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MIKROUBEZPIECZENIA SZANSĄ DLA MIKROI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE –
PRZYKŁAD BRANŻY TRANSPORTOWEJ
Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mikroubezpieczeń
w Polsce na przykładzie branży transportowej. W artykule zostały opisane mikroubezpieczenia (wraz z charakterystyką produktu). Pokazana również została sytuacja mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz branży transportowej na rynku polskim.
W artykule zaprezentowano przykład zastosowania mikroubezpieczenia jako produktu autocasco dla ciągników siodłowych. Artykuł nie przedstawia propozycji gotowego produktu
ubezpieczeniowego, lecz ma stanowić przyczynek do dyskusji dotyczącej wykorzystania
mikroubezpieczeń na rynku polskim.
Słowa kluczowe: mikroubezpieczenia, transport, produkt ubezpieczeniowy.
DOI: 10.15611/pn.2014.342.34

1. Wstęp
Produkty ubezpieczeniowe określane mianem mikroubezpieczeń to produkty skierowane do osób o niskich dochodach, które nie mają dostępu do tradycyjnych
usług ubezpieczeniowych przede wszystkim ze względu na fakt, że nie dysponują
wystarczającym budżetem. Celem istnienia mikroubezpieczeń są z jednej strony
względy socjalne, czyli ochrona ludności ubogiej przed grożącymi jej skutkami ryzyka, takiego jak śmierć, kalectwo, z drugiej natomiast – mikroubezpieczenia stwarzają szansę zakładom ubezpieczeń na zdobycie nowych rynków zbytu.
Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie wykorzystania mikroubezpieczeń
na polskim rynku. Do realizacji celu została wykorzystana branża transportowa.
Artykuł, w zamyśle autorki, stanowić ma przyczynek do podjęcia rozmów, badań dotyczących wykorzystania mikroubezpieczeń w Polsce. Nie pokazuje produktu ubezpieczeniowego, prezentuje jedynie założenia, jakie powinny być brane pod
uwagę przy tworzeniu produktu przez zakłady ubezpieczeń.
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Pierwsza część artykułu poświęcona została mikroubezpieczeniom. Opisana
została ich idea, wyzwania stojące przed zakładem ubezpieczeń tworzącym produkt skierowany do osób, których świadomość ubezpieczeniowa jest niewielka.
Opisane zostały również cechy produktu. W części tej znalazła się również krótka
historia mikroubezpieczeń na świecie.
Druga część opisuje polski rynek mikroprzedsiębiorstw oraz sektora MŚP,
a także ich znaczenie dla polskiej gospodarki. Następnie zobrazowana została sytuacja branży transportowej w Polsce – struktura podmiotowa oraz flota pozostająca
w dyspozycji przedsiębiorstw. Zasygnalizowane zostały również problemy, z jakimi zmaga się ta branża. W dalszej części zaproponowano wykorzystanie mikroubezpieczeń na rynku polskim na przykładzie ubezpieczenia autocasco dla ciągników
siodłowych.

2. Cechy i konstrukcja mikroubezpieczeń
Mikroubezpieczenia należą do grupy produktów finansowych określanych zbiorczo mianem mikrofinanse. Mikrofinanse są odpowiedzią na potrzeby gospodarstw
domowych o niskich dochodach. Z racji wysokiej krańcowej skłonności do konsumpcji gospodarstwa te dotkliwiej odczuwają wszystkie potrzeby finansowe, na
jakie mogą być narażone, m.in. wydatki na edukację dzieci, wydatki związane z
utrzymaniem gospodarstwa rolnego (np. stada), jak i inne związane z cyklem życia
(ochrona zdrowia, problem niepełnosprawności w rodzinie) [Brown, Churchill
1999]. Takie gospodarstwa domowe odczuwają również intensywniej brak środków finansowych w momencie śmierci jedynego żywiciela rodziny bądź też utraty
przez niego pracy. Warto zaznaczyć jednak, że osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego o niskich dochodach często zniechęcają się do wszelkiego rodzaju instytucji finansowych. Z tej przyczyny produkty mikrofinansowe charakteryzują się z jednej strony prostotą w konstrukcji, z drugiej natomiast wyższą jakością niż standardowe produkty [Kawiński 2010]. Nie można zapomnieć o fakcie, że
ludność uboga jest to najczęściej ludność niewykształcona. Brak wiedzy na temat
sposobów radzenia sobie z ryzykiem, ubezpieczeń, sposobów wpłaty odszkodowań
bądź świadczeń, łącznie z brakiem środków finansowych, ogranicza popyt na
ochroną ubezpieczeniową [Stańko 2010].
Podążając za myślą Browna i Churchilla, mikroubezpieczenia można określić
mianem produktów pozwalających na zmniejszenie istotności i odczuwalności
(przez gospodarstwa domowe) ryzyka wystąpienia dużej straty w zamian za płacenie regularnych, niewielkich składek [Brown, Churchill 1999]. Warto jednak w
tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że ubezpieczenie to skierowane jest do osób
ubogich, które z powodu skrajnie niskich dochodów nie miałyby dostępu do „standardowych” produktów ubezpieczeniowych.
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Mikroubezpieczenia nie są innowacją na rynku ubezpieczeń. Już na początku
XX wieku można było spotkać w amerykańskich miastach przedstawicieli firmy
The Metropolitan Life Insurance Company, spółki, która w tamtych czasach była
największą (ale jeszcze nie ubezpieczeniową) spółką na świecie. Przedsiębiorstwo
to sprzedawało swoje produkty poprzez agentów, którzy stali w bramach fabryk.
Produkty ubezpieczeniowe oferowane przez tę spółkę były proste w swojej budowie, a jednocześnie odpowiadały potrzebom rynku. Składka płacona przez robotników fabryk była płacona codziennie, kiedy robotnicy wychodzili z pracy, co okazało się efektywne [McCord, Roth 2006]. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia Międzynarodowa Organizacja Pracy zaczęła wykorzystywać ideę mikroubezpieczeń jako produktów zapewniających tanią ochroną ubezpieczeniową. Natomiast w 1995 roku Michael McCord opracował komercyjny produkt ubezpieczeniowy gwarantujący spłatę zaciągniętych pożyczek i gwarantujący rodzinie niewielką wypłatę w razie śmierci pożyczkobiorcy. Produkt ten był firmowany przez
AIG i przeznaczony do sprzedaży w Ugandzie [Solarz 2011]. W chwili obecnej
mikroubezpieczenia są produktem sprzedawanym w krajach takich, jak Filipiny,
Egipt, Kolumbia, Meksyk, Indie czy też Madagaskar. Najczęściej są to produkty
dotyczące takich rodzajów ryzyka, jak śmierć, utrata pracy, utrata majątku, bądź
też przyjmują formę ubezpieczeń zdrowotnych [Czuba 2011].
Na dzień dzisiejszy mikroubezpieczenia sprzedawane przez zakłady ubezpieczeń są odpowiedzią na niszę rynkową, jaką był brak produktów dla osób o niskich
dochodach, a potrzebujących ochrony ubezpieczeniowej, i jednocześnie stanowią
dla zakładów ubezpieczeń ogromny rynek [McCord, Roth 2006]. Należy jednak
pamiętać, że długoterminowy sukces zależy od dobrego zarządzania elementami,
takimi jak: budowa produktu, odpowiednie zarządzanie ryzykiem oraz inwestycjami, efektywna dystrybucja produktu oraz odpowiednio skalkulowana cena [Garand, Wipf 2010]. Powyższe elementy zarządzania stanowią wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń, gdyż mikroubezpieczenie jako produkt charakteryzuje się przede
wszystkim prostotą zarówno w swojej budowie, jak i zasadach funkcjonowania.
Łatwa w obliczeniach powinna być składka ubezpieczeniowa, np. zapłacone 10 zł
daje pokrycie ewentualnej szkody na poziomie 1000 zł. W przejrzysty sposób w tych
ubezpieczeniach określone zostają warunki wypłaty ewentualnych odszkodowań
bądź świadczeń. Pozwala to przede wszystkim na łatwe zrozumienie produktu przez
ubezpieczających. Są oni świadomi, jaki produkt kupują, w jaki sposób i od czego są
chronieni. Ubezpieczenie to, z założenia, powinno być również łatwo dostępne dla
osób szukających ochrony ubezpieczeniowej, a zakup mikroubezpieczenia powinien
odbywać się w maksymalnie uproszczony, szybki sposób [McCord 2008].
Uproszczona konstrukcja, która zapewnia łatwość zrozumienia produktu przez
ubezpieczających, równocześnie oznacza dla zakładu ubezpieczeń konieczność
masowej sprzedaży produktu w celu zbudowania funduszu pozwalającego na wypłatę odszkodowań i świadczeń. Konstrukcja ta wymusza również na zakładach
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ubezpieczeń podjęcie działań zmierzających do maksymalnego rozłożenia wnoszonego przez ubezpieczających ryzyka. W przypadku mikroubezpieczeń nie ma
miejsca na dokładną ocenę ryzyka wnoszonego przez ubezpieczającego. Minimalizm mikroubezpieczenia zakłada między innymi, iż ubezpieczane mienie bądź
osoba nie podlegają szczegółowym procedurom underwrittingu. Warto jednak
zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce zgodnie z art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do ustalenia wysokości składki
po dokonaniu oceny wnoszonego ryzyka [Ustawa z dnia 22 maja 2013 r.]. Wydawać się więc może, że próba stworzenia produktu ubezpieczeniowego, takiego jak
mikroubezpieczenie, może się okazać niemożliwa do zrealizowania w polskiej gospodarce. Jednak istnieją w Polsce produkty ubezpieczeniowe, w których ocena ryzyka sprowadzona jest do minimum, np. ubezpieczenia grupowe. Warto zaznaczyć,
że dzięki swojej uproszczonej konstrukcji mikroubezpieczenia pozwalają z jednej
strony na łatwą kalkulację składki, z drugiej jednak na równie łatwe ustalenie wysokości maksymalnej straty, jaką może ponieść zakład ubezpieczeń [Micro Insurance Network].

3. Zastosowanie mikroubezpieczeń na polskim rynku
Polska gospodarka w dużej mierze opiera się na działalności przedsiębiorstw należących do sektora mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP. Przedsiębiorstwa należące do
tych grup stanowić mogą zbiorowość potencjalnych odbiorców mikroubezpieczeń.
W szczególności należy zwrócić uwagę na mikroprzedsiębiorstwa, czyli spółki zatrudniające do dziewięciu osób.
Według danych zawartych w Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, w 2010 roku prawie 72% PKB zostało wytworzone przez przedsiębiorstwa, z czego prawie 30% wytworzyły przedsiębiorstwa
należące do grupy mikroprzedsiębiorstw, natomiast sektor MŚP wytworzył wartość
dodaną brutto na poziomie niewiele ponad 18%. Jak wynika z powyższego raportu,
wytworzenie wartości dodanej brutto przez przedsiębiorstwa należące do mikroprzedsiębiorstw oraz sektora MŚP od roku 2004 utrzymuje się na poziomie ok. 48%. Warto
zauważyć, że udział dużych spółek w tworzeniu PKB wahał się w latach 2004-2010
pomiędzy 22 a 24% [Tarnawa, Zadura-Lichota (red.) 2012].
W 2011 roku liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w rejestrze REGON
wyniosła nieco ponad 4071 tys. W prawie 95% są to mikroprzedsiębiorstwa. Trzy
czwarte z nich to przedsiębiorstwa prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej [Tarnawa, Zadura-Lichota (red.) 2012].
Z roku na rok można zauważyć również wzrost liczby nowo zakładanych
przedsiębiorstw należących do sektora MŚP. Według danych zawartych w raporcie
Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w pierwszej połowie 2013 roku zo-
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stało utworzonych 166 800 firm opartych na indywidualnej działalności podmiotów [Raport rekord rejestracji...].
Mikroprzedsiębiorstwa stanowią największy odsetek wśród przedsiębiorstw
działających w Polsce i ze wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce są
najczęściej narażone na problemy związane z płynnością finansową. Jak pokazują
badania przeprowadzone przez Pentor Research International na zlecenie Fundacji
Kronenberga przy CitiHandlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance
Centre, prawie jedna czwarta mikroprzedsiębiorstw w Polsce wskazała problemy
finansowe (małą płynność bądź brak środków na inwestycje) jako barierę w prowadzeniu działalności [Mikroprzedsiębiorczość w Polsce... 2009].
Dyskutując o mikroubezpieczeniach, należy przyjrzeć się przedsiębiorstwom na
poziomie branży. Na potrzeby niniejszego artykułu wybrano branżę transportową.
Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że w 2011 roku branża transportowa wygenerowała 6% PKB [Polska 2012 Raport o stanie... 2012]. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 transportem samochodowym zostało przewiezione w Polsce 83,5% wszystkich ładunków [Główny Urząd Statystyczny 2013]. W branży transportowej oraz magazynowej funkcjonowało141 828
spółek. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że w
2012 roku zostało założonych 9314 indywidualnych działalności gospodarczych w
tej branży (dane wg PKD 2007 klasa 49: transport lądowy i transport rurociągowy)
[Nowe firmy..]. Natomiast jak wynika z danych raportu Transport pod lupą, ponad
40% firm stanowią mikroprzedsiębiorstwa, 35% są to spółki małe, na przedsiębiorstwa średnie przypada 18% udziału w strukturze, natomiast duże spółki stanowią
około 5% ogółu spółek. Z tego samego raportu wynika, że co trzecie przedsiębiorstwo posiada do czterech pojazdów, natomiast co czwarte dysponuje flotą od 5 do
10 pojazdów. Od 11 do 20 pojazdów posiada 15% spółek, co szósty przedsiębiorca
dysponuje większym parkiem maszynowym. Raport pokazuje także, że połowę floty będącej w posiadaniu przedsiębiorstw transportowych stanowią ciągniki siodłowe [Transport pod lupą... 2013].
Branża transportowa od kilku lat zmaga się z problemami finansowymi. Składa
się na nie wiele czynników, między innymi ostatni kryzys finansowy, wzrastające
ceny ropy naftowej, malejąca marża spowodowana rosnącą konkurencją (szczególnie z rynków wschodnich). Raport Transport pod lupą zwraca także uwagę na coraz wyższe koszty ubezpieczeń [Transport pod lupą... 2013].
Na rynku ubezpieczeń ciągników siodłowych można zauważyć tendencję do
zawierania ubezpieczenia AC (autocasco) na zasadach all risks. Średnia stawka za
ubezpieczenie AC dla ciągników siodłowych wynosi wtedy 2-3% wartości pojazdu1. Biorąc pod uwagę ciągłe problemy branży transportowej, nie dziwi fakt,
1 Dane uzyskane po rozmowach z praktykami biznesu: multiagentami, brokerami, przedsiębiorcami.
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że wielu przedsiębiorców, przede wszystkim prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, nabywa jedynie obowiązkowe ubezpieczenie OC (ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów), rezygnując z ubezpieczenia AC. Rozwiązaniem
tej sytuacji być może mogłoby być stworzenie produktu zgoła odmiennego od warunków all risks. Takim rozwiązaniem może być ubezpieczenie AC, które będzie
bazowało na konstrukcji mikroubezpieczenia, to znaczy będzie zawierało maksymalnie zawężoną liczbą zdarzeń losowych, za które zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. Warto zauważyć, że najczęstszymi szkodami, jakie dotykają ciągniki siodłowe, są szkody spowodowane przez nieuwagę kierowcy podczas prowadzenia pojazdu bądź szkody, które są spowodowane złymi warunkami drogowymi.
Zmniejszenie zakresu ubezpieczenia i wykluczenie z niego zdarzeń losowych, takich jak: pożar, szkody wynikające z błędnego garażowania bądź postoju pojazdu
w miejscu niebezpiecznym czy chociażby kradzież (pamiętając o tym, że jest to
zdarzenie losowe, o które rozszerzyć można zakres podstawowy), jest możliwe.
W tym miejscu konieczne jest podkreślenie, że należałoby przeprowadzić badania
wśród zakładów ubezpieczeń, które miałyby na celu sprawdzenie, czy zmniejszenie zakresu odpowiedzialności spowodowałoby zmniejszenie składki płaconej zakładom ubezpieczeń. Proponowanym rozwiązaniem jest zatem objęcie ochroną
ubezpieczeniową zdarzenia w postaci wypadku, rozumianego jako unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu na skutek zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami bądź innymi przedmiotami. Warto podkreślić, że celowo zostało użyte słowo:
„unieruchomienie”, tak by uniknąć objęcia ochroną szkód drobnych. Można również rozszerzyć definicję unieruchomienia o brak możliwości kontynuowania jazdy
spowodowany awarią pojazdu. W tym jednak przypadku proponowane jest wprowadzenie elementów assistance, rozumianych jako przyjazd pomocy drogowej do
unieruchomionego pojazdu w celu usprawnienia go do stopnia pozwalającego na
dojazd pojazdem do najbliższego serwisu samochodowego. Oznacza to, że ochroną
ubezpieczeniową nie zostaną pokryte koszty ewentualnego holowania pojazdu.
Jak pokazują badania na rynku transportowym, coraz bardziej widoczny jest
trend tzw. accident free-transportation („transport bezwypadkowy”). Według raportu Truck Transportation 2030, wprowadzane w samochodach ciężarowych pakiety bezpieczeństwa pozwoliły na znaczącą redukcję wypadków. Raport podkreśla również, że dzięki wdrażaniu metod, które są już wprowadzane w branży samochodów osobowych (asystent pasów ruchu, asystent zakrętów), możliwa jest dalsza
poprawa bezpieczeństwa. Podkreślony został również fakt, że wiele zakładów
ubezpieczeń nie bierze pod uwagę wszystkich systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w samochodach ciężarowych [Truck Transportation... 2030]. Odnosząc
się do idei mikroubezpieczeń, warto rozważyć stworzenie jednego produktu ubezpieczeniowego, który obejmie ochroną ubezpieczeniową całą flotę pojazdów. Jednak w przeciwieństwie do ubezpieczenia flotowego powinien być to produkt z jed-
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ną sumą ubezpieczenia obejmującą wszystkie pojazdy. Ochrona ta dotyczyć może
jedynie ubezpieczeń dobrowolnych (AC, NNW), gdyż ubezpieczenie OC
w myśl przepisów prawa musi odpowiadać zakresem warunkom zapisanym w
ustawie z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

4. Zakończenie
Trudno jest porównać polskich przedsiębiorców pracujących w branży transportowej do ludności ubogiej, niewykształconej oraz takiej, która nie potrafi zarządzać
ryzykiem, jakie jej zagraża. Jednak zarówno biedną ludność, jak i pewną część polskich mikrospółek czy przedsiębiorstw MŚP dotyka wspólny problem – brak wystarczających dochodów na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z
zawarcia standardowych umów ubezpieczenia. Szansą dla jednych i drugich są mikroubezpieczenia.
Podjęta w niniejszym artykule próba podjęcia rozmowy na temat stworzenia
mikroubezpieczenia autocasco ciągników siodłowych może okazać się rozwiązaniem korzystnym zarówno dla właścicieli spółek, gdyż będą oni chronieni przed finansowymi skutkami wypadków drogowych, w których ulec zniszczeniu mogą pojazdy, jak i dla zakładów ubezpieczeń. Warto zauważyć, że uszkodzenie ciągnika
siodłowego, które powoduje czasowe, przymusowe wyłączenie pojazdu z użycia,
powoduje straty finansowe po stronie spółki, nie tylko w postaci np. kosztów naprawy, ale również w postaci utraconych korzyści, wynikających z niemożności
wykorzystania pojazdu do celów działalności przedsiębiorstwa. Można więc założyć próby minimalizowania przez właścicieli spółek transportowych ryzyka wypadku, np. poprzez zainstalowanie szeregu rozwiązań technologicznych, wspomagających kierowcę podczas jazdy. Dla zakładów ubezpieczeń oznaczać to może
niższą szkodowość niż w przypadku standardowych ubezpieczeń AC.
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MICROINSURANCE AS A CHANCE
FOR MICRO AND SMALL BUSINESS –
AN EXAMPLE OF TRANSPORT INDUSTRY
Summary: The aim of the article is to present opportunities of making good use of microinsurance in Poland based on example of transport industry. The article describes microinsurance together with product characteristics. The situation of micro enterprises, companies in
the sector of SME sector and transport industry on the Polish market, is also shown. The article presents an example of usage of microinsurance as a product of casco for a truck tractor
unit. The article does not show any proposals for insurance product, but gives rise to the discussion on the use of microinsurance on the Polish market.
Keywords: microinsurance, transport, insurance product.

