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Świadomość ryzyka oraz jego wpływu na tworzenie  
oraz realizację strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach

Streszczenie

Wyniki wielu badań potwierdzają, z jednej strony, wpływ czynników ryzyka, 
niezależnie od jego rodzaju, na możliwość budowania przewagi konkurencyjnej. 
Z drugiej natomiast, wskazuje się na wciąż niski poziom świadomości dotyczącej 
konieczności jego uwzględniania zarówno na poziomie kreowania, jak i realizacji 
koncepcji rozwojowych. Celem artykułu jest analiza poziomu świadomości wystę-
powania ryzyka przez uwzględnienie go zarówno na etapie tworzenia, jak i imple-
mentacji strategii, a także wzajemnych zależności między tymi dwoma obszarami. 
Dodatkowo uwzględniona została kwestia dysponowania odpowiednimi zasobami, 
które wykorzystywane są do wsparcia efektywności tych procesów poprzez niwe-
lowanie negatywnego wpływu czynników ryzyka. Badaniom ilościowym zostało 
poddanych 100 małych i średnich przedsiębiorstw, a uzyskane wyniki wskazały na 
stosunkowo wysoki poziom badanej świadomości istnienia i wpływu ryzyka oraz 
istnienie dodatnich zależności między jej obszarami składowymi.

Słowa kluczowe: strategia, sektor MSP, świadomość ryzyka.

Kody JEL: M10, L25, L20

Wstęp

Ze względu na złożoność warunków działania oraz tempo zmian, uwzględnianie ryzyka 
staje się wymogiem w toczącej się walce konkurencyjnej (Elahi 2013, s. 123), zwłaszcza 
ze względu na fakt wywierania wpływu na decyzje o charakterze strategicznym (Sutcliffe, 
Zaheer 1998, s. 12). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich rozmiaru, 
specyfiki modelu biznesu czy branży, w jakiej prowadzona jest działalność. Wielu badaczy 
wskazuje jednak, iż ze względu na wpływ, który wywiera, ryzyko powinno być kwestią 
strategiczną, podczas gdy często traktowane jest raczej taktycznie i operacyjnie (Clarke, 
Varma 1999, s. 415). Choć większość menadżerów rozumie, że ryzyko jest częścią wszyst-
kich aspektów działalności gospodarczej, a więc zarówno krótko-, jak i długoterminowych 
decyzji, ich postawa wobec ryzyka nie stanowi integralnej część strategii (Noy, Ellis 2003, 
s. 119). Z tego powodu postuluje się włączenie aspektu ryzyka (niezależnie od jego rodzaju) 
w proces tworzenia i implementacji strategii (Noy 1998, s. 920). W znacznej mierze dotyczy 
to małych i średnich przedsiębiorstw, w których decyzje podejmowane są często ad hoc, bez 
analizy czynników ryzyka i ich wpływu, bazując na intuicji i doświadczeniu (Lefley 1997, 
s. 31). Niezależnie od stosowanych metod i mechanizmów podejmowania decyzji, istotne 
jest posiadanie świadomości istnienia czynników ryzyka oraz ich potencjalnego wpływu na 
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realizowaną strategię, a co za tym idzie – na budowaną przewagę konkurencyjną. Celem 
opracowania jest analiza poziomu świadomości występowania ryzyka (niezależnie od jego 
rodzaju) przez uwzględnienie go zarówno na etapie tworzenia, jak i implementacji strategii, 
a także wzajemnych zależności między tymi dwoma obszarami. Dodatkowo, uwzględniona 
została kwestia dysponowania odpowiednimi zasobami, które wykorzystywane są do wspar-
cia efektywności tych procesów poprzez niwelowanie negatywnego wpływu czynników ry-
zyka.

Świadomość ryzyka oraz uwzględnianie jego wpływu przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa

Badania nad ryzykiem dotyczą w znacznej większości jego istoty, charakteru i wpły-
wu na dokonywane wybory, a w konsekwencji na osiągane wyniki (McNamara, Bromily 
1999, s. 331). Stosunkowo niewiele z nich poświęconych jest kwestii powiązania ryzyka 
ze strategią, a w szczególności uwzględniania tego aspektu w procesie jej tworzenia oraz 
realizacji działań służących utrzymaniu przewagi konkurencyjnej (Chatterjee i in. 2003,  
s. 62). Wówczas ryzyko definiowane jest jako możliwość powstania strat rozumianych jako 
ograniczenie bądź uniemożliwienie pomyślnej implementacji koncepcji rozwojowej powo-
dowane przez różne zdarzenia, zjawiska i działania. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw, których specyfika, z jednej strony, obejmuje większą 
elastyczność i krótszy czas reakcji na zmiany (Lopez, Hiebl 2014, s. 117), z drugiej nato-
miast, ograniczenia zasobowe i trudności związane z możliwością wykorzystywania korzy-
ści skali (Burgstaller, Wagner 2015, s. 75). Wskazuje się więc, iż są one bardziej podatne 
na zagrożenia zewnętrzne i wpływ czynników ryzyka, a z drugiej strony posiadają mniejsze 
możliwości tworzenia skutecznych systemów ochrony przed ich negatywnym wpływem 
(Altman i in. 2010, s. 95-127). Jest to przyczyna mniejszej skłonności do realizacji ryzy-
kownych strategii (Gilmore i in. 2004, s. 349-360) i często mniejszej tolerancji dla ryzyka 
(Acar, Göc 2011, s. 849). Choć oczywiście nie należy zapominać o indywidualnej percepcji 
ryzyka związanej z wiekiem (Gilmore i in. 2004, s. 349-360), płcią (Watson, Newby 2005, 
s. 129-143) czy wykształceniem zarządzających (Kim, Vonortas 2014, s. 456), niezależnie 
od wielkości przedsiębiorstw. I choć podejmowane są próby wdrażania formalnych praktyk 
zarządzania ryzykiem (Brustbauer 2014, s. 1-16), w znacznej mierze są one nieefektyw-
ne bądź fragmentaryczne i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów (Marcelino-Sádaba i in. 
2014, s. 327-340).

Mimo rozwoju wielu skomplikowanych algorytmów, modeli i metod zarządzania ry-
zykiem, coraz więcej badaczy zwraca uwagę, iż w pierwszej kolejności konieczne jest za-
pewnienie holistycznego spojrzenia na kwestię uwzględnienia ryzyka w procesie realizacji 
opracowanych koncepcji rozwojowych. Nie oznacza to bynajmniej kwestionowania wyko-
rzystania narzędzi i technik, które są ważne w systematycznym identyfikowaniu, ocenie 
i monitorowaniu ryzyka biznesowego oraz jego wpływu na wszelkie strategie i inicjatywy. 
Podkreśla się jednak wymóg posiadania innego zestawu umiejętności, które nie opierają się 
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wyłącznie na technikach formalnych czy doświadczeniu, lecz na intuicji i przenikliwości 
(Schroeder 2014, s. 28-29). 

W szczególności dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają czę-
sto zasobów i wiedzy niezbędnych do formalnego zarządzania ryzykiem. Z tego powodu ak-
tualne rekomendacje poparte wynikami badań wskazują, iż uwzględnianie ryzyka w proce-
sie tworzenia i realizowania strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach powinno mieć 
raczej charakter nieformalny (Poba-Nzaou i in. 2014, s. 477-512), a jego celem powinno 
być budowanie kultury świadomości ryzyka i jego wpływu na podejmowane działania (Gao 
i in. 2013, s. 679). Postuluje się zatem prowadzenie procesu identyfikacji ryzyka (Falkner, 
Hiebl 2015, s. 133), a następnie zapewnianie odpowiednich zasobów do jego eliminacji bądź 
niwelowania negatywnych skutków (Sukumar 2011, s. 389).

Świadomość ryzyka, której jednym z przejawów jest jego uwzględnianie na poziomie 
analizy strategicznej i formułowania strategii, może obejmować takie aspekty, jak analiza 
scenariuszowa czy analiza realnych opcji (bądź integracja obu tych elementów) (Miller i in. 
2003, s. 93-107). Natomiast na poziomie realizacji strategii może dotyczyć definiowania 
poziomu ryzyka przez projektowanie mapy strategicznej, w której cele strategiczne zosta-
ją sformułowane z określeniem towarzyszącego im ryzyka (Costa Oliveira 2014, s. 49). 
Akcentując holistyczne podejście do uwzględniania ryzyka zarówno na poziomie analizy 
strategicznej oraz podejmowanych na jej podstawie wyborów strategicznych, jak i na po-
ziomie operacjonalizacji wyznaczonych celów, wskazuje się na konieczność zapewnienia 
poprawnego funkcjonowania procesów oraz odpowiedniego zaplecza zasobowego (Clarke, 
Varma 1999, s. 422). Podkreśla się, iż ze względu na istotną rolę jaką odgrywają zasoby 
(będące często wyjątkowe, nieimitowane czy złożone) oraz ich wpływ na osiąganie przewa-
gi konkurencyjnej (Helfat, Teece 1987, s. 47-67), zapewnienie ich spójności z realizowaną 
strategią wpływa na obniżenie poziomu ryzyka (Lubatkin i in. 2003, s. 87). Takie postrzega-
nie wywodzi się z zasobowej teorii przedsiębiorstwa (Cohen i in. 2008, s. 181-198), a tak-

Schemat 1
Świadomość ryzyka i jego uwzględnienie przy tworzeniu i realizacji strategii

 

Świadomość ryzyka 

analiza przy 
formułowaniu strategii 

zapewnienie 
odpowiednich zasobów 

analiza przy wdrażaniu 
strategii 

Źródło: opracowanie własne.
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że teorii behawioralnej wskazującej, że skłonność do ryzyka zależy od dwóch czynników 
– stosunku osiąganych wyników do ich oczekiwanej wartości oraz posiadanych zasobów 
(Cyert, March 1963). Z tego powodu w opracowaniu uwzględnione zostały jedynie zasoby, 
z pominięciem innych aspektów związanych z realizacją strategii. 

Obrazowo zostało to przedstawione na schemacie 1.

Metodyka przeprowadzonych badań

Przeprowadzone badania miały charakter badań pilotażowych i ich celem było roz-
poznanie poziomu świadomości istnienia ryzyka oraz jego wpływu, a także uwzględnia-
nie tych aspektów w procesie formułowania i realizowania strategii. Nie definiowano 
rodzaju ryzyka będącego przedmiotem rozważań ze względu na przyjęcie holistycznej 
perspektywy, w ramach której nie wyodrębniono poszczególnych jego typów z uwagi na 
trudności poznawcze i metodologiczne towarzyszące takim rozważaniom. Celem opra-
cowania nie było diagnozowanie konkretnego typu ryzyka, a raczej zbadanie ogólnego 
poziomu świadomości. Badaniom poddano 100 przedsiębiorstw, podzielonych na dwie 
podgrupy − 50 stanowiły małe podmioty z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw (zatrud-
niające między 10 a 49 pracowników), a 50 − średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające 
między 50 a 249 pracowników). Dodatkowym kryterium była obecność na rynku od co 
najmniej 3 lat. Dobór jednostek do badania odbywał się przy zastosowaniu schematu 
nielosowego – można go określić mianem doboru celowego przy dodatkowym okre-
śleniu kwot respondentów (elementy doboru kwotowego) w odniesieniu do ich rozkła-
du przestrzennego (liczebności według województw) oraz sekcji Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (struktury branżowej, wg sekcji PKD). Badanie zostało przeprowadzone 
z wykorzystaniem techniki CATI, bazując na opracowanym kwestionariuszu badaw-
czym. Analizowane były trzy sformułowania:
(S1) Kreowanie strategii organizacji poprzedzone jest analizą czynników ryzyka wpływają-

cych na możliwość jej wdrożenia.
(S2) Analizujemy poziom ryzyka związanego z bieżącymi decyzjami o charakterze opera-

cyjnym.
(S3) Dysponujemy zasobami wykorzystywanymi do eliminowania czynników ryzyka wpły-

wających negatywnie na możliwość realizacji strategii.
Wykorzystana została skala Likerta (gdzie 1 - zdecydowanie nie, 2 - raczej nie, 3 – oka-

zjonalnie, 4 − raczej tak, 5 − zdecydowanie tak).

Wyniki przeprowadzonych badań

Przeprowadzone badania wykazały stosunkowo wysoki odsetek odpowiedzi potwierdza-
jących sformułowane stwierdzenia składające się na świadomość ryzyka i jego wpływu. 
Szczegółowe wyniki przedstawiono na wykresie 1.
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Wykres 1
Procentowy udział odpowiedzi
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Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2
Udział odpowiedzi w małych przedsiębiorstwach
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Źródło: jak w wykresie 1.
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Należy także wskazać na różnice w uzyskanych wynikach dotyczące wielkości przedsię-
biorstwa, co zostało zaprezentowane na wykresach 2 i 3.

Analizując odpowiedzi udzielone dla stwierdzenia pierwszego należy wskazać, iż 65% 
respondentów potwierdziło prowadzenie analizy czynników ryzyka dotyczących możli-
wości realizacji opracowywanej koncepcji rozwoju (udzielając odpowiedzi raczej tak oraz 
zdecydowanie tak). Oznacza to, że znaczna większość badanych przedsiębiorstw uznaje 
konieczność uwzględniania ewentualnych zagrożeń wpływających negatywnie na imple-
mentację strategii już na poziomie koncepcyjnym. Choć nie pytano o sposób prowadzonej 
analizy, niezależnie od stopnia jej skomplikowania, istotne wydaje się samo projektowanie 
procesów, których celem jest identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka. Nie zaskakuje 
mniejszy odsetek wśród małych przedsiębiorstw (58%), gdyż zasadniczo ich możliwości 
prowadzenia wszelkich analiz strategicznych są znacznie niższe niż w przypadku średnich 
przedsiębiorstw (72%), co wynika z ograniczeń zasobowych. Należy jednak podkreślić, iż 
w obu przypadkach jest to znaczny odsetek respondentów.

Kolejne stwierdzenie (S2) także uzyskało wysoki odsetek odpowiedzi twierdzących 
(77%). Oznacza to, że drugi z aspektów świadomości ryzyka także poddawany jest analizie 
przez zdecydowaną większość respondentów, którzy analizują poziom ryzyka wiążącego 
się z realizowaniem opracowanych koncepcji rozwoju. Jest to zadanie z całą pewnością nie-
co łatwiejsze niż prowadzenie podobnych analiz na etapie formułowania strategii, głównie 
z uwagi na bardziej operacyjny, a tym samym bardziej wymierny, charakter. Z tego powodu 

Wykres 3
Udział odpowiedzi w średnich przedsiębiorstwach
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Źródło: jak w wykresie 1.
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niższy jest odsetek przedsiębiorstw zdecydowanie zaprzeczających tego typu praktykom 
(9% dla S2 w stosunku do 16% dla S1). Podobnie jak poprzednio, są to działania częściej 
spotykane w średnich przedsiębiorstwach (84%). Wynika to nie tylko z większej formaliza-
cji towarzyszącej procesom implementacyjnym, lecz także z większych możliwości angażo-
wania zasobów. Wyniki otrzymane dla małych przedsiębiorstw (70%) można uznać jednak 
za stosunkowo wysokie.

Ostatnie z analizowanych stwierdzeń (S3) dotyczyło zapewniania odpowiednich zaso-
bów, które są wykorzystywane do niwelowania wpływu zidentyfikowanych czynników ry-
zyka, niezależnie od jego rodzaju. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż kwestia dostępno-
ści zasobów oraz ich odpowiedniego wykorzystania należy do elementów wskazywanych 
najczęściej wśród zestawu przeszkód zarówno na etapie kreowania, jak i implementowania 
strategii. Nie dziwią więc otrzymane wyniki, wskazujące na nieco niższy (wynoszący 60%) 
odsetek respondentów wskazujących na dysponowanie odpowiednim zestawem zasobów 
służących do eliminowania elementów ryzyka. W przypadku małych przedsiębiorstw jest to 
zaledwie 50%, co jest zgodne z wynikami wielu badań wskazujących na ograniczenia zaso-
bowe jako główną przeszkodę rozwojową tych organizacji. Dla średnich podmiotów odsetek 
jest nieco wyższy (70%), choć także w tym przypadku wydaje się, iż kwestia zasobowa jest 
istotnym czynnikiem. Należy jednak podkreślić, iż celowo pytano o dysponowanie, a nie 
wykorzystywanie zasobów. Celem tego pytania było bowiem rozpoznanie poziomu świa-
domości konieczności gromadzenia, uzupełniania czy podnoszenia jakości odpowiednich 
zasobów oraz dedykowania ich poszczególnym procesom, a nie bezpośredniej ich opera-
cjonalizacji.

W celu pogłębienia przeprowadzonych badań, obliczone zostały także poziomy korelacji 
pomiędzy poszczególnymi stwierdzeniami. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Korelacje między poszczególnymi stwierdzeniami 

Wyszczególnienie Korelacja Tau Kendalla

S1/S2 0,501**
p 0,00

S2/S3 0,348**
p 0,00

S1/S3 0,294**
p 0,00

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie).
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Jak wykazały wyniki przeprowadzonych badań, można wskazać na istnienie dodatnich 
korelacji między analizowanymi obszarami. Jest ona silna w przypadku relacji między ana-
lizą poziomu ryzyka przy formułowaniu strategii oraz jej operacyjnej realizacji (0,501). 
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Średni poziom zależności (0,348) wykazano między analizą poziomu ryzyka związanego 
z bieżącymi decyzjami o charakterze operacyjnym a dysponowaniem zasobami w tym celu 
wykorzystywanymi. Najniższy poziom korelacji (0,294) można wskazać dla relacji między 
prowadzeniem analizy czynników ryzyka wpływających na możliwość wdrożenia opraco-
wywanej strategii a dysponowaniem zasobami wykorzystywanymi do ich eliminowania. 
Wskazuje to zatem na istnienie wzajemnych powiązań między obszarami składającymi się 
na świadomość ryzyka. Z tego względu opisywana kwestia powinna mieć charakter holi-
styczny, a podejmowane działania powinny stanowić spójny system uwzględniający wza-
jemne relacje.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na stosunkowo wysoki poziom świadomości 
dotyczącej ryzyka oraz uwzględniania jego wpływu na opracowanie i realizację koncepcji 
rozwojowych w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno etapu anali-
zy możliwości implementacyjnych, towarzyszącej kreowaniu strategii, jak i bieżących decy-
zji wdrożeniowych oraz dysponowania niezbędnym zestawem zasobów które mogą zostać 
wykorzystane w celu niwelowania negatywnych czynników ryzyka. Poziom ten jest nieco 
niższy w przypadku małych podmiotów, co jest zgodne z wieloma badaniami wskazującymi 
na mniejszą formalizację prowadzonych procesów oraz ograniczenia zasobowe towarzyszą-
ce ich działalności. Wskazano ponadto na istnienie dodatnich powiązań między obszarami 
składającymi się na świadomość ryzyka i jego uwzględnianie, co wskazuje na konieczność 
traktowania opisywanej kwestii w sposób holistyczny i koherentny. Należy jednak podkre-
ślić, iż prezentowane wyniki mają charakter badań pilotażowych i ze względu na niewiel-
ką próbę badawczą, nie mogą być analizowane w odniesieniu do całej populacji przedsię-
biorstw. Wskazują jednak na pewną tendencję, której zbadanie powinno być przedmiotem 
bardziej pogłębionych badań. Warto byłoby także sprawdzić badany poziom świadomości 
ryzyka uwzględniając branżę, w której prowadzona jest działalność.
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Awareness of Risk and Its Impact on the Creation and Implementation 
of Strategies in Small and Medium-Sized Enterprises

Summary 

The results of many studies support, on the one hand, the impact of risk factors, 
regardless of its kind, on the possibility of building the competitive advantage. On 
the other hand, there is still a low level of awareness of the necessity of considering 
the risk factor both in the creation and implementation of the concept of develop-
ment. This article aims to analyse the level of risk awareness by considering it at 
the stage of strategy creation and implementation, as well as interactions between 
the two areas. In addition, the second issue was the disposal of adequate resources 
which are used to support effectiveness of these processes by eliminating the nega-
tive impact of risk factors. Quantitative research was conducted and the research 
sample covered 100 SMEs. The results indicated a relatively high level of aware-
ness and the impact of risk and existence of a positive relationship between its areas.

Key words: strategy, SME sector, risk awareness.

JEL codes: M10, L25, L20

Осознание риска и его влияния на формирование и осуществление 
стратегий на малых и средних предприятиях

Резюме

Результаты многих исследований подтверждают, с одной стороны, влия-
ние факторов риска, независимо от его вида, на возможность формирования 
конкурентного преимущества. С другой же стороны, указывается по-прежне-
му низкий уровень осознания необходимости его учета как на уровне созда-
ния, так и осуществления концепций развития. Цель статьи – анализ уровня 
осознания выступления риска путем учета его как на этапе формирования, 
так и реализации стратегий, а также взаимозависимостей между этими двумя 
сферами. Дополнительно учли вопрос наличия соответствующих ресурсов, 
которые используют для поддержания эффективности этих процессов путем 
сглаживания негативного влияния факторов риска. Количественные исследо-
вания охватили 100 малых и средних предприятий, а полученные результаты 
указали относительно высокий уровень изучаемого осознания существования 
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и влияния риска, а также существование дополнительных зависимостей меж-
ду его составными сферами.

Ключевые слова: стратегия, сектор МСП, осознание риска.

Коды JEL: M10, L25, L20
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