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Wstęp 

 

Problematyka upadłości przedsiębiorstw w warunkach polskich jest stosunkowo mało 

znana. W polskiej literaturze ekonomicznej nie można obecnie znaleźć wielu publikacji, 

które poruszają i opisują ten problem w sposób szczegółowy i kompleksowy.  

Zainteresowanie tym zagadnieniem, a wraz z tym i możliwości badania zjawisk 

ekonomicznych związanych z upadłością pojawiły się w Polsce dopiero wraz  

z rozpoczęciem w 1990 roku przemian ekonomicznych. W tym właśnie okresie możliwe 

stało się ogłoszenie upadłości przedsiębiorców. Istnienie bankrutów jest bowiem jedną  

z cech gospodarki kapitalistycznej, w której „chore” jednostki są eliminowane z rynku, 

ewentualnie daje im się szanse na odrodzenie wskutek podjęcia programu sanacyjnego. 

Upadłość przedsiębiorstwa przysparza jednak wiele problemów podmiotom, które 

współpracowały z bankrutem. Na przykład kredytodawcy oraz dostawcy są narażeni na 

utratę wierzytelności; odbiorcy usług potencjalnego bankruta mogą mieć trudności 

związane z pozyskaniem materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym,  

co może skutkować przestojami, a w konsekwencji niezrealizowaniem umów, karami itp. 

Tak więc w tym przypadku często pojawia się efekt domina; zła sytuacja jednego 

przedsiębiorcy może się przyczynić do pogorszenia standingu innych jednostek. Powyższe 

przesłanki ukazują, jak ważna jest umiejętność oceny zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstw. 

W krajach anglosaskich badania nad prognozowaniem upadłości przedsiębiorstw 

sięgają kilkudziesięciu lat wstecz. Prym w tym kierunku wiodą Stany Zjednoczone,  

w których metody prognozowania upadłości znalazły szerokie zastosowanie w praktyce.  

W Europie wzrost zainteresowania nimi przypadł na lata 80. Metody te powoli znajdą 

także szerokie zastosowanie w warunkach polskich. Większość z nich umożliwia bowiem 

w szybki sposób i bez ponoszenia wysokich kosztów ocenić ogólną kondycję 

przedsiębiorstwa.  

Metody te w warunkach polskich mogą być wykorzystane przez liczną grupę 

podmiotów, wśród których wyróżnia się [zob. D. Hadasik, s. 51-56] oraz [zob.  

D. Zarzecki, s. 371-372]: 

1. banki i instytucje finansowe,  

2. instytucje ratingowe, 

3. inwestorów, 
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4. menedżerów, 

5. biegłych rewidentów,  

6. odbiorców i dostawców, 

7. władze lokalne, 

8. inne, w tym: firmy handlujące długami, organizacje ubezpieczeniowe, pracownicy 

przedsiębiorstw, rząd itp. 

Grupa potencjalnych podmiotów, która może być zainteresowana wykorzystaniem 

takich modeli jest więc znaczna. W ostatnim okresie czasu, szczególnie w Stanach 

Zjednoczonych, ale także wśród najlepiej rozwiniętych krajów europejskich, wzrosło 

zainteresowanie zastosowaniem metod ilościowych w ocenie ryzyka poszczególnych 

jednostek emitujących dłużne papiery wartościowe. Wiele metod statystycznych, w tym 

m.in. wielowymiarowa liniowa analiza dyskryminacyjna, modele logitowe oraz sztuczne 

sieci neuronowe znalazły zastosowanie w tak znanych instytucjach ratingowych jak: 

Moodys, Standard & Poors. Coraz częściej ukazują się informacje na temat wprowadzenia 

Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej (tzw. Bazylea II) [zob. New Basel Capital 

Accord]. Regulacje, które miałyby wejść w życie docelowo w 2007 roku (przejściowo od 

2006 roku) zwiększyłyby rolę zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych ratingów  

w ocenie ryzyka. Od poszczególnych ocen ratingu uzależnione jest bowiem ryzyko,  

a co z tym jest związane także wartość zabezpieczenia, utrzymywana w formie kapitałów 

własnych.  

W nakreślonej powyżej sytuacji wyłania się istotny problem badawczy, mający na 

celu wyznaczenie w warunkach polskich mierników oceny zagrożenia upadkiem. 

Autor ponadto podjął się próby porównania wybranych modeli zagranicznych w stosunku 

do wyznaczonych w tej pracy mierników. 

 

Sformułowanie celów pracy i hipotez badawczych 
 

W rozprawie określono jeden cel główny oraz szereg celów szczegółowych. 

Cel główny pracy 

Próba syntetycznej oceny kondycji produkcyjnych spółek kapitałowych, działających 

w Polsce, z punktu widzenia ich zagrożenia upadłością. 
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Realizacji celu głównego podporządkowano następujące cele szczegółowe: 

  określenie wskaźników finansowych najlepiej odróżniających bankrutów od 

przedsiębiorstw niezagrożonych bankructwem, 

 zbadanie przydatności zastosowania jednowymiarowej analizy dyskryminacyjnej  

w ocenie zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych, 

 wyznaczenie modeli oceny zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw,  

na podstawie liniowej wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, 

 zweryfikowanie sprawności zbudowanych modeli na podstawie badań 

przeprowadzonych wśród obiektów tworzących próbę testową, 

 porównanie wyników klasyfikacji uzyskanych za pomocą wielowymiarowej liniowej 

analizy dyskryminacyjnej i jednowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, 

 porównanie wyników klasyfikacji uzyskanych za pomocą polskich modeli  

z wynikami osiągniętymi dzięki wykorzystaniu wybranych modeli zagranicznych 

(modelu Altmana B i modelu Gloubosa i Grammatikosa)1, 

 porównanie znaków przepływów pieniężnych (dodatni przepływ – znak plus; ujemny 

przepływ – znak minus; ewentualnie przepływ równy zero) z poszczególnych 

rodzajów działalności (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) między 

grupami przedsiębiorstw zagrożonych i niezagrożonych upadkiem. 

Na podstawie studiów teoretycznych wysunięto następujące hipotezy badawcze: 

HIPOTEZA 1: Zagraniczne, syntetyczne modele oceny zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstw charakteryzują się niską zdolnością przewidywania bankructwa  

w warunkach polskich. 

HIPOTEZA 2: Istnieją przesłanki do konstrukcji modeli oceny zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstw, charakteryzujących się wyższą zdolnością do przewidywania 

bankructwa od wybranych modeli zagranicznych. 

HIPOTEZA 3: Liniowe modele wielowymiarowe charakteryzują się wyższą 

zdolnością predykcji w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw polskich  

w porównaniu do modeli jednowymiarowych. 

                                                 
1 Wybierając dla celów porównawczych modele zagraniczne kierowano się pewnymi przesłankami. Jeżeli chodzi o model Altmana to 
został on wybrany dlatego, gdyż Altmana uważa się  za prekursora zastosowania wielowymiarowej liniowej analizy dyskryminacyjnej w 
ocenie zagrożenia upadkiem przedsiębiorstw. Ponadto modele altmanowskie są najczęściej podawane w polskiej literaturze przedmiotu. 
Wybór padł na model B, ponieważ można go zastosować do oceny spółek nienotowanych na rynku papierów wartościowych. Wybór 
greckiego modelu (Gloubosa i Grammatikosa) należy tłumaczyć tym, że większość dostępnych w literaturze modeli została wyznaczona 
w celu oceny przedsiębiorstw pochodzących z krajów wysoko rozwiniętych; natomiast przedsiębiorstwa greckie najbliżej odpowiadają 
poziomowi rozwoju w relacji do jednostek polskich. 
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HIPOTEZA 4: Występuje znaczące zróżnicowanie znaków przepływów pieniężnych 

dotyczących działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej pomiędzy 

przedsiębiorstwami zdrowymi i zagrożonymi upadkiem. 

 

Struktura i treść pracy 
 

Rozprawa doktorska została podzielona na cztery rozdziały. 

W rozdziale I przedstawiono definicje upadłości zarówno z punktu widzenia prawa, 

jak i ekonomii. Pokazano klasyfikacje upadłości według różnych kryteriów. Zwrócono 

uwagę na funkcje i cele postępowania upadłościowego. Ponadto na podstawie ustawy 

„Prawo upadłościowe i naprawcze” z 28.02.2003 [Dz. U. z 2003 r., nr 60, poz. 535] 

opisano najważniejsze aspekty postępowania upadłościowego i naprawczego w Polsce. 

Rozdział II rozpoczyna się przedstawieniem poszczególnych etapów przebiegu 

kryzysu w przedsiębiorstwie, który niejednokrotnie kończy się bankructwem. Dalsza część 

tego rozdziału została poświęcona symptomom i przyczynom upadłości przedsiębiorstw. 

Zwrócono w niej uwagę zarówno na przyczyny zewnętrzne (egzogeniczne), jak  

i wewnętrzne (endogeniczne) oraz przeprowadzono badania literaturowe w zakresie 

przyczyn upadku przedsiębiorstw. 

Rozdział III poświęcono metodom prognozowania zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstw. Szczególnie zwrócono uwagę na modele opracowane na podstawie 

jednowymiarowej oraz liniowej wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, a także na 

modele logitowe. W tym rozdziale dokonano przeglądu i oceny modeli polskich  

i zagranicznych.  

Rozdział IV stanowi zasadniczą część pracy. Ma w całości charakter empiryczny. 

Autor podzielił cały materiał statystyczny, który stanowiły wskaźniki finansowe 

przedsiębiorstw na dwie próby. Pierwsza próba (ucząca) posłużyła do wyznaczenia modeli 

oceny zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce; druga próba 

(testowa) została wykorzystana do zweryfikowania i sprawdzenia sprawności wcześniej 

oszacowanych modeli oraz do porównania wyników uzyskanych dzięki zastosowaniu 

modeli polskich z wynikami otrzymanymi na podstawie dwóch wybranych modeli 

zagranicznych (model Altmana B oraz model Gloubosa i Grammatikosa). Powyższe 

badania pozwoliły wyodrębnić te modele, które najlepiej dyskryminowały obydwie grupy 

przedsiębiorstw, tzn. przedsiębiorstwa uznane za bankrutów w stosunku do spółek 
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niezagrożonych upadkiem. W rozdziale tym przedstawiono ponadto analizę porównawczą 

znaków przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności między 

przedsiębiorstwami niezagrożonymi upadkiem a bankrutami.  

 

 

Charakterystyka wybranych modeli oceny zagrożenia  
kontynuacji działalności przedsiębiorstwa 

 

Duże zainteresowanie problematyką prognozowania upadłości przedsiębiorstw, 

szczególnie w krajach rozwiniętych zaowocowało powstaniem wielu modeli. Autor  

w swojej pracy przedstawił kilkanaście z dostępnych jemu zagranicznych modeli, jak 

również zwrócił uwagę na dorobek polskich naukowców w tej dziedzinie badawczej. 

Podsumowanie badań literaturowych dotyczących zagranicznych modeli oceny 

zagrożenia upadłością przedsiębiorstw przedstawiają tablice 1 i 2. Z powyższych tablic,  

a także na podstawie informacji zawartych w pracy doktorskiej można wyciągnąć 

następujące wnioski: 

1. większość modeli zostało zbudowanych na podstawie próby składającej się z mniej 

niż 100 przedsiębiorstw, 

2. w modelach, jako zmienne wykorzystano mierniki ilościowe - wskaźniki 

finansowe, 

3. autorzy większości modeli przyporządkowują poszczególnym bankrutom 

przedsiębiorstwa niezagrożone upadkiem. Tak więc próba przedsiębiorstw 

niezagrożonych upadkiem jest równa próbie przedsiębiorstw uznanych za 

bankrutów. M. E. Żmijewski zasugerował jednak, że taki dobór parami może 

prowadzić do zniekształcenia wyników, ponieważ w rzeczywistości proporcja 

między bankrutami, a przedsiębiorstwami niezagrożonymi bankructwem jest inna, 

tzn. liczba przedsiębiorstw niezagrożonych bankructwem znacznie przekracza 

liczbę bankrutów [zob. K. M. Fanning, K. O. Cogger, s. 3], 
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Tablica 1: Charakterystyka poszczególnych modeli wykorzystywanych do prognozowania bankructwa, z uwzględnieniem modeli 
anglosaskich i europejskich (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii) 

  Modele Państwo Okres Wielkość próby bazowej Rodzaj próby Technika Inne cechy charakterystyczne 

Modele anglosaskie 

Altman 
Model A 
(1968)1 

USA 1946-1965 66 przedsiębiorstw, z czego 33
jednostki uznane za upadłe i 

33 za zdrowe 

 przedsiębiorstwa produkcyjne o 
wielkości aktywów od 1 do 25 
mln dolarów 

liniowa analiza 
dyskryminacyjna 

model ten daje dobre wyniki dla analizy rok i dwa 
lata przed bankructwem 

Altman 
Model B 
(1983)1 

USA  b.d. b.d. b.d. liniowa analiza
dyskryminacyjna 

 model powstał w wyniku weryfikacji modelu A 

Altman 
Model C1 

USA   b.d. b.d. przedsiębiorstwa z rynków 
państw rozwijających się, m.in. 
Meksyk 

liniowa analiza 
dyskryminacyjna 

brak 

Ohlson 
(1980)2 

USA   b.d. 105 upadłych i 2085 
nieupadłych przedsiębiorstw

przedsiębiorstwa przemysłowe model logitowy do oszacowania modelu przyjęto znacznie 
mniejszą liczbę przedsiębiorstw upadłych  
w stosunku do liczby przedsiębiorstw 
niezagrożonych upadkiem 

Żmijewski 
(1984)2 

USA   b.d. 40 upadłych i 800 nieupadłych
przedsiębiorstw  

 przedsiębiorstwa przemysłowe model logitowy do oszacowania modelu przyjęto znacznie 
mniejszą liczbę przedsiębiorstw upadłych  
w stosunku do liczby przedsiębiorstw 
niezagrożonych upadkiem 

Zavgren 
(1985)5 

USA 1972-1978 90 przedsiębiorstw, z czego 45
uznano za upadłe i 45 za 

zdrowe 

 przedsiębiorstwa notowane na 
giełdzie 

model logitowy w zależności od liczby lat przed bankructwem 
wartość wag w tym modelu jest różna  

Edminster3 USA   1972 84 przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa małe, które 
zaciągały kredyt w SBA (Small 
Business Administration) 

zerojedynkowa 
analiza regresji 

brak 

ZETA 
(1977)1 

USA  1969-1975 53 upadłych i 
58 nieupadłych 
przedsiębiorstw 

przedsiębiorstwa produkcyjne 
oraz przedsiębiorstwa 
reprezentujące specyficzne 
gałęzie gospodarki 
średnia wartość aktywów 100 
mln dolarów, ale nie niższa od 
20 mln  

liniowa analiza 
dyskryminacyjna 

model ten jest ulepszeniem modeli altmanowskich 
daje lepsze rezultaty dla badań prowadzonych dwa 
i więcej lat przed bankructwem 
ze względu na komercyjny charakter tego modelu 
autorzy nie podali wartości wag 

 



Koh i 
Killough 
(1990)3 

USA    b.d. b.d. b.d. liniowa analiza
dyskryminacyjna 

 brak 

H. Platt,  
M. Platt7 

USA    b.d. b.d. b.d. model opracowany
z wykorzystaniem 
analizy logitowej 

 uwzględnienie specyfiki sektorowej 
w modelu wykorzystano wskaźniki względne 
(wskaźniki względne zostały wyznaczone jako 
relacja między określonymi wskaźnikami 
przedsiębiorstwa, a przeciętnymi wartościami tych 
wskaźników dla sektora) 

Robertson6 USA    b.d. b.d. b.d. liniowa analiza
dyskryminacyjna 

 zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa określa się 
na podstawie zmiany wartości wskaźnika Z-score 
w stosunku do wartości z okresu porównywalnego 

Ca-score 
(1987)8 

Kanada   b.d. 173 przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa produkcyjne o 
rocznej sprzedaży od 1 do 20 
milionów dolarów 

liniowa analiza 
dyskryminacyjna 

sprawność tego modelu wyniosła 83% 

Fulmer 
(1984)8 

Kanada  b.d. 60 przedsiębiorstw, w tym 30 
o dobrej kondycji i 30 

upadłych 

przedsiębiorstwa o wartości 
przeciętnej aktywów równej 
455000 dolarów 

liniowa analiza 
dyskryminacyjna 

sprawność tego modelu wyniosła 98% rok przed 
bankructwem i 81% więcej niż jeden rok przed 
bankructwem 

Springate 
(1978)8 

Kanada   b.d. 40 przedsiębiorstw b.d. liniowa analiza sprawność tego modelu dla oryginalnej próby 
przedsiębiorstw, na podstawie której 
skonstruowano model wyniosła 92,5% 

dyskryminacyjna 

dalsze badania (Botheras 1979 r.) na 50 
przedsiębiorstwach o przeciętnej wartości 
aktywów 2,5 mln dolarów dały wynik 88% oraz 
badania przeprowadzone przez Sandsa w 1980 
roku na próbie 24 przedsiębiorstw o przeciętnej 
wartości aktywów 63,4 mln dolarów dały wynik 
83,3% 

Keasy 
McGuiness

(1990)8 

Wielka 
Brytania

1976-1984 86 przedsiębiorstw, w tym 43 
o dobrej kondycji i 43 

upadłych 

b.d. model logitowy w zależności od liczby lat przed bankructwem 
wartość wag oraz typ zmiennych w modelu jest 
różny 
 

Taffler 

model 1 i 2- 
1983 i 1984 
model 3 –

19949 

Wielka 
Brytania

b.d. dla modelu 3 – 36 
przedsiębiorstw upadłych i 49 

zdrowych 

b.d. liniowa analiza  ze względów komercyjnych nie podano wartości 
wag dla poszczególnych wskaźników dyskryminacyjna 

 



Modele europejskie (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii) 
Bilderbeek 

(1979)8 
Holandia 1950-1975 83 przedsiębiorstwa, w tym 43 

o dobrej kondycji i 40 
upadłych 

przedsiębiorstwa przemysłowe i 
handlowe 

liniowa analiza 
dyskryminacyjna 

brak 

Ooghe-
Verbaere 

(1982)8 

Belgia 1977-1980 753 o dobrej kondycji i 395 
upadłych 

b.d. liniowa analiza  w zależności od liczby lat przed bankructwem 
wartość wag oraz typ zmiennych w tym modelu dyskryminacyjna 
jest różny 

Gloubos-
Grammatikos 

(1988)8 

 

Grecja    1977-1985 60 przedsiębiorstw, w tym 30 
o dobrej kondycji i 30 

upadłych 

b.d. liniowa analiza 
dyskryminacyjna 
i model logitowy 

brak 

Colongues3 Francja  1973-1975 70 przedsiębiorstw, w tym 35 
o dobrej kondycji i 35 

upadłych 

przedsiębiorstwa z różnych 
branż 

liniowa analiza 
dyskryminacyjna 

model ten nie powinien być wykorzystywany do 
oceny następujących przedsiębiorstw: 
1. będących częścią grupy kapitałowej 
2. małych lub dużych  
3. handlowych 

Conan i 
Holder3 

Francja  b.d. 780 przedsiębiorstw, w tym 
629 o dobrej kondycji i 151 

upadłych 

dane finansowe przedsiębiorstw 
zostały dostarczone przez 
centralę Banku Francji i 
Związku Wschodnio-
Atlantyckiego 

liniowa analiza 
dyskryminacyjna 

określonym wartościom funkcji przypisywane są 
odpowiadające im prawdopodobieństwa upadku 
przedsiębiorstwa 

Model 
stosowany 

przez  
Bank 

Francji3 

Francja   b.d. b.d. b.d. liniowa analiza model ten należy wykorzystywać tylko do badania 
małych i średnich przedsiębiorstw, w których 
zatrudnienie nie przekracza 500 osób 

dyskryminacyjna 

Model  
z książki 

 Kralička4 

b.d.     b.d. b.d b.d. uproszczona
analiza 

dyskryminacyjna 

brak 

Model japoński 
J. Ko 

(1982)7 
b.d.    b.d. b.d. b.d. liniowa analiza

dyskryminacyjna 
 brak 

 

 

 

 



 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  

1. Zob. E. I. Altman, s. 21-31, 

2. Zob. J. S. Grice, s. 4-5, 

3. Zob. A. Janc, M. Kraska, s. 144-151, 

4. Zob. P. Kraliček, s. 78, 

5. Zob. H. Ooghe, H. Claus, N. Sierens, J. Camerlynck, s. 23, 

6. Zob. L. Bednarski, s. 47, 

7. Zob. A. Rutkowski, s. 45-46, 

8. Zob. Sands & Associates, s. 2-4, 

9. Zob. R. J. Taffler, s. 5 i s. 31. 

 
 
 
 
 

 



 

Tablica 2: Najczęściej wykorzystywane wskaźniki w modelach prognozowania 
bankructwa 

Wskaźnik Modele w których zastosowano 
określony wskaźnik 

Wskaźniki rentowności 

1. zysk netto / aktywa 
2. zysk brutto / aktywa 
3. EBIT / aktywa 
4. zysk brutto / kapitał własny 
5. zysk netto / kapitał akcyjny 
6. zysk brutto / przychody ze sprzedaży 
7. koszty finansowe / zysk brutto 
8. zyski zatrzymane / aktywa 
9. (zyski zatrzymane + rezerwy) / aktywa 
10. zysk netto / kapitał pracujący 

B, O 
K, GG, R 
A, S, OV, Z, CA 
F 
BI, Mc 
K, BF, Ko, Mc 
BF 
A, Z, F, KK 
BI 
MC 

Wskaźniki płynności 

1. aktywa obrotowe / zobowiązania 
krótkoterminowe 

2. kapitał pracujący / aktywa 
3. aktywa obrotowe / kapitał pracujący 
4. (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania 

krótkoterminowe 
5. przepływy pieniężne / zobowiązania 

krótkoterminowe 
6. [(aktywa płynne - zobowiązania 

krótkoterminowe) / (przychody ze sprzedaży 
- zysk przed opodatkowaniem - 
amortyzacja)]*365 

B, Z, GG, W, Ż, O (odwrotność 
wskaźnika) 
B, A, S, GG, C, O 
T 
KK 
 
W 
 
T 

Wskaźniki wspomagania finansowego 

I. Wskaźniki struktury kapitałowo- majątkowej
1. zobowiązania ogółem / aktywa 
2. kapitał własny / aktywa 
3. (kapitał własny – zadłużenie) / zobowiązania 

ogółem 
4. rynkowa wartość kapitału akcyjnego / 

zobowiązania 
5. kapitał własny / zobowiązania ogółem 
6. zobowiązania krótkoterminowe / aktywa 
7. aktywa obrotowe / zobowiązania ogółem 
8. gotówka / aktywa obrotowe 
9. krótkoterminowe zadłużenie 

przeterminowane / zobowiązania 
krótkoterminowe 

10. zobowiązania krótkoterminowe / 
zobowiązania ogółem 

11. kapitał pracujący / zobowiązania ogółem 
 
 

 
B, W, GG, O, F, Ż, K  
K, A, CA, Z 
R 
 
A 
 
R, OV, Mc (odwrotność wskaźnika) 
T, F 
T 
OV 
OV 
 
 
P 
 
Ko, F 
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II. Wskaźniki przedstawiające zdolność 
przedsiębiorstwa do obsługi długu 
1. zysk operacyjny (EBIT) / odsetki 
2. operacyjny przepływ pieniężny / 

zobowiązania ogółem 

 
 

 
Z 
O 

Wskaźniki rotacji 

1. należności / zapasy 
2. należności / przychody ze sprzedaży 
3. zapasy / przychody ze sprzedaży 
4. przychody ze sprzedaży / aktywa 
5. przepływ pieniężny netto / przychody ze 

sprzedaży 

ZA 
BI, Mc 
ZA, Mc, K 
K, A, S, F, BI,  
K, OV 

Wskaźniki rynku 

1. dywidenda na jedną akcję 
2. zysk na jedną akcję 

KK 
KK 

Pozostałe wskaźniki 
1. wartość netto przedsiębiorstwa / przychody 

ze sprzedaży 
2. stopa wzrostu wartości dodanej 
3. wartość dodana / aktywa 
4. zysk brutto / zobowiązania krótkoterminowe
5. koszty osobowe / wartość dodana 
6. aktywa płynne (środki pieniężne + 

krótkoterminowe papiery wartościowe) / 
aktywa obrotowe 

7. kapitał pracujący / aktywa obrotowe 

E 
 
BF 
BI 
T, GG, CH 
C, CH 
O 
 
 
Mc 

Źródło: opracowanie własne 
A – Altman, B – Beaver, BI – Bilderbeek, BF – Bank Francji, C – Colongues, CA – 
CA –SCORE (Legaut), CH – Conan i Holder, E – Edminster, F – Fulmer, GG – 
Gloubos i Grammatikos, K – Kraliček, KK – Koh i Killough, Ko – Ko, Mc – Keasy i 
McGuiness, OV – Ooghe Verbaere, O –Ohlson, P - H. i M. Platt, R – Robertson,  
S – Springate, T – Taffler, W – Weibel, ZA – Zavgren, Z – ZETA, Ż – Zmijewski 

 

4. większość modeli przyporządkowuje określone jednostki, w tym przypadku 

przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy, tzn. do potencjalnych bankrutów, 

przedsiębiorstw niezagrożonych upadłością i ewentualnie do grupy 

przedsiębiorstw, o których nie można jasno powiedzieć, czy są zagrożone 

upadkiem, czy nie. Zakwalifikowanie jednostki do odpowiedniej grupy następuje  

w wyniku porównania wartości funkcji z punktem pośrednim (granicznym) lub z 

kilkoma punktami pośrednimi. Punkty pośrednie mogą przybierać różne wartości; 

najczęściej jednak tym punktem jest wartość 0. W przypadku modeli logitowych 
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punkt pośredni musi zawierać się w przedziale <0,1>, gdyż wartości tej funkcji 

mieszczą się właśnie w takim przedziale, 

5. większość modeli została w taki sposób wyznaczona, aby rosnącym wartościom 

funkcji odpowiadała lepsza sytuacja przedsiębiorstwa, tzn. im wyższa wartość 

funkcji, tym zagrożenie upadkiem jest mniejsze. Występują jednak wyjątki,  

np. model Colonguesa, gdzie sytuacja przedstawia się całkiem odwrotnie,  

tzn. im niższa wartość funkcji tym sytuacja przedsiębiorstwa jest lepsza,  

6. w niektórych modelach została przyjęta zasada, że poszczególnym wartościom 

funkcji przypisuje się odpowiednią wartość prawdopodobieństwa upadku (zobacz 

np. model Conana i Holdera). W modelu Robertsona o zagrożeniu upadkiem mówi 

się wówczas, gdy wartość wskaźnika Z-score w ciągu roku maleje o 40 lub więcej 

procent,  

7. występują modele, w których zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy 

przedsiębiorstw następuje w wyniku przeprowadzenia kilku etapów 

obliczeniowych, przy wykorzystaniu kilku funkcji. Takim przykładem jest model, 

który był wykorzystywany przez Bank Francji2, 

8.  należy zauważyć, że nie ma modeli uniwersalnych, tzn. takich które pozwalają 

ocenić zagrożenie upadłością przedsiębiorstw prowadzących różną działalność,  

np. produkcyjną, usługową, handlową. Wynika to z prostej zasady, że modele 

opracowane na podstawie określonej próby przedsiębiorstw wykorzystywane są do 

prognozowania bankructwa przedsiębiorstw zbliżonych do tej próby.  

Im przedsiębiorstwa te będą bardziej podobne do próby wykorzystanej przy 

konstruowaniu modelu, tym rezultaty predykcji powinny być bardziej trafne,  

9. większość modeli służy do oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw 

produkcyjnych. Zostało także opracowanych kilka modeli pozwalających ocenić 

zagrożenie przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Powyższe modele nie 

nadają się jednak do oceny przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku nowych 

technologii, banków, ubezpieczycieli, przedsiębiorstw świadczących usługi 

finansowe, konsultingowe itp. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się bowiem inną 

specyfiką działania, np. w przedsiębiorstwach nowych technologii coraz częściej 

mniejszą wagę przypisuje się majątkowi produkcyjnemu, natomiast bardziej 

zwraca się uwagę na wartości niematerialne i prawne. W przedsiębiorstwach 

                                                 
2 Więcej na temat tego modelu zob. A. Janc, M. Kraska, Credit – scoring, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001,  
s. 147-150. 

 13



 

świadczących usługi finansowe i konsultingowe majątek trwały ma również 

niewielkie znaczenie. Banki i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe ocenia się 

natomiast na podstawie innych rodzajów wskaźników. Istnieje możliwość 

oszacowania modeli dla wyżej wspomnianych rodzajów przedsiębiorstw. Wymaga 

to jednak zebrania informacji i odpowiedniego ich przetworzenia wraz  

z uwzględnieniem specyfiki działalności tych przedsiębiorstw, 

10. wielu autorów zwraca uwagę na zdolność modelu do jak najlepszej predykcji  

w długim okresie czasu. Większość modeli wykazuje wysoką zdolność do 

prawidłowej prognozy w okresie jednego i dwóch lat przed upadkiem, np. model 

Altmana. Im okres ten jest dłuższy, tym sprawność modelu jest niższa.  

W prognozach długookresowych niejednokrotnie jest ona tak niska, że model staje 

się narzędziem bezużytecznym. Kolejne ulepszenia w zakresie długookresowego 

prognozowania bankructwa postępowały w dwóch kierunkach:  

♣ konstruowano różne modele, dotyczące prognozy bankructwa w zależności 

od liczby lat, po upływie których przedsiębiorstwo upadnie, np. Zavgren, 

Beergman, Ooghe-Verbaere, Keasy i McGuiness skonstruowali różne 

modele w celu prognozowania bankructwa przedsiębiorstw rok, dwa, trzy, 

cztery, pięć lat przed ich upadkiem, 

♣ w modelach wykorzystano różnego rodzaju wskaźniki, które lepiej 

odzwierciedlają ich zdolność do prawidłowej prognozy w dłuższym okresie 

czasu, 

11. wśród grup wskaźników finansowych wykorzystywanych do oceny zagrożenia 

upadłością, dominującą pozycję zajmują trzy obszary, a mianowicie: wskaźniki 

rentowności, płynności i wspomagania finansowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem w tej grupie wskaźników struktury kapitałowo-majątkowej. Duże 

znaczenie przypisuje się również wskaźnikom uwzględniającym przepływy 

pieniężne. Mniejszą rolę odgrywają zaś wskaźniki rotacji, aczkolwiek należałoby 

tutaj zwrócić uwagę na częste zastosowanie wskaźnika rotacji majątku oraz rotacji 

zapasów. Spośród wymienionych modeli, tylko w jednym znalazły zastosowanie 

wskaźniki rynku (sytuację taką można tłumaczyć tym, że wiele opisanych w tej 

pracy modeli została wyznaczona z myślą o przedsiębiorstwach nienotowanych na 

giełdzie),  

12. w przypadku nowszych modeli coraz częściej można spotkać się z występowaniem 

wskaźników uwzględniających wartość dodaną (np. w modelach Conana  
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i Holdera, Colonguesa, Bilderbeeka, Banku Francji, Francuskiego Związku 

Dyrektorów i Naczelników Kredytowych). W większości modeli zostały 

zastosowane wskaźniki o charakterze uniwersalnym, tzn. powszechnie używane w 

analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa,  

13. w kilku modelach występują wskaźniki o charakterze specyficznym, których 

zastosowanie ma w szczególności poprawić ich sprawność w zakresie 

długookresowego prognozowania. Przykładem może być wskaźnik - średni błąd 

standardowy wokół oszacowanego, na podstawie pięcio do dziesięcioletniego 

trendu, wskaźnika EBIT/aktywa w modelu ZETA. Nie zawsze jednak wskaźniki, 

które wykazują samodzielnie bardzo dużą zdolność do predykcji bankructwa 

znajdują zastosowanie w modelach, 

14. modele należy rozpatrywać jako całość i badać sprawność modelu, a nie 

poszczególnych wskaźników wchodzących w jego skład. Zdarza się, że zmiana 

wartości określonego wskaźnika wchodzącego w skład modelu daje całkiem 

odwrotny sygnał, niż w przypadku badania jego samodzielnie, np. wzrost wartości 

wskaźnika wartość dodana/aktywa w modelu Bilderbeeka powoduje spadek 

wartości funkcji dyskryminacyjnej, co oznacza gorszy wynik dla przedsiębiorstwa. 

Badając wartość tego wskaźnika samodzielnie, można stwierdzić zależność 

odwrotną, tzn. wzrost wartości tego wskaźnika należałoby uznać za pozytywny. 

Podobnie jest ze wskaźnikami aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

oraz zysk brutto/aktywa w modelu Gloubosa i Grammatikosa, gdzie wzrost tych 

wskaźników wpływa negatywnie na wartość funkcji. Analogiczna sytuacja 

występuje również ze wskaźnikiem zobowiązania krótkoterminowe / aktywa 

obrotowe w modelu Ohlsona. Jego spadek wpływa negatywnie na wartość funkcji. 

 

Przebieg i sposób przeprowadzenia badań 

 

W celu wyznaczenia i zweryfikowania modeli oceny zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstw niezbędne stało się wyodrębnienie dwóch prób obiektów badawczych:  

• pierwszej (uczącej), która posłużyła do zbudowania modeli, 

• drugiej testowej, niezbędnej do ich oceny. 

W ramach obydwu prób wyróżniono obiekty badawcze, którymi są produkcyjne spółki 

kapitałowe, mające swoją siedzibę w Polsce. Badania w obydwu próbach zostały 
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przeprowadzone, przy uwzględnieniu wskaźników finansowych bankrutów, obliczonych 

zarówno dla okresu roku (analiza rok przed upadkiem) oraz dwóch lat (analiza dwa lata 

przed upadkiem) poprzedzających rok, w którym spółka została uznana za upadłą.  

W próbie uczącej wyodrębniono 40 przedsiębiorstw produkcyjnych zagrożonych 

bankructwem i przyporządkowano im 40 przedsiębiorstw zdrowych (EKD przedsiębiorstw 

z obydwu grup mieściło się w przedziale od 1000 do 4000). Przedsiębiorstwa  

te pochodziły z różnych branż, lecz w ramach próby uczącej zostały one w miarę 

możliwości dobrane parami, tzn. potencjalnemu bankrutowi przyporządkowano 

przedsiębiorstwo zdrowe z tej samej branży. W próbie testowej wyodrębniono 39 

bankrutów i 39 przedsiębiorstw uznanych za niezagrożone upadkiem, przy czym  

w analizie rok przed upadkiem wykorzystano niejednokrotnie sprawozdania finansowe 

innych bankrutów niż w analizie dwa lata przed upadkiem. Zabieg ten został podyktowany 

trudnościami związanymi ze zgromadzeniem informacji finansowych dotyczących 

bankrutów, w okresie zarówno roku, jak i dwóch lat przed ich zapaścią ekonomiczną.  

Dobór obiektów rozpoczęto od poszukiwania potencjalnych bankrutów. 

Przedsiębiorstwa zakwalifikowano do grupy zagrożonych upadkiem na podstawie 

wyroków sądowych stwierdzających otwarcie postępowania układowego, bądź ogłoszenie 

upadłości. Za moment uznania przedsiębiorstwa za bankruta uznano datę otwarcia 

postępowania układowego lub datę ogłoszenia upadłości. Należy zwrócić uwagę,  

że w przypadku przedsiębiorstw w stosunku do których ogłoszono upadłość, a wcześniej 

otwarto w nich postępowanie układowe możliwa jest rozbieżność, jeżeli chodzi o datę 

uznania ich za bankruta z punktu widzenia przeprowadzanej analizy. Na podstawie 

danych, które można było zgromadzić, za moment upadku przyjęto jedną z tych dat, 

kierując się dostępnością informacji. Szukania bankrutów rozpoczęto od przeglądania 

Monitora Sądowego i Gospodarczego za lata 1999-2002. W wyniku przeprowadzenia tej 

czynności uzyskano bazę danych w skład której weszło około 1500 przedsiębiorstw. 

Kolejną czynność stanowiło znalezienie spośród powyższej grupy takich przedsiębiorstw, 

które opublikowały swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B za okres 

między 1998 a 2001 rokiem. W wyniku przeanalizowania poszczególnych numerów 

Monitora Polskiego B za lata 1999-2002 wyodrębniono grupę potencjalnych bankrutów, 

których sprawozdania finansowe zostały w nich zawarte. Na podstawie nazwy 

przedsiębiorstwa oraz dostępnego EKD określono profil jego działalności.  

Tak dobranym bankrutom przyporządkowano przedsiębiorstwa niezagrożone 

bankructwem, przy czym w próbie uczącej ważne było, aby przedsiębiorstwa zdrowe 
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charakteryzowały się podobnym profilem działalności co poszczególni bankruci. Dobór 

przedsiębiorstw zdrowych został przeprowadzony subiektywnie na podstawie ogólnego 

przeanalizowania ich sprawozdań finansowych za rok 2000. W tym celu przeszukano  

i przeanalizowano sprawozdania finansowe przedsiębiorstw w Monitorach Polskich B, 

publikowanych w roku 2001 (przeważnie w kolejnych rocznikach publikowane są 

sprawozdania finansowe za poprzedni rok). Przy ocenie kierowano się głównie 

rentownością, płynnością i zadłużeniem. Wybierano te przedsiębiorstwa, które nie budziły 

żadnej wątpliwości, że są niezagrożone upadkiem. Analizą objęto zaś sprawozdania 

finansowe tych spółek za okres sprzed dwóch lat od momentu (sprawozdania finansowe za 

rok 1998), w którym zostały one uznane za zdrowe. Taki zabieg wykonano z dwóch 

powodów: 

1. analiza wśród bankrutów sięga dwóch lat wstecz przed upadkiem (zarówno 

pierwszego jak i drugiego roku przed rokiem, w którym uznano spółkę za 

bankruta), dlatego założono, że należy wśród przedsiębiorstw zdrowych przyjąć do 

analizy również sprawozdania sprzed dwóch lat, a nie bieżące; sytuacja bieżąca 

nie musi bowiem prawidłowo odzwierciedlać tego, co występowało dwa lata 

wstecz, 

2. wykorzystanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw zdrowych za okres,  

w którym subiektywnie przyporządkowano je do tej grupy (w tym przypadku za 

rok 2000) nieprawidłowo odzwierciedlałaby rzeczywistość (wyniki uzyskane za 

ten okres były pozytywne i dlatego przedsiębiorstwa zostały dobrane do tej grupy); 

w tym zaś przypadku analiza została przeprowadzona na podstawie danych, 

których nie wykorzystano w procesie dokonywania doboru jednostek do grupy 

przedsiębiorstw zdrowych (dane za okres sprzed dwóch lat – rok 1998). 

W pracy przyjęto założenie, że zmiennymi niezależnymi, na podstawie których będzie 

można określić kondycję przedsiębiorstwa, a poprzez to przynależność przedsiębiorstwa 

do odpowiedniej grupy są wskaźniki finansowe. Wskaźniki finansowe zostały podzielone 

na 5 grup, tzn. wskaźniki rentowności, płynności, wspomagania finansowego, sprawności 

(rotacji) oraz pozostałe, które nie zostały zakwalifikowane do wcześniejszych grup.  

W tablicy 3 przedstawiono poszczególne wskaźniki wraz z ich podziałem na odpowiednie 

obszary. 

Dobierając poszczególne wskaźniki uwzględniono następujące sugestie: 

1. wybrano najczęściej wykorzystywane wskaźniki w ocenie standingu 

przedsiębiorstwa, 
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Tablica 3: Wskaźniki finansowe wykorzystane w badaniach nad zagrożeniem 
upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce 

Symbole 
wskaźników Rodzaje wskaźników i sposób ich obliczania 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 
ZO/SB zysk z działalności operacyjnej / wartość średnia sumy bilansowej 
ZS/SB zysk ze sprzedaży / wartość średnia sumy bilansowej 
ZO/PS zysk z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży 
NZ/SB niepodzielony zysk (strata) z lat ubiegłych / suma bilansowa 

ZN/(KW-ZN) zysk netto / (kapitał własny – zysk netto) 

OPG/PS przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej / przychody netto ze 
sprzedaży 

ZB/SB zysk brutto / suma bilansowa 
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 

AO/ZK aktywa obrotowe (bez krótkoterminowych rozliczeń m/o) / zobowiązania 
krótkoterminowe 

(AO-Z)/ZK [aktywa obrotowe (bez krótkoterminowych rozliczeń m/o)  - zapasy] / zobowiązania 
krótkoterminowe 

IK/ZK inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 

KP/SB 
kapitał pracujący (kapitał pracujący został obliczony jako różnica między aktywami 
obrotowymi bez krótkoterminowych rozliczeń m/o a zobowiązaniami 
krótkoterminowymi) / suma bilansowa 

WSKAŹNIKI WSPOMAGANIA FINANSOWEGO 
Wskaźniki struktury kapitałowo - majątkowej  

ZOB/SB zobowiązania ogółem (suma zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych) / 
suma bilansowa 

ZK/SB zobowiązania krótkoterminowe / suma bilansowa 

ZKBK/ZK 
zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych oraz bez zobowiązań z 
tytułu kredytów, pożyczek, obligacji itp. (bez tzw. krótkoterminowych zobowiązań 
finansowych) / zobowiązania krótkoterminowe 

KW/ZOB kapitał własny / zobowiązania ogółem 
Wskaźniki przedstawiające zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu 

(ZN+A)/ZOB (zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem 

OPG/ZK przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej / zobowiązania 
krótkoterminowe 

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI 
PS/N przychody netto ze sprzedaży / wartość średnia należności krótkoterminowych  

KO/Z koszty operacyjne (bez pozostałych kosztów operacyjnych) / wartość średnia 
zapasów 

KO/ZKBK 
koszty operacyjne (bez pozostałych kosztów operacyjnych) / wartość średnia 
zobowiązań krótkoterminowych bez funduszy specjalnych i krótkoterminowych 
zobowiązań finansowych 

PS/SB przychody netto ze sprzedaży / suma bilansowa 
PS/SB (średnie) przychody netto ze sprzedaży / wartość średnia sumy bilansowej 

CŚP 
cykl środków pieniężnych = okres obrotu zapasów w dniach + okres ściągania 
należności w dniach – okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach  
[ (N/PS)*365 + (Z/KO)*365 – (ZKBK/KO)*365] 

POZOSTAŁE WSKAŹNIKI 
A/OPG amortyzacja / przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
AT/SB aktywa trwałe (bez długoterminowych rozliczeń m/o) / suma bilansowa 
ZB/ZK zysk brutto / zobowiązania krótkoterminowe 
R/SB rezerwy / suma bilansowa 

Źródło: opracowanie własne 
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2. wzięto pod uwagę najczęściej występujące wskaźniki w innych modelach (zarówno  

w modelach zagranicznych, jak i polskich), 

3. uwzględniono informacje zawarte w polskiej literaturze dotyczące wskaźników 

odróżniających przedsiębiorstwa zdrowe od bankrutów, 

4. dołączono do analizy wskaźniki, które zostały wykorzystane w modelach: Altmana B 

i Gloubosa i Grammatikosa (modele te zostały bowiem wykorzystane  

w porównaniach, w zakresie oceny zdolności prognozowania upadłości polskich 

przedsiębiorstw).  

Modele zbudowano za pomocą metody jednowymiarowej analizy dyskryminacyjnej 

oraz wielowymiarowej liniowej analizy dyskryminacyjnej. W pracy do wyznaczenia 

modeli zbudowanych na podstawie wielowymiarowej liniowej analizy dyskryminacyjnej 

wykorzystano moduł analizy dyskryminacyjnej zawarty w pakiecie komputerowym 

STATISTICA 97 (metoda analizy krokowej postępującej) zaś w przypadku analizy 

jednowymiarowej arkusz kalkulacyjny EXCEL.  

W przypadku badań przeprowadzonych na próbie uczącej wyznaczono dla większości 

modeli dwa punkty pośrednie: pierwszy jako wartość średnią, ze średnich wartości 

wskaźnika Z-score obliczonych dla grupy przedsiębiorstw zdrowych i bankrutów; drugi 

jako wartość maksymalizującą sprawność ogólną poszczególnych modeli. Zabieg ten miał 

na celu znalezienie takich punktów pośrednich (granicznych), które zarówno dla próby 

uczącej, jak i testowej najlepiej klasyfikują obiekty do poszczególnych grup. Podobna 

czynność została przeprowadzona w stosunku do modeli zagranicznych, przy czym w tym 

przypadku wykorzystano już istniejące w literaturze oryginalne punkty pośrednie, 

natomiast na podstawie próby uczącej wyznaczono punkty pośrednie maksymalizujące 

sprawność ogólną modeli dla warunków polskich.  

W dalszej części badań obliczono i porównano sprawności poszczególnych modeli, 

początkowo dla próby uczącej a następnie zweryfikowano je w przypadku próby testowej. 

Powyższa czynność pozwoliła wyodrębnić te modele, które w najlepszy sposób 

kwalifikowały obiekty do odpowiednich grup zarówno w próbie uczącej, jak i testowej. 

Ponadto na podstawie tak przeprowadzonych badań dokonano analizy porównawczej 

wyników osiągniętych na podstawie zbudowanych w tej pracy modeli w stosunku do 

wyników uzyskanych za pomocą wybranych modeli zagranicznych. 
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Wnioski 
 

Rozprawa doktorska opisuje tematykę oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw  

w Polsce, wraz z uwzględnieniem opisu uwarunkowań ekonomicznych i prawnych. Autor 

skupił uwagę na ocenie dotychczasowego dorobku zarówno polskich, jak i zagranicznych 

autorów w zakresie problematyki analiz wczesnego ostrzegania przed upadłością 

przedsiębiorstw oraz na opracowaniu i weryfikacji własnych mierników, które mogłyby 

lepiej rozwiązać ten problem. W związku z tym zweryfikowano cztery wcześniej 

postawione hipotezy.  

HIPOTEZA 1: Zagraniczne, syntetyczne modele oceny zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstw charakteryzują się niską zdolnością przewidywania bankructwa  

w warunkach polskich. 

Hipoteza ta została w dużym stopniu potwierdzona. Wyniki prognoz uzyskanych na 

podstawie modelu Gloubosa i Grammatikosa pokazują, że słabo klasyfikuje on polskie 

przedsiębiorstwa. Lepsze wyniki osiągnięto za pomocą modelu Altmana B. Szczególnie 

klasyfikacje przeprowadzone dla analizy rok przed upadkiem zarówno dla próby uczącej, 

jak i testowej świadczą o jego wysokiej sprawności w ocenie polskich przedsiębiorstw 

produkcyjnych (sprawność ogólna dla obydwu punktów pośrednich przekraczała 90%). 

Znacznie słabsze wyniki klasyfikacji uzyskano dla analizy dwa lata przed upadkiem,  

co potwierdza fakt, że modelu tego nie można wykorzystywać w analizach 

długookresowych (przekraczających dwa lata od momentu wystąpienia stanu upadłości). 

Ponadto model ten charakteryzuje się niestabilnością, co odzwierciedla się tym, że dla 

określonych punktów pośrednich, sprawności I stopnia są wyższe w przypadku analizy rok 

przed upadkiem, natomiast dla analizy dwa lata przed upadkiem sytuacja jest odwrotna, 

tzn. lepiej są klasyfikowane przedsiębiorstwa zdrowe niż bankruci. Tak więc w przypadku 

modelu Altmana B dla analiz krótkookresowych (obejmujących okres roku 

poprzedzającego bankructwo) należałoby hipotezę I odrzucić, natomiast dla analiz 

powyżej jednego roku ją przyjąć. Model Altmana B wykazywał najlepszą efektywność dla 

punktu pośredniego równego 1,72. 

HIPOTEZA 2: Istnieją przesłanki do konstrukcji modeli oceny zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstw, charakteryzujących się wyższą zdolnością do przewidywania 

bankructwa od wybranych modeli zagranicznych. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły powyższą hipotezę. Modele 

zagraniczne o wiele gorzej klasyfikowały obiekty do odpowiednich grup niż modele 
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polskie, a nawet gorzej niż niektóre pojedyncze wskaźniki finansowe. Różnice  

w klasyfikacjach można było zauważyć zarówno w przypadku badań przeprowadzonych 

na próbie uczącej, jak i na próbie testowej. Model Gloubosa i Grammatikosa 

charakteryzował się słabą skutecznością. Nieco lepsze sprawności klasyfikacji uzyskano na 

podstawie modelu Altmana B, szczególnie dla analizy rok przed upadkiem. Mimo 

wszystko zarówno wyniki uzyskane na podstawie badań obiektów wchodzących w skład 

próby testowej, jak i próby uczącej znacznie odbiegały na niekorzyść modelu Altmana B 

od wyników osiągniętych przy wykorzystaniu polskich modeli. Z tego wynika, że nie 

powinno się wykorzystywać, a na pewno nie należy automatycznie stosować 

zagranicznych modeli oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w warunkach 

polskich.  

W porównaniu do modeli zagranicznych, modele opracowane w tej pracy 

charakteryzują się wysoką sprawnością, która przeważnie przekracza 90%. Model P1 

(model P1 został zbudowany na podstawie wskaźników finansowych bankrutów, 

obliczonych dla roku poprzedzającego upadłość) osiągał następujące sprawności ogólne 

(punkt pośredni przyjęto na poziomie -0,1299): 

 próba ucząca, analiza rok przed upadkiem – 100%, 

 próba ucząca, analiza dwa lata przed upadkiem – 86,08% (wyniki klasyfikacji 

charakteryzowały się jednak niską sprawnością I stopnia, tylko 71,79%), 

 próba testowa, analiza rok przed upadkiem – 94,87%, 

 próba testowa, analiza dwa lata przed upadkiem – 85,90% (bardzo niska sprawność I 

stopnia – 71,79%). 

Odpowiednio wyniki uzyskane za pomocą modelu P2 (model P2 został zbudowany na 

podstawie wskaźników finansowych bankrutów, obliczonych za okres dwóch lat 

poprzedzających upadłość) kształtowały się następująco: 

 próba ucząca, analiza rok przed upadkiem dla oryginalnego punktu pośredniego 

(punkt pośredni równy -0,0336) – 93,51%, 

 próba ucząca, analiza rok przed upadkiem dla punktu pośredniego 

maksymalizującego sprawność ogólną klasyfikacji (punkt pośredni równy -0,295) – 

97,40%, 

 próba ucząca, analiza dwa lata przed upadkiem dla oryginalnego punktu pośredniego 

(punkt pośredni równy -0,0336) – 91,14%, 
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 próba ucząca, analiza dwa lata przed upadkiem dla punktu pośredniego 

maksymalizującego sprawność ogólną klasyfikacji (punkt pośredni równy -0,295) – 

93,67%, 

 próba testowa, analiza rok przed upadkiem dla oryginalnego punktu pośredniego 

(punkt pośredni równy -0,0336) – 93,59%, 

 próba testowa, analiza rok przed upadkiem dla punktu pośredniego 

maksymalizującego sprawność ogólną klasyfikacji (punkt pośredni równy -0,295) – 

94,87%, 

 próba testowa, analiza dwa lata przed upadkiem dla oryginalnego punktu pośredniego 

(punkt pośredni równy -0,0336) – 88,46%, 

 próba testowa, analiza dwa lata przed upadkiem dla punktu pośredniego 

maksymalizującego sprawność ogólną klasyfikacji (punkt pośredni równy -0,295) – 

88,46%. 

Powyższe wyniki wskazują na wysoką zdolność modeli P1 i P2 w ocenie zagrożenia 

upadkiem polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że model P2 

znacznie lepiej klasyfikował obiekty dla analizy rok i dwa lata przed upadkiem, natomiast 

model P1 osiągał satysfakcjonujące wyniki tylko dla analizy rok przed upadkiem. 

HIPOTEZA 3: Liniowe modele wielowymiarowe charakteryzują się wyższą 

zdolnością predykcji w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw polskich  

w porównaniu do modeli jednowymiarowych. 

Hipoteza III została w dużym stopniu potwierdzona. Porównując analizę 

jednowymiarową z wielowymiarową stwierdzono, że wyniki modeli opracowanych na 

podstawie wielowymiarowej liniowej analizy dyskryminacyjnej w większości przypadków 

przewyższały wyniki uzyskane na podstawie analiz jednowymiarowych. Wyjątek stanowił 

jedynie wskaźnik (zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem, który dla analizy 

obiektów wchodzących w skład próby testowej wykazywał nieznacznie lepszą sprawność  

od modelu P2. Jednak wyniki klasyfikacji obiektów tworzących próbę uczącą przemawiały  

na korzyść modelu P2. Mimo, że różnice w osiągniętych sprawnościach między analizą 

jednowymiarową a wielowymiarową nie były dość znaczne {w przypadku miernika (zysk 

netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem osiągnięto przy jego wykorzystaniu nawet 

lepsze wyniki klasyfikacji obiektów tworzących próbę testową niż za pomocą modeli P1  

i P2} to jednak została uwidoczniona nieznaczna przewaga modeli wielowymiarowych,  

co przemawia za przyjęciem hipotezy trzeciej. Mimo to należy podkreślić, że istnieją 

pojedyncze wskaźniki, które niejednokrotnie klasyfikują obiekty tylko nieznacznie gorzej 
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od modeli zbudowanych na podstawie wielowymiarowej liniowej analizy 

dyskryminacyjnej. 

HIPOTEZA 4: Występuje znaczące zróżnicowanie znaków przepływów pieniężnych, 

dotyczących działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej pomiędzy 

przedsiębiorstwami zdrowymi i zagrożonymi upadkiem.   

Na podstawie badań nie stwierdzono występowania istotnych różnic w kształtowaniu 

się znaków przepływów pieniężnych w obydwu grupach, dlatego hipotezę czwartą należy 

odrzucić.  

Podsumowując rozważania zawarte w tej pracy można zauważyć, że głównymi 

miernikami finansowymi dyskryminującymi grupę przedsiębiorstw zdrowych od 

bankrutów są wskaźniki płynności i rentowności. Dosyć wysoki wpływ wykazują ponadto 

wskaźniki zadłużenia. Mniejsze znaczenie w dyskryminacji obydwu grup mają wskaźniki 

sprawności (oprócz wskaźnika koszty operacyjne / zobowiązania krótkoterminowe bez 

funduszy specjalnych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych, który charakteryzuje 

się wysoką zdolnością dyskryminacyjną) oraz wskaźniki zbudowane na podstawie 

przepływów pieniężnych. Oprócz wyżej wymienionych grup na uwagę zasługuje wskaźnik 

(zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem, który spełnia bardzo ważną funkcję 

w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Spośród wszystkich wskaźników 

finansowych, które wykorzystano w analizie jednowymiarowej powyższy miernik 

wykazywał najwyższą sprawność w klasyfikacji obiektów.  

Na podstawie powyższych badań można zaproponować następujące modele  

i mierniki, które mogą spełniać funkcję systemu wczesnego ostrzegania w przypadku 

produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce: 

1. MODEL P2 

Z2 = + 1,438 (zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem  •
 + 0,188 koszty operacyjne / zobowiązania krótkoterminowe   •
 + 5,023 zysk ze sprzedaży / suma bilansowa  •
 -1,871 

przy założeniu punktu pośredniego na poziomie –0,295 

Warunki klasyfikacji: Z2 < -0,295 – spółka jest zagrożona upadkiem, 

Z2 > -0,295 - spółka nie jest zagrożona upadkiem, 

strefa pośrednia3 <-0,7;0,2> 

                                                 
3 W przypadku modelu P2 (nie biorąc pod uwagę strefy pośredniej) dla analizy rok i dwa lata przed upadkiem, przy uwzględnieniu 
zarówno próby uczącej, jak i testowej model ten błędnie sklasyfikował 15 obserwacji na 233. Wprowadzenie strefy pośredniej 
ograniczyło liczbę błędnie sklasyfikowanych obserwacji do 3. Oznacza to, że spośród 15 wyżej wymienionych przypadków,  
12 znalazło się w strefie pośredniej.  
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Strefę pośrednią należy interpretować, jako przedział wartości Z-score, dla którego istnieje 

stosunkowo duże prawdopodobieństwo popełnienia błędnej klasyfikacji. Autor wyznaczył 

obszary pośrednie dla poszczególnych modeli w sposób subiektywny; przy czym kierował 

się następującymi przesłankami:  

• obszar pośredni w miarę możliwości obejmuje jak najwięcej błędnie 

sklasyfikowanych obiektów, 

• rozpiętość strefy pośredniej nie jest zbyt duża. 

2. MODEL P1 

Z1 = + 6,524 • zysk operacyjny / suma bilansowa 

 + 0,148  koszty operacyjne / zobowiązania krótkoterminowe •

 + 0,406  aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe •

 + 2,176 zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży •

 -1,568 

przy założeniu punktu pośredniego na poziomie –0,13 

Warunki klasyfikacji: Z1 < -0,13 – spółka jest zagrożona upadkiem,  

Z1 > -0,13 – spółka nie jest zagrożona upadkiem, 

 strefa pośrednia4 <-0,13;0,65> 

 

3. Wskaźnik finansowy (zysk netto + amortyzacja)/zobowiązania ogółem 

(ZN+A)/ZOB 

przy założeniu punktu pośredniego na poziomie 0,125 

Warunki klasyfikacji: (ZN+A)/ZOB < 0,125 – spółka jest zagrożona upadkiem,  

(ZN+A)/ZOB  > 0,125 – spółka nie jest zagrożona upadkiem, 

 strefa pośrednia5 <0;0,25> 

 

Powyższe mierniki na pewno nie dają stuprocentowej odpowiedzi na pytanie,  

czy przedsiębiorstwo jest zagrożone bankructwem, czy nie. Zwiększają jednak 

prawdopodobieństwo określenia tej sytuacji. Ponadto zbliżenie się wartości 

                                                 
4 W przypadku modelu P1 (nie biorąc pod uwagę strefy pośredniej) dla analizy rok i dwa lata przed upadkiem, przy uwzględnieniu 
zarówno próby uczącej, jak i testowej model ten błędnie sklasyfikował 26 obserwacji na 233. Wprowadzenie strefy pośredniej 
ograniczyło liczbę błędnie sklasyfikowanych obserwacji do 5. Oznacza to, że spośród 26 wyżej wymienionych przypadków, 21 znalazło 
się w strefie pośredniej. 
5 W przypadku wskaźnika [zysk netto +amortyzacja] / zobowiązania ogółem (nie biorąc pod uwagę strefy pośredniej) dla analizy rok i 
dwa lata przed upadkiem, przy uwzględnieniu zarówno próby uczącej, jak i testowej model ten błędnie sklasyfikował 17 obserwacji na 
237. Wprowadzenie strefy pośredniej ograniczyło liczbę błędnie sklasyfikowanych obserwacji do 6. Oznacza to, że spośród 17 wyżej 
wymienionych przypadków, 11 znalazło się w strefie pośredniej. 
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poszczególnych mierników do punktu pośredniego może oznaczać dla przedsiębiorstwa 

znaczne pogorszenie jego standingu finansowego. W pracy doktorskiej autor 

zaproponował trzy podstawowe mierniki, które zostały przedstawione powyżej, a także 

kilka innych mierników (wskaźników finansowych) o mniejszej mocy dyskryminacyjnej. 

Im więcej mierników wskazuje na trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa,  

tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia upadłości w przyszłości. Powyższe 

mierniki mogą zostać także wykorzystane jako syntetyczne miary oceny standingu 

finansowego firmy, z punktu widzenia zagrożenia jej upadkiem. Im wyższa wartość tym 

lepsza ocena standingu, a zarazem mniejsze zagrożenie upadkiem.  

W pracy doktorskiej podjęto próbę opracowania modeli oceny zagrożenia upadkiem 

przedsiębiorstw, za pomocą jedno i wielowymiarowej liniowej analizy dyskryminacyjnej. 

Istnieją ponadto inne metody statystyczne, które pozwalają zbudować modele oceny 

zagrożenia upadkiem przedsiębiorstw. Należą do nich m.in. metody logitowe, probitowe, 

sztuczne sieci neuronowe oraz drzewa klasyfikacyjne. Zastosowanie powyższych metod 

wymaga jednak posiadania odpowiedniego oprogramowania, które niejednokrotnie jest 

stosunkowo drogie. W tej pracy przedstawiono tylko możliwość prognozowania 

zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Oznacza to, że klasyfikacja obiektów następuje do 

dwóch grup: bankrutów i przedsiębiorstw zdrowych. Podobnie można przeprowadzić 

analizę wniosków kredytowych w bankach, z uwzględnieniem grupy wniosków, które 

zostają zaakceptowane i odrzucone. Coraz częściej buduje się jednak modele, pozwalające 

zakwalifikować dane obiekty do grupy jednostek charakteryzujących się określonym 

poziomem ryzyka. Wówczas takich grup może być więcej, np. 8 lub 10. Takie analizy 

wykorzystuje się, np. w agencjach ratingowych, gdzie na podstawie modeli statystycznych 

dane przedsiębiorstwa można zakwalifikować do odpowiedniej grupy ryzyka. Podobne 

analizy przeprowadza się dla przedsiębiorstw emitujących obligacje, bądź zaciągających 

kredyty.  
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