,
–– awarie systemów komputerowych i utrata danych,
–– wirusy komputerowe.
Działania sił przyrody (opady atmosferyczne, wiatry, pożary, powodzie, wyładowania elektryczne, pioruny, trzęsienia ziemi itp.) niejednokrotnie wywołują katastrofalne w skutkach straty osobowe i majątkowe, ponoszone m.in. przez podmioty
gospodarcze. Podczas gwałtownych opadów mogą powstać zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, np. utrata terminowości i płynności dostaw
czy wzrost absencji bądź spóźnień pracowników. Innym efektem działania siły wyższej – np. pożarów czy powodzi, obok zniszczeń budynków, maszyn, infrastruktury
i dróg dojazdowych – jest długotrwały proces odbudowy firmy i związane z tym niebezpieczeństwo utraty pozycji rynkowej. Z uwagi na brak w Polsce zagrożenia trzęsieniami ziemi, zjawisko to dotyczy przedsiębiorstw, które planują działalność poza
granicami kraju. Trzęsienia ziemi są jednym z najgroźniejszych kataklizmów pod
względem rozmiarów zniszczeń, często wiążą się z kilkoma negatywnymi skutkami
2
Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej zdarzenie losowe to: niezależne od woli
ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach
osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową [Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej].
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jednocześnie: pożarami, powodziami, falami oceanicznymi ogromnych rozmiarów
itp. [Kaczmarek, Ćwiek 2009, s. 79-83].
Na wartość relacji firma–dostawca/odbiorca wpływa doskonałość działań obu
podmiotów. Okazuje się, że zbyt silna zależność pomiędzy partnerami biznesowymi, zwłaszcza w obliczu zdarzeń kryzysowych u jednej ze stron, może stanowić
poważne zagrożenie dla drugiej (np. ograniczenie lub całkowity brak możliwości
sprzedaży towarów i świadczenia usług). Zagrożenie to działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego, w którym sygnały wychodzące z jednego systemu mogą przenieść
zakłócenie do kolejnego powiązanego systemu. Natomiast siła tzw. efektu domina
uwarunkowana jest stopniem zależności pomiędzy przedsiębiorcą a dostawcą/odbiorcą. Godnym uwagi przykładem zdarzeń losowych tego rodzaju są awarie dostaw
energii elektrycznej, gazu, zaopatrzenia w wodę oraz usług telekomunikacyjnych,
spowodowane działaniami siły wyższej; narażone są na nie wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące na danym terenie. Wśród strat wywołanych przerwaniem dostaw
mediów należy wymienić: postoje maszyn i urządzeń z uwagi na niemożność ich
uruchomienia, powodujące przerwy procesu produkcji, a także uszkodzenie materiałów znajdujących się w produkcji w momencie awarii i pogorszenie jakości produktów gotowych (np. psucie się artykułów spożywczych w warunkach zbyt wysokiej
temperatury). Zdarzenia losowe w trakcie realizacji inwestycji obejmują wszelkie
zagrożenia związane z siłami natury, których materializacja może przyczynić się
do opóźnienia oddania inwestycji do eksploatacji. Dotyczą one przede wszystkim
przedsiębiorstw budowlanych, podejmujących skomplikowane pod względem technologicznym, logistycznym i prawnym działania [Mikoda, Primke 2009, s. 16].
Za podstawowe zakłócenia o charakterze losowym wynikające z zawodności
procesów wewnętrznych uważa się awarie maszyn i urządzeń. Awaria techniczna
to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego, systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę
w ich używaniu lub utratę ich właściwości [Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.].
Głównymi przyczynami awarii są wady produkcyjne, projektowe i materiałowe,
niewłaściwe użytkowanie, a także zużycie maszyn i urządzeń, których wystąpienie
bardzo często prowadzi do przestojów w działalności. Charakter tych przerw sprowadza się do przekraczania tolerowanego przedziału czasu oraz pewnej wielkości
strat, oddziałując na inne przedsiębiorstwa [Michna 2007, s. 76]. Skutki awarii mogą
obejmować również otoczenie firmy (skażenie terenu) oraz bezpośrednich kontrahentów (niezrealizowanie zlecenia), co w konsekwencji negatywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, powoduje komplikacje finansowe, obniżenie produktywności procesów i skuteczności działań [Wieteska 2011, s. 94].
Przyczyną awarii systemów komputerowych może być nagły brak dopływu energii elektrycznej lub niewłaściwa eksploatacja, w której wyniku dane z dysku komputera zostają utracone. Wyjątkowym zagrożeniem dla systemów komputerowych
są występujące w sieciach elektrycznych przepięcia, związane np. z wyładowaniami atmosferycznymi. Jeszcze innym przypadkiem może być awaria klimatyzacji
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w pomieszczeniu, w którym wymagana jest odpowiednia wilgotność i temperatura
(np. w serwerowni). Obok typowych awarii dodatkowym zagrożeniem systemów
komputerowych są wirusy, powodujące zniszczenia w sieciach, utratę danych, spowolnienie działania sieci komputerowych i stacji roboczych. Zapobieganiu wirusom komputerowym sprzyja posługiwanie się sprawdzonym i licencjonowanym
oprogramowaniem oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego [Kaczmarek,
Ćwiek 2009, s. 87-88].

4. Wpływ przerwy w działalności na sytuację ekonomiczną
przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo może sprawnie funkcjonować, gdy dysponuje trzema składnikami:
ludźmi, maszynami i materiałami w odpowiednim stosunku liczbowym, w sposób
produktywny i racjonalny ekonomicznie. W niezakłóconym trybie pracy firma produkuje dobra lub świadczy usługi w systemie ciągłym w celu wypracowania zysku
[Bulik 2003, s. 71]. Nieplanowana przerwa bądź zakłócenie działalności, w wyniku materializacji jednego ze zdarzeń wymienionych w punkcie 3, burzy ten porządek i wpływa znacząco na zmianę relacji kosztów i przychodów ze sprzedaży (zob.
rys. 1). W momencie powstania szkody następuje szybki spadek obrotu i kosztów
zmiennych, co w konsekwencji przyczynia się do obniżenia kosztów całkowitych do
poziomu kosztów stałych. Pojawiają się również dodatkowe, większe koszty związane z prowadzeniem działalności. Odzyskanie sprawności technicznej wymaga sto-

Obrót/
koszty

Szkoda w mieniu

Odzyskanie
sprawności
technicznej

Obrót

Odzyskanie
sprawności
ekonomicznej

Czas

Koszty całkowite
Koszty stałe
Rys. 1. Przebieg nieplanowanego przestoju w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne, na podstawie: [Kawiński 2010, s. 50].
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sownych działań w celu wznowienia produkcji, np. odbudowy hali produkcyjnej,
montaż nowych maszyn. Z kolei odtworzenie potencjału ekonomicznego oznacza
zrównanie poziomu obrotu i kosztów całkowitych, co w dalszej perspektywie umożliwia osiągnięcie poziomu wyniku finansowego porównywalnego z poprzedzającym
nieplanowany przestój.
Prowadząc obserwacje wzajemnych relacji pomiędzy kosztami a przychodami
ze sprzedaży w trakcie nieplanowanego przestoju, stwierdzić należy, iż z uwagi na
ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w odniesieniu do małych
i średnich przedsiębiorstw oraz z braku odpowiednich kapitałów i rezerw finansowych, upadłość takiego podmiotu jest nieunikniona.
Podsumowując, konsekwencjami przerwy w działalności gospodarczej o wymiarze finansowym są: brak środków finansowych na realizację zobowiązań i prowadzenie inwestycji, konieczność zapłacenia kar z tytułu niezrealizowanych umów,
koszty zatrzymania pracowników oraz utrata zdolności kredytowej. Żaden bank nie
podejmie się kredytowania przedsiębiorstwa, które utraciło płynność finansową,
a jego działalność została przerwana na dłuższy czas. Należy podkreślić, iż zakłócenie lub w skrajnym przypadku całkowity przestój w działalności gospodarczej mogą
mieć różnorakie skutki, również o charakterze pozafinansowym, takie jak: utrata
wiarygodności wśród klientów, utrata kontrahentów i rynku, ryzyko utraty pracowników, utrata możliwości wykorzystania szans, jakie mogą pojawić się w okresie
zakłócenia działalności [Skwara 2010, s. 221].

5. Podsumowanie
Żadne przedsiębiorstwo funkcjonujące w otoczeniu nie ma możliwości zabezpieczenia się przed wszystkimi sytuacjami kryzysowymi, może jednak zmniejszyć
prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Skuteczne wykrywanie sygnałów ostrzegawczych oraz skrupulatna analiza szans i zagrożeń wynikających z sytuacji
kryzysowej pozwala na podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Małe i średnie
przedsiębiorstwa posiadają wiele mocnych stron, które zwiększają ich szanse na
wyjście z kryzysu. Głównym ich atutem jest elastyczność oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu. Równie ważny jest szybki i niezakłócony przepływ informacji. Dzięki otwartym i bezpośrednim kontaktom mali i średni
przedsiębiorcy są w stanie szybciej reagować na potrzeby klientów. Z drugiej strony,
wdrożenie postępowania kryzysowego w firmach zarządzanych głównie przez właścicieli, bez wsparcia ze strony ekspertów, bywa skomplikowane, zwłaszcza gdy
właściciel nie posiada odpowiedniego wykształcenia, a jego sposób myślenia jest
konserwatywny [Dębicka 2012, s. 202-203].
W obliczu wzrastającej konkurencji sama świadomość zagrożenia związanego z przestojem nie jest już wystarczająca. Konieczne są działania, które wskażą
przedsiębiorstwu kierunki postępowania w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza że
negatywne skutki zdarzeń wywołanych przerwą w działalności mogą mieć zarówno
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wymiar finansowy, jak i społeczno-gospodarczy [Dylewski 2010, s. 334]. Możliwa
jest naturalnie sytuacja, gdy przedsiębiorstwo – opierając się na posiadanej wiedzy,
doświadczeniu i zasobach – jest w stanie samodzielnie zneutralizować negatywne
skutki zakłócenia działalności spowodowanego szkodą w mieniu. Jednak nie jest to
sytuacja częsta i zwykle wymaga również szczęśliwego splotu okoliczności. Niezależnie jednak od czynników losowych przedsiębiorstwo może przygotować się do
sytuacji kryzysowej. Przykładem jest np. plan ciągłości działania (Business Continuity Planning). Brytyjski Instytut Ciągłości Działania (Business Continuity Institute) definiuje zarządzanie ciągłością działania jako „holistyczny proces zarządzania, który ma na celu określenie potencjalnego wpływu zakłóceń na organizację
i stworzenie warunków budowania odporności na nie oraz zdolności skutecznej reakcji w zakresie ochrony kluczowych interesów właścicieli, reputacji i marki organizacji, a także wartości osiągniętych w jej dotychczasowej działalności” [Gołąb 2009,
s. 22]. Uogólniając, zachowanie ciągłości działania oznacza opracowanie harmonogramu określonych zadań, obejmujących przygotowanie przedsiębiorstwa do niekorzystnych zdarzeń (klęsk żywiołowych, nieszczęśliwych wypadków, aktów sabotażu
lub poważnych awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych).
Podsumowując, pomimo rosnącego zainteresowania tematyką związaną z ryzykiem przerwy w działalności gospodarczej, w dalszym ciągu ten rodzaj ryzyka traktuje się jako zjawisko incydentalne. Można jednak przypuszczać, iż w odpowiedzi
na potrzeby przedsiębiorstw oraz w związku z coraz większym wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych i wzrastającą rolą outsourcingu, w najbliższym czasie zostaną skonstruowane nowe narzędzia oraz instrumenty zarządzania tym ryzykiem, umożliwiające jego transfer do podmiotów skłonnych przejąć je
za odpowiednim wynagrodzeniem.
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IDENTIFICATION OF HAZARDS OF BUSINESS INTERRUPTION
RISK IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISERS
Summary: The article presents the essence of business interruption risk in small and medium
sized enterprises. The first part of the paper focuses on characteristic of business interruption
risk in business activity. The last part indentifies hazards and their financial and non-financial
effects that may contribute to unplanned disruption of business in SME sector. The conclusion
identifies some activities which could contribute to more effective business interruption risk
management of small and medium-sized enterprises.
Keywords: small and medium sized enterprises sector, business interruption, risk, risk management.
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