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I. SYNTEZA WYNIKÓW BADAO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM 

Celem badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w komponencie 

mikroekonomicznym jest ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-

finansowej podmiotów, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. Dla 

potrzeb identyfikacji stanu przedsiębiorstw zbudowano modele predykcyjne, opisujące 

związek między wielowymiarowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-

finansową przedsiębiorstw a prawdopodobieostwem ich upadłości. 

Przyjęte definicje uznają przedsiębiorstwo za upadłe, jeżeli bez zewnętrznej pomocy 

nie jest w stanie samo kontynuowad działalności – skutkuje to wycofaniem  

się przedsiębiorstwa z aktywności gospodarczej – to upadłośd ekonomiczna (upadłośd sensu 

largo). W podejściu ekonomicznym mieści się ujęcie prawne upadłości (upadłośd sensu 

stricto), tzn. postępowanie upadłościowe przewidziane w przepisach Prawa upadłościowego 

i naprawczego, prowadzone przez sąd powszechny w stosunku do przedsiębiorstwa  

– dłużnika (zwanego „upadłym”), które stało się niewypłacalnym.  

Zakres podmiotowy badao dotyczy jednostek statystycznych, zaliczanych – zgodnie 

 z definicją statystyki publicznej (GUS) – do sektora przedsiębiorstw niefinansowych. 

Wyróżnionymi w analizie klasami są przedsiębiorstwa małe (10–49 pracujących, periodyzacja 

półroczna), średnie (50–249 pracujących, periodyzacja kwartalna) i duże (250 i więcej 

pracujących, periodyzacja kwartalna). W zakresie rodzaju prowadzonej działalności 

wyróżnione zostały trzy grupy przedsiębiorstw: produkcyjne, handlowe i usługowe. 

Realizacja badao w zakresie zmian stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością jest 

determinowana szeregiem czynników, a podstawowe znaczenie ma zasilenie informacyjne. 

Całośd prac analitycznych, będących podstawą wnioskowania i budowania ocen, została 

obecnie oparta na indywidualnych bazach danych, opracowanych i przetwarzanych  

z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej (dane pierwotne, indywidualne), 

pochodzących ze statystyki publicznej (GUS w Warszawie), oraz na zbiorach niepublicznych. 

Istotną wartością prowadzonego badania jest zbudowanie i wykorzystanie 

unikatowych w skali kraju modeli regresji logistycznej, których miarą jest stopieo zagrożenia 

upadłością (MW). W wyniku zastosowania oszacowanych modeli regresji logistycznej 

uzyskuje się indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa objętego badaniem, ustalone  

w warunkach bieżącego okresu badawczego (zgodnego z okresem danego raportu 

badawczego) i bieżącego stanu kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wartości 

prawdopodobieostw wystąpienia stanu upadłości przedsiębiorstw w perspektywie jednego 

roku. Agregacja indywidualnych prawdopodobieostw jest podstawą wyznaczenia wartości 

odsetka upadłości przedsiębiorstw, skalowanego względem liczby sądowych postępowao 

upadłościowych5. 

                                                           

 
5
  Zagadnienia te są także przedmiotem omówienia w Załączniku C, zamieszczonym na koocu opracowania.  
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Stosowane miary w postaci stopnia zagrożenia upadłością (MW), odsetka upadłości 

(OU) i branżowego barometru upadłości (BBU) są sprowadzone do wspólnej podstawy 

koncepcyjnej i skali wartości, będąc właściwymi dla analizy zjawiska upadłości sensu stricto. 

Prezentacja wartości miary stopnia zagrożenia upadłością (MW) oraz odsetka upadłości (OU) 

dokonywana jest z zastosowaniem przeliczenia na 10.000 przedsiębiorstw (skala ilorazowa). 

Dla oceny stopnia zagrożenia upadłością, na poziomie ogółem, rodzajów działalności 

oraz sekcji PKD, przyjęto trzy jego stopnie: od 0 do 160 – poziom niski (akceptowalny), 

powyżej 160 do 200 – poziom ostrzegawczy oraz powyżej 200 – poziom wysoki. 

Prognozowanie wystąpienia sytuacji zagrożenia upadłością objęło zmienne opisujące 

kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw, wykorzystywane następnie  

w estymowanych modelach regresji logistycznej6. 

Podlegające analizie wyniki oszacowania stopnia zagrożenia upadłością zostały 

obliczone na wielkościach indywidualnych dla zbioru przedsiębiorstw niefinansowych 

o liczbie pracujących od 10 osób (51.269 podmiotów ogółem w II p. 2013 r., w tym 33.820 

małych, 13.559 średnich i 3.150 dużych). 

 

Zakres, struktura i metody badao objęte bieżącym raportem (Raport 13) 

– uwagi porządkujące – 
 

 podmiot badao – przedsiębiorstwa niefinansowe o liczbie pracujących od 10 osób, które złożyły 
obowiązkowe sprawozdanie statystyczne (oznaczane jako F-01/-01 oraz F-02 i SP) – tożsamy dla edycji 
raportów 1-13, 

 struktura podmiotu badao (klasy wielkości) oraz przedmiotu badao (rodzaje działalności, sekcje PKD, działy 
PKD) – tożsame dla edycji raportów 1-13, 

 okres analizy:  I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (ujęcie retrospektywne) oraz I p. 2014 r.-II p. 2014 r. (ujęcie 
prospektywne) przedsiębiorstwa ogółem oraz małe (raport 13), I kw. 2007r. – IV kw. 2013 r. (ujęcie 
retrospektywne) oraz I kw. 2014 r. – IV kw. 2104 r. (ujęcie prospektywne) przedsiębiorstwa średnie i duże 
(raport 13 i 14), 

 zakres oceny zjawiska upadłości przedsiębiorstw w ujęciu prawnym (liczba, odsetek i rodzaje postępowao, 
działy PKD) – tożsamy dla edycji raportów 1-13, 

 metoda oceny zjawiska upadłości przedsiębiorstw w ujęciu prawnym – tożsama dla edycji raportów 1-13, 

 zakres oceny stopnia zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw (rodzaje 
działalności, sekcje PKD, działy PKD) – tożsamy dla edycji raportów 1–13, 

 metoda oceny stopnia zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw 
– modele predykcyjne klasy SZU (edycja raportów 1-10) oraz modele klasy MW (edycja raportów 11-13), 

 metoda klasyfikowania i porządkowania działów PKD względem stopnia zagrożenia – iloczyn logiczny 
trójkryterialny (edycja raportów 1-10) oraz syntetyczna miara oceny MSO (edycja raportów 11-13). 

 

Powyższe uwagi znajdują swoje rozwinięcie w rozdziale II.1 oraz II.2 „Raport z badao w obszarze 

mikroekonomicznym”, a także w załączniku C.1 oraz C.2 „Metody analizy stopnia zagrożenia upadłością  

– uwarunkowania, konstrukcja, interpretacja”. 

                                                           

 
6  Szczegółowe omówienia, w tym charakterystykę przebiegu oraz konstrukcję metod i narzędzi analitycznych, 

zawierają opracowania źródłowe w postaci: Metody i narzędzia monitorowania gospodarki w komponencie 
mikroekonomicznym oraz Raport z oceny stopnia zagrożenia upadłością – komponent mikroekonomiczny, 
Cykl 1, Raport 1. 
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1.1. ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – BIEŻĄCY OKRES ANALIZY 
I OCZEKIWANE ZMIANY 

Wykonane analizy w zakresie zmian stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw 

według rodzaju działalności, wybranych działów GN (sekcji PKD) oraz klas wielkości są 

podstawą oceny neutralnej, ze wskazaniem kierunku stabilizacji w zakresie stanu kondycji 

finansowej analizowanego sektora przedsiębiorstw. Widoczne zmiany i możliwe wejście  

w okresy stabilizacji niektórych rodzajów działalności oraz sekcji PKD, spotykają się jednak 

nadal z relatywnie wysokim poziomem zagrożenia upadłością oraz możliwym dalszym 

wzrostem ryzyka prowadzenia działalności ze względu na niekorzystny rozwój zewnętrznej 

sytuacji geopolitycznej i gospodarczej. Powyższe nie uprawnia do formułowania ocen 

pozytywnych, lecz jedynie osłabienia oceny z poziomu sygnału ostrzegawczego do poziomu 

oceny neutralnej. Na tę ogólną konstatację składają się szczegółowe ustalenia podjęte  

w ramach analizowanych przekrojów7. 

Sytuacja przedsiębiorstw dużych opisana wynikami IV kw. 2013 r. wskazuje na wzrost 

zagrożenia, przy czym istotny wpływ miało pogorszenie w usługach, lecz wywołane nie 

sytuacją w budownictwie, a między innymi – w informacji i komunikacji oraz transporcie 

i gospodarce magazynowej. Prognozy na okres I kw. 2014 r. – IV kw. 2014 r. wskazują na 

możliwą stabilizację poziomu zagrożenia. Będzie to jednak silnie uzależnione od 

pozytywnych zmian w usługach. 

Sytuacja przedsiębiorstw średnich opisana wynikami IV kw. 2013 r. potwierdza 

uprzednio dokonane przejście z warstwy oceny niekorzystnej do oceny neutralnej,  

w kierunku pozytywnej. Stabilizacja w 2014 r. oczekiwana jest w przemyśle oraz informacji  

i komunikacji, a niewielka poprawa w budownictwie oraz w transporcie i gospodarce 

magazynowej. Nadal występują okresowe wahania (usługi, handel) wartości stopnia 

zagrożenia, ale dotychczasowa tendencja wzrostowa w przekroju ogółem, a przede 

wszystkim w produkcji uległa zahamowaniu. 

W II p. 2013 r. zarówno przedsiębiorstwa małe ogółem, jak i poszczególne ich rodzaje 

odnotowały zmniejszenie stopnia zagrożenia upadłością w stosunku do poprzedniego 

okresu, jak również względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Ogólna ocena zmian  

w klasie przedsiębiorstw małych w latach II p. 2011 r.-II p. 2013 r. jest neutralna,  

w kierunku poprawy. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia upadłością stanowią 

kontynuację dotychczasowych przebiegów historycznych, przy znacznych wahaniach 

wartości oraz zarysowanej pewnej linii spadku dla produkcji i usług. W działalności 

handlowej nastąpiło wyhamowanie dynamiki tendencji wzrostowej. 

                                                           

 
7
  Szczegółowe analizy i wnioskowanie ze sformułowaniem ocen dotyczących poszczególnych klas wielkości 

przedsiębiorstw według rodzaju działalności oraz wybranych sekcji PKD (działów GN) zawarto w dalszej 
części opracowania – Raporcie z badao w obszarze mikroekonomicznym. Przedstawiono także podstawowe 
założenia oceny stopnia zagrożenia, istniejące uwarunkowania jej przeprowadzania oraz zakres możliwych 
porównao. 
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Rysunek 1. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2014 r. ogółem oraz według klas wielkości przedsiębiorstw (scenariusz neutralny) 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Sytuacja w produkcji oraz handlu (w tym ostatnim znaczne wahania sezonowe) jest  

w ostatnich okresach stabilna w kierunku nieznacznej poprawy i takie są również 

przewidywania dla prognozowanych okresów. Tylko działalnośd usługowa zaznaczyła się  

w II p. 2013 r. wzrostem stopnia zagrożenia. Dla tego rodzaju działalności przewidywane do 

kooca II p. 2014 r. zmiany wskazują na oczekiwane w ramach scenariusza neutralnego dalsze 

wzrosty stopnia zagrożenia, o niższej jednak dynamice jak dotychczas. 

W ramach wybranych sekcji PKD (działów GN) poprawa sytuacji wystąpiła w II p. 

2013 r. w przypadku budownictwa i handlu. Wzrost stopnia zagrożenia upadłością  

w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dotyczył w niewielkim stopniu 

przemysłu, natomiast w bardzo wysokim – transportu i gospodarki magazynowej oraz 

informacji i komunikacji. W przypadku transportu i gospodarki magazynowej w 2013 r. 

nastąpiło zerwanie dotychczasowej prawidłowości wykazywania niższych stanów zagrożenia 

w każdym pierwszym półroczu danego roku. W informacji i komunikacji odnotowany znaczny 

wzrost zagrożenia w II p. 2013 r. nie znajduje żadnej analogii w okresach przeszłych. 

Bieżąca sytuacja w wyróżnionych sekcjach PKD jest podstawą do sformułowania 

ostrożnej oceny. Zmierza ona w kierunku oceny neutralnej dla okresów przyszłych  

w przypadku budownictwa, transportu i gospodarki magazynowej (znaczna amplituda 

wahao) oraz informacji i komunikacji. Pozytywna jest ocena sytuacji w przemyśle, 

przechodzącym do stanu stabilizacji. 
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Rysunek 2. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

I p. 2007 r. – I p. 2014 r. według rodzaju działalności i wybranych sekcji PKD (działów GN) 

    

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. Wartości dla scenariusza optymistycznego oznaczone są kolorem zielonym,  

a dla pesymistycznego – kolorem czerwonym. 

Źródło: opracowanie własne.  

Ustalona w warunkach II p. 2013 r. wartośd miary stopnia zagrożenia upadłością była 

wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 2,9%, natomiast niższa w stosunku do 
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Stopieo 
zagrożenia  
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sądowych 
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zgodnośd 
wskazao dla 
II p. 2013 r. 

poprzedniego półrocza o -9,6%. Wartośd tę tworzą wyniki oceny stopnia zagrożenia 

upadłością przedsiębiorstw usługowych (udział w ogółem 40,6%), produkcyjnych (44,9%)  

i handlowych (14,5%). 

W ocenie dalszego możliwego przebiegu (perspektywa roczna do II p. 2014 r.) zmian 

stopnia zagrożenia upadłością, scenariusz neutralny przewiduje możliwy istotny spadek 

stopnia zagrożenia upadłością w I p. 2014 r. (-11,2% r/r) oraz wartośd dla II p. 2014 r. 

analogiczną jak z okresu II p. 2013 r. Scenariusz pesymistyczny zakłada uzyskanie w II p. 

2014 r. poziomu wyższego (+6,2% r/r) niż w II p. 2013 r., a dla najbliższego okresu 

półrocznego (I p. 2014 r.) wzrost stopnia zagrożenia upadłością względem obecnego półrocza 

(+4,5% p/p). Scenariusz optymistyczny nadal należy uznad za mniej prawdopodobny. 

Postępujące zmiany w rodzajach działalności, klasach przedsiębiorstw oraz w sekcjach 

 i działach PKD, dają podstawę formułowania neutralnej ogólnej oceny – prawdopodobna 

stabilizacja sytuacji w 2014 r. 

Empiryczną weryfikacją oceny zmian ogólnej kondycji analizowanego sektora 

przedsiębiorstw, wyrażonej miarą stopnia zagrożenia upadłością (MW), jest analiza 

porównawcza względem kształtowania się odsetka wszczętych sądowych postępowao 

upadłościowych. Oba szeregi czasowe są statystycznie istotnie i wysoce skorelowane, a dla  

II p. 2013 r. wartości obu miar osiągnęły w zasadzie ten sam poziom. Linia trendu dla 

sądowych postępowao upadłościowych wyznacza wartości bliższe górnej granicy przedziału 

ograniczonym prognozowanymi wartościami miary stopnia zagrożenia upadłością,  

tj. wariantem pesymistycznym i optymistycznym. 

Rysunek 3. Stopieo zagrożenia upadłością przedsiębiorstw oraz odsetek liczby wszczętych 

sądowych postępowao upadłościowych przedsiębiorstw ogółem w okresie I p. 2008 r.-II p. 2014 r.  

 

Źródło: opracowanie własne.   
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W II p. 2013 r. 
zmniejszenie 
r/r liczby 
przedsiębiorst
w lecz wzrost 
liczby w nich 
pracujących. 

W II p. 2013 r. 
zmniejszenie 
r/r liczby 
przedsiębiorst
w lecz wzrost 
liczby w nich 
pracujących. 

W IV kw. 
2013 r. wzrost 
liczby 
pracujących  
w średnich 

podmiotach. 

W IV kw. 
2013 r. wzrost 
liczby 
pracujących  
w średnich 

podmiotach. 

1.2. CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

Na podstawie analizy zmian liczby przedsiębiorstw ogółem oraz liczby osób w nich 

pracujących można wskazad, że w II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r. odnotowano 

zmniejszenie r/r liczby przedsiębiorstw i wzrost liczby w nich pracujących. 

Uwzględniając klasy wielkości przedsiębiorstw, w II p. 2013 r. odnotowano nieznaczny 

wzrost r/r liczby małych przedsiębiorstw ogółem, przy jednoczesnym wzroście liczby w nich 

pracujących. Wzrost r/r liczby podmiotów tej klasy wielkości wystąpił we wszystkich rodzajach 

działalności, natomiast odnotowano zmniejszenie liczby pracujących jedynie w działalności 

handlowej. W porównaniu do I p. 2013 r. odnotowano wzrost p/p liczby małych 

przedsiębiorstw i liczby w nich pracujących we wszystkich rodzajach działalności. W IV kw. 

2013 r. nastąpiło zmniejszenie r/r liczby średnich podmiotów ogółem i liczby w nich 

pracujących. Zmniejszenie to odnotowano we wszystkich rodzajach działalności dla liczby 

przedsiębiorstw oraz w handlu i usługach dla liczby pracujących. W działalności produkcyjnej 

średnich podmiotów odnotowano wzrost liczby w nich pracujących w IV kw. 2013 r. W dużych 

podmiotach w IV kw. 2013 r. odnotowano wzrost obu analizowanych miar. W IV kw. 2013 r. 

nastąpiło zmniejszenie liczby dużych przedsiębiorstw jedynie w działalności produkcyjnej.  

W pozostałych rodzajach działalności odnotowano wzrost liczby przedsiębiorstw oraz liczby  

w nich pracujących. Największy udział w I p. 2013 r. w strukturze przedsiębiorstw ogółem miały 

podmioty małe, następnie średnie i duże. Biorąc pod uwagę liczbę pracujących ogółem 

struktura kształtowała się odwrotnie (liczba pracujących w podmiotach dużych była 2-krotnie 

większa niż w średnich i 3-krotnie większa niż w małych). 

Rysunek 4. Tempo zmian liczby przedsiębiorstw i liczby pracujących w Polsce w okresie 

I p. 2007 r.-I p. 2013 r. i IV kw. 2013 r. według klas wielkości (w %, r/r) 

ogółem       małe 

  

średnie       duże 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W IV kw. 2013 
r. zmniejszenie 
liczby 
postępowao 
upadłościowyc

h we 
wszystkich 
rodzajach 

działalności. 

W IV kw. 2013 
r. zmniejszenie 
liczby 
postępowao 
upadłościowyc

h we 
wszystkich 
rodzajach 

działalności. 

Przełamanie 
silnej tendencji 
wzrostu OU. 

Przełamanie 
silnej tendencji 
wzrostu OU. 

W IV kw. 2013 

r. zmniejszenie 
liczby upadłości. 

W IV kw. 2013 

r. zmniejszenie 
liczby upadłości. 

1.3. POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW 

W IV kw. 2013 r. odnotowano zmniejszenie r/r liczby postępowao upadłościowych  

o 61. Odnotowano zmniejszenie r/r liczby postępowao z możliwością zawarcia układu  

i liczby postępowao w celu likwidacji majątku. Wartośd OU w IV kw. 2013 r. nieznacznie 

zmniejszyła się w porównaniu do maksymalnego poziomu od początku analizowanego 

okresu który odnotowano w II kw. 2013 roku, lecz wartośd jego wzrosła w relacji r/r. 

Zauważalne przełamanie silnej tendencji wzrostu OU w IV kw. 2013 roku we wszystkich 

rodzajach działalności i jednoczesne spowolnienie tempa wzrostu OU.  

Rysunek 5. Odsetek upadłości (OU) przedsiębiorstw oraz liczba upadłości ze względu na rodzaj 

postępowania w Polsce w okresie I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. 

OU Liczba upadłości  
ze względu na rodzaj postępowania (w szt.) 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza branżowa upadłości wskazuje, że w IV kw. 2013 r. we wszystkich rodzajach 

działalności odnotowano zmniejszenie r/r liczby postępowao upadłościowych. Pomimo 

największego zmniejszenia liczby postępowao upadłościowych w usługach tam utrzymuje 

się ich najwyższy poziom. Najwyższy poziom OU jest stale odnotowywany w działalności 

usługowej od IV kw. 2010 r. 

Analiza BBU wskazuje na jego ponadprzeciętną wartośd w całym okresie jedynie  

w usługach, z obserwowalną tendencją spowolnienia wzrostu. W IV kw. 2013 r. 

odnotowano wzrost r/r wartości BBU w produkcji i handlu, natomiast w usługach 

odnotowano zmniejszenie wartości BBU. 
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Rysunek 6. Odsetek upadłości (OU) i Branżowy Barometr Upadłości (BBU) w Polsce w okresie  

I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. według rodzaju działalności 

OU BBU 

  

Źródło: opracowanie własne. 

1.4. POTENCJAŁ EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTW 

W zakresie przychodów ze sprzedaży, nakładów inwestycyjnych i wartości aktywów, 

największy udział mają przedsiębiorstwa duże, następnie średnie i małe.  

W przedsiębiorstwach dużych największy udział pod tym względem posiadają 

przedsiębiorstwa produkcyjne, w średnich – handlowe, natomiast w małych – usługowe.  

W klasie przedsiębiorstw małych w II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r. 

odnotowano wzrost r/r wartości przychodów we wszystkich rodzajach działalności.  

W przypadku nakładów inwestycyjnych i wartości aktywów jedynie w tej klasie wielkości 

przedsiębiorstw odnotowano ich zmniejszenie na koniec 2013 r. Zmniejszenie zadłużenia 

krótkoterminowego w przedsiębiorstwach małych było niewielkie - znaczny wzrost 

zobowiązao krótkoterminowych odnotowano w podmiotach handlowych. Wzrosła jednak 

wartośd należności i roszczeo, a w szczególności w podmiotach handlowych i usługowych  

(w produkcyjnych zmniejszenie). Wartośd wyniku finansowego w II p. 2013 r. w tej klasie 

wielkości była dodatnia, a jego wzrost odnotowano w podmiotach handlowych i usługowych. 

W przedsiębiorstwach średnich, w IV kw. 2013 r. w porównaniu do IV kw. 2012 r. 

wartośd przychodów wzrosła r/r (jedynie w działalności usługowych wystąpiło ich 

zmniejszenie). We wszystkich rodzajach działalności podmiotów średnich odnotowano 

wzrost r/r zarówno wartości nakładów inwestycyjnych, jak i aktywów. W średnich 

podmiotach odnotowano wzrost r/r zadłużenia krótkoterminowego (w podmiotach 

produkcyjnych jego zmniejszenie, natomiast w handlowych i usługowych wzrost). W IV kw. 

2013 r. w podmiotach średnich wzrost r/r wartości należności i roszczeo odnotowano we 

wszystkich rodzajach działalności. We wszystkich rodzajach działalności podmiotów średnich 

wystąpiła dodatnia wartośd wyniku finansowego netto oraz jej wzrost w porównaniu do IV 

kw. 2012 r.  
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W II p. 2013 r. 
wzrost 
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klasach 
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W klasie przedsiębiorstw dużych w IV kw. 2013 r. w porównaniu do IV kw. 2012 r. 

odnotowano wzrost r/r wartości przychodów we wszystkich rodzajach działalności. Także 

we wszystkich rodzajach działalności podmiotów dużych odnotowano wzrost r/r zarówno 

wartości nakładów inwestycyjnych i aktywów. Także we wszystkich rodzajach działalności  

odnotowano wzrost wartości zobowiązao krótkoterminowych. W podmiotach dużych  

w IV kw. 2013 r. także odnotowano wzrost wartości należności (szczególnie w podmiotach 

produkcyjnych, a w największym stopniu w usługowych – w handlowych zmniejszenie). We 

wszystkich rodzajach działalności podmiotów dużych wystąpiła dodatnia wartośd wyniku 

finansowego netto oraz jej wzrost w porównaniu do IV kw. 2012 r. 

Rysunek 6. Tempo zmian przychodów ze sprzedaży, nakładów inwestycyjnych oraz aktywów 

przedsiębiorstw w Polsce w okresie I p. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. według klas wielkości  

(w %, r/r) 

Ogółem 

 

Małe 

 

  

średnie duże 

  

Źródło: opracowanie własne. 

1.5. EFEKTYWNOŚD FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 

Na podstawie wyników analizy kształtowania się wartości podstawowych grup 

wskaźników ekonomiczno-finansowych dokonano oceny sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstw niefinansowych (II p. 2013 r. – przedsiębiorstwa ogółem oraz małe, IV kw. 
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W II p. 2013 r. 

zmniejszenie 
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ogółem, 
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i usługowych 
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usługowych).  
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r.). 

W II p. 2013 r. 

zmniejszenie 
wartości WOSF 
podmiotów 
ogółem, 
produkcyjnych  
i usługowych 
(pogorszenie 
sytuacji 

szczególnie w 
usługowych).  
W II p. i IV kw. 
2013 r. 
zmniejszenie 
wartości WOSF 
we wszystkich 

klasach 
wielkości (w 
średnich  
i małych 
nieznacznie – 
sytuacja 
niekorzystna,  
w dużych 

utrzymująca się 
od IV kw. 2011 

r.). 

2013 r. – przedsiębiorstwa średnie i duże) z odniesieniem do wartości okresu 

poprzedniego. 

Dla przedsiębiorstw ogółem tempo zmian wartości wskaźnika ogólnej sytuacji 

finansowej (WOSF) w II p. 2013 r. przyjmowało r/r wartości ujemne (-3,61% r/r) – co 

oznaczało nieznaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, na co 

istotny wpływ miała sytuacja przedsiębiorstw usługowych. Tempo zmian r/r wartości WOSF 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych było ujemne (-0,96% (nieznaczne 

pogorszenie) i -11,43%), natomiast w handlowych dodatnie (+2,57% – wzrost wartości 

WOSF), wskazując na nieznaczną poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej tych ostatnich. 

We wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw tempo zmian r/r wartości WOSF 

było ujemne – nieznacznie w podmiotach średnich -0,54% i małych -1,79%, natomiast 

najmniej korzystna sytuacja pod tym względem charakteryzowała podmioty duże, dla 

których tempo zmian wartości WOSF w IV kw. 2013 r. wynosiło -4,79%.  

Rysunek 7. Tempo zmian wskaźnika ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce  

w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r. i IV kw. 2013 r. według rodzaju działalności i klas wielkości 

(w %, r/r) 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując zmiany wartości podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych 

przedsiębiorstw ogółem w II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r., można wskazad na ich 

zróżnicowanie. Nieznaczna poprawa wystąpiła w obszarze zadłużenia ogółem, zdolności do 

obsługi zadłużenia, konwersji gotówki w razach oraz rentowności operacyjnej sprzedaży   

i rentowności aktywów. Wskazuje na to dodatnie tempo zmian r/r wartości wskaźników: 

1/WZO +0,80% (niewielkie zmniejszenie zadłużenia ogółem), WZOZ +3,43% (nieznaczna 

poprawa zdolności obsługi zadłużenia), cyklu gotówki w razach (CGOTr) +6,94% (nieznaczne 

zwiększenie liczby cyklów gotówki w razach), rentowności operacyjnej sprzedaży (ROOS) 

+8,90% i rentowności aktywów (ROA) +6,73%. Wartości pozostałych wskaźników uległy 

pogorszeniu (ujemne tempo zmian wartości odnotowano dla wskaźnika płynności bieżącej 

(WPB) -1,84%, płynności szybkiej (WPS) -0,14% oraz produktywności majątku (PM) -3,70%). 

Może to świadczyd o możliwym wejściu w okres stabilizacji sytuacji ekonomiczno-finansowej 

podmiotów, jednak z wysokim ryzkiem destabilizacji ze względu na niekorzystny rozwój 

zewnętrznej sytuacji geopolitycznej.  
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Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw produkcyjnych w II p. 2013 r., w porównaniu do 

II p. 2012 r., nie uległa istotnym zmianom, jednak z oznakami nieznacznej poprawy  

w dodatkowych obszarach (zdolności obsługi zadłużenia, płynności szybkiej i cyklu konwersji 

gotówki). Wskazuje na to dodatnie tempo zmian r/r wartości wskaźników: 1/WZO +1,54% 

(niewielkie zmniejszenie zadłużenia ogółem), WZOZ +2,92% (nieznaczna poprawa zdolności 

obsługi zadłużenia), WPS +0,16% (nieznaczna poprawa płynności szybkiej) i cyklu gotówki  

w razach (CGOTr) +8,44% (nieznaczny wzrost liczby cyklów gotówki). W przypadku 

pozostałych wskaźników odnotowano niewielkie zmniejszenie ich wartości (ujemne tempo 

zmian r/r), tj.: WPB -0,65% (znikome zmniejszenie płynności bieżącej), PM -4,51% 

(zmniejszenie produktywności majątku) oraz rentowności operacyjnej sprzedaży ROOS  

(-1,11%) i rentownośd aktywów ROA (-0,71%). Oznaczałoby to sytuację stabilizującą się  

w kierunku nieznacznej poprawy (z wyjątkiem obszarów produktywności i rentowności). 

W przypadku przedsiębiorstw handlowych ich sytuacja ekonomiczna w II p. 2013 r.,  

w porównaniu do II p. 2011 r. uległa nieznacznej poprawie, szczególnie pod względem cyklu 

konwersji gotówki i rentowności po okresie spadków od I p. 2011 r., jeżeli chodzi  

o rentownośd. Wskazuje na to dodatnie tempo zmian r/r wartości wskaźników: 1/WZO 

+4,05% (niewielkie zmniejszenie zadłużenia ogółem), WZOZ +13,56% (poprawa zdolności 

obsługi zadłużenia), cyklu gotówki w razach (CGOTr) +2,66% (nieznaczny wzrost liczby cyklów 

gotówki) oraz rentowności operacyjnej sprzedaży (ROOS) + 20,89% i rentowności aktywów 

(ROA) +13,55%. Niewielkie zmniejszenie (zmiany niekorzystne) wartości odnotowano 

natomiast w przypadku pozostałych wskaźników, które charakteryzowało ujemne tempo 

zmian, tj. dla WPB –0,34% i WPS –0,79% (niewielkie zmniejszenie płynności bieżącej  

i szybkiej) oraz PM –2,59% (nieznaczne zmniejszenie produktywności majątku). 

Przedsiębiorstwa usługowe odnotowały nieznaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej 

w II p. 2013 r. szczególnie w obszarze zadłużenia, zdolności do jego obsługi, płynności  

i produktywności majątku (zmniejszenie wartości 1/WZO, WZOZ, WPB i PM). Tempo zmian 

wartości w/w wskaźników wynosiło dla 1/WZO -3,08%, WZOZ -1,75%, WPB -4,75% oraz PM  

-4,57%. W odniesieniu do płynności szybkiej (WPS) i cyklu gotówki w razach (CGOTr) nie 

odnotowano istotnych zmian. Dodatnie tempo zmian wartości odnotowano jedynie  

w przypadku rentowności operacyjnej sprzedaży (ROOS) +13,09% i rentowności aktywów 

(ROA) +7,02%, trudno jednak określid trwałośd pozytywnej zmiany w tym obszarze. 
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Rysunek 8. Tempo zmian podstawowych grup wskaźników ekonomiczno-finansowych 

przedsiębiorstw w Polsce w okresie II p. 2012 r.-II p. 2013 r. według rodzaju działalności (w %, r/r) 

ogółem produkcyjne 

  

handlowe usługowe 

  

Uwagi: w celu ujednolicenia na wykresie kierunków zmian wartości analizowanych wskaźników przyjęto CGOT  
w razach i odwrotnośd WZO. 

Źródło: opracowanie własne. 

1.6. ZAGROŻENIE UPADŁOŚCIĄ W DZIAŁACH PKD 

Analiza zmian stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w ujęciu działów PKD 

została wzbogacona o liczbę i strukturę pracujących oraz rodzaj prowadzonej działalności 

przedsiębiorstw, co pozwala na dostrzeżenie skutków ewentualnych upadłości i ich wpływ na 

rynek pracy w danym rodzaju działalności gospodarczej.  

W ramach rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw (grup 

przedsiębiorstw) analiza zmian stopnia zagrożenia upadłością w okresie II p. 2012 r.  

i II p. 2013 r. pozwala na sformułowanie następujących wniosków:  

dla przedsiębiorstw produkcyjnych: 

 w 13 działach PKD zakwalifikowanych do działalności produkcyjnej odnotowano 

wzrost r/r stopnia zagrożenia upadłością. Uwzględniając dodatkowo klasy wielkości  
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w podmiotach małych wzrost zagrożenia upadłością wystąpił w 10 działach PKD,  

w średnich w 12, a w dużych w 10, 

 ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością dla podmiotów produkcyjnych 

ogółem zaobserwowano w 11 działach PKD, natomiast w pomiotach małych w 11,  

w średnich w 10, a w dużych w 10 działach PKD, 

dla przedsiębiorstw handlowych: 

 we wszystkich działach PKD odnotowano zmniejszenie r/r stopnia zagrożenia 

upadłością i wzrost stopnia zagrożenia odnotowano jedynie w 2 działach PKD 

dużych podmiotów, 

 ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością w podmiotach handlowych ogółem 

zaobserwowano w 1 dziale PKD, natomiast według klas wielkości: w podmiotach 

małych w 2 działach PKD, w średnich w 2 działach, w dużych w 2 działach PKD, 

dla przedsiębiorstw usługowych: 

 w 12 działach PKD zaobserwowano wzrost r/r stopnia zagrożenia upadłością,  

a uwzględniając klasy wielkości: w podmiotach małych w 16 działach PKD, w średnich 

w 11 działach PKD i w dużych w 11 działach PKD, 

 ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością dla podmiotów usługowych ogółem 

zaobserwowano w 10 działach, natomiast według klas wielkości: w małych 

podmiotach w 12, w średnich w 10, a w dużych w 10 działach PKD. 

Analizę stopnia zagrożenia upadłością wzbogacono o miarę MSO8 oraz wykres 

punktowy, na którym zobrazowano pozycję odpowiednich działów PKD według wartości 

MSO obejmującej ocenę dwóch kategorii, tj. relacji stopnia zagrożenia upadłością i liczby 

pracujących w dziale PKD względem średnich dla rodzaju działalności. Na podstawie 

rozmieszczenia działów PKD na wykresach krzyżowych (przyporządkowania do wzorców  

I-IV) i wartości miary MSO sporządzono listę rankingową działów PKD. Analiza działów PKD 

według klas wielkości pod względem wartości syntetycznej miary MSO pozwala na wskazanie 

działów PKD, na które należy zwrócid szczególną uwagę. Będą to te działy, w których wystąpił 

ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością oraz ponadprzeciętna liczba pracujących 

(wzorzec I). Są to dla podmiotów ogółem: 

 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, 

 produkcja urządzeo elektrycznych, 

 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeo, 

 magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport  

 działalnośd związana z zatrudnieniem, 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 działalnośd pocztowa i kurierska, 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 

                                                           

 
8 Szczegółowy opis miary MSO oraz zasad kwalifikacji działów PKD w zakresie zagrożenia upadłością 

zamieszczono w załączniku C.2. 
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 roboty budowlane specjalistyczne. 

Uwzględniając klasy wielkości przedsiębiorstw dodatkowo uwagę należy zwrócid na działy 

PKD: 

dla podmiotów małych: 

 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeo, 

 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 

ze słomy, 

 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

 działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości, 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 

 działalnośd związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalnośd powiązana, 

dla podmiotów średnich: 

 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeo, 

 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

 transport lądowy oraz transport rurociągowy, 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 

 roboty budowlane specjalistyczne, 

 magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport, 

dla podmiotów dużych: 

 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, 

 produkcja urządzeo elektrycznych, 

 magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport, 

 działalnośd związana z zatrudnieniem, 

 działalnośd detektywistyczna i ochroniarska, 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 telekomunikacja. 

Na poniższym rysunku przestawiono rozmieszczenie podmiotów w czterech obszarach 

(wzorce I–IV), gdzie oś pozioma i pionowa stanowią wartości średnie dla rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej (produkcja, handel i usługi) dla odpowiadających im 

miar (stopieo zagrożenia upadłością i liczba pracujących). 
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Rysunek 9. Działy PKD działalności produkcyjnej i usługowej według stopnia zagrożenia upadłością 

i liczby pracujących w II p. 2013 r. 

Produkcja       Usługi 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W poniższej tabeli przedstawiono listę rankingową podmiotów ogółem i według klas 

wielkości, przy uwzględnieniu wartości syntetycznej miary MSO obejmującej ocenę dwóch 

kategorii, tj. relacji stopnia zagrożenia upadłością i liczby pracujących dla danego działu 

względem wartości średnich dla odpowiednich rodzajów działalności uporządkowanych od 

najwyższej wartości do najniższej, znajdujących się w I dwiartce układów współrzędnych 

(wzorzec I). 

  



 

System Wczesnego Ostrzegania ISR – Raport Mikro XIII, wrzesieo 2014 r. 

21 

Tabela 1. Lista rankingowa działów PKD według stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących 

oraz miary MSO w II p. 2013 r. według klas ich wielkości 

DZIAŁ PKD OGÓŁEM MAŁE ŚREDNIE DUŻE 
DZIAŁALNOŚD PRODUKCYJNA 

05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA 
BRUNATNEGO (LIGNITU) √   √ 

23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH 
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH   √  

27 PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH √   √ 
33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE 
MASZYN I URZĄDZEO √ √   

16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ 
KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA 
WYROBÓW ZE SŁOMY 

 √   

DZIAŁALNOŚD HANDLOWA 
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU 
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  √ √  

DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 

42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW 
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ √ √ √ √ 

78 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM √   √ 
53 DZIAŁALNOŚD POCZTOWA I KURIERSKA √    
41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE 
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 

√ √ √  

52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 

√  √ √ 

43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE √  √  
62 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z 
OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM  
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚD 
POWIĄZANA 

 √   

68 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI 

 √   

61 TELEKOMUNIKACJA    √ 
80 DZIAŁALNOŚD DETEKTYWISTYCZNA  
I OCHRONIARSKA    √ 

49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT 
RUROCIĄGOWY   √  

Źródło: opracowanie własne. 
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II. RAPORT Z BADAO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM 

1. CEL I PRZEDMIOT BADAO W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM 

Podjęte zamierzenie i zrealizowane rozwiązanie projektowe w zakresie Systemu 

Wczesnego Ostrzegania (SWO) w ramach rozwiązania systemowego ISR jest podstawą 

prowadzenia badao z wykorzystaniem opracowanej metody i narzędzi monitorowania 

gospodarki w komponencie mikroekonomicznym. Ich efektem jest niniejszy raport  

w zakresie oceny zmian stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością. 

Prowadzone badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (komponent 

mikroekonomiczny) posiadają zdefiniowany podstawowy cel projektowy, którym jest 

ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, 

wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. 

Na potrzeby identyfikacji stanu przedsiębiorstw zostały przeprowadzone badania 

projektowe w zakresie wyboru podstawowego modelu predykcyjnego, ukazującego związek 

między wielowymiarowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-

finansową przedsiębiorstw a ich stopniem zagrożenia upadłością. 

Dla właściwej interpretacji i oceny wyników prowadzonej analizy w komponencie 

mikroekonomicznym zasadnicze znaczenie posiada określony, projektowy charakter Systemu 

Wczesnego Ostrzegania (SWO). Podstawowe jego cechy i funkcje są następujące: 

 zadaniem SWO jest ujawnienie pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstw,  

a w szczególności – wychwycenie elementów wskazujących na zagrożenie upadłością, 

 służy on do rozróżniania przedsiębiorstw o słabej/złej (zagrożenie upadłością) oraz 

zadowalającej kondycji, 

 ujawnienie zagrożeo jest realizowane w ramach danego cyklu badawczego z założonym 

jednookresowym wyprzedzeniem, 

 przyjęta definicja przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością jest wyznaczona 

czynnikami ekonomiki jego funkcjonowania, zawierając w sobie węższe ujęcie prawne, 

 SWO nie jest systemem prognozującym upadłośd, a zidentyfikowane sygnały 

ostrzegawcze mogą byd odczytywane jako składowa prognozy ostrzegawczej. 

Dla realizacji szczegółowych zadao wynikających z przyjętego celu prowadzone jest 

określone wnioskowanie w ramach przyjętych ścieżek badawczych, zawierające zbiory 

metod i narzędzi stosowanych w ramach uporządkowanych etapów postępowania 

badawczego, tj. w zakresie: 

 analizy zmian zbiorowości przedsiębiorstw i ich potencjału ekonomicznego, 

 analizy wszczętych postępowao upadłościowych podmiotów gospodarczych, 

 wieloprzekrojowej analizy zmian kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, 

 analizy stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością według ich klas (wielkośd), 

grup (rodzaj działalności), działów PKD oraz zróżnicowania regionalnego, 

 prognozowania zmian stopnia zagrożenia upadłością. 
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Efektem prowadzonego wielowątkowego wnioskowania na odpowiednich jego 

etapach jest kwantyfikacja, analiza i ocena stopnia zagrożenia upadłością –  wielkości  

i obszarów jego występowania. 

Dla potrzeb oceny zmiany stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością wykorzystane 

zostały –  zbudowane dla indywidualnych potrzeb prowadzonych badao – modele regresji 

logistycznej (MW). Dzięki nim możliwe jest określenie wpływu kluczowych wskaźników 

kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (zmienne objaśniające) na 

prawdopodobieostwo jego upadłości. W wyniku zastosowania oszacowanych modeli regresji 

logistycznej uzyskuje się indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa objętego badaniem, 

ustalone w warunkach bieżącego okresu badawczego (zgodnego z okresem danego raportu 

badawczego) i bieżącego stanu kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wartości 

prawdopodobieostw wystąpienia stanu upadłości przedsiębiorstw w perspektywie jednego 

roku. Agregacja indywidualnych prawdopodobieostw jest podstawą wyznaczenia wartości 

odsetka upadłości przedsiębiorstw, skalowanego względem liczby sądowych postępowao 

upadłościowych. 

Dla oceny stopnia zagrożenia upadłością, na poziomie ogółem, rodzajów działalności 

oraz sekcji PKD, przyjęto trzy jego stopnie9: 

 od 0 do 160 – poziom niski (akceptowalny), 

 powyżej 160 do 200 – poziom ostrzegawczy, 

 powyżej 200 – poziom wysoki. 

Stosowane miary w postaci stopnia zagrożenia upadłością (MW), odsetka upadłości 

(OU) i branżowego barometru upadłości (BBU) są sprowadzone do wspólnej podstawy 

koncepcyjnej i skali wartości, będąc właściwymi dla analizy zjawiska upadłości sensu stricto. 

Prezentacja wartości miary stopnia zagrożenia upadłością (MW) oraz odsetka upadłości (OU) 

dokonywana jest z zastosowaniem przeliczenia na 10.000 przedsiębiorstw (skala ilorazowa). 

Stosowanymi w prowadzonej analizie kryteriami klasyfikacyjnymi przedsiębiorstw są: 

rodzaj działalności (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe) oraz wielkośd 

przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże). Natomiast w ramach prowadzonych ścieżek 

badawczych, na ich odpowiednich etapach, wyróżnione zostały dodatkowe struktury, 

tj. według: układu przedmiotowego (sekcji i działów PKD) oraz formy organizacyjno–prawnej. 

Prowadzone badania z wykorzystaniem opracowanej metody i narzędzi monitorowania 

gospodarki w komponencie mikroekonomicznym, przynoszące jako efekt ocenę zmian stopnia 

zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, zawartą w niniejszym raporcie, są umiejscowione  

w określonych dla projektu ISR ramach czasowych. Przyjętą periodyzacją badao i prezentacji 

ich wyników jest cykl kwartalny, rozpoczynający się od pierwszego kwartału 2007 r., 

                                                           

 
9  Wartości graniczne przedziałów wyznaczono arbitralnie na podstawie analizy wielkości i rozkładów stopnia 

zagrożenia upadłością dla okresu wystąpienia punktów zwrotnych oraz wartości szczytowych (I p. 2007 r. – 
II p. 2012 r.). 
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a kooczący się wraz z ostatnim kwartałem ujętym w danym Raporcie. Raportowanie wyników 

badao jest prowadzone przez okres 42 miesięcy, począwszy od czwartego kwartału 2010 r. 

Wypracowana w toku prac badawczych oraz konsultacji struktura Raportu 

zorientowana jest wokół głównej osi, którą stanowi analiza i ocena zjawiska zagrożenia 

upadłością przedsiębiorstw w ujęciu retrospektywnym oraz zasadniczym – prospektywnym 

(rozdział 3). Poprzedza ją charakterystyka przebiegu, kierunku i intensywności procesu 

upadłości przedsiębiorstw, ujętego w formalne ramy postępowania upadłościowego 

(rozdział 2). W przypadku analizy prospektywnej dokonano oceny stopnia zagrożenia 

przedsiębiorstw upadłością, przy przyjęciu zróżnicowanych kryteriów klasyfikacyjnych 

(według grup i klas przedsiębiorstw) oraz stopni agregacji (zróżnicowanie branżowe według 

działów PKD). Ostatnia częśd prowadzonego wnioskowania dotyczy prognozowania zmian 

stopnia zagrożenia upadłością, jako wzmocnienie i pogłębienie analizy z zastosowaniem 

modeli predykcji upadłości. Na koocu, Raport – dla celów podbudowy podstawowej osi 

badawczej – zawiera szczegółowo opracowane załączniki w postaci analizy zmian liczby  

i potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw (załącznik A). Kolejnym istotnym obszarem 

analizy jest charakterystyka efektywnośc i funkcjonowania przedsiębiorstw,  

z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej (załącznik B). Następnie zaprezentowano 

podstawowe cechy konstrukcyjne i zakres interpretacji wyników z wykorzystania narzędzi 

badawczych w postaci estymowanych modeli regresji logistycznej dla celów predykcji 

stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością (załącznik C). Raport w części koocowej 

posiada właściwe spisy tabel, rysunków i map oraz słownik użytych terminów. 

Zasilenie w informacje procesu analitycznego jest zróżnicowane, w zależności od 

realizowanych ścieżek badawczych i etapów prowadzonych badao. W tym względzie 

dominujące znaczenie ma wykorzystanie informacji z systemu statystyki publicznej (GUS  

w Warszawie). Ponadto zostały wykorzystane bazy o dostępie publicznym (w tym z Monitora 

Sądowego i Gospodarczego), jako uzupełniające informacje dotyczące sytuacji 

przedsiębiorstw w różnych przekrojach klasyfikacyjnych, w tym także bazy komercyjne 

odpowiednio przetworzone, podporządkowane organizacji prowadzonych analiz. 

Ze względu na charakter opracowania, wielośd odwołao związanych z zakresem 

przedmiotowym, podmiotowym i czasowym badao oraz wykorzystanie zbioru 

informacyjnego o powtarzającej się strukturze źródłowej, zrezygnowano z przywoływania 

źródła przy każdym zestawieniu analitycznym, będącym opracowaniem własnym materiału 

źródłowego. Jako podstawowy zbiór informacyjny Raportu wskazano zatem: 

 zapotrzebowane dla celów badao indywidualne bazy danych, opracowane  

i przetwarzane z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej (estymowanie modeli 

predykcyjnych oraz ocena stopnia zagrożenia upadłością) – GUS Warszawa, 

 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej, Rocznik statystyczny województw, Rocznik 

statystyczny przemysłu – GUS Warszawa, 

 Nakłady i wyniki przemysłu, Środki trwałe w gospodarce narodowej, Wyniki 

finansowe podmiotów gospodarczych, Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych, 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej – GUS Warszawa, 
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 Monitor Polski B, Pont Info Gospodarka SśiDP – Pont Info Ltd. Warszawa, 

 Monitor Sądowy i Gospodarczy – Ministerstwo Sprawiedliwości, Ogólnopolski 

Informator Upadłościowy – Coface Poland Warszawa. 

Powyższe uwarunkowania prowadzonego procesu badawczego wskazują, że wyniki 

wnioskowania i formułowane oceny należy uznad za szacunkowe, mieszczące się jednak  

w dopuszczalnych przedziałach odchyleo. Jako szczegółowe cechy tak przeprowadzonego 

badania należy wskazad: 

 okres analizy: I kwartał 2007 r.-II p./IV kw. 2013 r., 

 periodyzacja: kwartalna (przedsiębiorstwa o liczbie pracujących od 50 osób) oraz 

półroczna (przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 – 49 osób), 

 zakres podmiotowy: sektor przedsiębiorstw niefinansowych – badanie pełne 

(podmioty, które złożyły sprawozdanie, liczba pracujących od 10 osób), 

 podstawowe struktury analityczne: rodzaj działalności, wielkośd przedsiębiorstwa, 

 dodatkowe struktury analityczne: układ przedmiotowy (sekcje i działy PKD) oraz 

formy prawno–organizacyjne, 

 ścieżki i obszary badawcze: 

– zmiany strukturalne, potencjał ekonomiczny – przedsiębiorstwa niefinansowe, 

wielkości zagregowane, 

– upadłośd podmiotów gospodarczych, przy przyjęciu definicji prawnej procesu 

upadłości, z wyłączeniem zmian aktywności – ogół podmiotów gospodarczych, 

badanie pełne, wielkości przetworzone, pierwotne i indywidualne, 

– analiza efektywności funkcjonowania – przedsiębiorstwa niefinansowe, wielkości 

zagregowane, 

– analiza zmian stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, wraz  

z prognozowaniem, przedsiębiorstwa niefinansowe, badanie pełne, indywidualne 

bazy danych, opracowane i przetwarzane z zachowaniem zasad tajemnicy 

statystycznej. 

  



 

System Wczesnego Ostrzegania ISR – Raport Mikro XIII, wrzesieo 2014 r. 

26 

2. ANALIZA STANU I ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ 

Celem badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w komponencie 

mikroekonomicznym jest ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-

finansowej podmiotów, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością, 

przy wykorzystaniu zdefiniowanych ścieżek badawczych, metod i narzędzi analitycznych,  

w tym estymowanych modeli predykcji upadłości.10 

Oszacowanie stopnia zagrożenia upadłością zostało przeprowadzone dla okresu  

II p. 2013 r./IV kw. 2013 r. Okres prognozowania objął I p. 2014 r. i II p. 2014 r./I kw. 2014 r. 

 i IV kw. 2014 r. Przyjętym układem przekrojowym jest zróżnicowanie przedsiębiorstw 

względem rodzaju prowadzonej działalności (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe  

i usługowe) oraz dodatkowo obliczono wartości stopnia zagrożenia dla wybranych, 

wiodących sekcji (działów GN) według klasyfikacji PKD. Drugim kryterium zbudowanego 

układu przekrojowego jest klasa wielkości przedsiębiorstw (małe, średnie i duże). 

Oszacowania wartości stopnia zagrożenia upadłością dokonano z wykorzystaniem modeli 

specyficznych, dopasowanych do rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa. 

Podlegające analizie wyniki oszacowania stopnia zagrożenia upadłością zostały 

obliczone na wielkościach indywidualnych dla zbioru przedsiębiorstw niefinansowych 

o liczbie pracujących od 10 osób (51.269 podmiotów ogółem w II p. 2013 r., w tym 33.820 

małych, 13.559 średnich i 3.150 dużych). 

2.1. WIODĄCE KIERUNKI ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ 

Sytuację w klasie przedsiębiorstw dużych w II p. 2013 r. należy ocenid ostrożnie  

– wystąpiło zwiększenie stopnia zagrożenia upadłością w stosunku do analogicznego okresu 

ubiegłego roku (+9,6%). Widoczny, systematyczny wzrost zagrożenia trwał od II p. 2010 r. do 

I p. 2013 r. W przypadku przedsiębiorstw średnich także odnotowad należy systematyczny 

wzrost zagrożenia do I p. 2012 r., a obecnie kształtuje się ono na zbliżonym poziomie  

w ujęciu r/r (+1,1%). Wyróżnione jako klasa przedsiębiorstwa małe charakteryzują się w II p. 

2013 r. zmniejszeniem zagrożenia w ujęciu r/r (-9,5%), przy naprzemiennych zmianach 

wielkości historycznych z okresu na okresu. 

Znamienną obserwacją jest zejście przedsiębiorstw małych poniżej poziomów 

zagrożenia w II p. 2013 r. właściwych dla klas wielkości przedsiębiorstw średnich i dużych. 

  

                                                           

 
10  Podstawowe informacje dotyczące estymowanych modeli predykcji upadłości oraz zasad interpretacji 

uzyskanych wyników zamieszczono w Załączniku C do niniejszego raportu, natomiast szerzej w opracowaniu 
Metody i narzędzia monitorowania gospodarki w komponencie mikroekonomicznym. 
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Rysunek 10. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. według klas wielkości 

Uwagi: wartośd „Ogółem” dla poszczególnych klas przedsiębiorstw ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości 
obliczonej dla poszczególnych rodzajów działalności. 

Źródło: opracowanie własne. 

Z punktu widzenia rodzaju działalności sytuacja przedsiębiorstw w zakresie stopnia 

zagrożenia upadłością skłania do ostrożnej oceny w zakresie działalności usługowej – w II p. 

2013 r. nastąpił wzrost zagrożenia o +10,0 r/r. Ten rodzaj działalności wykazuje najwyższy 

poziom zagrożenia i ciągły – a od II p. 2010 r. do I p. 2013 r. intensywny – wzrost zagrożenia. 

W produkcji nastąpiło nieznaczne zmniejszenie zagrożenia r/r (sytuacja stabilna od I p. 2010 

r.), natomiast w handlu miał miejsce spadek o -6,9% r/r (naprzemienne zmiany). 

Rysunek 11. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie 

I p. 2007 r. -II p. 2013 r. według rodzaju działalności 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykonane analizy w zakresie zmian stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw 

według rodzaju działalności oraz klas wielkości są podstawą sformułowania oceny dotyczącej 

całej zbiorowości przedsiębiorstw. Sytuacja, jaka zaistniała w II p. 2013 r., potwierdza 

sformułowane uprzednio przewidywania w zakresie poprawy wyników w ujęciu do okresu 

poprzedniego (–9,6%), wykazujące poziom nieznacznie wyższy w stosunku do analogicznego 

okresu ubiegłego roku (+2,9%). 
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2.2. ZAGROŻENIE W UJĘCIU OCENY POZIOMU OGÓLNEGO – PROGNOZY  
I SCENARIUSZE 

Będące przedmiotem estymacji i obecnego wykorzystania modele stopnia zagrożenia 

upadłością (MW) bazują na wielkościach indywidualnych zbiorowości analizowanych 

przedsiębiorstw. W stosunku jednak do poprzednio estymowanych i wykorzystywanych 

modeli bazujących na wielkościach zagregowanych (SZU) nie wystąpiły żadne istotne zmiany 

wskazao odnoszące się do poziomu, siły czy też kierunku i natężenia zmian stopnia 

zagrożenia upadłością. Krzywe wartości SZU oraz MW mają zbliżony przebieg (współczynnik 

korelacji liniowej r=0,97), a linie trendów – prawie równoległy względem siebie. 

Otrzymane wyniki z zastosowaniem nowej klasy modeli oraz bazujące na wielkościach 

indywidualnych potwierdzają formułowane dotychczas wnioski z wykorzystaniem modeli 

bazujących na wielkościach zagregowanych, a tym samym wysoką ich wartośd użytkową  

w ocenie stopnia zagrożenia upadłością. 

Rysunek 12. Analiza porównawcza wartości stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw ogółem 

w okresie I p. 2007 r.-II p. 2014 r. z wykorzystaniem modeli SZU (wielkości agregowane) oraz MW 

(wielkości indywidualne) 

 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. Niebieska linia kreskowana prezentuje prognozy. 

Źródło: opracowanie własne.  

W ramach ilościowej analizy niepewności związanej z prognozami stopnia zagrożenia 

upadłością posłużono się narzędziami analizy scenariuszowej – oprócz scenariusza 

neutralnego skonstruowano scenariusz pesymistyczny oraz optymistyczny. W tym celu 

wykorzystano dolne i górne granice przedziału ufności (o wartości 80%, przy niezbędnej 

korekcie obserwacji odstających) dla prognozowanej wielkości stopnia zagrożenia 
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upadłością, powstałe w oparciu o analizę historycznych odchyleo stopnia zagrożenia 

upadłością względem odsetka sądowych postępowao upadłościowych.  

Ustalona w warunkach II p. 2013 r. wartośd miary stopnia zagrożenia upadłością była 

wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o +2,9% i wyniosła 178 (spadek  

w stosunku do poprzedniego półrocza wyniósł -9,6%). Wartośd tę tworzą wyniki oceny 

stopnia zagrożenia przedsiębiorstw usługowych (udział w ogółem 40,6%), produkcyjnych 

(44,9%) i handlowych (14,5%). Postępujące zmiany w rodzajach działalności, sekcjach  

i działach PKD dają podstawę formułowania neutralnej ogólnej oceny – prawdopodobna 

stabilizacja sytuacji w 2014 r.  

Odnotowany niewielki, ale wzrost zagrożenia upadłością wpływa także – jako jego 

skutek – na istotne ograniczenie dynamiki wzrostu liczby i odsetka wszczętych sądowych 

postępowao upadłościowych przedsiębiorstw w perspektywie najbliższego roku. Stopieo 

tych zmian uzależniony będzie także od możliwego wyczerpywania się zasobu złożonych 

wniosków, zmian relacji liczby wszczętych postępowao do wniosków oraz czasu trwania 

procedur formalnych. Uwzględnid również należy znaczne już „skonsumowanie” liczby 

postępowao w działach szczególnie zagrożonych. 

Rysunek 13. Stopieo zagrożenia upadłością przedsiębiorstw ogółem w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2014 r. 

 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. Uwzględniono korektę historycznego naliczenia wartości. Wartości dla scenariusza 

optymistycznego oznaczone są kolorem zielonym, a dla pesymistycznego – kolorem czerwonym. 

Źródło: opracowanie własne. 

W ocenie dalszego możliwego przebiegu (kolejna perspektywa roczna do II p. 2014 r.) zmian 

stopnia zagrożenia upadłością scenariusz neutralny przewiduje możliwy istotny spadek stopnia 

zagrożenia upadłością w I p. 2014 r. (poziom 175, -11,2% r/r) oraz wartośd dla II p. 2014 r. 
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analogiczną jak z okresu II p. 2013 r. (178). Oznacza to oczekiwaną stabilizację sytuacji 

przedsiębiorstw w 2014 r. Scenariusz pesymistyczny zakłada uzyskanie w II p. 2014 r. poziomu 

wyższego (189, +6,2% r/r) niż w II p. 2013 r., a dla najbliższego okresu półrocznego (I p. 2014 r.) 

wzrost stopnia zagrożenia upadłością względem obecnego półrocza (186, +4,5% p/p). Scenariusz 

optymistyczny, wobec oczekiwanej poprawy ogólnej sytuacji przedsiębiorstw w I p. 2014 r., nakreśla 

obniżenie stopnia zagrożenia o -7,9% p/p w I p. 2014  r. oraz o 6,2% r/r w II p. 2014 r.11. 

 Empiryczną weryfikacją oceny zmian ogólnej kondycji analizowanego sektora 

przedsiębiorstw wyrażonej miarą stopnia zagrożenia upadłością (MW) jest analiza 

porównawcza względem kształtowania się odsetka sądowych postępowao 

upadłościowych12. 

Rysunek 14. Stopieo zagrożenia upadłością przedsiębiorstw oraz odsetek liczby wszczętych 

sądowych postępowao upadłościowych przedsiębiorstw ogółem w okresie I p. 2008 r.-II p. 2014 r. 

 

Uwagi: jak do poprzedniego rysunku. 

Źródło: opracowanie własne. 

Przebieg krzywej i wartości stopnia zagrożenia upadłością (MW) są wysoce 

skorelowane z odsetkiem liczby wszczętych sądowych postępowao upadłościowych 

                                                           

 
11

  Ponieważ prognozowane wartości opisują możliwy stan analizowanego sektora przedsiębiorstw 
wperspektywie dwóch lat (roczna prognoza wartości czynników określających stopieo zagrożenia jako 
prawdopodobieostwo zagrożenia upadłością w kolejnym rocznym horyzoncie czasu), stąd przy wzroście 
zmienności ich sytuacji oraz uwzględniając cel projektowy i właściwości Systemu Wczesnego Ostrzegania 
w ramach ISR (ocena krótkoterminowa, roczna, prognoza ostrzegawcza), prognozy te należy uznad wyłącznie 
jako wskazujące ogólnie możliwy kierunek dalszych zmian stopnia zagrożenia upadłością. 

12  Oceny należy dokonywad jednak z uwzględnieniem różnic w treści merytorycznej obu miar oraz 
czynników oddziałujących na każdą z analizowanych kategorii – miara MW odzwierciedla stan ekonomiczny 
względem punktu odniesienia w postaci upadłości, natomiast odsetek sądowych postępowao 
upadłościowych opisuje przebieg procedur administracyjnych związanych z upadłością przedsiębiorstwa. 
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(współczynnik korelacji liniowej r=0,82). Dla I p. 2013 r. oraz II p. 2013 r. wartości obu miar 

osiągnęły w zasadzie ten sam poziom. Linia trendu dla sądowych postępowao 

upadłościowych wyznacza wartości bliższe górnej granicy przedziału ograniczonego 

prognozowanymi wartościami miary stopnia zagrożenia upadłością, tj. wariantem 

pesymistycznym i optymistycznym. 

2.3. ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU RODZAJÓW 
DZIAŁALNOŚCI 

Sytuacja w produkcji oraz handlu (w tym ostatnim znaczne wahania sezonowe) jest  

w ostatnich okresach stabilna, w kierunku nieznacznej poprawy (odpowiednio: 0,0% oraz  

-6,9% r/r) i takie są również przewidywania dla prognozowanych okresów. Tylko działalnośd 

usługowa zaznaczyła się w II p. 2013 r. wzrostem stopnia zagrożenia (+10,0% r/r). Dla tego 

rodzaju działalności przewidywane do kooca II p. 2014 r. zmiany wskazują na oczekiwane  

w ramach scenariusza neutralnego wzrosty stopnia zagrożenia, o niższej jednak dynamice jak 

dotychczas (do poziomu 242, +5,2% r/r). 

Tabela 2. Oszacowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie 

II p. 2012 r.-II p. 2013 r. według rodzaju działalności 

 

Źródło: opracowanie własne.  

  

Rodzaj przedsiębiorstw III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013

Produkcyjne 168 168 168

Handlowe 131 151 122

Usługowe 209 271 230
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Rysunek 15. Zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

II p. 2011 r.-II p. 2014 r. według rodzaju działalności 

 

Uwagi: strzałka prawa – zmiana okres/okres, strzałka lewa – zmiana r/r. Dla budownictwa skala prawa 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 16. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2014 r. według rodzaju działalności 

 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej dla poszczególnych  
rodzajów działalności. Wartości dla scenariusza optymistycznego oznaczone są kolorem zielonym,  

a dla pesymistycznego – kolorem czerwonym. 

Źródło: opracowanie własne.  
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W działalności produkcyjnej sytuacja normuje się po okresie wzrostu stopnia 

zagrożenia (od II p. 2011 r.), stąd też scenariusz optymistyczny i pesymistyczny wyznaczają 

wąski przedział wartości możliwych do zaobserwowania zmian do II p. 2014 r. (od 156 do 

168), przy oczekiwanych zmianach wartości dla scenariusza neutralnego odpowiednio: -3,0% 

r/r oraz -3,6% r/r. Podobny wniosek można sformułowad dla działalności handlowej 

(przedział od 112 do 130, odpowiednio zmiany: -9,3% oraz -0,8%), przy uwzględnieniu jej 

specyfiki (zmiany naprzemienne – wzrosty zagrożenia w pierwszych półroczach). Oczekiwana 

poprawa dotyczy działalności usługowej – możliwe zatrzymanie intensywnego wzrostu 

zagrożenia w scenariuszu neutralnym dla prognozowanego okresu (przedział od 221 do 263, 

odpowiednio zmiany: -19,6% oraz +5,2%). 

Tabela 3. Porównanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw oraz liczby pracujących  

w II p. 2013 r. według rodzaju działalności 

 

 Źródło: opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki w zakresie oszacowania stopnia zagrożenia upadłością mogą byd 

podstawą dalszego wnioskowania poprzez ocenę badanego zjawiska względem zmian liczby 

pracujących. Kategorię tę można uznad za jedną z podstawowych, zarówno w zakresie 

skutków, jak również potencjalnego zagrożenia, związanego ze zmianami poziomu 

zagrożenia upadłością. 

W sposób ostrożny należy podchodzid do oceny zmian w przedsiębiorstwach 

produkcyjnych, bowiem posiadają one największy udział w liczbie pracujących (47,6%). W tej 

grupie odnotowano jednak stabilizację warunków od II p. 2011 r. W działalności handlowej 

stopieo zagrożenia także ustabilizował się od I p. 2012 r., pomimo występujących wahao 

sezonowych. Ograniczenia niekorzystnej dotychczas sytuacji można oczekiwad  

w przedsiębiorstwach usługowych, przy wysokim udziale w liczbie pracujących (31,3%). 

Możliwe jest bowiem zatrzymanie intensywnego wzrostu zagrożenia w scenariuszu 

neutralnym dla prognozowanego okresu najbliższych dwóch półroczy.  

  

Rodzaj przedsiębiorstw Stopień zagrożenia Pracujący (udział) Pracujący (liczba)

Produkcyjne 168 47,6% 2 192 589

Handlowe 122 21,1% 973 953

Usługowe 230 31,3% 1 439 765
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2.4. STATYSTYKI OPISOWE PRZEKROJU RODZAJU DZIAŁALNOŚCI 

Wartośd średnia stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw produkcyjnych  

w II p. 2013 r. wyniosła 167,7, podczas gdy rok wcześniej była równa 167,8 – oznacza to brak 

zmiany rok do roku. Wartośd dziewiątego decyla stopnia zagrożenia upadłością zmalała  

w tym okresie z 267 do 252, czyli o 6%. Można więc zauważyd, że sytuacja przedsiębiorstw 

produkcyjnych o relatywnie najwyższym zagrożeniu upadłością polepszyła się na przestrzeni 

ostatniego roku. 

Rozkład stopnia zagrożenia upadłością charakteryzuje się znaczną asymetrią 

prawostronną. W tego typu rozkładach wartośd średnia jest zauważalnie większa od 

mediany, czyli wartości środkowej. W rozkładach asymetrycznych prawostronnie zazwyczaj 

obserwuje się, że wartośd średnia jest silnie kształtowana poprzez relatywnie niewielką częśd 

analizowanej zbiorowości o największych wartościach badanej cechy, w tym przypadku  

– stopnia zagrożenia upadłością. Należy zaznaczyd, że ta ogólna obserwacja dotyczy nie tylko 

przedsiębiorstw produkcyjnych, lecz również pozostałych analizowanych rodzajów 

działalności oraz sekcji PKD (działów GN). 

Analiza rozkładu decylowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych wskazuje na wysokie 

wartości decyla ósmego oraz dziewiątego (panel H na rysunku blokowym), które to  

w znacznej mierze przyczyniły się do ukształtowania również wysokiej wartości średniej, 

zlokalizowanej między decylem siódmym i ósmym. W rezultacie 20% przedsiębiorstw 

badanej grupy w dużej mierze wyznacza kierunek i natężenie zmian stopnia zagrożenia, 

mierzonego syntetycznie za pomocą wartości średniej, którą to uznaje się za reprezentującą 

ogólną sytuację w całej badanej zbiorowości przedsiębiorstw. 

Dystrybuanta rozkładów dla dwóch okresów porównawczych (II p. 2012 r. oraz  

II p. 2013 r.) uległa niewielkim zmianom (panel C oraz E). Zaobserwowano, że rozstępy 

między kolejnymi decylami zmalały o około 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 

poprzedniego (panel D). Rozpiętośd między decylem dziewiątym a pierwszym – a zatem dla 

80% dokonanych obserwacji – zmalała z poziomu 226 w II p. 2012 r. do 214 w II p. 2013 r.  

(-5,3%). Zakres wahao wartości decyla dziewiątego (różnica między maksimum a minimum 

jego wartości w całym badanym przedziale czasu) wynosi 73 i jest szerszy od zakresu wahao 

wartości średniej wynoszącej 39, tj. o 87,1%. Odchylenie standardowe wykazuje 

naprzemienne wahania, bez wyraźnej tendencji, przy braku istotnej korelacji ze zmianami 

wartości średniej (współczynnik korelacji liniowej r=0,32). 

  



 

System Wczesnego Ostrzegania ISR – Raport Mikro XIII, wrzesieo 2014 r. 

35 

Rysunek 17. Statystyki opisowe stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkcyjnych  

w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r.  

Uwagi: A – szereg czasowy wartości średniej i odchylenia standardowego, B – szereg czasowy wartości średniej, decyla 
dziewiątego oraz relacji maksimum do wartości średniej, C – wartości decyli dla dwóch okresów porównawczych,  
D – zmiana rozstępów międzydecylowych dla dwóch okresów porównawczych, E – dystrybuanta rozkładu dla dwóch 
okresów porównawczych, F – szereg czasowy odchyleo dodatnich decyli od średniej oraz szereg rozstępu między decylem 
dziewiątym a pierwszym, G – szereg czasowy wartości średniej, przedziału górnego (średnia + odch. std.) i dolnego (średnia 
– odch. std.) oraz decyla dziewiątego, H – szereg czasowy rozkładu decylowego. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Wartośd średnia stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw handlowych w II p. 

2013 r. wyniosła 121,7, podczas gdy w II p. 2012 r. wynosiła 130,8, co stanowi spadek o 7,5%. 

Wartośd dziewiątego decyla stopnia zagrożenia upadłością w II p. 2013 r. wyniosła 184,8, 

podczas gdy w II p. 2012 r. wynosiła 193,4 (spadek o 4,4%). Można zatem powiedzied, że 

sytuacja wśród przedsiębiorstw handlowych o relatywnie najwyższym zagrożeniu upadłością 

poprawiła się w mniejszym stopniu w porównaniu do przedsiębiorstw handlowych  

o przeciętnym zagrożeniu upadłością. 

Analiza rozkładu decylowego dla przedsiębiorstw handlowych wskazuje na wysokie 

wartości decyla ósmego oraz dziewiątego (panel H na rysunku blokowym), które to  

w znacznej mierze przyczyniły się do ukształtowania również wysokiej wartości średniej 

zlokalizowanej między decylem siódmym i ósmym. W rezultacie, podobnie jak miało to 

miejsce wśród przedsiębiorstw produkcyjnych, 20% przedsiębiorstw badanej grupy w dużej 

mierze wyznacza kierunek i natężenie zmian stopnia zagrożenia mierzonego syntetycznie za 

pomocą wartości średniej. 

Dystrybuanta rozkładów dla dwóch okresów porównawczych (II p. 2012 r. oraz  

II p. 2013 r.) uległa niewielkim zmianom (panel C oraz E), chod były to zmiany nieco większe 

niż w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych. Zaobserwowano, że rozstępy między 

kolejnymi decylami zmalały średnio o około 6% w porównaniu z analogicznym okresem roku 

poprzedniego (rysunek D). Rozpiętośd między decylem dziewiątym a pierwszym – a zatem 

dla 80% dokonanych obserwacji – zmalała ze 142 w II p. 2012 r. do 135 w II p. 2013 r.  

(o 4,3%). 

Odchylenie standardowe wykazywało się gasnącą tendencją wzrostową w badanym 

okresie (panel A) i jego wartości w sposób zauważalny korelowały z wartościami średniej 

wartości stopnia zagrożenia (współczynnik korelacji liniowej r=0,49). Jako wniosek można 

przyjąd, że w okresach zwiększonego zagrożenia upadłością (mierzonego średnią) również 

wzrastało zróżnicowanie zagrożenia upadłością poszczególnych przedsiębiorstw. 
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Rysunek 18. Statystyki opisowe stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw handlowych  

w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r. 

Uwagi: A – szereg czasowy wartości średniej i odchylenia standardowego, B – szereg czasowy wartości średniej, decyla 
dziewiątego oraz relacji maksimum do wartości średniej, C – wartości decyli dla dwóch okresów porównawczych,  
D – zmiana rozstępów międzydecylowych dla dwóch okresów porównawczych, E – dystrybuanta rozkładu dla dwóch 
okresów porównawczych, F – szereg czasowy odchyleo dodatnich decyli od średniej oraz szereg rozstępu między decylem 
dziewiątym a pierwszym, G – szereg czasowy wartości średniej, przedziału górnego (średnia + odch. std.) i dolnego (średnia 
– odch. std.) oraz decyla dziewiątego, H – szereg czasowy rozkładu decylowego. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Wartośd średnia stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw usługowych w II p. 

2013 r. wyniosła 230,5, podczas gdy w II p. 2012 r. wynosiła 208,6, co stanowi wzrost  

o 10,5%. Wartośd dziewiątego decyla stopnia zagrożenia upadłością w II p. 2013 r. wyniosła 

373,2, podczas gdy w II p. 2012 r. wynosiła 349,9 (wzrost o 6,7%). Można więc zauważyd, że 

sytuacja przedsiębiorstw usługowych o relatywnie najwyższym zagrożeniu upadłością 

pogorszyła się na przestrzeni ostatniego roku w zbliżonym stopniu jak wśród przedsiębiorstw 

usługowych o przeciętnym zagrożeniu upadłością. 

Analiza rozkładu decylowego dla przedsiębiorstw usługowych wskazuje na wysokie 

wartości decyla ósmego oraz dziewiątego (panel H na rysunku blokowym), które to  

w znacznej mierze przyczyniły się do ukształtowania również wysokiej wartości średniej 

zlokalizowanej między decylem siódmym i ósmym, podobnie jak miało to miejsce wśród 

przedsiębiorstw produkcyjnych czy handlowych. W rezultacie – analogicznie do grupy 

przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych – 20% przedsiębiorstw badanej grupy w dużej 

mierze wyznacza kierunek i natężenie zmian stopnia zagrożenia mierzonego syntetycznie za 

pomocą wartości średniej. 

Dystrybuanta rozkładów dla dwóch okresów porównawczych (II p. 2012 r. oraz II p. 

2013 r.) uległa niewielkim zmianom (panel C oraz E), chod były to zmiany o odwrotnym 

kierunku niż w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych. 

Zaobserwowano, że rozstępy między kolejnymi decylami wzrosły średnio o 7%  

w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (panel D). Rozpiętośd między 

decylem dziewiątym a pierwszym – a zatem dla 80% dokonanych obserwacji – wzrosła 

z 284,4 w II p. 2012 r. do 303,7 w II p. 2013 r. (o 6,8%). 

Odchylenie standardowe wykazywało się wyraźną tendencją wzrostową w badanym 

okresie (panel A) i jego wartości w sposób zauważalny korelowały z wartościami średniej 

wartości stopnia zagrożenia (współczynnik korelacji liniowej r=0,64). Jako wniosek można 

przyjąd, że w okresach zwiększonego zagrożenia upadłością (mierzonego średnią) również 

wzrastało zróżnicowanie zagrożenia upadłością poszczególnych przedsiębiorstw. 
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Rysunek 19. Statystyki opisowe stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw usługowych  

w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r.  

Uwagi: A – szereg czasowy wartości średniej i odchylenia standardowego, B – szereg czasowy wartości średniej, decyla 
dziewiątego oraz relacji maksimum do wartości średniej, C – wartości decyli dla dwóch okresów porównawczych,  
D – zmiana rozstępów międzydecylowych dla dwóch okresów porównawczych, E – dystrybuanta rozkładu dla dwóch 
okresów porównawczych, F – szereg czasowy odchyleo dodatnich decyli od średniej oraz szereg rozstępu między decylem 
dziewiątym a pierwszym, G – szereg czasowy wartości średniej, przedziału górnego (średnia + odch. std.) i dolnego (średnia 
– odch. std.) oraz decyla dziewiątego, H – szereg czasowy rozkładu decylowego. 

Źródło: opracowanie własne.  
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2.5. ANALIZA ZAGROŻENIA W UJĘCIU WIODĄCYCH SEKCJI PKD 

W ramach wybranych sekcji PKD (działów GN) poprawa sytuacji wystąpiła w II p. 2013 

r. w przypadku budownictwa i handlu (omówione powyżej). Wzrost stopnia zagrożenia 

upadłością w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dotyczył w niewielkim 

stopniu przemysłu (+0,6%), natomiast w bardzo wysokim – transportu i gospodarki 

magazynowej (+24,3%) oraz informacji i komunikacji (+41,5%). W przypadku transportu  

i gospodarki magazynowej w 2013 r. nastąpiło zerwanie dotychczasowej prawidłowości 

wykazywania niższych stanów zagrożenia w każdym pierwszym półroczu danego roku.  

W informacji i komunikacji odnotowany znaczny wzrost zagrożenia w II p. 2013 r. do 

poziomu 191 nie znajduje żadnej analogii w okresach przeszłych, przy średnim poziomie dla 

okresu historycznego I p. 2007 r. – I p. 2012 r. wynoszącym zaledwie 119. 

Tabela 4. Oszacowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie II p. 2012 r.-II p. 

2013 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Powyższe wyniki wnioskowania są podstawą do sformułowania bieżącej, ostrożnej 

oceny. Zmierza ona w kierunku oceny neutralnej dla okresów przyszłych w przypadku 

budownictwa, transportu i gospodarki magazynowej (znaczna amplituda wahao) oraz 

informacji i komunikacji. 

Pozytywna jest ocena sytuacji w przemyśle (obecny wzrost +0,6% r/r), przechodzącym 

do stanu stabilizacji (scenariusz pesymistyczny) lub – co bardziej prawdopodobne, 

wykazującym poprawę (scenariusz neutralny) – oczekiwane zmiany -3,6% r/r w I p. 2014 r. 

oraz -3,6% w II p. 2014 r. r/r. Również poprawy sytuacji oczekiwad należy w handlu  

– odpowiednio: -12,7% oraz -0,8%. 

  

Rodzaj działalności III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013

Przemysł 166 167 167

Budownictwo 284 383 276

Handel 131 151 122

Transport i gosp mag. 222 233 276

Informacja i komunikacja 135 213 191
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Rysunek 20. Zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie 

I p. 2011 r.-II p. 2014 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN)  

 

Uwagi: strzałka prawa – zmiana okres/okres, strzałka lewa – zmiana r/r. Dla budownictwa skala prawa. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 21. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2014 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN) 

 

Uwagi: wartości dla scenariusza optymistycznego oznaczone są kolorem zielonym, a dla pesymistycznego – kolorem 
czerwonym. Prezentacja wartości dla handlu została ujęta w opisie rodzajów działalności. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.6. STATYSTYKI OPISOWE PRZEKROJU SEKCJI PKD 

Wartośd średnia stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw przemysłowych  

w II p. 2013 r. wyniosła 167,2, podczas gdy rok wcześniej była równa 166,3 – oznacza to brak 

zmiany rok do roku. Wartośd dziewiątego decyla stopnia zagrożenia upadłością w II p. 2013 r. 

wyniosła 253,6, podczas gdy w II p. 2012 r. wynosiła 255,5 (spadek o 0,7%). Zatem skala 

zmian wśród przedsiębiorstw przemysłowych o relatywnie najwyższym zagrożeniu 

upadłością była zbliżona do przedsiębiorstw przemysłowych o przeciętnym zagrożeniu 

upadłością. 

Analiza rozkładu decylowego dla przedsiębiorstw przemysłowych wskazuje na wysokie 

wartości decyla ósmego oraz dziewiątego (panel H na rysunku blokowym), które to  

w znacznej mierze przyczyniły się do ukształtowania również wysokiej wartości średniej 

zlokalizowanej między decylem siódmym i ósmym. 

Dystrybuanta rozkładów dla dwóch okresów porównawczych (II p. 2012 r. oraz II p. 

2013 r.) uległa bardzo niewielkim zmianom (panel C oraz E). Jedynie rozstęp między decylem 

czwartym i trzecim wzrósł o 7,1% r/r (panel D), jednak zmiana ta nie niesie ze sobą znaczącej 

informacji merytorycznej. Pozostałe rozstępy międzydecylowe uległy zdecydowanie 

mniejszym zmianom. Rozpiętośd między decylem dziewiątym a pierwszym również pozostała 

na podobnym poziomie (216,8 w II p. 2012 r., 217,6 w II p. 2013 r.). 

Odchylenie standardowe wykazywało się brakiem tendencji rozwojowej, utrzymując 

się w badanym okresie średnio na poziomie 70 (panel A). W rezultacie odchylenie 

standardowe w niewielkim stopniu korelowało z wartościami średniego stopnia zagrożenia 

(współczynnik korelacji liniowej r=0,29). Zatem brak jest istotnego związku między stanami 

zwiększonego bądź też zmniejszonego stopnia zagrożenia upadłością (mierzonego średnią)  

a stopniem zróżnicowania zagrożenia upadłością poszczególnych przedsiębiorstw.  
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Rysunek 22. Statystyki opisowe stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw przemysłowych 

w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r.  

Uwagi: A – szereg czasowy wartości średniej i odchylenia standardowego, B – szereg czasowy wartości średniej, decyla 
dziewiątego oraz relacji maksimum do wartości średniej, C – wartości decyli dla dwóch okresów porównawczych,  
D – zmiana rozstępów międzydecylowych dla dwóch okresów porównawczych, E – dystrybuanta rozkładu dla dwóch 
okresów porównawczych, F – szereg czasowy odchyleo dodatnich decyli od średniej oraz szereg rozstępu między decylem 
dziewiątym a pierwszym, G – szereg czasowy wartości średniej, przedziału górnego (średnia + odch. std.) i dolnego (średnia 
– odch. std.) oraz decyla dziewiątego, H – szereg czasowy rozkładu decylowego. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Wartośd średnia stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw budowlanych  

w II p. 2013 r. wyniosła 275,8 i zmalała o 2,9% r/r. Wartośd dziewiątego decyla stopnia 

zagrożenia upadłością w II p. 2013 r. wyniosła 459, podczas gdy w II p. 2012 r. wynosiła 461 

(brak zmiany). 

Analiza rozkładu decylowego dla przedsiębiorstw budowlanych wskazuje na wysokie 

wartości decyla ósmego oraz dziewiątego (panel H na rysunku blokowym), które to  

w znacznej mierze przyczyniły się do ukształtowania również wysokiej wartości średniej 

zlokalizowanej między decylem siódmym i ósmym. Dystrybuanta rozkładów dla dwóch 

okresów porównawczych (II p. 2012 r. oraz II p. 2013 r.) uległa niewielkim zmianom (panel   

C oraz E). Jedynie rozstęp między decylem 6 oraz 5 zmalał o 9,8% r/r (panel D), jednak 

zmiana ta nie niesie ze sobą znaczącej informacji merytorycznej. Pozostałe rozstępy 

międzydecylowe uległy zdecydowanie mniejszym zmianom. Rozpiętośd między decylem 

dziewiątym a pierwszym również pozostała na podobnym poziomie (371,7 w II p. 2012 r., 

372,5 w II p. 2013 r.). 

Odchylenie standardowe wykazywało się silną tendencją wzrostową w badanym 

okresie (panel A) i jego wartości w sposób wyraźny korelowały ze zmianami średniej wartości 

stopnia zagrożenia (współczynnik korelacji liniowej r=0,62). W okresach zwiększonego 

zagrożenia upadłością (mierzonego średnią) wzrastało zatem także zróżnicowanie zagrożenia 

upadłością poszczególnych przedsiębiorstw. 
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Rysunek 23. Statystyki opisowe stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw budowlanych  

w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r.  

Uwagi: A – szereg czasowy wartości średniej i odchylenia standardowego, B – szereg czasowy wartości średniej, decyla 
dziewiątego oraz relacji maksimum do wartości średniej, C – wartości decyli dla dwóch okresów porównawczych,  
D – zmiana rozstępów międzydecylowych dla dwóch okresów porównawczych, E – dystrybuanta rozkładu dla dwóch 
okresów porównawczych, F – szereg czasowy odchyleo dodatnich decyli od średniej oraz szereg rozstępu między decylem 
dziewiątym a pierwszym, G – szereg czasowy wartości średniej, przedziału górnego (średnia + odch. std.) i dolnego (średnia 
– odch. std.) oraz decyla dziewiątego, H – szereg czasowy rozkładu decylowego. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Wartośd średnia stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw transportowych  

w II p. 2013 r. wyniosła 276,3 i wzrosła względem II p. 2012 r., kiedy wynosiła 222,3, o 24,3% 

r/r. Jest to jeden z największych zaobserwowanych wzrostów w badanych grupach 

rodzajowych i sekcjach PKD przedsiębiorstw. Wartośd dziewiątego decyla stopnia zagrożenia 

upadłością w II p. 2013 r. wyniosła 410, podczas gdy w II p. 2012 r. wynosiła 333 (wzrost  

o 23,1%). Wynika z tego, że skala zmian wśród przedsiębiorstw transportowych o relatywnie 

najwyższym zagrożeniu upadłością była podobna do skali zmian wśród przedsiębiorstw 

transportowych o przeciętnym zagrożeniu upadłością. 

Analiza rozkładu decylowego dla przedsiębiorstw transportowych wskazuje na wysokie 

wartości decyla ósmego oraz dziewiątego (panel H rysunku blokowego), które to w znacznej 

mierze przyczyniły się do ukształtowania również wysokiej wartości średniej zlokalizowanej 

między decylem siódmym i ósmym. Dystrybuanta rozkładów dla dwóch okresów 

porównawczych (II p. 2012 r. oraz II p. 2013 r.) uległa dużym zmianom (panel C oraz E),  

w zasadzie każdy decyl wyraźnie zmienił swoją wartośd. Wynikiem zmiany rozkładu 

decylowego było zaobserwowanie, że rozstępy międzydecylowe (panel D) wyraźnie wzrosły 

– przeciętnie o 26%. Rozpiętośd między decylem dziewiątym a pierwszym wzrosła z poziomu 

249,7 w II p. 2012 r. do 308,6 w II p. 2013 r., tj. o 23,6%. Odchylenie standardowe 

wykazywało się brakiem wyraźnej tendencji wzrostowej w badanym okresie (panel A), lecz 

jego wartości w sposób zauważalny korelowały z poziomami średniej wartości stopnia 

zagrożenia (współczynnik korelacji liniowej r=0,53). Zatem w okresach zwiększonego 

zagrożenia upadłością (mierzonego średnią) wzrastało również zróżnicowanie zagrożenia 

upadłością poszczególnych przedsiębiorstw. 

  



 

System Wczesnego Ostrzegania ISR – Raport Mikro XIII, wrzesieo 2014 r. 

47 

A    B 

C    D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E    F 

G    H 

A    B 

C    D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E    F 

G    H 

Rysunek 24. Statystyki opisowe stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw transportowych  

i gospodarki magazynowej w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r.  

Uwagi: A – szereg czasowy wartości średniej i odchylenia standardowego, B – szereg czasowy wartości średniej, decyla 
dziewiątego oraz relacji maksimum do wartości średniej, C – wartości decyli dla dwóch okresów porównawczych,  
D – zmiana rozstępów międzydecylowych dla dwóch okresów porównawczych, E – dystrybuanta rozkładu dla dwóch 
okresów porównawczych, F – szereg czasowy odchyleo dodatnich decyli od średniej oraz szereg rozstępu między decylem 
dziewiątym a pierwszym, G – szereg czasowy wartości średniej, przedziału górnego (średnia + odch. std.) i dolnego (średnia 
– odch. std.) oraz decyla dziewiątego, H – szereg czasowy rozkładu decylowego. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Wartośd średnia stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw sekcji informacja  

i komunikacja w II p. 2013 r. wyniosła 190,6, wzrastając ze 134,8, tj. o 41,4% r/r. Jest to jeden 

z największych zaobserwowanych wzrostów w badanych grupach przedsiębiorstw. Wartośd 

dziewiątego decyla stopnia zagrożenia upadłością w II p. 2013 r. wyniosła 316,1, podczas gdy 

w II p. 2012 r. wynosiła 234,8 (wzrost o 34,6%). Wynika stąd wniosek, że skala zmian wśród 

przedsiębiorstw sekcji informacja i komunikacja o relatywnie najwyższym zagrożeniu 

upadłością była podobna do skali zmian wśród przedsiębiorstw tej sekcji o przeciętnym 

zagrożeniu upadłością. 

Analiza rozkładu decylowego dla przedsiębiorstw sekcji informacja i komunikacja 

wskazuje na wysokie wartości decyla ósmego oraz dziewiątego (panel H na rysunku 

blokowym), które to w znacznej mierze przyczyniły się do ukształtowania również wysokiej 

wartości średniej zlokalizowanej między decylem siódmym i ósmym. Można zauważyd, że 

relacja między wzajemnym położeniem wartości średniej oraz decyli jest stabilna wśród 

wszystkich dotychczas analizowanych grup przedsiębiorstw (rodzajów działalności i sekcji PKD). 

Dystrybuanta rozkładów dla dwóch okresów porównawczych (II p. 2012 r. oraz II p. 

2013 r.) uległa dużym zmianom (panel C oraz E) – w zasadzie każdy decyl wyraźnie zmienił 

swoją wartośd. Wynikiem zmiany rozkładu decylowego jest obserwacja wyraźnego wzrostu 

rozstępów międzydecylowych (panel D) – przeciętnie o 45%. Rozpiętośd między decylem 

dziewiątym a pierwszym wzrosła z 207,4 w II p. 2012 r. do 277,6 w II p. 2013 r. (o 33,8%). 

Odchylenie standardowe wykazywało się brakiem wyraźnej tendencji wzrostowej  

w badanym okresie (panel A), a ponadto jego wartości nie korelowały z poziomami średniej 

wartości stopnia zagrożenia (współczynnik korelacji liniowej r=–0,14). 
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Rysunek 25. Statystyki opisowe stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw sekcji informacja  

i komunikacja w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: A – szereg czasowy wartości średniej i odchylenia standardowego, B – szereg czasowy wartości średniej, decyla 
dziewiątego oraz relacji maksimum do wartości średniej, C – wartości decyli dla dwóch okresów porównawczych,  
D – zmiana rozstępów międzydecylowych dla dwóch okresów porównawczych, E – dystrybuanta rozkładu dla dwóch 
okresów porównawczych, F – szereg czasowy odchyleo dodatnich decyli od średniej oraz szereg rozstępu między decylem 
dziewiątym a pierwszym, G – szereg czasowy wartości średniej, przedziału górnego (średnia + odch. std.) i dolnego (średnia 
– odch. std.) oraz decyla dziewiątego, H – szereg czasowy rozkładu decylowego. 

Źródło: opracowanie własne.  
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2.7. ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – ANALIZA WEDŁUG KLAS 
PRZEDSIĘBIORSTW 

2.7.1. Przedsiębiorstwa małe 

W II p. 2013 r. zarówno przedsiębiorstwa małe ogółem, jak i poszczególne ich rodzaje 

(produkcyjne, handlowe i usługowe) odnotowały zmniejszenie stopnia zagrożenia upadłością 

w stosunku do poprzedniego okresu, jak również względem analogicznego okresu ubiegłego 

roku. 

Ogólna ocena zmian w klasie przedsiębiorstw małych w latach II p. 2011 r.-II p. 2013 r. 

jest neutralna, w kierunku poprawy. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia upadłością 

stanowią kontynuację dotychczasowych przebiegów historycznych, przy znacznych 

wahaniach wartości oraz zarysowanej pewnej linii spadku dla produkcji i usług.  

W działalności handlowej nastąpiło wyhamowanie dynamiki tendencji wzrostowej. 

Tabela 5. Oszacowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie 

II p. 2012 r.-II p. 2013 r. według rodzaju działalności oraz według wybranych sekcji PKD (działów 

GN) – przedsiębiorstwa małe 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Szczegółowa analiza przebiegu krzywej opisanej wartościami stopnia zagrożenia 

upadłością wskazuje zasadniczo na słabnącą od I p. 2011 r. do I p. 2013 r. amplitudę wahao 

dla przedsiębiorstw małych ogółem, zakłóconą obserwacją II p. 2013 r. 

Ta cecha jest uwypuklona dla działalności usługowej, z zarysowaną od II p. 2012 r. 

tendencją obniżania stopnia zagrożenia, przewidzianą w scenariuszu neutralnym jako 

stabilizacja, przy przeciwnych co do kierunku zmianach dla kolejnych dwóch półroczy:  

-1,4% r/r dla I p. 2014 r. oraz +13,0% r/r dla II p. 2014 r. 

W produkcji nieznaczna poprawa sytuacji w II p. 2013 r. (-0,5% r/r) może stanowid 

zapowiedź stabilizacji. W II p. 2014 r. prognozowana wartośd zagrożenia powinna byd bliska 

wartości z analogicznego okresu 2013 r. (193, +0,5% r/r). 

Rodzaj przedsiębiorstw III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013

Produkcyjne 193 216 192

Handlowe 117 141 108

Usługowe 200 207 162

Rodzaj działalności III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013

Przemysł 194 220 191

Budownictwo 226 413 235

Handel 117 141 108

Transport i gosp mag. 187 200 250

Informacja i komunikacja 170 187 189
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W działalności handlowej ostatnia obserwacja i odnotowany spadek wartości zagrożenia 

(-7,7% r/r) wyznaczają prognozę opisaną dalszymi wahaniami okresowymi, przy malejącej 

dynamice zmian, w kierunku ogólnej poprawy. Możliwe zmiany zagrożenia dla prognozowanych 

okresów mogą wynieśd -12,1% r/r dla I p. 2014 r. oraz +0,9% r/r dla II p. 2014 r. 

Rysunek 26. Zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie II p. 2011 r. 

-II p. 2014 r. według rodzaju działalności – przedsiębiorstwa małe (scenariusz neutralny) 

 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. Strzałka prawa – zmiana okres/okres, strzałka lewa – zmiana r/r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 27. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie I p. 2007 r. 

-II p. 2014 r. według rodzajów działalności – przedsiębiorstwa małe (scenariusz neutralny)  

 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. 

Źródło: opracowanie własne. 
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W ramach wyróżnionych sekcji PKD (działów GN) sytuacja w II p. 2013 r. wskazuje na 

zróżnicowane natężenie zmian. Istotny wzrost zagrożenia odnotowano w transporcie  

i gospodarce magazynowej (+33,7% r/r), informacji i komunikacji (+11,2% r/r) oraz 

budownictwie (+4,0% r/r). W handlu nastąpiła poprawa (-7,7% r/r), podobnie w przemyśle  

(-1,5% r/r). 

Prognozowane poziomy i kierunki zmian stopnia zagrożenia neutralnie plasują w tym 

względzie wszystkie analizowane sekcje PKD. Oczekiwane jest przede wszystkim zatrzymanie 

niekorzystnej tendencji wzrostowej w budownictwie, a możliwe zmiany zagrożenia oceniono 

na: -32,4% r/r w I p. 2014 r. oraz +0,4% r/r w II p. 2014 r. 

W przemyśle wobec kolejnego zmniejszenia stopnia zagrożenia oczekiwana jest stabilna 

sytuacja w okresie I p. 2014 r.-II p. 2014 r. (zmiany odpowiednio: -13,2% r/r oraz +1,6% r/r). 

Podobnie powinna wyglądad sytuacja w informacji i komunikacji (zmiany odpowiednio: -8,0% 

r/r oraz -14,3% r/r). Szczególnie niskie poziomy zagrożenia w I p. 2014 r. powinny zostad 

odnotowane w transporcie i gospodarce magazynowej – wzrost w II p. 2014 r. powinien 

wykazad poziomy niższe jak w analogicznym okresie 2013 r. (-25,6% r/r). 

W kontekście udziału w liczbie pracujących, w przedsiębiorstwach handlowych (36,6%) 

rozwój sytuacji przewidywany jest jako neutralny w kierunku poprawy, co jest dobrym 

symptomem. W działalności usługowej (udział w liczbie pracujących 34,2%) oczekiwana jest 

stabilizacja, podobniej jak w produkcji (30,2%). 

Tabela 6. Porównanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw oraz liczby pracujących  

w II p. 2013 r. według rodzaju działalności – przedsiębiorstwa małe 

 

Źródło: opracowanie własne.  

  

Rodzaj przedsiębiorstw Stopień zagrożenia Pracujący (udział) Pracujący (liczba)

Produkcyjne 192 30,2% 211 942

Handlowe 108 35,6% 249 601

Usługowe 162 34,2% 239 478
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Rysunek 28. Zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie II p. 2011 r.-II p. 

2014 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN) – przedsiębiorstwa małe (scenariusz neutralny) 

  

Uwagi: strzałka prawa – zmiana okres/okres, strzałka lewa – zmiana r/r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 29. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2014 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN) – przedsiębiorstwa małe 

(scenariusz neutralny) 

 

Uwagi: prezentacja wartości dla handlu została ujęta w opisie rodzajów działalności. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.7.2. Przedsiębiorstwa średnie 

Sytuacja przedsiębiorstw średnich opisana wynikami IV kw. 2013 r. – tak ogółem 

(0,0% r/r), jak i poszczególnych ich rodzajów – potwierdza uprzednio dokonane przejście  

z warstwy oceny niekorzystnej do neutralnej w kierunku pozytywnej. Stabilizacja w 2014 r. 

oczekiwana jest w przemyśle oraz informacji i komunikacji, a niewielka poprawa  

w budownictwie oraz w transporcie i gospodarce magazynowej. 

Tabela 7. Oszacowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie IV kw. 2012 r. 

-IV kw. 2013 r. według rodzaju działalności oraz według wybranych sekcji PKD (działów GN) 

– przedsiębiorstwa średnie 

 

Źródło: opracowanie własne.  

W przedsiębiorstwa średnich występują okresowe wahania (usługi, handel) wartośc i 

stopnia zagrożenia, ale dotychczasowa tendencja wzrostowa w przekroju ogółem, a przede 

wszystkim w produkcji (od IV kw. 2011 r.), uległa wyhamowaniu. Prognozowane zmiany dają 

podstawę do sformułowania ocen neutralnych, w kierunku pozytywnych (wysoce 

prawdopodobne odejście od dotychczasowych dynamik wzrostowych). W produkcji 

oczekiwane jest zmniejszenie poziomu zagrożenia w stosunku do 2013 r. (średnia dla 

rocznego okresu prognozy 164,1 wobec średnich wartości historycznych z ostatniego okresu 

rocznego 181,1), podobnie w handlu (średnia odpowiednio: 128,2 wobec 140,3) i usługach 

(średnia odpowiednio: 207,6 oraz 251,7). 

  

Rodzaj przedsiębiorstw IV 2012 III 2013 IV 2013

Produkcyjne 186 176 175

Handlowe 146 137 125

Usługowe 200 239 233

Rodzaj działalności IV 2012 III 2013 IV 2013

Przemysł 187 175 173

Budownictwo 271 309 247

Handel 146 137 125

Transport i gosp mag. 114 124 123

Informacja i komunikacja 132 140 128
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Rysunek 30. Zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie IV kw. 2011 r. 

-IV kw. 2014 r. według rodzaju działalności – przedsiębiorstwa średnie (scenariusz neutralny)  

 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. Strzałka prawa – zmiana okres/okres, strzałka lewa – zmiana r/r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 31. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie 

I kw. 2007 r.-IV kw. 2014 r. według rodzaju działalności – przedsiębiorstwa średnie (scenariusz 

neutralny) 

 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. 

Źródło: opracowanie własne. 
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W ramach wyróżnionych sekcji PKD (działów GN) sytuacja w IV kw. 2013 r. wskazuje 

przeważnie na pozytywne zmiany stopnia zagrożenia w ujęciu r/r – przemysł, budownictwo, 

informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa. Ze względu na swoją nadal 

wysoką pozycję w gospodarce, ocena zmian w przemyśle jest nader istotna. Uwidacznia się  

w nim od I kw. 2012 r. poprawa, a na okres prognozowany stabilizacja (I kw. 2014 r. – IV kw. 

2014 r.) – wartości średnie z ostatnich czterech kwartałów (180,7) ulegną zmniejszeniu do 

161,4 (tj. o -10,6%). 

Bardziej stabilne warunki od dotychczasowych oczekiwane są także w transporcie  

i gospodarce magazynowej wobec możliwego zmniejszenia wartości średnich rocznych 

(odpowiednio: z 138,0 do 112,6, tj. o -18,4 %). Ostrożnośd w ocenie związana jest z możliwymi, 

historycznie występującymi, znacznymi wahaniami stopnia zagrożenia. W informacji  

i komunikacji powinna wystąpid stabilizacja stopnia zagrożenia, z pewnym nieznacznym 

wzrostem o ok. +2,7%, ze średniej wartości rocznej 148,8 do 152,8. 

W przypadku budownictwa zarysowana od I kw. 2008 r. tendencja wzrostu  

(z okresowymi silnymi wahaniami – gorsze wyniki w I kw. i II kw. każdego roku) stopnia 

zagrożenia upadłością wykazuje jej możliwe przełamanie. Wartośd średnia z okresu rocznego 

wynosząca 335,9 prawdopodobnie zmaleje do 279,1 dla prognozowanego okresu I kw. 2014 r. 

– IV kw. 2014 r., tj. o -16,9%. 

Tabela 8. Porównanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw oraz liczby pracujących  

w IV kw. 2013 r. według rodzaju działalności – przedsiębiorstwa średnie 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Mające miejsce obecnie oraz oczekiwane zmiany wyznaczają formułowanie 

neutralnych ocen, w kierunku pozytywnych, w zakresie stopnia zagrożenia upadłością  

w przedsiębiorstwach średnich. Największą wagę w opisaniu tej sytuacji mają wielkości 

charakteryzujące działalnośd produkcyjną (52,3% udziału w liczbie pracujących – ULP, 

712.468 osób), wobec ograniczenia stopnia zagrożenia i wejścia w okres stabilizacji. 

W działalności handlowej (19,9% ULP) może nastąpid zmniejszenie średnich wartości 

prognozowanych o -8,6%, natomiast zdecydowanie korzystniejszego można oczekiwad  

w usługach (27,8% ULP, zmniejszenie zagrożenia -17,5%).  

Rodzaj przedsiębiorstw Stopień zagrożenia Pracujący (udział) Pracujący (liczba)

Produkcyjne 175 52,3% 712 468

Handlowe 125 19,9% 270 956

Usługowe 233 27,8% 377 903
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Rysunek 32. Zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie IV kw. 2011 r. 

-IV kw. 2014 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN) – przedsiębiorstwa średnie  

(scenariusz neutralny) 

  

Uwagi: strzałka prawa – zmiana okres/okres, strzałka lewa – zmiana r/r. Dla budownictwa skala prawa. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 33. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

I kw. 2007 r.-IV kw. 2014 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN) – przedsiębiorstwa średnie 

(scenariusz neutralny)  

 

Uwagi: prezentacja wartości dla handlu została ujęta w opisie rodzajów działalności. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.7.3. Przedsiębiorstwa duże 

Sytuacja przedsiębiorstw dużych opisana wynikami IV kw. 2013 r. wskazuje na wzrost 

zagrożenia (+7,0% r/r), przy czym istotny wpływ na tak wysoką wartośd miało pogorszenie  

w usługach (+14,7% r/r), lecz wywołane nie sytuacją w budownictwie (-12,5% r/r), jak miało 

to miejsce w przedsiębiorstwach średnich, a między innymi – w informacji i komunikacji 

(+49,6% r/r) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (+20,7% r/r). Prognozy na okres  

I kw. 2014 r. – IV kw. 2014 r. wskazują na możliwą stabilizację poziomu zagrożenia 

(zmniejszenie średniej z rocznego okresu prognozy o -6,5% względem średniej z ostatniego 

okresu rocznego). Będzie to jednak silnie uzależnione od pozytywnych zmian w usługach. 

W produkcji oczekiwany jest nieznaczny wzrost stanów zagrożenia (IV kw. 2013 r. 

wartośd 160, IV kw. 2014 r. wartośd 162), a zatem utrzymanie widocznego od II kw. 2012 r. 

okresu stabilizacji. W handlu (silne wahania sezonowe i z reguły gorsze rezultaty  

w pierwszych dwóch kwartałach roku) możliwe jest osłabienie widocznej od początku okresu 

obserwacji stałej tendencji wzrostowej. Na okres I kw. 2014 r. – IV kw. 2014 r. oczekiwane 

niewielkie zmniejszenie średniego poziomu zagrożenia powinno wynieśd -2,1%. W usługach 

prognozy przewidują zatrzymanie silnego wzrostu zagrożenia widocznego w ostatnim 

okresie, a wartości średnie dla rocznego okresu prognozy (230,2) zmaleją wobec wartości 

historycznych (267,5) z ostatniego okresu rocznego o -13,9%. 

Tabela 9. Oszacowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie IV kw. 2012 r.  

-IV kw. 2013 r. według rodzaju działalności oraz według wybranych sekcji PKD (działów GN) 

– przedsiębiorstwa duże

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Rodzaj przedsiębiorstw IV 2012 III 2013 IV 2013

Produkcyjne 159 155 160

Handlowe 125 137 129

Usługowe 218 250 250

Rodzaj działalności IV 2012 III 2013 IV 2013

Przemysł 157 154 157

Budownictwo 415 375 363

Handel 125 137 129

Transport i gosp mag. 266 251 321

Informacja i komunikacja 125 203 187
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Rysunek 34. Zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie IV kw. 2011 r.  

-IV kw. 2014 r. według rodzaju działalności – przedsiębiorstwa duże (scenariusz neutralny)  

 

Uwagi: wartośd „Ogółem” ustalona jako średnia ważona (liczbą pracujących) z wartości obliczonej  
dla poszczególnych rodzajów działalności. Strzałka prawa – zmiana okres/okres, strzałka lewa – zmiana r/r. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 35. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie 

I kw. 2007 r.-IV kw. 2014 r. według rodzaju działalności – przedsiębiorstwa duże 

(scenariusz neutralny) 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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W ramach wyróżnionych sekcji PKD (działów GN) sytuacja w IV kw. 2013 r. wskazuje na 

zróżnicowane co do kierunku zmiany stopnia zagrożenia w ujęciu r/r, natomiast prognoza 

wskazuje na możliwe obniżenie poziomu zagrożenia ogółem o -6,5% r/r. 

Duże przedsiębiorstwa przemysłowe wykazują zmniejszenie tempa wzrostu stopnia 

zagrożenia, trwające od II kw. 2011 r. Na prognozowany roczny okres wartośd średniego stopnia 

zagrożenia (155,6) może nieznacznie wzrosnąd (względem średniej dla okresu poprzedzającego 

wynoszącej 154,0). W budownictwie IV kw. 2013 r. zapisał się obniżeniem stopnia zagrożenia 

względem wartości szczytowej z I kw. 2013r. (-22,9%) oraz względem IV kw. 2012 r. (-12,5%). 

Prognoza zakłada dalszą poprawę sytuacji i zmniejszenie średniej wartości kwartalnej o -7,5%.  

W transporcie i gospodarce magazynowej przewidywane jest także zmniejszenie średniego 

stopnia zagrożenia o -16,2%, co wobec stabilizacji w przemyśle i budownictwie może 

pozytywnie przełożyd się na zatrzymanie dotychczasowej ścieżki wzrostu. 

Większą ostrożnośd w ocenach należy zachowad względem sytuacji w informacji  

i komunikacji, gdzie odnotowano gwałtowny przyrost zagrożenia w II kw. 2013 r. o 78,6% r/r. 

Stąd wielkości średnie dla okresu I kw. 2013 r.-IV kw. 2013 r. są znacząco wyższe względem 

poprzedniego okresu rocznego. Prognozy wskazują na możliwe niewielkie zmniejszenie 

zagrożenia (-2,1%), niemniej jednak możliwe skokowe (piki w I kw. 2009 r., I kw. 2011 r. Oraz 

II kw. 2013 r.) zmiany zagrożenia, obserwowane już w przeszłości, mogą zakłócid ten obraz 

sytuacji. 

Biorąc pod uwagę poziom i zmiany stopnia zagrożenia upadłością oraz udział w liczbie 

pracujących ogółem, najwięcej uwagi koncentruje sytuacja w działalności produkcyjnej 

(liczba pracujących 1.268.179 osób, tj. 49,9%). Ma ona także największy wpływ na ocenę 

zagrożenia w całej analizowanej klasie przedsiębiorstw dużych. 

Tabela 10. Porównanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw oraz liczby pracujących  

w IV kw. 2013 r. według rodzaju działalności – przedsiębiorstwa duże 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W działalności usługowej największe napięcia wynikają z wysokiego (chociaż  

z przewidywanym zatrzymaniem dotychczasowej tendencji wzrostowej) stopnia zagrożenia 

upadłością oraz wysokiego udziału tego rodzaju działalności w liczbie pracujących ogółem 

(32,3% ULP). Silnie uwarunkowane jest ponadto zatrzymanie dotychczasowych 

niekorzystnych tendencji w wyróżnionych, usługowych sekcjach PKD. W działalności 

handlowej (17,8% ULP) prognozowany stopieo zagrożenia wykazuje osłabienie dynamiki 

wzrostu, co wraz z niskim udziałem w liczbie pracujących wskazuje na brak istotnych napięd 

w tym rodzaju działalności.  

Rodzaj przedsiębiorstw Stopień zagrożenia Pracujący (udział) Pracujący (liczba)

Produkcyjne 160 49,9% 1 268 179

Handlowe 129 17,8% 453 396

Usługowe 250 32,3% 822 384
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Rysunek 36. Zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie IV kw. 2011 r.  

-IV kw. 2014 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN) – przedsiębiorstwa duże (scenariusz 

neutralny) 

  

Uwagi: strzałka prawa – zmiana okres/okres, strzałka lewa – zmiana r/r. Dla budownictwa skala prawa. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 37. Kształtowanie się stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w okresie  

I kw. 2007 r.-IV kw. 2014 r. według wybranych sekcji PKD (działów GN) – przedsiębiorstwa duże 

(scenariusz neutralny) 

 

Uwagi: prezentacja wartości dla handlu została ujęta w opisie rodzajów działalności. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Należy podkreślid, że zakres i sposób możliwego wnioskowania musi uwzględniad istotę i cel 

skonstruowania określonej metody, w tym przypadku – działania modeli predykcji upadłości. Ponadto, na 

wnioskowanie wpływa zdefiniowany sposób cyklicznego, kwartalnego/półrocznego badania kondycj i 

ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Prezentowane wartości wskazują – ustalone na warunkach bieżącego 

okresu badawczego (zgodnego z okresem danego raportu) i stanu kondycji ekonomiczno-finansowej 

przedsiębiorstw – wartości stopnia zagrożenia upadłością jako prawdopodobieostwo zaistnienia tego zdarzenia 

w rocznej perspektywie. 

Ponieważ roczna prognoza stopnia zagrożenia upadłością (poprzez prognozowanie wartości zmiennych 

modeli predykcji upadłości) wyznacza prawdopodobieostwo zagrożenia upadłością w kolejnym rocznym 

horyzoncie czasu (wydłużenie tym samym perspektywy do dwóch lat), stąd przy wzroście zmienności ich sytuacji 

oraz uwzględniając cel projektowy i właściwości Systemu Wczesnego Ostrzegania w ramach ISR (ocena 

krótkoterminowa, roczna, prognoza ostrzegawcza), prognozy te należy uznad wyłącznie jako wskazujące 

ogólnie możliwy kierunek dalszych zmian stopnia zagrożenia upadłością. 
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2.8. ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW 
WEDŁUG DZIAŁÓW PKD 

 

Analizę zmian stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w ujęciu działów PKD 

przeprowadzono na podstawie danych jednostkowych pozyskanych ze zbioru GUS, 

obliczonych na podstawie wskaźników MW dla odpowiednich rodzajów działalności, która 

została wzbogacona o liczbę i strukturę pracujących w podziale na klasy wielkości oraz rodzaj 

prowadzonej działalności przedsiębiorstw. Prezentacja taka pozwala na dostrzeżenie 

skutków ewentualnych upadłości i ich wpływ na rynek pracy danej działalności gospodarczej. 

Dodatkowo wprowadzono analizę zmian stopnia zagrożenia upadłością w całym 

analizowanym okresie (I p. 2007 – II p. 2013 r.) w podziale na działy prowadzonej działalności 

gospodarczej, które przedstawione zostały w postaci graficznej, ilustrującej stopieo 

zagrożenia w postaci mapy kolorów. Ze względu na charakter pozyskiwania informacji przez 

GUS, analiza zmian stanu zagrożenia upadłością całej zbiorowości i małych przedsiębiorstw 

przeprowadzona została dla okresów półrocznych, natomiast dla średnich i dużych 

przedsiębiorstw – dla okresów kwartalnych. Dodatkowo analizę wzbogacono o miarę MSO13 

obejmującą ocenę dwóch kategorii – relacji stopnia zagrożenia upadłością i liczby 

pracujących w dziale PKD względem średniej dla każdego rodzaju działalności. Na podstawie 

przyporządkowanych wzorców i wartości miary MSO sporządzono listę rankingową działów 

PKD, na które należy zwrócid szczególną uwagę. 

2.8.1. Przedsiębiorstwa ogółem 

Ocena zmian stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw ogółem w całym okresie 

od I p. 2007 r. do II p. 2013 r. przedstawiona na poniższych mapach ciepła pozwala  

na sformułowanie następujących wniosków: 

 w działach PKD zaliczonych do działalności produkcyjnej od 2012 roku obserwowany jest 

wzrost stopnia zagrożenia w działalności związanej z górnictwem (działy PKD 05, 08, 09). 

Podobną sytuację można zaobserwowad w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją 

napojów (11), produkcją metali (24) oraz działalnością związaną z rekultywacją i pozostałą 

działalnością usługową (39). Wysoki poziom stopnia zagrożenia w całym okresie objętym 

analizą dotyczył produkcji pozostałego sprzętu transportowego (30) z wyraźną tendencją 

spadkową, 

 w handlu nie zaobserwowano żadnego działu PKD, w którym stopieo zagrożenia 

upadłością utrzymywałby się powyżej średniej dla działalności handlowej ogółem w całym 

okresie objętym analizą, 

                                                           

 
13

 Szczegółowy opis miary MSO oraz zasad kwalifikacji działów PKD w zakresie zagrożenia upadłością 

zamieszczono w załączniku C.2. 
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 w usługach, w szczególności w budownictwie (działy 41, 42, 43) oraz w działalności 

związanej z transportem i gospodarką magazynową (działy 49, 50, 51, 52, 53), 

odnotowano od 2010 roku wysokie poziomy stopnia zagrożenia upadłością, wskazując na 

mapie ciepła kolor czerwony. W II p. 2013 roku obserwujemy nieznaczną poprawę sytuacji 

w budownictwie oraz w całym 2013 roku w działalności związanej z produkcją filmów, 

nagrao wideo, programów telewizyjnych. Wysoki poziom zagrożenia oraz jego wzrost od II 

p. 2008 roku odnotowano w działalności związanej z zatrudnieniem oraz od II p. 2012 roku 

w działalności związanej z naprawą i konserwacją komputerów. Wyraźną poprawę sytuacji 

II p. 2013 roku zaobserwowad można w działalności organizatorów turystyki, pośredników 

i agentów turystycznych, 

 najwyższe poziomy stopnia zagrożenia upadłością w całym analizowanym okresie 

zaobserwowano w działalności związanej z: produkcją pozostałego sprzętu 

transportowego (30), naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeo (33), 

produkcją wyrobów tytoniowych (12), wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego 

(05), transportem wodnym (50), transportem lotniczym (51), działalnością związaną  

z produkcją filmów, nagrao wideo, programów telewizyjnych, nagrao dźwiękowych  

i muzycznych (59), 

 najniższe poziomy stopnia zagrożenia upadłością w całym analizowanym okresie 

zaobserwowano w działalności związanej z: wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35), 

zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów (38), produkcją chemikaliów 

i wyrobów chemicznych (20), produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych oraz 

leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21). 
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Działy 

PKD

I-II 

2007

III-IV 

2007

I-II 

2008

III-IV 

2008

I-II 

2009

III-IV 

2009

I-II 

2010

III-IV 

2010

I-II 

2011

III-IV 

2011

I-II 

2012

III-IV 

2012

I-II 

2013

III-IV 

2013

5 338 371 185 182 270 321 245 210 74 124 154 219 332 323

8 18 37 43 12 211 114 273 121 137 109 291 353 935 458

9 126 132 95 110 78 114 141 149 111 162 307 360 606 415

10 125 157 173 183 127 133 118 150 137 155 140 146 131 140

11 146 143 166 163 199 165 160 176 197 232 250 281 286 419

12 223 270 289 605 339 196 141 145 163 182 146 118 157 136

13 199 215 207 380 191 215 156 196 179 166 181 171 139 125

14 161 162 176 158 173 198 187 174 172 151 172 159 158 124

15 136 132 161 157 165 160 187 204 177 219 249 172 100 73

16 85 98 179 211 219 199 258 215 203 194 197 200 177 148

17 118 102 137 135 98 106 142 134 110 120 90 92 94 93

18 126 123 145 191 232 202 216 215 193 179 204 201 160 154

19 112 95 79 167 261 191 179 156 139 164 157 142 221 186

20 70 77 62 124 150 166 127 131 87 95 90 131 101 116

21 65 55 20 37 69 65 67 82 74 77 110 114 42 46

22 148 146 163 184 158 135 152 154 168 159 161 150 148 126

23 28 24 53 70 170 125 196 132 150 115 188 148 248 146

24 46 73 136 183 343 380 318 259 188 204 259 275 310 300

25 151 149 171 174 172 161 220 193 201 181 189 177 198 161

26 327 315 283 303 188 286 305 248 255 270 213 223 182 182

27 209 183 158 197 160 146 196 171 212 205 220 204 215 222

28 147 154 174 229 187 188 198 174 177 164 137 137 140 133

29 127 170 149 202 195 183 165 179 142 177 159 177 163 155

30 563 788 827 883 590 532 784 637 554 567 502 346 337 269

31 169 192 235 261 147 127 140 128 155 138 169 147 117 108

32 107 143 136 155 112 103 152 114 175 180 131 129 184 138

33 164 179 154 196 169 156 270 243 249 220 223 201 246 220

35 65 109 72 128 80 81 70 88 57 92 87 109 67 99

36 186 221 217 213 187 245 181 195 169 210 184 208 194 176

37 158 182 162 219 177 233 194 236 207 214 175 174 141 56

38 66 80 58 87 116 138 106 125 119 126 119 149 148 192

39 57 52 67 83 125 58 194 77 192 122 253 264 253 310

PRODUKCYJNE

Tabela 11. Mapa ciepła – zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw według 

działów PKD w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r. 

 

Źródło: obliczenia własne. 

W ramach rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (grup przedsiębiorstw) analiza 

zmian stopnia zagrożenia upadłością w okresie II p. 2012 r. i II p. 2013 r. pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

dla przedsiębiorstw produkcyjnych: 

 w 13 działach PKD zaliczonych do działalności produkcyjnej odnotowano wzrost 

stopnia zagrożenia upadłością, natomiast w 19 odnotowano zmniejszenie stopnia 

zagrożenia upadłością, 

 w działalności produkcyjnej w II p. 2013 r. stopieo zagrożenia upadłością powyżej 

wartości średniej dla produkcji ogółem kształtował się w 11 działach PKD (działy PKD: 

8, 11, 9, 5, 39, 24, 30, 27, 33, 38, 19) i liczba ich zmniejszyła się o 7 w porównaniu  

do II p. 2012 r., 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji i jego wzrost w II p. 

2013 r. odnotowano w 10 działach PKD, do których należą przedsiębiorstwa 

zajmujące się: pozostałym górnictwem i wydobywaniem (458, +30%), produkcją 

napojów (419, +49,39%), działalnością usługową wspomagającą górnictwo  

i wydobywanie (415, +15,17%), wydobywaniem węgla kamiennego i węgla 

brunatnego (323, +47,89%), działalnością związaną z rekultywacją (310, +17,28%), 

produkcją metali (300, +9,08%), produkcją urządzeo elektrycznych (222, +9,05%), 

naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeo (220, +9,52%), działalnośd 

Działy 

PKD

I-II 

2007

III-IV 

2007

I-II 

2008

III-IV 

2008

I-II 

2009

III-IV 

2009

I-II 

2010

III-IV 

2010

I-II 

2011

III-IV 

2011

I-II 

2012

III-IV 

2012

I-II 

2013

III-IV 

2013

HANDL

OWE45 84 62 100 127 132 97 114 87 128 114 176 159 184 142

46 85 79 83 87 120 109 118 94 124 105 134 118 129 108

47 105 73 107 85 142 105 163 107 130 119 152 122 159 117

41 191 142 159 153 175 165 248 207 265 232 297 286 333 274

42 267 134 283 188 319 152 336 183 378 263 559 356 543 334

43 87 62 89 54 101 73 189 119 193 163 204 212 287 223

49 155 170 240 238 175 219 102 114 49 103 54 103 108 129

50 252 363 223 84 1173 1090 1007 539 1344 1223 1232 1050 820 734

51 55 211 906 1510 70 157 244 330 84 438 715 590 1022 318

52 29 44 89 46 54 54 177 180 178 358 249 330 317 500

53 76 91 161 313 223 289 147 69 364 373 379 359 398 391

55 65 88 107 107 181 144 157 115 155 133 126 62 284 162

56 25 45 12 23 4 42 3 23 2 45 78 101 175 16

58 171 86 110 187 264 103 100 77 180 136 163 91 165 102

59 170 299 148 178 269 177 508 488 585 811 665 300 272 179

60 78 178 8 97 98 136 107 73 125 111 147 170 208 206

61 150 170 150 162 64 93 68 106 121 137 111 117 283 271

62 111 130 99 75 45 56 55 72 61 101 89 118 80 90

63 41 16 8 46 33 7 103 57 102 106 319 269 231 118

66 21 26 38 19 51 68 63 47 63 5 547 17 6 7

68 144 118 89 240 147 169 111 147 123 266 131 193 97 128

78 184 202 165 288 280 298 416 308 294 281 299 321 464 402

79 251 60 374 90 731 381 525 317 392 283 556 219 345 114

80 61 75 27 733 21 4 45 210 102 109 168 166 201 174

81 17 28 18 36 18 16 25 10 72 30 101 64 128 55

82 29 747 233 638 148 398 28 311 112 148 31 153 237 189

94 30 24 43 55 21 296 64 24 57 216 41 109 42 21

95 47 27 52 18 47 52 161 173 247 184 152 296 304 423

96 148 223 120 231 71 77 24 101 5 148 8 62 64 21

USŁUGOWE
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związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów (192, 

+28,88%), wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu (186, +30,73%), 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji i jego zmniejszenie  

w II p. 2013 r. odnotowano w dziale PKD: produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego (269, -22,20%), 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla produkcji i jego zmniejszenie  

w II p. 2013 r. odnotowano w 18 działach PKD (26, 36, 25, 29, 18, 16, 23, 10, 28, 22, 

13, 14, 20, 31, 35, 15, 37, 21) 

dla przedsiębiorstw handlowych: 

 we wszystkich działach PKD odnotowano zmniejszenie stopnia zagrożenia upadłością 

w porównaniu do II p. 2012 r., 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla handlu i jego zmniejszenie  

w II p. 2013 r. zaobserwowano w 1 dziale PKD zajmującym się: handlem hurtowym  

i detalicznym pojazdami samochodowymi; naprawą pojazdów samochodowych (142, 

zmniejszenie o 10,93%), 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla handlu i jego zmniejszenie 

odnotowano w 2 działach PKD: handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 

pojazdami samochodowymi (117, zmniejszenie o 3,45%) i handel hurtowy  

z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (108, zmniejszenie o 8,89%), 

 ze względu na wysoki udział w liczbie pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących 

się działalnością handlową (973.953 osób, co stanowi 20,06% udziału w ogólnej 

liczbie pracujących) należy na te działy PKD zwrócid szczególną uwagę w kolejnych 

okresach analizy, 

dla przedsiębiorstw usługowych: 

 w 12 działach PKD zaobserwowano wzrost stopnia zagrożenia upadłością  

w porównaniu do II p. 2012 r., natomiast w 14 działach PKD odnotowano jego 

zmniejszenie, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług wystąpił w 10 działach PKD 

(działy PKD: 50, 52, 95, 78, 53, 42, 51, 41, 61, 43), a w II p. 2012 r. w 10 działach PKD, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług i jego wzrost 

zaobserwowano w 6 działach PKD zajmujących się: magazynowaniem i działalnością 

usługową wspomagającą transport (500, +51,77%), naprawą i konserwacją artykułów 

użytku osobistego (423, +43,13%), działalnością związaną z zatrudnieniem (402, 

+25,02%), działalnością pocztową i kurierską (391, +8,82%), telekomunikacją (271, 

+132,87%), robotami budowlanymi specjalistycznymi (223, +5,55%), 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług i jego zmniejszenie w II p. 2013 r. 

odnotowano w 4 działach PKD: transport wodny (734, –30,11%), roboty związane  

z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (334, –6,24%), transport lotniczy (318,  

-46,10%), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (274, -4,06%), 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla usług i jego zmniejszenie w II p. 

2013 r. zaobserwowano w 10 działach PKD: 59, 68, 63, 79, 62, 81, 94, 96, 56, 66. 
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Tabela 12. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw oraz liczby pracujących  
w Polsce w ujęciu działów PKD w okresie II p. 2012 r.-II p. 2013 r. według rodzaju działalności 

 
 

Działy PKD III-IV 2012 III-IV 2013
Pracujący                

(liczba)

Pracujący                

(udział)

08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 353 458 16192 0,33%

11 PRODUKCJA NAPOJÓW 281 419 22337 0,46%

09 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 360 415 12881 0,27%

05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 219 323 113513 2,34%

39 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD 

USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 
264 310 647 0,01%

24 PRODUKCJA METALI 275 300 55645 1,15%

30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 346 269 39224 0,81%

27 PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH 204 222 89439 1,84%

33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEO 201 220 68337 1,41%

38 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I 

UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 
149 192 45787 0,94%

19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY 

NAFTOWEJ 
142 186 12610 0,26%

26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 223 182 46258 0,95%

36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 208 176 31286 0,64%

25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM 

MASZYN I URZĄDZEO 
177 161 197476 4,07%

29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z 

WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 
177 155 160652 3,31%

18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 201 154 26165 0,54%

16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; 

PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO 

WYPLATANIA 

200 148 64728 1,33%

23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW 

NIEMETALICZNYCH 
148 146 94275 1,94%

10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 146 140 302869 6,24%

32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 129 138 26497 0,55%

12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 118 136 5635 0,12%

28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 137 133 102644 2,11%

22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 150 126 145161 2,99%

13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 171 125 32935 0,68%

14 PRODUKCJA ODZIEŻY 159 124 41404 0,85%

20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 131 116 66841 1,38%

31 PRODUKCJA MEBLI 147 108 107742 2,22%

35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 

WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 
109 99 133573 2,75%

17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 92 93 44831 0,92%

15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 172 73 13990 0,29%

37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 174 56 31659 0,65%

21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ 

LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
114 46 20169 0,42%

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE
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 Źródło: opracowanie własne. 

Działy PKD III-IV 2012 III-IV 2013
Pracujący                

(liczba)

Pracujący                

(udział)

45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
159 142 68773 1,42%

47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
122 117 534502 11,01%

46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
118 108 370678 7,63%

50 TRANSPORT WODNY 1050 734 1873 0,04%

52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 330 500 106528 2,19%

95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU 

OSOBISTEGO I DOMOWEGO 
296 423 5919 0,12%

78 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 321 402 101382 2,09%

53 DZIAŁALNOŚD POCZTOWA I KURIERSKA 359 391 103184 2,12%

42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 356 334 115336 2,37%

51 TRANSPORT LOTNICZY 590 318 4163 0,09%

41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 286 274 107015 2,20%

61 TELEKOMUNIKACJA 117 271 40949 0,84%

43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 212 223 83821 1,73%

60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 170 206 14492 0,30%

82 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
153 189 32219 0,66%

59 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAO WIDEO, 

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAO DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 
300 179 3896 0,08%

80 DZIAŁALNOŚD DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 166 174 110255 2,27%

55 ZAKWATEROWANIE 62 162 30669 0,63%

49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 103 129 219376 4,52%

68 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 193 128 87671 1,81%

63 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 269 118 19163 0,39%

79 DZIAŁALNOŚD ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW 

TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE 

REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 

219 114 5374 0,11%

58 DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA 91 102 27041 0,56%

62 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W 

ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚD POWIĄZANA 
118 90 61653 1,27%

81 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W 

BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 
64 55 48122 0,99%

94 DZIAŁALNOŚD ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 109 21 87 0,00%

96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 62 21 8836 0,18%

56 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 101 16 42503 0,88%

66 DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I 

FUNDUSZE EMERYTALNE 
17 7 20035 0,41%

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE
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Analiza zmian pozycji działów działalności produkcyjnej pod względem wartości miary 

MSO obejmującej ocenę dwóch kategorii, tj. relacji stopnia zagrożenia upadłością i liczby 

pracujących dla działu względem wartości średnich dla wyodrębnionych rodzajów 

działalności, pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

 w 3 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością  

i ponadprzeciętną liczbę pracujących (wzorzec I) i we wszystkich odnotowano wzrost 

wartości MSO (5, 27, 33), 

 w 8 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością 

przy liczbie pracujących kształtującej się poniżej przeciętnej (wzorzec II), 

 20 działy PKD nie zmieniły posiadanego wzorca, 

 zmniejszyła się liczba działów PKD, dla których odnotowano ponadprzeciętny 

stopieo zagrożenia upadłością (z 18 działów PKD do 11, wzorzec I i II), 

 w 11 działach PKD odnotowano wzrost miary MSO. 

w działalności handlowej: 

 jedynie w 1 dziale PKD zaobserwowano ponadprzeciętną wartośd stopnia zagrożenia 

upadłością (wzorzec II), 

 w 1 dziale PKD odnotowano wzrost wartości miary MSO. 

Szczególną uwagę należy zwrócid na działy PKD zakwalifikowane do wzorca I, następnie 

do wzorca II. 

Graficzną ilustrację rozproszenia działów PKD zaliczonych do działalności produkcyjnej 

przedstawiono poniżej na rysunkach obrazujących okresy II p. 2012 r. i II p. 2013 r. 

Rozmieszczenie działów PKD zostało zobrazowane w czterech obszarach (wzorce I-IV), gdzie 

oś pozioma i pionowa są to wartości średnie dla odpowiadających im miar (stopieo 

zagrożenia upadłością i liczba pracujących). 

Rysunek 38. Działy PKD działalności produkcyjnej według stopnia zagrożenia upadłością i liczby 

pracujących w II p. 2012 r. i II p. 2013 r. 

II p. 2012  r.     II p. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 13. Lista rankingowa działów PKD działalności produkcyjnej według stopnia zagrożenia 

upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w II p. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 Zmiana 

5 323 I I 2,22 2,41 + 

27 222 I I 1,77 1,78 + 

33 220 II I 1,55 1,55 + 

8 458 II II 2,12 2,48 + 

11 419 II II 1,71 2,28 + 

9 415 II II 2,15 2,24 + 

24 300 II II 1,84 1,81 - 

39 310 II II 1,57 1,67 + 

30 269 II II 2,14 1,56 - 

38 192 IV II 1,10 1,23 + 

19 186 IV II 0,87 1,02 + 

10 140 III III 4,54 4,52 - 

25 161 I III 3,04 3,03 - 

29 155 I III 2,47 2,51 + 

22 126 III III 2,24 2,24 - 

35 99 III III 2,16 2,04 - 

31 108 III III 1,78 1,69 - 

28 133 III III 1,78 1,67 - 

23 146 III III 1,68 1,59 - 

16 148 II IV 1,52 1,24 - 

26 182 II IV 1,52 1,19 - 

20 116 IV IV 1,26 1,17 - 

36 176 II IV 1,32 1,05 - 

18 154 II IV 1,25 0,92 - 

14 124 IV IV 1,15 0,90 - 

32 138 IV IV 0,85 0,84 - 

13 125 II IV 1,13 0,83 - 

17 93 IV IV 0,86 0,83 - 

12 136 IV IV 0,71 0,74 + 

37 56 II IV 1,13 0,56 - 

15 73 II IV 1,05 0,44 - 

21 46 IV IV 0,75 0,39 - 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 14. Lista rankingowa działów PKD działalności handlowej według stopnia zagrożenia 

upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w II p. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 Zmiana 

45 142 II II 1,24 1,18 - 

47 117 III III 1,87 1,91 + 

46 108 III III 1,47 1,44 - 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza zmian pozycji działów PKD dla działalności usługowej pod względem wartości 

miary MSO pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

 w 6 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością  

i ponadprzeciętną liczbę pracujących (wzorzec I), a w 3 z nich odnotowano wzrost 

wartości MSO, 

 w 4 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością, przy 

liczbie pracujących kształtującej się poniżej przeciętnej (wzorzec II), 

 22 działy PKD nie zmieniły posiadanego wzorca, 

 zmniejszyła się liczba działów PKD, dla których odnotowano ponadprzeciętny stopieo 

zagrożenia upadłością (z 11 działów PKD do 10 działów PKD – do wzorca I i II), 

 w 11 działach PKD odnotowano wzrost miary MSO. 

Szczególną uwagę należy zwrócid na działy PKD zakwalifikowane do wzorca I, następnie 

do wzorca II. 

Graficzną ilustrację rozproszenia działów PKD zaliczonych do działalności usługowej 

przedstawiono na poniższych rysunkach obrazujących okresy II p. 2012 r. i II p. 2013 r. 

Rozmieszczenie działów PKD zostało zobrazowane w czterech obszarach (wzorce I-IV), gdzie 

oś pozioma i pionowa są to wartości średnie dla odpowiadających im miar (stopieo 

zagrożenia upadłością i liczba pracujących). 

Rysunek 39. Działy PKD działalności usługowej według stopnia zagrożenia upadłością i liczby 

pracujących w II p. 2012 r. i II p. 2013 r. 

II p. 2012 r.      II p. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 15. Lista rankingowa działów PKD działalności usługowej według stopnia zagrożenia 

upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w II p. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 Zmiana 

52 500 I I 2,48 3,06 + 

78 402 I I 2,13 2,65 + 

42 334 I I 2,82 2,65 - 

53 391 I I 2,58 2,64 + 

41 274 I I 2,69 2,36 - 

43 223 I I 1,94 1,87 - 

50 734 II II 5,03 3,42 - 

95 423 II II 1,42 1,97 + 

51 318 II II 2,83 1,48 - 

61 271 IV II 0,96 1,47 + 

49 129 III III 4,16 4,11 - 

80 174 III III 2,07 2,20 + 

68 128 III III 1,91 1,73 - 

62 90 III III 1,17 1,22 + 

82 189 IV IV 0,91 1,06 + 

60 206 IV IV 0,86 1,00 + 

55 162 IV IV 0,65 0,94 + 

81 55 IV IV 1,03 0,93 - 

59 179 II IV 1,44 0,84 - 

56 16 IV IV 0,93 0,79 - 

58 102 IV IV 0,67 0,69 + 

63 118 II IV 1,34 0,65 - 

79 114 II IV 1,06 0,54 - 

66 7 IV IV 0,43 0,37 - 

96 21 IV IV 0,34 0,19 - 

94 21 IV IV 0,52 0,10 - 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie wyników analizy w II p. 2012 r. i II p. 2013 r. w ramach działów PKD 

szczególną uwagę należy zwrócid na te działy PKD, w których wystąpił ponadprzeciętny 

stopieo zagrożenia upadłością oraz ponadprzeciętna liczba pracujących (wzorzec I). Są to: 

 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, 

 produkcja urządzeo elektrycznych, 

 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeo, 

 magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport, 

 działalnośd związana z zatrudnieniem, 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 działalnośd pocztowa i kurierska, 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 

 roboty budowlane specjalistyczne. 
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2.8.2. Przedsiębiorstwa małe 

Ocena zmian stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw małych w okresie  

od I p. 2007 r. do II p. 2013 r. przedstawiona na poniższych mapach ciepła pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

 w działalności produkcyjnej w całym analizowanym okresie stopieo zagrożenia 

upadłością kształtował się powyżej średniej dla produkcj i w małych 

przedsiębiorstwach  

w 4 działach PKD: produkcja napojów, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja 

odzieży, produkcja metali, utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia w produkcji 

pozostałego sprzętu transportowego oraz w działalności związanej z górnictwem 

(działy 08 i 09), nieznaczne pogorszenie sytuacji w przedsiębiorstwach zajmujących się 

wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, wodę i gaz oraz dostawą 

wody, ścieków i odpadów, 

 w działalności handlowej jedynie w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem 

hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi odnotowano stopieo zagrożenia 

upadłością kształtujący się powyżej średniej dla handlu w małych przedsiębiorstwach, 

natomiast w działalności handlowej obserwowana jest poprawa sytuacji, 

 w działalności usługowej w całym analizowanym okresie stopieo zagrożenia 

upadłością kształtował się powyżej średniej dla usług w małych przedsiębiorstwach  

w 3 działach PKD: działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości, działalnośd 

organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

indywidualna działalnośd usługowa, dodatkowo następuje nieznaczna poprawa 

sytuacji w budownictwie, lecz odnotowano tendencję zwyżkową w działalności 

związanej z magazynowaniem i działalnością wspomagającą transport, 

zakwaterowaniem oraz telekomunikacją, 

 najwyższe poziomy stopnia zagrożenia upadłością w całym analizowanym okresie 

zaobserwowano w działalności związanej z: produkcją pozostałego sprzętu 

transportowego (dział PKD 30), produkcją metali (24), produkcją urządzeo 

elektrycznych (27), działalnością wydawniczą (58), działalnością organizatorów 

turystyki, pośredników i agentów turystycznych (79), pozostałą indywidualną 

działalnością usługową (96), 

 najniższe poziomy stopnia zagrożenia upadłością w całym analizowanym okresie 

zaobserwowano w działalności związanej z: działalnością usługową związaną  

z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem zieleni (81), 

działalnością usługową związaną z wyżywieniem (56), transportem lądowym  

i transportem rurociągowym (49), robotami budowlanymi specjalistycznymi (43), 

produkcją papieru i wyrobów z papieru (17), zbieraniem, przetwarzaniem 

i unieszkodliwianiem odpadów (38). 
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Działy 

PKD

I-II 

2007

III-IV 

2007

I-II 

2008

III-IV 

2008

I-II 

2009

III-IV 

2009

I-II 

2010

III-IV 

2010

I-II 

2011

III-IV 

2011

I-II 

2012

III-IV 

2012

I-II 

2013

III-IV 

2013

8 47 42 94 144 324 205 419 162 135 155 431 251 594 394

9 98 104 120 88 78 107 164 66 305 181 748 936 201 367

10 161 183 178 222 148 172 153 187 196 213 209 195 179 168

11 288 389 188 231 295 250 249 260 240 390 293 302 256 269

13 394 381 256 247 170 184 290 261 316 256 313 298 170 193

14 273 256 299 173 234 253 329 321 355 283 366 309 224 261

15 101 116 132 148 338 341 381 341 301 261 352 331 309 198

16 148 199 191 199 217 198 245 228 290 270 236 234 297 257

17 80 110 101 102 122 130 138 161 167 188 163 161 162 138

18 38 55 106 140 227 213 179 168 246 209 222 210 191 161

19 319 318 256 245 254 221 200 205 218 210 210 212 163 163

20 147 172 187 219 252 203 207 186 196 192 178 150 159 129

21 77 80 83 141 167 202 452 534 319 262 169 217 333 357

22 177 170 166 164 203 188 171 158 219 186 176 176 181 169

23 157 128 208 184 298 236 270 197 264 170 312 236 309 200

24 810 765 241 308 712 598 815 741 278 448 704 685 672 578

25 161 199 190 185 220 181 267 216 244 203 217 187 234 192

26 197 243 556 483 191 215 197 184 291 254 222 185 237 170

27 1370 175 163 107 233 198 270 236 196 151 216 198 267 187

28 80 85 177 146 249 250 298 235 240 150 178 134 166 120

29 227 178 175 169 246 319 330 409 171 234 219 244 419 476

30 169 167 117 198 376 271 4740 3550 2488 3272 327 311 918 432

31 146 132 321 509 144 138 233 214 295 208 198 158 154 136

32 80 125 256 205 209 163 219 145 223 225 182 191 173 146

33 173 105 142 482 137 101 234 185 246 179 221 162 364 257

35 208 287 224 265 202 255 135 215 202 227 173 216 169 199

36 157 156 196 206 215 225 205 252 268 251 234 217 204 239

37 180 176 163 145 130 113 116 147 198 188 215 210 203 199

38 86 88 104 115 138 149 127 171 168 189 147 197 196 228

39 29 40 67 229 257 302 469 151 147 141 126 165 273 451

PRODUKCYJNE

Tabela 16. Mapa ciepła – zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością małych przedsiębiorstw 

według działów PKD w okresie I p. 2007 r.-II p. 2013 r. 

 

Źródło: Obliczenia własne. 

W ramach rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej (grup przedsiębiorstw)  

i z uwzględnieniem klas wielkości, analiza zmian stopnia zagrożenia upadłością w okresie 

II p. 2012 r. i II p. 2013 r. pozwala na sformułowanie następujących wniosków dla małych 

przedsiębiorstw: 

dla przedsiębiorstw produkcyjnych: 

 w 10 działach PKD działalności produkcyjnej odnotowano wzrost stopnia zagrożenia 

upadłością, a największy wzrost oszacowanej miary odnotowano w działalności 

związanej z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką 

odpadami (476, wzrost o 173%), 

 w 20 działach PKD działalności produkcyjnej odnotowano zmniejszenie stopnia 

zagrożenia upadłością, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla małych podmiotów 

produkcyjnych zaobserwowano w 11 działach PKD (działy PKD: 24, 29, 39, 30, 8, 9, 21, 

11, 14, 33, 16), przy czym ich liczba wzrosła o 4 działy w porównaniu do II p. 2012 r.,  

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji i jego wzrost w II p. 

2013 r. odnotowano w działach zajmujących się: produkcją pozostałego sprzętu 

transportowego (432, +38,81%), działalnością związaną z rekultywacją (451, 

+172,48%), produkcją pojazdów samochodowych przyczep i naczep z wyłączeniem 

motocykli (476, +94,66%), pozostałe górnictwo i wydobywanie (394, +56,80%), 

produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków (357, +64,34%), 

Działy 

PKD

I-II 

2007

III-IV 

2007

I-II 

2008

III-IV 

2008

I-II 

2009

III-IV 

2009

I-II 

2010

III-IV 

2010

I-II 

2011

III-IV 

2011

I-II 

2012

III-IV 

2012

I-II 

2013

III-IV 

2013

45 86 76 97 117 174 129 126 95 139 149 147 138 181 129

46 71 67 64 60 104 87 113 85 99 88 116 109 129 103

47 85 60 73 58 115 75 218 110 176 136 178 140 175 119

41 149 132 154 127 162 125 226 195 195 158 249 240 338 249

42 204 14 342 316 228 178 449 218 455 302 438 316 782 326

43 79 11 21 13 56 30 214 83 184 88 155 86 193 87

49 30 73 159 139 44 127 122 106 77 81 114 144 124 117

50 197 96 30 67 109 189 354 282 255 184 157 103 67 145

52 49 58 20 336 35 205 256 181 198 357 108 224 347 693

55 115 114 58 66 278 269 340 229 501 352 472 347 538 362

56 9 33 58 45 147 84 41 91 111 110 114 143 120 152

58 207 179 124 168 1677 224 233 225 321 201 306 150 242 238

59 38 137 125 163 105 136 129 229 236 264 250 253 182 216

60 110 307 129 223 182 341 157 221 119 182 228 61 115 121

61 328 341 185 158 171 200 242 269 266 230 599 427 386 344

62 178 172 174 164 142 158 197 188 193 205 242 252 210 233

63 189 149 54 94 4 82 550 154 289 90 360 237 394 396

66 43 130 114 89 104 74 174 166 193 112 130 123 54 15

68 187 184 300 465 206 227 248 322 284 582 285 441 291 254

78 300 225 97 351 350 413 475 264 192 157 97 43 202 185

79 239 38 307 149 644 461 277 171 359 235 384 533 328 173

80 270 272 86 18 2 147 168 175 237 217 272 271 269 347

81 135 141 117 92 71 50 26 9 26 35 27 6 52 28

82 456 612 123 184 286 235 198 243 18 243 77 116 85 144

94 86 94 94 106 74 56 39 77 108 260 23 158 148 235

95 148 266 207 148 240 177 357 538 429 260 95 146 31 27

96 931 1062 997 931 355 692 704 716 79 1120 231 322 303 357

HANDLOWE

USŁUGOWE
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naprawą i konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeo (257, +58,93%), produkcją 

wyrobów z drewna (257, +9,87%),  

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji i jego zmniejszenie  

w II p. 2013 r. odnotowano w 4 działach PKD, do których należą: produkcja metali 

(578, -15,53%), działalnośd wspomagająca górnictwo i wydobywanie (367, -60,84%), 

produkcja napojów (269, -10,92%), produkcja odzieży (261, -15,67%),  

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla produkcji i jego zmniejszenie  

w II p. 2013 r. odnotowano w 17 działach PKD. 

dla przedsiębiorstw handlowych: 

 we wszystkich działach PKD zakwalifikowanych do działalności handlowej 

odnotowano zmniejszenie stopnia zagrożenia upadłością, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla handlu i jego wzrost w II p. 2013 

r. zaobserwowano w 2 działach (45 i 47), a ich wartości zmniejszyły się, 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla handlu i jego zmniejszenie 

odnotowano w dziale PKD (46) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 

pojazdami samochodowymi (103, zmniejszenie o 5,03%), 

 ze względu na wysoki udział w liczbie pracujących, w przedsiębiorstwach zajmujących 

się działalnością handlową (249.601 osoby, co stanowi 34,25% udziału w ogólnej 

liczbie pracujących w małych przedsiębiorstwach), na te działy PKD należy zwrócid 

szczególną uwagę w kolejnych okresach analizy, 

dla przedsiębiorstw usługowych: 

 w 16 działach PKD nastąpiło zwiększenie stopnia zagrożenia upadłością,  

a w 8 działach PKD odnotowano jego zmniejszenie, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług w małych 

przedsiębiorstwach zaobserwowano w 12 działach PKD (działy PKD: 52, 63, 55, 96, 80, 

61, 42, 68, 41, 58, 94, 62), a w II p. 2012 r. w 12 działach PKD, 

 najwyższy wzrost stopnia zagrożenia upadłością odnotowano w przedsiębiorstwach 

zajmujących się działalnością związaną z zatrudnieniem (+329%) i magazynowaniem  

i działalnością usługową wspomagającą transport (+209%),  

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług i jego wzrost 

zaobserwowano w 9 działach PKD (52, 63, 55, 96, 80, 42, 41, 58, 94),  

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług i jego zmniejszenie w II p. 

2013 r. odnotowano w 3 działach PKD (61, 68, 62), 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla usług i jego zmniejszenie 

zaobserwowano w 5 działach PKD (59, 79, 49, 95, 66). 
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Tabela 17. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością oraz liczby pracujących w małych 

przedsiębiorstwach w Polsce w okresie od II p. 2012 r. do II p. 2013 r. według rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej (według działów PKD) 

 

Działy PKD III-IV 2012 III-IV 2013
Pracujący                

(liczba)

Pracujący                

(udział)

24 PRODUKCJA METALI 685 578 2880 0,40%

29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z 

WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 
244 476 3403 0,47%

39 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD 

USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 
165 451 310 0,04%

30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 311 432 1439 0,20%

08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 251 394 2745 0,38%

09 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 936 367 1327 0,18%

21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ 

LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
217 357 968 0,13%

11 PRODUKCJA NAPOJÓW 302 269 1733 0,24%

14 PRODUKCJA ODZIEŻY 309 261 4978 0,68%

33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEO 162 257 11860 1,63%

16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; 

PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 
234 257 10377 1,42%

36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 217 239 5935 0,81%

38 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I 

UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 
197 228 9582 1,31%

23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW 

NIEMETALICZNYCH 
236 200 10935 1,50%

35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 

WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 
216 199 5353 0,73%

37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 210 199 3591 0,49%

15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 331 198 1479 0,20%

13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 298 193 4103 0,56%

25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN 

I URZĄDZEO 
187 192 32112 4,41%

27 PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH 198 187 5801 0,80%

26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 185 170 4461 0,61%

22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 176 169 17090 2,35%

10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 195 168 29612 4,06%

19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY 

NAFTOWEJ 
212 163 594 0,08%

18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 210 161 5055 0,69%

32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 191 146 4018 0,55%

17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 161 138 5493 0,75%

31 PRODUKCJA MEBLI 158 136 6708 0,92%

20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 150 129 5700 0,78%

28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 134 120 12039 1,65%

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE
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Źródło: opracowanie własne. 

Analiza zmian pozycji działów PKD zaliczonych do działalności produkcyjnej małych 

przedsiębiorstw pod względem wartości miary MSO pozwala na sformułowanie 

następujących wniosków: 

Działy PKD III-IV 2012 III-IV 2013
Pracujący                

(liczba)

Pracujący                

(udział)

45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
138 129 23856 3,27%

47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
140 119 90662 12,44%

46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
109 103 135083 18,54%

52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 224 693 8321 1,14%

63 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 237 396 2223 0,31%

55 ZAKWATEROWANIE 347 362 9566 1,31%

96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 322 357 1677 0,23%

80 DZIAŁALNOŚD DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 271 347 5664 0,78%

61 TELEKOMUNIKACJA 427 344 2740 0,38%

42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 316 326 29634 4,07%

68 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 441 254 31622 4,34%

41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 240 249 30144 4,14%

58 DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA 150 238 5281 0,72%

94 DZIAŁALNOŚD ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 158 235 87 0,01%

62 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W 

ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚD POWIĄZANA 
252 233 12643 1,73%

59 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAO WIDEO, 

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAO DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 
253 216 773 0,11%

78 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 43 185 4372 0,60%

79 DZIAŁALNOŚD ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW 

TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE 

REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 

533 173 1518 0,21%

56 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 143 152 6011 0,82%

50 TRANSPORT WODNY 103 145 441 0,06%

82 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
116 144 4718 0,65%

60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 61 121 1040 0,14%

49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 144 117 31650 4,34%

43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 86 87 28952 3,97%

81 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W 

BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 
6 28 6489 0,89%

95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU 

OSOBISTEGO I DOMOWEGO 
146 27 768 0,11%

66 DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I 

FUNDUSZE EMERYTALNE 
123 15 4124 0,57%

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE
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 w 2 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością  

i ponadprzeciętną liczbę pracujących (wzorzec I) – 4 działy PKD w II p. 2012 r.  

(we wszystkich tych działach odnotowano zmniejszenie wartości MSO), 

 w 9 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością 

przy liczbie pracujących kształtującej się poniżej przeciętnej (wzorzec II), a liczba ich 

zmniejszyła się o 7 w porównaniu do II p. 2012 r., 

 17 działów PKD nie zmieniło posiadanego wzorca, 

 zmniejszyła sie liczba działów, dla których odnotowano ponadprzeciętny stopieo 

zagrożenia upadłością (z 20 działów PKD do 11, wzorzec I i II), 

 w 7 działach PKD odnotowano wzrost miary MSO, a w 23 jego zmniejszenie. 

w działalności handlowej: 

 w 1 dziale PKD zaobserwowano ponadprzeciętną wartośd stopnia zagrożenia 

upadłością i liczby pracujących i odnotowano zmniejszenie wartości miary MSO, 

 we wszystkich działach odnotowano zmniejszenie wartości miary MSO, 

 w żadnym dziale PKD nie zaobserwowano zmiany wzorca. 

Szczególną uwagę należy zwrócid na działy PKD zakwalifikowane do wzorca I, czyli 

których wartośd miary MSO była większa od 1, następnie do wzorca II.  

Graficzną ilustrację rozproszenia działów PKD działalności produkcyjnej przedstawiono 

na poniższych rysunkach obrazujących okresy II p. 2012 r. i II p. 2013 r. Rozmieszczenie 

działów PKD zostało zobrazowane w czterech obszarach (wzorce I–IV), gdzie oś pozioma  

i pionowa są to wartości średnie dla odpowiadających im miar (stopieo zagrożenia 

upadłością i liczba pracujących). 

Rysunek 40 Działy PKD działalności produkcyjnej małych przedsiębiorstw według stopnia 

zagrożenia upadłością i liczby pracujących w II p. 2012 r. i II p. 2013 r. 

 II p. 2012 r.      II p. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 18 Lista rankingowa działów PKD działalności produkcyjnej małych przedsiębiorstw według 

stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w II p. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 Zmiana 

33 257 III I 1,85 1,97 + 

16 257 I I 1,87 1,80 - 

24 578 II II 3,57 2,37 - 

29 476 II II 1,33 1,98 + 

39 451 IV II 0,86 1,82 + 

30 432 II II 1,62 1,75 + 

8 394 II II 1,35 1,64 + 

9 367 II II 4,85 1,49 - 

21 357 II II 1,13 1,45 + 

14 261 II II 1,74 1,27 - 

11 269 II II 1,58 1,11 - 

25 192 III III 4,49 4,62 + 

10 168 I III 4,33 4,25 - 

22 169 III III 2,68 2,52 - 

28 120 III III 1,87 1,77 - 

23 200 I III 1,92 1,75 - 

38 228 I III 1,66 1,64 - 

36 239 II IV 1,34 1,28 - 

27 187 II IV 1,24 1,11 - 

35 199 II IV 1,37 1,11 - 

31 136 IV IV 1,21 1,10 - 

13 193 II IV 1,64 0,97 - 

18 161 II IV 1,29 0,97 - 

20 129 IV IV 1,10 0,96 - 

17 138 IV IV 1,14 0,96 - 

37 199 II IV 1,19 0,95 - 

26 170 IV IV 1,14 0,93 - 

15 198 II IV 1,71 0,83 - 

32 146 IV IV 1,16 0,82 - 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 19 Lista rankingowa działów PKD działalności handlowej małych przedsiębiorstw według 

stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w II p. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 Zmiana 

47 119 I I 1,61 1,49 - 

45 129 II II 1,22 1,14 - 

46 103 III III 1,87 1,85 - 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza zmian pozycji działów PKD zaliczonych do działalności usługowej 

przedsiębiorstw małych pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

 w 4 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością  

i ponadprzeciętną liczbę pracujących (wzorzec I) – 3 działy w II p. 2012 r. (w 1 z nich 

odnotowano wzrost wartości MSO), 

 w 8 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością 

przy liczbie pracujących kształtującej się poniżej przeciętnej (wzorzec II), a liczba ich 

zmniejszyła się o 1 w porównaniu do II p. 2012 r., 

 16 działów PKD nie zmieniło posiadanego wzorca, 

 nie zmniejszyła się liczba działów, w których odnotowano ponadprzeciętny stopieo 

zagrożenia upadłością (12 działów PKD, wzorzec I i II), 

 w 12 działach PKD odnotowano wzrost miary MSO, a w 10 jego zmniejszenie. 

Szczególną uwagę należy zwrócid na działy PKD zakwalifikowane do wzorca I, następnie 

do wzorca II.  

Graficzną ilustrację rozproszenia działów PKD działalności usługowej małych 

przedsiębiorstw przedstawiono na poniższych rysunkach obrazujących okresy II p. 2012 r. i II 

p. 2013 r. Rozmieszczenie działów PKD zostało zobrazowane w czterech obszarach (wzorce 

I-IV), gdzie oś pozioma i pionowa są to wartości średnie dla odpowiadających im miar 

(stopieo zagrożenia upadłością i liczba pracujących). 

Rysunek 41 Działy PKD działalności usługowej małych przedsiębiorstw według stopnia zagrożenia 

upadłością i liczby pracujących w II p. 2012 r. i II p. 2013 r. 

II p. 2012 r.      II p. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 20 Lista rankingowa działów PKD działalności usługowej małych przedsiębiorstw według 

stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w II p. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 II p. 2012 II p. 2013 Zmiana 

68 254 II I 2,25 3,48 + 

42 326 I I 3,33 3,40 + 

41 249 I I 3,61 3,33 - 

62 233 I I 1,77 1,67 - 

52 693 II II 1,43 3,18 + 

55 362 II II 1,96 1,88 - 

63 396 II II 1,22 1,76 + 

80 347 II II 1,45 1,64 + 

96 357 II II 1,62 1,58 - 

61 344 II II 2,15 1,54 - 

58 238 IV II 0,96 1,19 + 

94 235 IV II 0,79 1,04 + 

49 117 III III 3,25 3,34 + 

43 87 III III 3,23 3,04 - 

59 216 II IV 1,27 0,96 - 

78 185 III IV 3,35 0,93 - 

56 152 IV IV 0,94 0,92 - 

82 144 IV IV 0,69 0,80 + 

79 173 II IV 2,66 0,78 - 

81 28 IV IV 0,63 0,69 + 

50 145 IV IV 0,52 0,64 + 

60 121 IV IV 0,33 0,54 + 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie wyników analizy sytuacji małych przedsiębiorstw w II p. 2012 r.  

i II p. 2013 r. w ramach działów PKD szczególną uwagę należy zwrócid na podmioty, w 

których wystąpił ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością oraz ponadprzeciętna liczba 

pracujących liczby pracujących (wzorzec I). Są to: 

 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeo, 

 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 

ze słomy, 

 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

 działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości, 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 

 działalnośd związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalnośd powiązana. 
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2.8.3. Przedsiębiorstwa średnie 

Ocena zmian stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw średnich w okresie  

od I kw. 2007 r. do IV kw. 2013 r. przedstawiona na poniższych mapach ciepła pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

 w produkcji w całym analizowanym okresie stopieo zagrożenia upadłością kształtował 

się powyżej średniej dla przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości  

w 8 działach PKD, do których należały: produkcja wyrobów tytoniowych, produkcja 

wyrobów tekstylnych, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja metali, produkcja 

pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, dodatkowo odnotowano 

poprawiającą się sytuację w działalności produkcyjnej średnich podmiotów,  

z wyjątkiem przedsiębiorstw zajmujących się pozostałym górnictwem  

i wydobywaniem oraz produkcją wyrobów tytoniowych, 

 w handlu w całym okresie objętym analizą jedynie w przedsiębiorstwach zajmujących 

się handlem detalicznym, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi, odnotowano stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla 

przedsiębiorstw handlowych średniej wielkości, z wyraźną tendencją do poprawy 

sytuacji w działalności handlowej, 

 w usługach w całym analizowanym okresie stopieo zagrożenia upadłością kształtował 

się powyżej średniej dla usług w przedsiębiorstwach usługowych średniej wielkości  

w 4 działach PKD, do których należały: transport lądowy i rurociągowy, transport 

wodny, działalnośd związana z zakwaterowaniem, działalnośd związana  

z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą prowadzenie 

działalności, pomimo wysokich poziomów stopnia zagrożenia w budownictwie oraz 

transporcie i gospodarce magazynowej obserwowana jest wyraźna tendencja 

związana z poprawą sytuacji w średnich przedsiębiorstwach usługowych, 

 najwyższe poziomy stopnia zagrożenia upadłością w całym analizowanym okresie 

odnotowano w: produkcji pozostałego sprzętu transportowego, działalności 

organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, działalności związanej 

z administracyjną obsługą biura, działalności związanej z produkcją filmów, nagrao 

wideo, programów telewizyjnych, nagrao dźwiękowych i muzycznych, działalności 

usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 

terenów zieleni, wynajmie i dzierżawie, 

 najniższe wartości stopnia zagrożenia upadłością w całym analizowanym okresie 

zaobserwowano w działalności związanej z: produkcją podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,  

w działalności produkcyjnej i w działalności usługowej związanej z utrzymaniem 

porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, w działalności 

usługowej i handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi, naprawie 

pojazdów samochodowych.  
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Tabela 21. Mapa ciepła – zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością średnich przedsiębiorstw 

według działów PKD w okresie I kw. 2007 r. – IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: Obliczenia własne. 

W ramach rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (grup przedsiębiorstw)  

z uwzględnieniem klas wielkości, analiza zmian stopnia zagrożenia upadłością  w okresie  

IV kw. 2012 r. i IV kw. 2013 r. pozwala na sformułowanie następujących wniosków w klasie 

średnich przedsiębiorstw: 

Działy 

PKD
I 2007

II 

2007

III 

2007

IV 

2007
I 2008 

II 

2008

III 

2008

IV 

2008
I 2009

II 

2009

III 

2009

IV 

2009
I 2010

II 

2010

III 

2010

IV 

2010
I 2011

II 

2011

III 

2011

IV 

2011
I 2012

II 

2012

III 

2012

IV 

2012
I 2013

II 

2013

III 

2013

IV 

2013

5 117 97 89 128 121 153 118 112 251 107 104 86 68 76 116 109 103 99 112 79 64 95 94 89 85 93 116 155

8 97 5 1 5 83 35 8 9 440 166 85 73 702 256 128 115 350 137 81 53 461 302 479 489 2988 1335 586 503

10 156 162 184 205 217 226 216 226 195 178 185 167 175 175 183 183 183 177 191 192 184 184 195 198 163 171 170 177

11 301 280 268 341 295 324 302 412 325 197 149 187 164 224 110 168 183 209 168 252 198 199 174 211 148 131 100 196

12 148 264 380 380 163 380 209 380 362 380 249 380 72 380 203 380 514 380 605 380 141 380 337 380 96 230 317 661

13 260 232 214 209 146 240 249 273 352 345 345 352 250 253 249 297 234 208 226 213 204 198 193 179 174 169 157 154

14 128 156 162 157 181 181 217 151 165 197 215 242 245 274 222 202 180 180 204 173 156 158 179 165 146 161 150 122

15 113 188 155 138 139 219 245 136 153 192 199 227 171 210 194 185 130 130 156 137 183 173 157 175 89 94 83 91

16 128 120 128 160 222 229 248 260 251 238 249 240 351 318 277 234 201 198 189 198 246 241 201 210 203 179 165 163

17 179 172 159 174 147 164 159 190 151 194 186 205 198 209 214 224 186 213 198 215 175 182 194 190 187 233 239 232

18 228 224 239 219 260 258 256 285 314 290 272 257 260 272 274 262 249 246 275 225 285 276 252 293 227 215 209 215

19 534 399 336 275 536 432 335 241 208 96 20 16 244 204 134 112 200 370 213 149 217 118 164 102 273 195 186 157

20 117 114 104 107 103 102 101 146 189 157 138 149 178 141 144 167 170 152 206 191 184 170 164 192 213 188 156 157

21 - 1 0 22 14 0 4 14 14 14 25 53 77 61 65 47 110 138 175 66 96 123 183 210 225 87 96 74 77

22 158 163 151 157 190 170 191 191 173 178 174 170 220 206 200 186 216 201 191 180 208 208 213 199 228 200 182 171

23 88 54 41 48 74 82 71 81 218 176 138 151 397 272 197 184 337 228 185 191 336 256 221 215 459 329 244 229

24 319 341 331 340 388 343 286 314 543 424 340 321 244 290 256 230 192 227 219 232 236 249 263 236 289 314 270 247

25 144 140 145 133 151 159 146 159 203 193 183 194 302 273 254 240 232 224 215 204 213 217 202 199 213 200 180 170

26 245 197 195 193 288 135 118 100 226 284 310 308 311 304 261 232 327 288 280 222 192 309 242 298 243 210 214 188

27 116 134 121 110 112 119 130 126 137 145 134 135 162 166 170 129 166 192 190 167 179 194 189 183 192 202 200 178

28 168 171 163 154 178 167 172 181 166 156 183 192 218 230 215 195 198 165 163 159 158 143 146 137 167 157 147 159

29 161 173 180 190 170 214 215 225 325 257 267 267 230 232 220 225 191 220 238 230 229 200 208 192 199 188 194 158

30 221 209 264 281 314 334 480 533 347 2291 2878 1308 2109 2290 1861 1298 1361 2403 2143 1698 443 568 352 373 300 292 280 268

31 151 172 231 213 187 208 203 189 159 156 150 147 186 197 205 184 190 180 184 154 139 180 183 162 173 164 158 150

32 162 188 196 191 233 221 219 204 161 163 173 143 174 176 179 148 189 194 239 193 124 115 124 107 156 229 162 148

33 179 171 145 136 127 99 102 112 105 123 135 137 286 250 227 214 231 266 264 230 244 192 201 225 280 231 266 226

35 64 69 103 101 88 104 141 152 82 111 131 124 51 94 108 110 87 119 249 166 87 141 144 172 83 110 137 167

36 180 185 190 195 200 204 209 214 219 224 229 234 280 227 183 255 250 264 279 293 333 299 261 286 288 289 213 232

37 144 126 108 151 152 133 122 174 191 165 144 200 166 175 156 196 188 176 163 199 201 175 184 195 194 173 165 209

38 150 148 146 144 142 139 137 135 114 142 140 147 114 109 113 127 113 119 108 109 131 123 120 135 121 145 176 186

39 54 53 61 67 83 77 95 88 68 65 58 87 103 84 93 40 512 484 457 430 393 369 367 366 225 289 303 170

Działy 

PKD
I 2007

II 

2007

III 

2007

IV 

2007
I 2008 

II 

2008

III 

2008

IV 

2008
I 2009

II 

2009

III 

2009

IV 

2009
I 2010

II 

2010

III 

2010

IV 

2010
I 2011

II 

2011

III 

2011

IV 

2011
I 2012

II 

2012

III 

2012

IV 

2012
I 2013

II 

2013

III 

2013

IV 

2013

45 105 113 105 89 116 118 135 134 151 135 127 127 135 131 132 119 124 129 143 132 143 149 154 153 179 164 162 148

46 120 117 109 105 115 112 107 113 132 130 123 123 130 123 117 115 122 127 122 120 135 141 136 129 136 134 126 115

47 115 95 92 97 135 123 113 111 165 143 110 126 181 171 153 138 167 171 180 168 183 187 192 169 237 196 175 157

41 163 145 118 68 110 104 92 86 172 102 129 104 200 224 204 138 322 245 256 224 234 254 239 207 369 337 301 241

42 424 186 137 27 439 232 162 69 486 228 143 49 557 326 234 102 599 343 253 174 681 565 327 201 585 434 323 214

43 50 45 13 5 30 49 17 36 146 104 104 65 329 205 169 107 258 171 158 115 269 190 165 135 289 245 211 235

49 162 172 220 227 212 261 343 338 241 286 291 284 329 325 301 298 243 244 249 267 241 248 246 248 260 247 237 239

50 384 482 579 700 727 894 1360 1274 1188 1103 1017 458 1166 982 798 613 429 281 326 371 886 353 77 117 109 39 54 42

52 188 229 217 214 248 179 177 156 139 154 165 204 252 266 194 199 150 170 170 222 202 231 199 211 270 256 238 223

55 492 167 116 55 310 138 110 332 702 410 269 197 356 357 268 293 649 431 389 405 398 394 218 203 690 533 379 361

56 110 13 2 24 60 37 2 31 117 126 203 230 261 258 193 181 162 201 181 174 279 210 146 171 253 192 194 172

58 120 147 96 109 120 155 231 295 281 259 186 157 226 170 98 119 207 204 145 190 268 236 150 195 333 238 133 135

59 343 293 730 494 408 570 743 658 261 761 723 118 154 152 413 219 167 253 398 566 396 859 655 402 800 817 943 570

60 123 64 7 28 124 30 1 119 159 167 218 206 43 106 143 115 194 199 194 243 95 150 211 305 122 173 157 169

61 297 200 233 176 220 273 169 218 151 69 84 140 137 170 154 229 107 119 139 206 99 113 152 170 217 203 199 197

62 137 103 114 116 122 144 160 113 138 130 132 152 171 182 164 198 130 133 122 185 211 184 157 164 196 174 156 119

63 185 14 8 18 0 35 48 67 22 17 16 6 13 53 36 71 31 23 58 59 69 178 116 192 52 49 17 19

66 9 20 66 79 128 368 153 306 281 257 232 207 182 145 144 125 68 94 30 40 65 48 69 39 102 83 90 66

68 247 197 148 152 102 90 98 187 226 174 164 186 116 114 133 133 129 114 114 185 151 127 134 149 144 73 100 132

78 81 63 93 150 126 101 83 147 145 154 163 272 382 360 339 276 382 297 213 259 305 319 430 381 333 347 332 137

79 508 491 474 457 441 424 407 97 476 538 231 268 521 434 278 285 163 77 20 78 408 390 372 354 336 318 164 125

80 109 90 76 96 32 34 35 70 110 90 72 112 152 133 114 186 144 83 98 122 207 147 165 255 344 211 168 167

81 102 85 57 17 35 38 46 72 97 75 53 51 31 20 27 34 32 34 24 12 21 20 19 18 104 96 78 54

82 1056 967 877 633 389 398 407 1145 446 318 380 793 296 298 299 659 317 256 265 753 512 271 325 620 355 582 261 387

95 198 205 212 151 29 116 203 220 187 272 154 193 188 183 102 63 195 163 135 182 108 94 127 187 126 136 78 66

96 155 128 102 105 130 124 118 124 56 90 115 82 81 80 75 71 66 61 56 53 51 46 41 36 31 27 46 50

PRODUKCYJNE

HANDLOWE

USŁUGOWE
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dla przedsiębiorstw produkcyjnych: 

 w 12 działach PKD działalności produkcyjnej odnotowano wzrost stopnia zagrożenia 

upadłością, a w 19 działach PKD jego zmniejszenie, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji w przedsiębiorstwach 

średniej wielkości zaobserwowano w 10 działach PKD (działy PKD: 12, 8, 30, 24, 17, 

36, 23, 33, 18, 37) i ich liczba nie zmieniła się w porównaniu do IV kw. 2012 roku, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji w przedsiębiorstwach 

średniej wielkości i jego wzrost w IV kw. 2013 r. zaobserwowano w 7 działach PKD: 

produkcja wyrobów tytoniowych (661, +73,91%), pozostałe górnictwo i wydobywanie 

(503, +2,90%), produkcja metali (247, +4,89%), produkcja papieru i wyrobów  

z papieru (232, +22,19%), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych (229, +6,37%), naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn  

i urządzeo (226, +0,77%), 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji w przedsiębiorstwach 

średniej wielkości i jego zmniejszenie w IV kw. 2013 r. odnotowano w 3 działach PKD: 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego (268, –28,14%), pobór, uzdatnianie  

i dostarczanie wody (232, -18,91%), poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników  

informacji (215, -26,53%), 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla produkcji w przedsiębiorstwach 

średniej wielkości i jego zmniejszenie w IV kw. 2013 r. odnotowano w 21 działach 

PKD, 

dla przedsiębiorstw handlowych: 

 we wszystkich działach PKD odnotowano zmniejszenie stopnia zagrożenia upadłością 

w porównaniu do IV kw. 2012 r., 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla handlu w przedsiębiorstwach 

średniej wielkości zaobserwowano w działach PKD: handel detaliczny z wyłączeniem 

handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (157, -7,09%), handel hurtowy  

i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych  

(148, -3,13%), 

 ze względu na wysoki udział w liczbie pracujących, w przedsiębiorstwach zajmujących 

się działalnością handlową (270.956 osoby, co stanowi 18,56% udziału w ogólnej 

liczbie pracujących w średnich podmiotach), na te działy PKD należy zwrócid 

szczególną uwagę w kolejnych okresach analizy, 

dla przedsiębiorstw usługowych: 

 w 11 działach PKD nastąpił wzrost stopnia zagrożenia upadłością w porównaniu  

do IV kw. 2012 r., a w 12 działach PKD jego zmniejszenie, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług w przedsiębiorstwach 

średniej wielkości wystąpił w 9 działach PKD (działy PKD: 59, 82, 55, 41, 49, 43, 52, 42, 

61, 56), a ich liczba wzrosła o 2 działy PKD w porównaniu do IV kw. 2012 r., 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej i jego wzrost zaobserwowano  

w 7 działach PKD zajmujących się: działalnością związaną z produkcją filmów, nagrao 
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wideo (570, +41,72%), działalnością związaną z zakwaterowaniem (361, +77,59%), 

robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków (241, +16,37%), 

robotami budowlanymi specjalistycznymi (235, +73,43%), magazynowaniem  

i działalnością usługową związaną z transportem (223, +5,45%), robotami związanymi 

z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 214, +6,83%), telekomunikacją  

(197, +15,40%), 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług w przedsiębiorstwach 

średniej wielkości i jego zmniejszenie w IV kw. 2013 r. odnotowano w 2 działach PKD: 

działalnośd związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalnośd 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (387, -37,57%), transport 

lądowy oraz transport rurociągowy (239, -3,86%), 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla usług w przedsiębiorstwach 

średniej wielkości i jego zmniejszenie zaobserwowano w 10 działach PKD, 

 w 11 działach PKD odnotowano wzrost stopnia zagrożenia upadłością (59, 55, 41, 43, 

52, 42, 61, 56, 66, 81, 96). 

  



 

System Wczesnego Ostrzegania ISR – Raport Mikro XIII, wrzesieo 2014 r. 

86 

Tabela 22. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością oraz liczby pracujących w średnich 

przedsiębiorstwach w Polsce w okresie od IV kw. 2012 r. do IV kw. 2013 r. według rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej (według działów PKD) 

 

Działy PKD IV 2012 IV 2013
Pracujący                

(liczba)

Pracujący                

(udział)

12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 380 661 378 0,03%

08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 489 503 8220 0,56%

30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 373 268 6651 0,46%

24 PRODUKCJA METALI 236 247 13185 0,90%

17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 190 232 18722 1,28%

36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 286 232 13279 0,91%

23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW 

NIEMETALICZNYCH 
215 229 30543 2,09%

33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEO 225 226 22616 1,55%

18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 293 215 11868 0,81%

37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 195 209 18403 1,26%

11 PRODUKCJA NAPOJÓW 211 196 5551 0,38%

26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 298 188 11493 0,79%

38 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I 

UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 
135 186 25313 1,73%

27 PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH 183 178 21080 1,44%

10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 198 177 111939 7,67%

22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 199 171 61258 4,20%

25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM 

MASZYN I URZĄDZEO 
199 170 94690 6,49%

39 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD 

USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 
366 170 337 0,02%

35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 

WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 
172 167 19927 1,37%

16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; 

PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO 

WYPLATANIA 

210 163 27256 1,87%

28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 137 159 46382 3,18%

29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z 

WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 
192 158 21646 1,48%

20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 192 157 18980 1,30%

19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY 

NAFTOWEJ 
102 157 1709 0,12%

05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 89 155 1251 0,09%

13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 179 154 15893 1,09%

31 PRODUKCJA MEBLI 162 150 32422 2,22%

32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 107 148 10335 0,71%

14 PRODUKCJA ODZIEŻY 165 122 26169 1,79%

15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 175 91 7746 0,53%

21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ 

LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
225 77 5027 0,34%

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE
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Źródło: opracowanie własne. 

Analiza zmian pozycji działów PKD zaliczonych do działalności produkcyjnej w klasie 

przedsiębiorstw średnich pod względem wartości miary MSO pozwala na sformułowanie 

wniosków: 

Działy PKD IV 2012 IV 2013
Pracujący                

(liczba)

Pracujący                

(udział)

47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
169 157 101306 6,94%

45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
153 148 33119 2,27%

46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
129 115 136531 9,35%

59 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAO WIDEO, 

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAO DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 
402 570 350 0,02%

82 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
620 387 6073 0,42%

55 ZAKWATEROWANIE 203 361 13932 0,95%

41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 207 241 46332 3,17%

49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 248 239 59663 4,09%

43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 135 235 29708 2,04%

52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 211 223 17313 1,19%

42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 201 214 47633 3,26%

61 TELEKOMUNIKACJA 170 197 3888 0,27%

56 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 171 172 11523 0,79%

60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 305 169 2802 0,19%

80 DZIAŁALNOŚD DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 255 167 18015 1,23%

78 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 381 137 10721 0,73%

58 DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA 195 135 9070 0,62%

68 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 149 132 42426 2,91%

79 DZIAŁALNOŚD ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW 

TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE 

REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 

354 125 1867 0,13%

62 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W 

ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚD POWIĄZANA 
164 119 17491 1,20%

66 DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I 

FUNDUSZE EMERYTALNE 
39 66 6836 0,47%

95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU 

OSOBISTEGO I DOMOWEGO 
187 66 1664 0,11%

81 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W 

BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 
18 54 11825 0,81%

96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 36 50 1952 0,13%

50 TRANSPORT WODNY 117 42 819 0,06%

63 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 192 19 4345 0,30%

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE
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 w 1 dziale PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością  

i ponadprzeciętną liczbę pracujących (wzorzec I) – 4 działy PKD były w IV kw. 2012 r., 

 w 9 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością 

przy liczbie pracujących kształtującej się poniżej przeciętnej (wzorzec II), a liczba ich 

zmniejszyła się o 6 w porównaniu do IV kw. 2012 r., 

 21 działów PKD nie zmieniło posiadanego wzorca, 

 zmniejszyła sie liczba działów PKD dla których odnotowano ponadprzeciętny stopieo 

zagrożenia upadłością (z 20 działów PKD do 10, wzorzec I i II), 

 w 13 działach PKD odnotowano wzrost miary MSO, a w 18 jego zmniejszenie, 

w działalności handlowej: 

 w 1 dziale PKD zaobserwowano ponadprzeciętną wartośd stopnia zagrożenia 

upadłością i liczby pracujących i odnotowano wzrost miary MSO (dział 47), 

 we wszystkich działach PKD odnotowano zmniejszenie wartości miary MSO. 

Szczególną uwagę należy zwrócid na działy PKD zakwalifikowane do wzorca I, następnie 

do wzorca II. 

Graficzną ilustrację rozproszenia działów PKD działalności produkcyjnej średnich 

przedsiębiorstw przedstawiono na poniższych rysunkach obrazujących okresy IV kw. 2012 r.  

i IV kw. 2013 r. Rozmieszczenie działów PKD zostało zobrazowane w czterech obszarach 

(wzorce I-IV), gdzie oś pozioma i pionowa są to wartości średnie dla odpowiadających  

im miar (stopieo zagrożenia upadłością i liczba pracujących). 

Rysunek 42 Działy PKD działalności produkcyjnej średnich przedsiębiorstw według stopnia 

zagrożenia upadłością i liczby pracujących Iw IV kw. 2012 r. i IV kw. 2013 r. 

IV kw. 2012 r.      IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 23 Lista rankingowa działów PKD działalności produkcyjnej średnich przedsiębiorstw 

według stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w IVI kw. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 Zmiana 

23 229 I I 1,72 1,74 + 

12 661 II II 2,01 3,25 + 

8 503 II II 2,61 2,50 - 

33 226 II II 1,51 1,49 - 

17 232 II II 1,27 1,40 + 

30 268 II II 1,99 1,35 - 

24 247 II II 1,36 1,34 - 

37 209 II II 1,23 1,30 + 

36 232 II II 1,61 1,28 - 

18 215 II II 1,62 1,18 - 

10 177 I III 4,67 4,96 + 

25 170 I III 4,12 4,22 + 

22 171 I III 2,64 2,80 + 

28 159 III III 2,05 2,17 + 

31 150 III III 1,56 1,59 + 

38 186 III III 1,25 1,43 + 

16 163 I III 1,61 1,43 - 

14 122 III III 1,44 1,29 - 

27 178 IV IV 1,33 1,27 - 

29 158 II IV 1,36 1,22 - 

35 167 IV IV 1,23 1,19 - 

20 157 II IV 1,29 1,13 - 

26 188 II IV 1,66 1,05 - 

13 154 IV IV 1,17 1,02 - 

11 196 II IV 1,15 0,99 - 

32 148 IV IV 0,69 0,85 + 

39 170 II IV 1,94 0,83 - 

19 157 IV IV 0,54 0,77 + 

5 155 IV IV 0,47 0,76 + 

15 91 IV IV 0,92 0,56 - 

21 77 II IV 1,21 0,44 - 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 24 Lista rankingowa działów PKD działalności handlowej średnich przedsiębiorstw według 

stopnia zagrożenia, liczby pracujących oraz miary MSO w IV kw. 2013 r. 

Dział PKD MW WZORZEC MSO 

IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 Zmiana 

47 157 I I 1,68 1,59 - 

45 148 II II 1,16 1,12 - 

46 115 III III 1,77 1,72 - 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza zmian pozycji działów działalności usługowej średnich przedsiębiorstw pod 

względem wartości miary MSO pozwala na sformułowanie wniosków: 

 w 5 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością  

i ponadprzeciętną liczbę pracujących (wzorzec I) – 4 działy PKD w IV kw. 2012 r., 

 w 9 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością 

(wzorzec I i II), a liczba ich zmalała o 2 w porównaniu do IV kw. 2012 r., 

 16 działów PKD nie zmieniło posiadanego wzorca, 

 zmniejszyła się liczba działów PKD, dla których odnotowano ponadprzeciętny 

stopieo zagrożenia upadłością (z 11 działów PKD do 9, wzorzec I i II), 

 w 11 działach PKD odnotowano wzrost miary MSO, a w 12 jego zmniejszenie. 

Szczególną uwagę należy zwrócid na działy PKD zakwalifikowane do wzorca I, następnie 

do wzorca II. 

Graficzną ilustrację rozproszenia działów PKD działalności usługowej średnich 

przedsiębiorstw przedstawiono na poniższych rysunkach obrazujących okresy IV kw. 2012 r.  

i IV kw. 2013 r. Rozmieszczenie działów PKD zostało zobrazowane w czterech obszarach 

(wzorce I-IV), gdzie oś pozioma i pionowa są to wartości średnie dla odpowiadających  

im miar (stopieo zagrożenia upadłością i liczba pracujących). 

Rysunek 43 Działy PKD działalności usługowej średnich przedsiębiorstw według stopnia zagrożenia 

upadłością i liczby pracujących w IV kw. 2012 r. i IV kw. 2013 r. 

IV kw. 2012 r.      IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 25 Lista rankingowa działów PKD działalności usługowej średnich przedsiębiorstw według 

stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w IV kw. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 Zmiana 

49 239 I I 3,85 3,98 + 

42 214 I I 3,47 3,22 - 

41 241 I I 3,41 3,21 - 

43 235 III I 1,93 2,28 + 

52 223 II I 1,44 1,65 + 

59 570 II II 2,02 3,18 + 

55 361 II II 1,29 2,20 + 

82 387 II II 3,13 2,19 - 

61 197 IV II 0,88 1,13 + 

68 132 III III 2,74 2,76 + 

80 167 I III 1,74 1,47 - 

62 119 III III 1,30 1,28 - 

56 172 IV IV 1,10 1,20 + 

78 137 II IV 2,06 1,02 - 

60 169 II IV 1,54 0,96 - 

58 135 IV IV 1,14 0,95 - 

81 54 IV IV 0,76 0,80 + 

79 125 II IV 1,78 0,71 - 

66 66 IV IV 0,41 0,57 + 

95 66 IV IV 0,94 0,38 - 

96 50 IV IV 0,20 0,30 + 

63 19 IV IV 1,00 0,29 - 

50 42 IV IV 0,59 0,24 - 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie wyników analizy sytuacji średnich przedsiębiorstw w IV kw. 2013 r.  

w ramach działów PKD szczególną uwagę należy zwrócid na podmioty, w których wystąpił 

ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością oraz ponadprzeciętna liczba pracujących 

liczby pracujących (wzorzec I). Są to: 

 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeo, 

 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

 transport lądowy oraz transport rurociągowy, 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 

 roboty budowlane specjalistyczne, 

 magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport. 
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2.8.4. Przedsiębiorstwa duże 

Ocena zmian stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw dużych w okresie od  

I kw. 2007 r. do IV kw. 2013 r. przedstawiona na poniższych mapach ciepła pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

 w produkcji w całym analizowanym okresie stopieo zagrożenia upadłością kształtował się 

powyżej średniej dla produkcji w dużych przedsiębiorstwach w 7 działach zajmujących 

się: produkcją wyrobów tytoniowych, produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych 

i optycznych, produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn  

i urządzeo, produkcją maszyn i urządzeo gdzie indziej nie sklasyfikowanych, produkcją 

pozostałego sprzętu transportowego, naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn  

i urządzeo, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, dodatkowo w całym 2013 roku 

utrzymuje się wysoki stopnieo zagrożenia w działalnością związanej z górnictwem, 

produkcji napojów oraz produkcją mebli, 

 w handlu jedynie w 1 dziale PKD zajmującym się handlem hurtowym z wyłączeniem 

handlu pojazdami samochodowymi odnotowano poziomy zbliżone stopnia zagrożenia 

upadłością do wartości średniej dla handlu dużych przedsiębiorstw z wyraźną tendencją 

do poprawy sytuacji, 

 w usługach w całym analizowanym okresie stopieo zagrożenia upadłością kształtował się 

powyżej średniej dla usług w dużych przedsiębiorstwach w 6 działach PKD zajmujących 

się: robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków, robotami 

związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, działalnością związaną  

z zatrudnieniem, działalnością organizatorów turystyki, pośredników i agentów 

turystycznych, działalnością detektywistyczna i ochroniarską, działalnością usługową 

związaną z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem zieleni, 

odnotowując w dużych podmiotach najgorszą sytuację w usługach, na co wskazuje  

utrzymująca się zła sytuacja w budownictwie, w działalności związanej  

z magazynowaniem i transportem, działalności związanej z zatrudnieniem oraz naprawą 

i konserwacją komputerów, 

 najwyższe poziomy stopnia zagrożenia upadłością w całym analizowanym okresie 

zaobserwowano w działalności związanej z: produkcją pozostałego sprzętu 

transportowego (dział PKD 30), produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych  

i optycznych (26), produkcji wyrobów tytoniowych (12), wydobywaniem węgla 

kamiennego i brunatnego (05), 

 najniższe poziomy stopnia zagrożenia upadłością w całym analizowanym okresie 

zaobserwowano w działalności związanej z:  wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych  

w działalności produkcyjnej i w działalności wspomagającej usługi finansowe oraz 

ubezpieczenia i fundusze emerytalne w usługach. 
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Tabela 26. Mapa ciepła – zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością dużych przedsiębiorstw 

według działów PKD w okresie I kw. 2007 r. – IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: Obliczenia własne. 

W ramach rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (grup przedsiębiorstw)  

i z uwzględnieniem klas ich wielkości, analiza zmian stopnia zagrożenia upadłością w okresie 

IV kw. 2012 r. i IV kw. 2013 r. pozwala na sformułowanie następujących wniosków w klasie 

dużych przedsiębiorstw: 

Działy 

PKD
I 2007

II 

2007

III 

2007

IV 

2007
I 2008 

II 

2008

III 

2008

IV 

2008
I 2009

II 

2009

III 

2009

IV 

2009
I 2010

II 

2010

III 

2010

IV 

2010
I 2011

II 

2011

III 

2011

IV 

2011
I 2012

II 

2012

III 

2012

IV 

2012
I 2013

II 

2013

III 

2013

IV 

2013

5 323 340 356 371 277 183 181 178 204 222 241 263 277 244 204 209 105 72 97 123 81 153 154 218 262 333 346 321

8 160 87 47 52 123 80 17 9 400 355 237 257 622 295 170 160 167 173 138 195 700 266 217 263 788 676 491 464

10 133 114 122 142 161 162 168 168 108 111 123 123 105 100 119 141 174 122 131 142 122 123 134 129 105 118 123 131

11 147 114 67 96 221 140 93 122 254 200 146 162 183 150 90 176 256 194 253 224 299 258 240 295 416 324 353 483

12 297 224 162 265 190 176 255 615 328 365 186 193 331 143 159 135 166 146 169 171 179 142 150 111 154 152 150 128

13 131 161 177 208 176 189 213 272 103 75 91 98 68 49 88 101 86 133 130 113 119 152 140 155 134 128 128 103

14 129 164 189 173 126 108 143 82 119 152 192 227 155 148 158 119 104 131 119 101 91 187 164 136 127 178 153 122

15 160 134 200 165 174 92 87 121 124 112 121 117 154 191 180 273 260 268 225 339 217 333 231 197 89 85 59 49

16 76 74 70 73 142 168 149 204 270 222 176 194 237 245 189 217 183 205 177 191 181 183 191 203 205 167 141 133

17 75 106 95 82 109 138 109 122 84 66 76 73 113 122 105 105 70 72 93 84 51 53 57 56 35 39 35 41

18 58 109 108 104 89 101 139 162 109 209 170 179 202 207 236 218 119 153 159 150 127 156 146 133 116 121 110 119

19 134 100 94 87 88 66 96 162 428 232 193 188 163 176 136 156 126 133 169 161 142 154 149 141 189 221 184 186

20 38 58 76 67 24 48 53 116 132 147 160 175 120 123 129 121 47 69 73 68 43 66 93 116 55 76 87 108

21 70 98 87 73 60 42 37 42 88 79 60 62 37 62 42 70 23 51 58 72 48 100 106 99 23 30 32 36

22 134 150 144 151 144 174 186 202 167 152 135 117 130 129 129 147 130 154 155 155 138 142 163 128 117 124 106 105

23 57 12 0 9 39 35 26 62 219 164 93 110 294 170 112 114 181 119 93 90 201 161 128 121 284 222 144 117

24 5 17 12 36 103 114 109 164 230 321 334 391 422 314 269 255 189 182 187 196 274 251 235 273 296 305 306 306

25 171 188 184 177 201 203 191 214 155 165 154 150 182 184 180 169 175 193 160 178 174 180 176 181 229 213 182 168

26 342 364 371 344 289 299 354 333 202 178 319 294 335 314 361 260 278 253 292 286 210 201 231 220 153 178 201 188

27 144 193 222 201 147 168 183 219 135 162 158 149 145 202 198 179 169 221 237 220 203 229 205 212 235 218 226 236

28 141 158 179 178 171 189 207 283 225 207 196 190 203 181 165 166 214 190 197 187 168 142 148 154 140 141 131 137

29 97 121 150 168 128 143 144 201 228 189 166 174 172 157 151 171 135 134 147 171 154 155 157 175 166 158 155 152

30 663 658 849 937 2046 1016 1040 1047 510 463 394 454 526 496 454 437 380 356 346 371 412 499 382 345 335 310 306 260

31 144 173 162 195 203 219 224 263 201 150 162 126 165 124 119 112 137 145 156 135 120 169 159 148 113 107 110 100

32 53 76 164 134 71 85 119 131 63 78 98 81 58 140 153 104 79 166 200 173 171 144 158 142 141 176 148 147

33 288 187 190 264 232 218 195 195 246 246 199 226 382 314 346 305 336 262 291 261 286 272 244 234 284 238 240 225

35 35 63 109 108 19 62 84 122 58 72 77 68 11 66 66 81 19 45 44 79 60 80 85 100 46 60 60 90

36 145 100 87 153 163 150 149 192 183 153 159 241 187 163 167 162 160 129 107 158 135 117 121 171 163 145 145 138

37 229 203 230 232 344 208 194 306 230 212 183 315 271 243 217 305 271 250 203 244 163 177 148 159 83 112 98 18

38 54 53 61 90 65 35 49 63 45 101 120 175 103 142 155 153 118 144 135 173 160 149 167 206 169 180 211 241

Działy 

PKD
I 2007

II 

2007

III 

2007

IV 

2007
I 2008 

II 

2008

III 

2008

IV 

2008
I 2009

II 

2009

III 

2009

IV 

2009
I 2010

II 

2010

III 

2010

IV 

2010
I 2011

II 

2011

III 

2011

IV 

2011
I 2012

II 

2012

III 

2012

IV 

2012
I 2013

II 

2013

III 

2013

45 25 97 96 102 113 129 152 154 111 91 96 65 120 96 102 77 68 55 82 82 71 68 66 156 227 165 163 131

46 117 106 107 114 106 111 114 119 146 134 126 132 135 136 129 119 149 158 144 135 157 144 145 136 145 136 139 138

47 156 126 117 97 155 120 108 104 161 140 123 141 156 139 123 109 119 116 117 111 100 95 90 112 175 137 131 114

41 159 217 209 174 168 170 153 192 286 223 216 212 197 233 227 237 327 293 290 252 309 335 407 374 253 277 267 292

42 397 325 281 214 314 293 289 227 1035 411 276 186 343 224 172 179 324 317 255 258 462 573 473 489 724 463 455 386

43 99 72 71 88 123 123 93 91 95 77 64 60 123 108 90 108 133 167 159 206 174 201 364 361 529 361 404 328

49 330 311 316 311 328 388 335 360 311 316 282 361 187 168 151 208 174 131 139 211 160 127 127 191 236 206 212 256

52 49 80 131 52 23 84 139 7 20 18 23 36 277 238 180 313 378 323 358 547 567 448 451 571 535 447 448 613

55 285 157 104 134 289 178 154 285 514 296 236 384 339 242 167 238 54 125 46 139 347 77 45 104 393 210 91 135

56 16 27 25 55 45 30 31 98 116 92 89 226 207 166 162 143 106 181 208 260 258 300 235 351 521 479 309 207

58 266 240 160 61 151 100 81 137 87 118 57 69 79 60 20 51 224 161 76 122 186 115 65 54 151 134 78 70

59 34 65 10 1 42 105 167 230 115 317 256 575 623 786 589 708 869 888 1489 1293 362 930 829 346 122 320 254 177

60 181 150 322 270 55 45 74 119 246 115 105 151 121 135 142 103 196 140 216 118 21 167 240 183 221 240 232 225

61 143 159 131 181 149 158 120 172 211 74 73 100 104 72 111 108 178 130 100 142 165 112 108 118 196 299 271 288

62 97 140 121 157 113 99 93 71 56 14 22 20 8 4 15 19 45 28 29 69 60 41 45 87 21 33 42 61

63 50 48 45 43 41 39 37 35 59 22 2 26 25 23 23 19 20 76 116 152 598 287 280 249 166 183 176 45

66 68 51 34 17 0 37 6 5 10 1 13 30 10 29 7 51 30 142 81 173 146 131 184 223 134 185 189 218

68 61 79 84 116 105 35 90 122 41 94 139 118 83 100 91 71 129 113 89 98 90 100 97 77 113 112 83 83

78 249 347 331 352 393 334 415 444 396 488 512 469 401 467 390 438 395 381 367 353 339 449 427 468 601 572 567 556

79 873 854 835 815 796 777 758 259 1022 930 617 572 931 892 430 505 473 415 491 466 441 454 618 586 732 415 165 248

80 244 192 179 206 255 195 184 179 186 143 127 141 125 186 163 171 244 258 251 241 307 300 302 279 309 307 293 286

81 36 98 104 118 198 204 184 206 200 172 136 156 254 178 220 182 280 293 328 282 338 353 369 384 400 416 338 317

82 6 18 31 7 18 29 41 160 171 35 69 85 177 102 149 125 32 56 72 66 142 110 125 178 406 295 246 270

95 52 82 78 144 59 77 9 137 188 169 131 235 224 315 363 332 465 354 221 300 337 409 599 565 519 587 519 725

96 129 43 84 38 110 34 17 68 209 43 42 84 87 10 52 50 47 45 43 40 38 35 33 31 28 26 7 15

PRODUKCYJNE

HANDLOWE

USŁUGOWE
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dla przedsiębiorstw produkcyjnych: 

 w 10 działach PKD działalności produkcyjnej nastąpił wzrost stopnia zagrożenia 

upadłością, a w 20 działach PKD odnotowano jego zmniejszenie, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji w dużych 

przedsiębiorstwach zaobserwowano w 10 działach PKD (działy PKD: 11, 8, 5, 24, 30, 

38, 27, 33, 26, 19) i ich liczba zmniejszyła się o 3 w porównaniu do IV kw. 2012 roku, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji w dużych 

przedsiębiorstwach i jego wzrost wystąpił w 7 działach PKD zajmujących się: 

produkcją napojów (483, +63,73%), pozostałym górnictwem i wydobywaniem (464, 

+76,71%), wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego (321, +47,22%), 

produkcją metali (306, +12,07%), działalnością związaną z ze zbieraniem, 

przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów (241, +17,01%), produkcją urządzeo 

elektrycznych (241, +11,33%), wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu i produktów 

rafinacji ropy naftowej (186, +31,86%), 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla produkcji w dużych 

przedsiębiorstwach i jego zmniejszenie w IV kw. 2013 r. odnotowano w 3 działach 

PKD: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (260, –24,59%), naprawa, 

konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeo (225, –4,03%), produkcja komputerów, 

wyrobów elektronicznych i optycznych (188, –14,38%), 

 poziom stopnia zagrożenia poniżej średniej dla produkcji w dużych 

przedsiębiorstwach i jego zmniejszenie odnotowano w 17 działach, 

dla przedsiębiorstw handlowych: 

 w 2 działach PKD odnotowano wzrost stopnia zagrożenia upadłością, a w 1 dziale PKD 

jego zmniejszenie, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla handlu w dużych 

przedsiębiorstwach i jego wzrost zaobserwowano w dziale: handel hurtowy  

i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (131, 

+2,09%), 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla handlu w dużych 

przedsiębiorstwach i jego zmniejszenie odnotowano w dziale PKD zajmującym się 

handlem hurtowym, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

(131, -16,16%), 

 ze względu na wysoki udział w liczbie pracujących, w przedsiębiorstwach zajmujących 

się działalnością handlową (453.396 osoby, co stanowi 17,00% udziału w ogólnej 

liczbie pracujących w średnich podmiotach), na te działy PKD należy zwrócid 

szczególną uwagę w kolejnych okresach analizy, 

dla przedsiębiorstw usługowych: 

 w 11 działach PKD nastąpiło zwiększenie stopnia zagrożenia upadłością, a w 11 

działach PKD odnotowano jego zmniejszenie, 
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 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług w dużych 

przedsiębiorstwach zaobserwowano w 10 działach PKD (działy PKD: 95, 52, 78, 42, 43, 

81, 41, 61, 80, 82), a w IV kw. 2012 r. było w 10 działach, 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług w dużych 

przedsiębiorstwach i jego wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach 

zakwalifikowanych do 6 działów PKD zajmujących się: naprawą i konserwacją 

komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (725, +28,29%), 

zatrudnieniem (556, +18,59%), magazynowaniem i działalnością usługową 

wspomagającą transport (613, +7,51%), telekomunikacją (288, +145,09%), 

działalnością detektywistyczną i ochroniarską (286, +2,76%), działalnością związaną  

z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą prowadzenie 

działalności (270, +52,09%), 

 stopieo zagrożenia upadłością powyżej średniej dla usług w dużych 

przedsiębiorstwach i jego zmniejszenie w IV kw. 2013 r. odnotowano w 4 działach 

PKD (42, 43, 81, 41), 

 stopieo zagrożenia upadłością poniżej średniej dla usług w dużych przedsiębiorstwach 

i jego zmniejszenie zaobserwowano w 8 działach PKD. 
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Tabela 27. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością oraz liczby pracujących w dużych 

przedsiębiorstwach w Polsce w okresie od IV kw. 2012 r. do IV kw. 2013 r. według rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej (według działów PKD) 

 

Działy PKD IV 2012 IV 2013
Pracujący                

(liczba)

Pracujący                

(udział)

11 PRODUKCJA NAPOJÓW 295 483 15053 0,56%

08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 263 464 5227 0,20%

05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 218 321 112093 4,20%

24 PRODUKCJA METALI 273 306 39580 1,48%

30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 345 260 31134 1,17%

38 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I 

UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 
206 241 10892 0,41%

27 PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH 212 236 62558 2,34%

33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEO 234 225 33861 1,27%

26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 220 188 30304 1,14%

19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY 

NAFTOWEJ 
141 186 10307 0,39%

25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM 

MASZYN I URZĄDZEO 
181 168 70674 2,65%

29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z 

WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 
175 152 135603 5,08%

32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 142 147 12144 0,46%

36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 171 138 12072 0,45%

28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 154 137 44223 1,66%

16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; 

PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO 

WYPLATANIA 

203 133 27095 1,02%

10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 129 131 161318 6,05%

12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 111 128 5257 0,20%

14 PRODUKCJA ODZIEŻY 136 122 10257 0,38%

18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 133 119 9242 0,35%

23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW 

NIEMETALICZNYCH 
121 117 52797 1,98%

20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 116 108 42161 1,58%

22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 128 105 66813 2,50%

13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 155 103 12939 0,49%

31 PRODUKCJA MEBLI 148 100 68612 2,57%

35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 

WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 
100 90 108293 4,06%

15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 197 49 4765 0,18%

17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 56 41 20616 0,77%

21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ 

LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
99 36 14174 0,53%

37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 159 18 9665 0,36%

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE
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Źródło: opracowanie własne. 

Analiza zmian pozycji działów PKD zaliczonych do działalności produkcyjnej dużych 

przedsiębiorstw pod względem wartości miary MSO pozwala na sformułowanie wniosków: 

 w 2 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością  

i ponadprzeciętną liczbę pracujących (wzorzec I) – 4 działy w IV kw. 2012 r. 

i we wszystkich odnotowano wzrost wartości MSO, 

Działy PKD IV 2012 IV 2013
Pracujący                

(liczba)

Pracujący                

(udział)

46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
136 138 99064 3,71%

45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
156 131 11798 0,44%

47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
112 114 342534 12,84%

95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU 

OSOBISTEGO I DOMOWEGO 
565 725 3566 0,13%

52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 571 613 80894 3,03%

78 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 468 556 86289 3,23%

42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 489 386 38069 1,43%

43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 361 328 25161 0,94%

81 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W 

BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 
384 317 29808 1,12%

41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 374 292 30539 1,14%

61 TELEKOMUNIKACJA 118 288 34321 1,29%

80 DZIAŁALNOŚD DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 279 286 86576 3,25%

82 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
178 270 21428 0,80%

49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 191 256 128063 4,80%

79 DZIAŁALNOŚD ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW 

TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE 

REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 

586 248 1989 0,07%

60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 183 225 10650 0,40%

66 DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I 

FUNDUSZE EMERYTALNE 
223 218 9075 0,34%

56 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 351 207 24969 0,94%

59 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAO WIDEO, 

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAO DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 
346 177 2773 0,10%

55 ZAKWATEROWANIE 104 135 7171 0,27%

68 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 77 83 13623 0,51%

58 DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA 54 70 12690 0,48%

62 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W 

ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚD POWIĄZANA 
87 61 31519 1,18%

63 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 249 45 12595 0,47%

96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 31 15 2683 0,10%

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE
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 w 8 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością 

przy liczbie pracujących kształtującej się poniżej przeciętnej (wzorzec II), a ich liczba 

zmniejszyła się o 1 się w porównaniu do IV kw. 2012 r., 

 24 działów PKD nie zmieniło posiadanego wzorca, 

 zmniejszyła się liczba działów PKD, dla których odnotowano ponadprzeciętny 

stopieo zagrożenia upadłością (z 14 działów PKD do 10, wzorzec I i II), 

 w 11 działach PKD odnotowano wzrost miary MSO, a w 19 jego zmniejszenie, 

w działalności handlowej: 

 w żadnym dziale PKD przedsiębiorstw dużych nie zaobserwowano ponadprzeciętnej 

wartości stopnia zagrożenia upadłością i liczby pracujących, 

 w 1 dziale PKD odnotowano wzrost wartości miary MSO, 

 w żadnym dziale PKD nie odnotowano zmiany wzorca. 

Szczególną uwagę należy zwrócid na działy PKD zakwalifikowane do wzorca I, następnie 

do wzorca II. 

Graficzną ilustrację rozproszenia działów PKD działalności produkcyjnej dużych 

przedsiębiorstw przedstawiono na poniższych rysunkach obrazujących okresy IV kw. 2012 r.  

i IV kw. 2013 r. Rozmieszczenie działów PKD zostało zobrazowane w czterech obszarach 

(wzorce I–IV), gdzie oś pozioma i pionowa określają wartości średnie odpowiadających im 

miar (stopieo zagrożenia upadłością i liczba pracujących). 

Rysunek 44 Działy PKD działalności produkcyjnej dużych przedsiębiorstw według stopnia 

zagrożenia upadłością i liczby pracujących w IV kw. 2012 r. i IV kw. 2013 r. 

IV kw. 2012 r.      IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 28 Lista rankingowa działów PKD działalności produkcyjnej dużych przedsiębiorstw według 

stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w IV kw. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 Zmiana 

5 321 I I 3,22 3,32 + 

27 236 I I 1,98 2,06 + 

11 483 II II 1,90 2,89 + 

8 464 II II 1,66 2,76 + 

24 306 II II 1,99 2,05 + 

30 260 II II 2,31 1,72 - 

33 225 II II 1,67 1,57 - 

38 241 II II 1,32 1,46 + 

26 188 II II 1,60 1,34 - 

19 186 IV II 0,93 1,13 + 

10 131 III III 3,99 3,98 - 

29 152 I III 3,26 3,40 + 

35 90 III III 2,83 2,67 - 

25 168 I III 1,94 1,98 + 

31 100 III III 1,87 1,76 - 

22 105 III III 1,72 1,73 + 

23 117 III III 1,53 1,45 - 

28 137 III III 1,52 1,35 - 

20 108 III III 1,26 1,21 - 

16 133 II IV 1,42 1,03 - 

32 147 IV IV 0,94 0,92 - 

36 138 II IV 1,12 0,87 - 

12 128 IV IV 0,71 0,77 + 

14 122 IV IV 0,90 0,77 - 

18 119 IV IV 0,87 0,74 - 

13 103 IV IV 1,02 0,68 - 

17 41 IV IV 0,60 0,55 - 

21 36 IV IV 0,72 0,40 - 

15 49 II IV 1,25 0,31 - 

37 18 IV IV 1,03 0,26 - 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 29 Lista rankingowa działów PKD działalności handlowej dużych przedsiębiorstw według 

stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w IV kw. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 Zmiana 

46 138 II II 1,28 1,26 - 

45 131 II II 1,25 1,03 - 

47 114 III III 2,40 2,44 + 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza zmian pozycji działów PKD zaliczonych do działalności usługowej dużych 

przedsiębiorstw pod względem wartości miary MSO pozwala na sformułowanie wniosków: 

 w 5 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością  

i ponadprzeciętną liczbę pracujących (wzorzec I) – 6 działów w IV kw. 2012 r.  

i w 4 odnotowano zmniejszenie wartości MSO, 

 w 10 działach PKD zaobserwowano ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością 

(wzorzec I i II), a liczba ich zmniejszyła sie w porównaniu do IV kw. 2012 r. o 3, 

 13 działów PKD nie zmieniło posiadanego wzorca, 

 jedynie w 8 działach PKD odnotowano wzrost miary MSO, a aż w 14 jego 

zmniejszenie. 

Szczególną uwagę należy zwrócid na działy PKD zakwalifikowane do wzorca I, następnie 

do wzorca II. 

Graficzną ilustrację rozproszenia działów PKD działalności usługowej dużych 

przedsiębiorstw przedstawiono na poniższych rysunkach obrazujących okresy IV kw. 2012 r.  

i IV kw. 2013 r. Rozmieszczenie działów PKD zostało zobrazowane w czterech obszarach 

(wzorce I–IV), gdzie oś pozioma i pionowa określają wartości średnie odpowiadających im 

miar (stopieo zagrożenia upadłością i liczba pracujących). 

Rysunek 45 Działy PKD działalności usługowej dużych przedsiębiorstw według stopnia zagrożenia 

upadłością i liczby pracujących w IV kw. 2012 r. i IV kw. 2013 r. 

IV kw. 2012 r.      IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 30 Lista rankingowa działów PKD działalności usługowej dużych przedsiębiorstw według 

stopnia zagrożenia upadłością, liczby pracujących oraz miary MSO w IV kw. 2013 r. 

Dział PKD 
MW WZORZEC MSO 

IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 IV kw. 2012 IV kw. 2013 Zmiana 

52 613 I I 3,64 3,46 - 

78 556 I I 2,99 3,45 + 

80 286 I I 2,81 2,95 + 

42 386 I I 2,56 1,90 - 

61 288 III I 1,30 1,54 + 

95 725 II II 2,59 2,75 + 

81 317 I II 2,04 1,53 - 

43 328 II II 1,90 1,48 - 

41 292 I II 2,13 1,47 - 

82 270 IV II 1,05 1,23 + 

49 256 III III 4,36 4,17 - 

56 207 II IV 1,80 1,11 - 

62 61 IV IV 0,95 1,03 + 

79 248 II IV 2,69 0,94 - 

60 225 IV IV 0,90 0,92 + 

66 218 II IV 1,10 0,87 - 

59 177 II IV 1,59 0,68 - 

55 135 IV IV 0,56 0,56 - 

68 83 IV IV 0,60 0,53 - 

58 70 IV IV 0,47 0,48 + 

63 45 II IV 1,20 0,43 - 

96 15 IV IV 0,17 0,10 - 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie wyników analizy sytuacji przedsiębiorstw dużych w  IV kw. 2013 r.  

w ramach działów PKD szczególną uwagę należy zwrócid na podmioty, w których wystąpił 

ponadprzeciętny stopieo zagrożenia upadłością oraz ponadprzeciętna liczba pracujących 

liczby pracujących (wzorzec I). Są to: 

 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, 

 produkcja urządzeo elektrycznych, 

 magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport, 

 działalnośd związana z zatrudnieniem, 

 działalnośd detektywistyczna i ochroniarska, 

 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

 telekomunikacja. 
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2.8.5. Charakterystyka wybranych obszarów zagrożenia upadłością – działy PKD 

Do wyboru działów PKD posłużono się miarą MSO obejmującą ocenę dwóch kategori i 

– relacji stopnia zagrożenia upadłością i liczbę pracujących w danym dziale PKD względem 

średniej dla rodzaju działalności, do której został zakwalifikowany przedmiotowy dział PKD. 

Jako działy wymagające szczególnej uwagi wybrano te, które zostały zakwalifikowane do 

wzorca I, czyli cechujące się stopniem zagrożenia upadłością powyżej wartości średniej dla 

rodzaju działalności oraz w których liczba pracujących była na poziomie ponadprzeciętnym 

(por. tabele 13 – 15). 

Tabela 31. Wybrane obszary zagrożenia upadłością (działy PKD) w okresie II p. 2012 – II p. 2013 r. 

 

Uwagi:– - nie wystąpił w danym okresie, x - wymaga dalszej obserwacji (nie opisany w metryczce), √ – wskazany jako 
zagrożony (opisany w metryczce). 

Źródło: opracowanie własne. 

Spośród wskazanych w I p. 2013 r. 11 działów PKD, jako szczególnie zagrożonych 

upadłością – 8 działów PKD wystąpiło także w II p. 2013 r. Należą do nich w grupie 

przedsiębiorstw produkcyjnych: PKD 5 – wydobywanie węgla kamiennego i węgla 

brunatnego (lignitu); PKD 27 – produkcja urządzeo elektrycznych; PKD 33 – naprawa, 

konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeo. Z kolei w grupie podmiotów usługowych: PKD 

41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; PKD 42 – roboty związane  

z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne; 

PKD 52 – magazynowanie i działalnośd usługowa wspomagająca transport; PKD 78 

– działalnośd związana z zatrudnieniem. W II p. 2013 r. wskazano dodatkowo 1 dział PKD, tj.: 

PKD 53 – działalnośd pocztowa i kurierska. Łącznie, wśród zagrożonych obszarów działalności 

przedsiębiorstw w II p. 2013 r., wskazano 9 działów PKD (3 działy sklasyfikowane jako 

działalnośd produkcyjna oraz 6 działów jako działalnośd usługowa).  

Działy PKD III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE

05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) √ √ √
27 PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH x √ √
33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEO - √ √

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE

41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW √ √ √
42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I  WODNEJ √ √ √
43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE √ √ √
52 MAGAZYNOWANIE I  DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT x √ √
53 DZIAŁALNOŚD POCZTOWA I KURIERSKA - - √
78 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM x √ √
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Dział PKD: WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 
Liczba  

pracujących: 
Udział w liczbie 

pracujących: 
Aktywa: 

Wartośd księgowa 
netto: 

Przychody  
ze sprzedaży: 

113 513 2,34% 40 521,64 mln zł 14 330,47 mln zł 29 255,39 mln zł 

 
Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje znaczny wzrost r/r stopnia zagrożenia (+47,90%) z 219 w II p. 

2012 r. do 323 w II p. 2013 r. Prognoza wskazuje na wzrost r/r stopnia zagrożenia w I i II p. 

2014 r. (401, 488) co w perspektywie do kooca 2015 r. wskazuje na sytuację niekorzystną pod 

względem zagrożenia upadłością. Dział charakteryzuje wzrost r/r wartości aktywów (+6,66%, 

tj. o ok.2 532 mln zł), jednak przy zmniejszeniu r/r liczby pracujących (-6,49%, tj. o 7 875). 

Wzrost stopnia zagrożenia determinowany był zmniejszeniem r/r: produktywności majątku  

(-13,25%), rentowności operacyjnej aktywów (-59,16%), stopnia samofinansowania (-12,50%)  

i płynności bieżącej (-22,12% poniżej poziomu 1,0 wobec średniej w produkcji 1,46) przy 

jednoczesnym wzroście r/r zadłużenia krótkoterminowego (+9,09%). Czas oczekiwania na 

gotówkę uległ skróceniu (-151,36%), ale głównie w wyniku znacznego wydłużenia terminów 

płatności zobowiązao krótkoterminowych (+25,54%) generując ujemny cykl gotówki przy 

dodatkowym skróceniu cyklu zapasów (-9,76%) i cyklu należności (-1,41%).  

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

219 332 323 47,90%
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Dział PKD: PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH 
Liczba  

pracujących: 
Udział w liczbie 

pracujących: 
Aktywa: 

Wartośd księgowa 
netto: 

Przychody  
ze sprzedaży: 

89 439 1,84% 34 295,75 mln zł 15 414,10 mln zł 50 444,62 mln zł 

 

Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje nieznaczny wzrost r/r stopnia zagrożenia (+9,05%) z 204 w II p. 

2012 r. do 222 w II p. 2013 r. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia wskazują na dalszy 

nieznaczny wzrost poziomu stopnia zagrożenia w I i II p. 2014 r. (236, 226). Wartośd aktywów 

wzrosła r/r (+7,90%, tj. o 2 512 mln zł), przy nieznacznym wzroście liczby pracujących (+2,00%, 

tj. o 1 757 pracujących). Na wzrost stopnia zagrożenia wpłynęło zmniejszenie r/r: 

produktywności majątku (-2,00%), rentowności operacyjnej aktywów (–11,56%) i płynności 

bieżącej (-1,55%) przy jednoczesnym wzroście r/r zadłużenia krótkoterminowego (+2,38%). 

Stopieo samofinansowania pozostał bez zmian. Czas oczekiwania na gotówkę uległ skróceniu  

(-3,37%), jednak w wyniku wydłużenia terminów płatności zobowiązao krótkoterminowych 

(+4,59%) i nieznacznym skróceniu cyklu zapasów (-0,59%) przy wydłużeniu terminu spływu 

należności (+3,71%) – sytuacja niekorzystna.  

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

204 215 222 9,05%
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Dział PKD: NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEO 
Liczba  

pracujących: 
Udział w liczbie 

pracujących: 
Aktywa: 

Wartośd księgowa 
netto: 

Przychody  
ze sprzedaży: 

68 337 1,41% 13 364,70 mln zł 5 316,37 mln zł 19 330,10 mln zł 

 

Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje wzrost r/r stopnia zagrożenia (+9,53%) z 201 w II p. 2012 r. do 220 

w II p. 2013 r. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia wskazują na jego dalszy wzrost w I i II 

p. 2014 r. (264, 246) co w perspektywie do kooca 2015 r. wymaga dalszej obserwacji. Dział 

cechuje wzrost r/r wartości aktywów (+9,10%, tj. o 1 115 mln zł), przy wzroście liczby 

pracujących (+2,55%, tj. 1 699 pracujących). Wzrost stopnia zagrożenia determinowany był 

zmniejszeniem r/r: produktywności majątku (-2,03%), rentowności operacyjnej aktywów 

 (-8,98%) i płynności bieżącej (-8,05% poniżej poziomu) przy jednoczesnym wzroście r/r 

zadłużenia krótkoterminowego (+4,65%). Poziom samofinansowania pozostał bez zmian. Czas 

oczekiwania na gotówkę uległ skróceniu (-26,00%), jednak w wyniku wydłużenia terminów 

płatności zobowiązao krótkoterminowych (+8,94%) przy jednoczesnym wydłużeniu cyklu 

zapasów (+1,99%) i dłuższym oczekiwaniu na spływ należności (+0,54%) – sytuacja 

niekorzystna.  

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

201 246 220 9,53%
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Dział PKD: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW  
Liczba  

pracujących: 
Udział w liczbie 

pracujących: 
Aktywa: 

Wartośd księgowa 
netto: 

Przychody  
ze sprzedaży: 

107 015 2,20% 60 998,66 mln zł 23 867,82 mln zł 50 574,27 mln zł 

 
Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje nieznaczne zmniejszenie r/r stopnia zagrożenia (-4,07%) z 286  

w II p. 2012 r. do 274 w II p. 2013 r. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia wskazują 

jednak na wzrost stopnia zagrożenia w I i II p. 2014 r. (338 i 320), co wymaga dalszej 

obserwacji. Dział cechuje zmniejszenie r/r zarówno wartości aktywów (-7,84%, tj. o ok. 5 186 

mln zł), jak i liczby pracujących (-13,98%, tj. 17 390 pracujących). Na zmniejszenie r/r stopnia 

zagrożenia wpłynęły przede wszystkim wzrost rentowności operacyjnej aktywów (+38,92%  

– ale nadal przy niskich poziomach rentowności dla branży), wzrost płynności bieżącej 

(+5,45%) oraz zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego (-8,33%). Odnotowano 

zmniejszenie produktywności majątku (-12,63%). Czas oczekiwania na gotówkę wydłużył się 

(+21,32% r/r) w wyniku wydłużenia cyklu zapasów (+9,46%) i terminów spływu należności 

(+9,55% r/r), co tylko nieznacznie skompensowało wydłużenie terminów płatności 

zobowiązao krótkoterminowych (+3,45% r/r) – sytuacja niekorzystna.  

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

286 333 274 -4,07%
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Dział PKD: ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
Liczba  

pracujących: 
Udział w liczbie 

pracujących: 
Aktywa: 

Wartośd księgowa 
netto: 

Przychody  
ze sprzedaży: 

115 336 2,37% 46 293,77 mln zł 12 421,45 mln zł 48 867,30 mln zł 

 

Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
 

Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje nieznaczne zmniejszenie stopnia zagrożenia (-6,25% r/r) z 356 w II 

p. 2012 r. do 334 w II p. 2013 r., jednak nadal przy wysokim poziomie stopnia zagrożenia  

i prognozowanym znacznym jego wzroście do 406 w I p. 2014 r. i 481 w II p. 2014 r., co  

w perspektywie do 2015 r. wskazuje na sytuację niekorzystną. Przy wzroście r/r aktywów 

(+7,39%, tj. ok. 3 186 mln zł) odnotowano zmniejszenie liczby pracujących (-4,39%, 5 301 

osób). Na nieznaczne zmniejszenie r/r stopnia zagrożenia wpłynął wzrost rentowności 

operacyjnej aktywów (+378%), stopnia samofinansowania (+17,39%), płynności bieżącej 

(+12,73%) oraz nieznaczne zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego (-6,82% r/r). 

Odnotowano zmniejszenie produktywności majątku (–12,40%). Czas oczekiwania na gotówkę 

uległ wydłużeniu r/r (+101,12%) w wyniku znacznego wydłużenia terminów należności 

(+17,17%) oraz płatności zobowiązao krótkoterminowych (+7,53%), przy nieistotnym skróceniu 

cyklu zapasów (–0,99%) – sytuacja nadal niekorzystna.   

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

356 543 334 -6,25%
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Dział PKD: ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 
Liczba  

pracujących: 
Udział w liczbie 

pracujących: 
Aktywa: 

Wartośd księgowa 
netto: 

Przychody  
ze sprzedaży: 

83 821 1,73% 18 053,46 mln zł 7 266,62 mln zł 24 694,9 0mln zł 

 
Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje nieznaczny wzrost r/r stopnia zagrożenia (+5,56%) z 212 w II p. 

2012 r. do poziomu 223 w II p. 2013 r. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia wskazują na 

dalszy i znaczny jego wzrost w I p. 2014 r. (336) i w II p. 2014 r. (370) co w perspektywie 2015 r. 

wymaga obserwacji. Dział cechuje zmniejszenie r/r wartości aktywów (-6,97%, tj. o ok. 1 353 

mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu r/r liczby pracujących (-5,48%, tj. o 4 856 

pracujących). Nieznaczny wzrost stopnia zagrożenia determinowany był zmniejszeniem r/r 

produktywności majątku (-5,52%), przy jednoczesnym niewielkim wzroście wartości 

pozostałych wskaźników i nieznacznym zmniejszeniu poziomu zadłużenia krótkoterminowego. 

Pomimo tego odnotowano wydłużenie r/r cyklu gotówki (+32,05%) wynikające głównie ze 

znacznego wydłużenia cyklu zapasów (+33,46%) i terminów spływu należności (+4,87%),  

co tylko w pewnym stopniu skompensowało wydłużenie terminów płatności zobowiązao 

krótkoterminowych (+3,34%) – sytuacja niekorzystna.  

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

212 287 223 5,56%
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Dział PKD: MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA 
TRANSPORT 

Liczba  
pracujących: 

Udział w liczbie 
pracujących: 

Aktywa: 
Wartośd księgowa 

netto: 
Przychody  

ze sprzedaży: 

106 528 2,19% 68 021,65 mln zł 22 635,19 mln zł 34 272,21 mln zł 

 
Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje znaczny wzrost r/r stopnia zagrożenia (+51,77%) z 330 w II p. 

2012 r. do 500 w II p. 2013 r. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia wskazują na dalszy 

jego wzrost r/r w I p. 2014 r. (366) i nieznaczne zmniejszenie w II p. 2014 r. (387), utrzymując 

jednak nadal w perspektywie do kooca 2015 r. wysokie poziomy ryzyka – sytuacja 

niekorzystna. Dział cechuje wzrost r/r wartości aktywów (+13,87%, tj. 8 283 mln zł) i wzrost 

r/r liczby pracujących (+3,63%, tj. o 3 733 pracujących). Na wzrost r/r stopnia zagrożenia 

wpłynęło zmniejszenie: produktywności majątku (-3,85%), stopnia samofinansowania  

(–13,16%), płynności bieżącej (-27,70%), a także bardzo wysoki wzrost zadłużenia 

krótkoterminowego (+42,86%). Wzrosła r/r rentownośd operacyjna aktywów (+78,35%), 

pozostając jednak na wciąż niskim poziomie w analizowanym okresie. Czas oczekiwania na 

gotówkę uległ skróceniu, jednak w wyniku wydłużenia terminów płatności zobowiązao 

krótkoterminowych (+112,82%) generując ujemny cykl gotówki przy skróceniu cyklu zapasów 

(-24,21%) i cyklu należności (-3,41%) – sytuacja niekorzystna.  

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

330 317 500 51,77%
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Dział PKD: DZIAŁALNOŚD POCZTOWA I KURIERSKA 
Liczba  

pracujących: 
Udział w liczbie 

pracujących: 
Aktywa: 

Wartośd księgowa 
netto: 

Przychody  
ze sprzedaży: 

103 184 2,12% 5 445,3 mln zł 1 428,95 mln zł 7 893,81 mln zł 

 
Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje wzrost r/r stopnia zagrożenia (+8,83%) z 359 w II p. 2012 r. do 

391 w II p. 2013 r. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia wskazują na niewielkie 

obniżenie r/r dotychczasowych poziomów w I p. 2014 r. (373) i w II p. 2014 r. (351), 

utrzymując jednak w perspektywie do kooca 2015 r. nadal wysokie poziomy ryzyka 

zagrożenia upadłością – sytuacja niekorzystna. Dział cechuje niewielki wzrost r/r wartości 

aktywów (+0,93%, tj. 50 mln zł) przy nieznacznym zmniejszeniu r/r liczby pracujących  

(-0,07%). Na wzrost stopnia zagrożenia wpłynęło zmniejszenie r/r: produktywności majątku 

(-1,48%), rentowności operacyjnej aktywów (–8,60%), stopnia samofinansowania (-3,85%), 

płynności bieżącej (-1,11%, poniżej poziomu 1,0 przy średniej w usługach wynoszącej 1,35),  

a także wzrost zadłużenia krótkoterminowego (+2,04%). Czas oczekiwania na gotówkę uległ 

skróceniu (-10,00%), jednak w wyniku wydłużenia terminów płatności zobowiązao 

krótkoterminowych (+7,22%) przy wydłużeniu cyklu zapasów (+10,32%) i cyklu należności 

(+1,92%) – sytuacja niekorzystna.  

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

359 398 391 8,83%
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Dział PKD: DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 
Liczba  
pracujących: 

Udział w liczbie 
pracujących: 

Aktywa: 
Wartośd księgowa 
netto: 

Przychody  
ze sprzedaży: 

101 382 2,09% 5 429,4 mln zł 625,3 mln zł 6 141,02 mln zł 

 
Stopieo zagrożenia upadłością  

 

 
Liczba pracujących i wartośd aktywów PM i ROOA 

  
WSF i WZKRÓTKTERM. CGOTW DNIACH 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Dział charakteryzuje znaczny wzrost r/r stopnia zagrożenia (+25,03%) z 321 w II p. 2012 r. 

do 402 w II p. 2013 r. Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia wskazują na jego nieznaczne 

zmniejszenie w I i II p. 2014 r. (375, 366) utrzymując jednak w perspektywie do kooca 2015 r. 

nadal wysokie poziomy ryzyka zagrożenia upadłością – sytuacja niekorzystna. Dział cechuje 

znaczny wzrost r/r wartości aktywów (+219,60%) oraz wzrost liczby pracujących (+28,87%,  

tj. 22 711 pracujących). Na wzrost stopnia zagrożenia wpłynęło utrzymujące się od II p. 2012 r. 

znaczne zmniejszenie r/r: produktywności majątku (-61,82%), rentowności operacyjnej 

aktywów (-68,74%), stopnia samofinansowania (-52,00%). Odnotowano wzrost płynności 

bieżącej (+136,28%) przy znacznym zmniejszeniu zadłużenia krótkoterminowego (-45,16%). 

Czas oczekiwania na gotówkę wydłużył się prawie pięciokrotnie (+465,42%) przede wszystkim 

w wyniku wydłużenia cyklu zapasów (+47,07%), przy jednoczesnym wydłużeniu cyklu 

należności o ponad połowę (+59,12% r/r) – jest to sytuacja niekorzystna.  

III-IV 2012 I-II 2013 III-IV 2013 Tempo r/r

321 464 402 25,03%
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3. ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE 

W ramach podstawowej osi badawczej wyróżnionej w Raporcie, odnoszącej się do 

analizy zjawiska upadłości i zagrożenia nią – tak w ujęciu retrospektywnym, jak   

i zasadniczym, prospektywnym – przedstawiona została charakterystyka procesu upadłości 

przedsiębiorstw w Polsce, prowadzonego z wykorzystaniem właściwych mu unormowao 

formalno–prawnych. Stąd też przedstawiono analizę przebiegu i struktury postępowao 

upadłościowych, wyróżniając w nich postępowania w celu likwidacji majątku (zakooczenie 

działalności) oraz postępowania z możliwością zawarcia układu (utrzymanie samodzielności 

bytu ekonomicznego przez przedsiębiorstwo). Ostatnią warstwą prowadzonej analizy jest 

branżowa analiza upadłości (według sekcji PKD), z wykorzystaniem miar w postaci odsetka 

upadłości oraz branżowego barometru upadłości. 

Upadłości przedsiębiorstw w Polsce 

W IV kw. 2013 r. odnotowano wzrost liczby postępowao upadłościowych w celu 
likwidacji majątku i zmniejszenie z możliwością zawarcia układu. W 2013 roku ogłoszono 
najwięcej postępowao upadłościowych od 2004 roku. Wartośd OU w II i III kw. 2013 roku 
kształtowała się na najwyższym poziomie od początku okresu analizy, a w IV kw. nieznacznie 
spadła. Analiza zmian wartości OU wskazuje na jego silną tendencję wzrostową  
z obserwowalnym z powolnym wyhamowywaniem w III i IV kw. 2013 roku. W IV kw. 2013 r. 
odnotowano nieznaczny wzrost liczby postępowao upadłościowych w celu likwidacji majątku 

kw/kw lecz zmniejszenie r/r. 

Analiza zmian wartości odsetka upadłości (OU) wskazuje na jego wzrost od 2008 r.,  

z krótkimi okresami spadków (przełom 2010 i 2011 roku). Następnie odnotowano ponowny 

jego wzrost do poziomu najwyższego w całym badanym okresie w II kw. 2013 r. W IV kw. 2013 

roku wartośd OU nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu do III kw. 2013 roku, lecz wzrosła 

w porównaniu do IV kw. 2012 roku. Od IV kw. 2008 r. wartośd OU sukcesywnie wzrastała,  

z poziomu 86,7 do poziomu 188 w II i III kw. 2013 roku, następnie odnotowując nieznaczne 

zmniejszenie do poziomu 172,2 w IV kw. 2013 roku. Liczba postępowao upadłościowych 

również cechowała się wzrostem od IV kw. 2010 r., osiągając w IV kw. 2012 r. najwyższy 

kwartalny poziom liczby postępowao upadłościowych (263) w całym okresie objętym analizą, 

następnie odnotowując sukcesywne zmniejszanie liczby postępowao upadłościowych. 

W IV kw. 2013 r. odnotowano zmniejszenie liczby postępowao upadłościowych do poziomu 

202. W IV kw. 2013 r. odnotowano zmniejszenie liczby postępowao upadłościowych, jak 

również tempa r/r. 
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Rysunek 46. Liczba i tempo zmian oraz OU postępowao upadłościowych w Polsce w okresie I kw. 

2007 – IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W IV kw. 2013 r. nastąpiło zmniejszenie liczby upadłości przedsiębiorstw (o 24)  

w porównaniu do IV kw. 2013 r. i o 61 w porównaniu do IV kw. 2012 r. Począwszy od IV kw. 

2010 r. obserwujemy sukcesywny wzrost liczby postępowao upadłościowych, osiągający 

maksymalny poziom: 263 w IV kw. 2012 r. W IV kw. 2013 r. odnotowano zmniejszenie (r/r) 

liczby postępowao upadłościowych w celu likwidacji majątku o 43 i liczby upadłości  

z możliwością zawarcia układu o 18. W relacji kw/kw wzrost odnotowano jedynie  

w postępowaniach w celu likwidacji majątku. Obserwowane jest spowolnienie tempa 

wzrostu liczby postępowao upadłościowych, a w szczególności w celu likwidacji majątku. 

Rysunek 47. Liczba upadłości ze względu na rodzaj postępowania w Polsce w okresie I kw. 2007 –

 IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W okresie od I kw. 2007 r. zaobserwowad można regularny wzrost liczby upadłości  

w celu likwidacji majątku i z możliwością zawarcia układu. W IV kw. 2012 roku ogłoszono 

najwięcej upadłości (213) w celu likwidacji majątku w całym okresie objętym analizą,  

a w całym 2012 roku ogłoszono ich aż 711. W IV kw. 2013 roku odnotowano 170 

postępowao upadłościowych w celu likwidacji majątku, obserwując ich znaczący spadek r/r. 

Analizując liczbę upadłości w całym 2013 roku stwierdzid można, że w okresie tym ogłoszono 

najwięcej postępowao upadłościowych w celu likwidacji majątku (718) i z możliwością 
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zawarcia układu (165) w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich. W 2013 

roku ogłoszono najwięcej postępowao upadłościowych od 2004 roku. 

Branżowa analiza upadłości 

W IV kw. 2013 r. najwięcej postępowao upadłościowych odnotowano   

w przedsiębiorstwach prowadzących działalnośd usługową. W IV kw. 2013 r. odnotowano 

zmniejszenie  liczby upadłości r/r we wszystkich rodzajach. Największe zmniejszenie liczby 

postępowao upadłościowych r/r odnotowano w usługach. Najwyższą wartośd OU  

– w usługach. Wzrost r/r wartości OU w produkcji i handlu. Najwyższą (ponadprzeciętną) 

wartośd BBU w IV kw. 2013 r. odnotowano jedynie w usługach, lecz jego wartośd spadła. 

Wzrost wartości BBU w produkcji i handlu. 

Najwięcej postępowao upadłościowych w IV kw. 2013 r. odnotowano w działalności 

usługowej (73), następnie w produkcyjnej (63) i handlowej (53). W IV kw. 2013 r. 

zaobserwowano zmniejszenie r/r liczby postępowao upadłościowych we wszystkich 

rodzajach działalności (produkcja -6, handel -9 i usługi -39). Analiza tempa r/r wskazuje na 

sukcesywny ich wzrost w usługach i handlu od II kw. 2011 roku. We wszystkich rodzajach 

działalności w IV kw. 2013 roku odnotowano zmniejszenie r/r liczby postępowao 

upadłościowych. Od I kw. 2012 roku obserwujemy spowolnienie tempa wzrostu liczby 

postępowao upadłościowych.  W całym analizowanym okresie ogłoszono 4.669 postępowao 

upadłościowych przedsiębiorstw, w tym 1.653 dotyczyło przedsiębiorstw produkcyjnych, 

1.601 usługowych i 1.152 przedsiębiorstw handlowych. 

Rysunek 48. Liczba i tempo postępowao upadłościowych według rodzaju działalności w Polsce  

w okresie I kw. 2007 – IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 49. Odsetek upadłości (OU) i tempo jego zmian według rodzaju działalności w Polsce  

w okresie I kw. 2007 – IV kw. 2013 r. (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza zmiany wskaźnika OU według wybranych sekcji PKD wskazuje na jego wzrost r/r 

w IV kw. 2013 roku we wszystkich rodzajach działalności z wyjątkiem działalności usługowej. 

Największą wartośd OU w IV kw. 2013 r. zaobserwowano w działalności usługowej (237,1; 

zmniejszenie o 4,38%) i produkcyjnej (170,7; wzrost o 17,77%). W działalności handlowej 

obserwujemy najniższe wartości OU i wyraźny trend wzrostowy w całym okresie objętym 

analizą. W produkcji i handlu w IV kw. 2013 roku obserwujemy zmniejszenie wartości OU 

również kw/kw. 

Rysunek 50. Branżowy barometr upadłości (BBU) i tempo jego zmian według rodzaju działalności  

w Polsce od I kw. 2007 do IV kw. 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla potrzeb realizowanych w niniejszym Raporcie badao określono, iż współczynnik 

BBU stanowi relatywną ocenę koncentracji przedsiębiorstw upadłych w określonej grupie 

podmiotów, względem liczby przedsiębiorstw ogółem, należących do analizowanej 

zbiorowości, w stosunku do wszystkich podmiotów funkcjonujących w gospodarce 

narodowej. Przyjmuje się, iż BBU przekraczający wartośd 1 oznacza ponadprzeciętną 

koncentrację analizowanego zjawiska w analizowanej grupie. Można zatem uznad, że 

ponadprzeciętna koncentracja postępowao upadłościowych wystąpiła w podmiotach 

usługowych, cechując się tendencją wzrostową oraz pierwszy raz od IV kw. 2010 r.  
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– w działalności produkcyjnej. W działalności usługowej wartośd BBU kształtowała się 

powyżej 1, lecz od IV kw. 2012 r. odnotowano nieznaczne jej zmniejszenie. W IV kw. 2013 

roku wartośd BBU kształtowała się powyżej 1 jedynie w usługach i zaobserwowano jego 

zmniejszenie. W działalności produkcyjnej i handlowej odnotowano nieznaczny wzrost 

wartości BBU w IV kw. 2013 roku. Analiza r/r wskazuje na wzrost wartości BBU w IV 2013 

roku w produkcji i handlu.  
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ZAŁĄCZNIK A. ANALIZA ZMIAN LICZBY I POTENCJAŁU PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH W POLSCE 

Liczba przedsiębiorstw 

W II p. 2013 r. zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie r/r liczby przedsiębiorstw.  

W II p. 2013 r. w małych podmiotach odnotowano wzrost r/r ich liczby we wszystkich 

rodzajach działalności (najbardziej w usługach). W podmiotach średnich w IV kw. 2013 r. we 

wszystkich rodzajach działalności odnotowano ich zmniejszenie r/r. W podmiotach dużych  

w IV kw. 2013 r. odnotowano wzrost ich liczby w handlu i usługach. 

Liczba przedsiębiorstw w II p. 2013 r. wynosiła 51.269, z czego 33.820 stanowiły 

przedsiębiorstwa małe (65,97%), 14.316 przedsiębiorstwa średnie (27,92%) i 3.133 

przedsiębiorstwa duże (6,11%). W II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r. nastąpiło 

nieznaczne zmniejszenie r/r liczby przedsiębiorstw ogółem o -190 (-0,37%). W relacji r/r 

odnotowano wzrost liczby przedsiębiorstw małych (+0,45%) i dużych (+0,71%) natomiast 

zmniejszenie liczby podmiotów średnich (-2,48%).  

Rysunek A.1. Tempo zmian liczby przedsiębiorstw według klas wielkości w Polsce w okresie  

I kw. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem       małe 

 

średnie       duże 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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Wśród małych przedsiębiorstw najwięcej było przedsiębiorstw handlowych (34,26%), 

następnie usługowych (29,97%) i produkcyjnych (23,91%). W II p. 2013 r. w porównaniu do II 

p. 2012 r. nastąpiło zwiększenie (r/r) liczby małych przedsiębiorstw we wszystkich 

analizowanych rodzajach działalności gospodarczej, a liczba małych przedsiębiorstw ogółem 

wzrosła o 152 (+0,45%). Największy wzrost odnotowano w usługach (+1,94%), następnie  

w produkcji (+0,65%) i handlu (+0,42%). 

Wśród średnich przedsiębiorstw najwięcej prowadziło działalnośd produkcyjną 

(45,61%), następnie usługową (27,05%) i handlową (20,17%). W IV kw. 2013 r. w porównaniu 

do IV kw. 2012 r. liczba średnich przedsiębiorstw zmniejszyła się o -2,48% (-364 podmioty). 

Tendencja taka zauważalna jest od I kw. 2013 r. W IV kw. 2013 r. odnotowano zmniejszenie 

r/r liczby średnich przedsiębiorstw we wszystkich rodzajach działalności, a najbardziej  

w podmiotach usługowych (-5,05%), następnie handlowych (-4,34%) i produkcyjnych  

(-1,00%). 

Najwięcej dużych przedsiębiorstw stanowiły podmioty zajmujące się działalnością 

produkcyjną (52,06%), następnie usługową (26,84%) i handlową (13,47%). W IV kw. 2013 r.  

w porównaniu do IV kw. 2012 r. nastąpił nieznaczny wzrost liczby dużych przedsiębiorstw  

o 0,71% (22 podmioty). Liczba podmiotów produkcyjnych w porównaniu do IV kw. 2014 r. 

nieznacznie zmalała (-1,33%), natomiast handlowych i usługowych wzrosła (+1,44%  

i +2,19%). 

Liczba pracujących 

W II p. 2013 r. nastąpił wzrost r/r liczby pracujących ogółem. Biorąc pod uwagę klasy 

wielkości jedynie podmioty średnie odnotowały nieznaczne zmniejszenie liczby pracujących 

ogółem. Liczba pracujących w podmiotach małych wzrosła w II p. 2013 r. w porównaniu do II 

p. 2012 r. (zmniejszenie jedynie w handlu). W średnich przedsiębiorstwach w IV kw. 2013 r. 

odnotowano zmniejszenie r/r liczby pracujących ogółem, w tym w podmiotach handlowych 

 i usługowych (w produkcyjnych wzrost). W dużych przedsiębiorstwach w IV kw. 2013 r. 

wzrost r/r liczby pracujących odnotowano we wszystkich rodzajach działalności a tendencja 

wzrostu w handlu utrzymuje się od I kw. 2011 r. 

Liczba pracujących w II p. 2013 r. wynosiła 4.961.869, z czego 54,69% pracowało  

w przedsiębiorstwach dużych, 29,49% w średnich, a 15,82% w małych. W II p. 2013 r.  

w porównaniu do II p. 2012 r. nastąpił wzrost r/r liczby pracujących ogółem o +53.900 

(+1,10%). W małych podmiotach w II p. 2013 r. odnotowano wzrost liczby pracujących  

o +1.238 r/r (+0,16%), w podmiotach średnich ich zmniejszenie o -4.514 pracujących  

(-0,31%), a w podmiotach dużych wzrost o +57.176 pracujących (+2,15%).  
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Rysunek A.2. Tempo zmian liczby pracujących w przedsiębiorstwach według klas wielkości  

i rodzajów działalności w Polsce w okresie I kw. 2007 r. – I p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem       małe 

 

średnie       duże

 

Źródło: opracowanie własne. 

W strukturze pracujących w  przedsiębiorstwach małych największy udział posiadają 

przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością handlową (31,80%), następnie usługową 

(30,51%) i produkcyjną (27,00%). W II p. 2013 r. nastąpił wzrost r/r liczby pracujących  

w małych przedsiębiorstwach o +1.238 osób (+0,16%). Analiza zmian r/r liczby pracujących  

w podmiotach małych pod względem rodzaju prowadzonej działalności wskazuje  

na zmniejszenie liczy pracujących jedynie w handlu (-0,27%).  

W strukturze pracujących w średnich przedsiębiorstwach największy udział miały 

przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością produkcyjną (48,69%), następnie usługową 

(25,83%) i handlową (18,52%). Liczba pracujących ogółem w średnich przedsiębiorstwach w IV 

kw. 2013 r. zmniejszyła się r/r o -0,31%, co nastąpiło we wszystkich rodzajach działalności 

gospodarczej z wyjątkiem produkcji (+0,27%). Największe zmniejszenie r/r liczby pracujących 

odnotowano w usługach (–2,48%), natomiast w handlu -1,32%. W handlu tendencja 

zmniejszania liczby pracujących obserwowana jest od II kw. 2012 roku. 

W dużych przedsiębiorstwach największa liczba pracujących skoncentrowana była  

w produkcji (46,73%), następnie w usługach (30,30%) i handlu (16,71%). W IV kw. 2013 r. 

liczba pracujących ogółem w podmiotach dużych wzrosła r/r o +2,15% (57.176 pracujących). 

Wzrost liczby pracujących odnotowano we wszystkich rodzajach działalności podmiotów 

dużych, przy czym największy w podmiotach handlowych (+3,37%), następnie usługowych 
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(+1,88%) i produkcyjnych (+0,31%). W podmiotach produkcyjnych w IV kw. 2013 r. 

przełamana została tendencja zmniejszania liczby pracujących obserwowana od I kw. 2012 r. 

Z kolei w handlowych obserwowany jest regularny wzrost liczby pracujących od I kw. 2011 r. 

Przychody ze sprzedaży (netto) 

W II p. 2013 r. odnotowano wzrost r/r przychodów ze sprzedaży zarówno ogółem jak  

i we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw. W małych podmiotach II p. 2013 r. 

odnotowano wzrost r/r przychodów we wszystkich rodzajach działalności. W podmiotach 

średnich w IV kw. 2013 r. w porównaniu do IV kw. 2012 r. także odnotowano wzrost wartości 

przychodów ze sprzedaży (jedynie w usługach ich zmniejszenie zauważalne od IV kw. 2012 r.).  

W dużych podmiotach w IV kw. 2013 r. we wszystkich rodzajach działalności wystąpił wzrost 

wartości przychodów. 

W II p. 2013 r. przedsiębiorstwa ogółem osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 

924.742 mln zł, z czego 48,40% dotyczyło jednostek dużych, 29,23% – małych i 22,37%  

– średnich. W drugim półroczu 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r. odnotowano wzrost 

osiąganych przychodów ze sprzedaży o +24.412 mln zł (+2,71%). We wszystkich klasach 

wielkości przedsiębiorstw odnotowano wzrost wartości osiąganych przychodów ze 

sprzedaży, przy czym największy przyrost dotyczył przedsiębiorstw małych (+3,75%, +9.771 

mln zł), następnie średnich (+3,79%, 7.552 mln zł) i w koocu dużych (+1,61%, 7.088 mln zł). 

Rysunek A.3. Tempo zmian przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstw według klas wielkości  

i rodzajów działalności w Polsce w okresie I p. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem       małe 

 

średnie       duże 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W strukturze przychodów ze sprzedaży osiąganych przez małe przedsiębiorstwa 

największy udział miały przedsiębiorstwa handlowe (49,44%), następnie usługowe (24,91%) 

i produkcyjne (19,94%), a ich wartośd wyniosła w II p. 2013 r. 270.263,09 mln zł. Tempo 

zmian wartości r/r przychodów ze sprzedaży małych podmiotów ogółem wynosiło  

w II p. 2013 r. +3,75%, co oznaczało wzrost wartości przychodów o 9.771 mln zł. Wzrost ten 

odnotowano we wszystkich rodzajach działalności podmiotów małych, w tym największy  

w podmiotach handlowych (+6,88%, +8.605 mln zł), następnie usługowych (+4,67%, +3.003 

mln zł) i produkcyjnych (+2,24%, +1.181 mln zł). 

W średnich przedsiębiorstwach w IV kw. 2013 r. największy udział w wartości 

przychodów ze sprzedaży posiadały podmioty handlowe (39,13%), następnie produkcyjne 

(36,70%) i usługowe (18,98%), a ich wartośd ogółem wynosiła 206.859 mln zł. W IV kw. 2013 

r. w średnich przedsiębiorstwach wartośd osiąganych przychodów ze sprzedaży wzrosła  

o +3,79% r/r. Jedynie w usługach w porównaniu do IV kw. 2012 r. odnotowano zmniejszenie 

wartości przychodów ze sprzedaży (–2,65%), bowiem a w pozostałych rodzajach działalności 

zaobserwowano ich wzrost (w produkcyjnych +3,45%, w handlowych +8,80%).  

W podmiotach usługowych zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży obserwowane 

jest od IV kw. 2012 r. 

W dużych przedsiębiorstwach największy udział w wartości przychodów ze sprzedaży 

posiadają przedsiębiorstwa produkcyjne (58,16%), następnie handlowe (24,48%) i usługowe 

(13,97%), a ich wartośd ogółem w IV kw. 2013 r. wyniosła 447.619 mln zł. Wartośd 

przychodów ze sprzedaży podmiotów dużych wzrosła w IV kw. 2013 r. w porównaniu do  

IV kw. 2012 r. o +1,61% r/r (7.088 mln zł). We wszystkich rodzajach działalności gospodarczej 

odnotowano wzrost r/r przychodów ze sprzedaży (w produkcyjnych +0,67%, handlowych 

+1,35% i usługowych +3,02%). 

Nakłady inwestycyjne 

W II p. 2013 r. zaobserwowano wzrost r/r wartości nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw ogółem. Jedynie podmioty małe wykazały zmniejszenie nakładów 

inwestycyjnych (średnie i duże ich wzrost). Biorąc pod uwagę klasy wielkości nakłady 

inwestycyjne podmiotów małych w II p. 2013 r. zmniejszyły się w przedsiębiorstwach 

handlowych i usługowych. W przedsiębiorstwach średnich i dużych w IV kw. 2013 r. we 

wszystkich rodzajach działalności odnotowano wzrost wartości nakładów inwestycyjnych. 

W II p. 2013 r. wartośd nakładów inwestycyjnych wyniosła 51.105 mln zł i była większa  

o +4.506 mln zł w porównaniu do II p. 2012 r. W strukturze ponoszonych nakładów 

inwestycyjnych największy udział miały podmioty duże (60,74%), następnie średnie (21,48%) 

i małe (17,78%). W II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r. w małych przedsiębiorstwach 

nastąpiło zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o -333 mln zł (-3,54%), z kolei  

w przedsiębiorstwach średnich i dużych wzrost nakładów inwestycyjnych (średnie: +2.317 

mln zł, +26,76%, duże: +2.522 mln zł, +8,85%). 
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Rysunek A.4. Tempo zmian nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw według klas wielkości i 

rodzajów działalności w Polsce w okresie I p. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem       małe 

 

średnie       duże 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W strukturze nakładów inwestycyjnych małych przedsiębiorstw w II p. 2013 r. największy 

udział miały przedsiębiorstwa produkcyjne (30,73%), następnie usługowe (34,45%) i handlowe 

(22,37%), a wartośd nakładów inwestycyjnych ogółem podmiotów małych wyniosła 9.085 mln zł. 

W porównaniu do II p. 2012 r. odnotowano zmniejszenie r/r wartości nakładów tych podmiotów 

ogółem o -3,54% (-333 mln zł). Największy wpływ na tę sytuację miało zmniejszenie w porównaniu 

do II p. 2012 r. nakładów inwestycyjnych przez podmioty handlowe i usługowe (odpowiednio  

w handlowych o -16,25 mln zł, -0,79%  i usługowych o -481 mln zł,-13,33%), bowiem  

w podmiotach produkcyjnych nakłady wzrosły o +3,48%. 

W średnich przedsiębiorstwach największy udział w ponoszonych nakładach 

inwestycyjnych miały przedsiębiorstwa produkcyjne (52,15%), następnie usługowe (28,02%) 

i handlowe (13,36%), a ich wartośd ogółem wyniosła 10.976 mln zł. W IV kw. 2013 r.  

w porównaniu do IV kw. 2012 r. odnotowano wzrost r/r wartości nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw średnich o +26,76% r/r (+2.317 mln zł). We wszystkich rodzajach działalności 

odnotowano wzrost r/r wartości nakładów inwestycyjnych, a największy wzrost dotyczył 

produkcji (+39,58%), następnie handlu (+18,51%) i usług (+7,01%). 

W dużych przedsiębiorstwach największy udział w wartości ponoszonych nakładów 

inwestycyjnych posiadają podmioty zajmujące się działalnością produkcyjną (58,57%), 

następnie usługową (27,44%) i handlową (9,86%). Wartośd tych nakładów ogółem w IV kw. 

2013 r. wyniosła 31.043 mln zł. W porównaniu do IV kw. 2012 r. wzrost nakładów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw dużych wyniósł +2.522 mln zł (+8,85% r/r). We wszystkich 
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rodzajach działalności odnotowano wzrost r/r wartości nakładów inwestycyjnych, przy czym 

największy w podmiotach handlowych (+16,79%), następnie usługowych (12,14%)  

i produkcyjnych (+6,60%). 

Aktywa ogółem 

W II p. 2013 r. odnotowano wzrost r/r wartości aktywów ogółem (tylko w małych 

przedsiębiorstwach zaobserwowano zmniejszenie r/r wartości aktywów) Największy wzrost r/r 

wartości aktywów odnotowano w II p. 2013 r. w przedsiębiorstwach średnich, a następnie  

w dużych. Analizując poszczególne klasy wielkości przedsiębiorstw z uwzględnieniem rodzajów 

prowadzonej działalności należy wskazad na zmniejszenie wartości aktywów małych 

przedsiębiorstw usługowych. W podmiotach średnich i dużych odnotowano wzrost wartości 

aktywów we wszystkich rodzajach działalności. 

Wartośd aktywów ogółem w II p. 2013 r. wyniosła 2.482.952 mln zł i zwiększyła się  

w porównaniu do II p. 2012 r. o +115.320 mln zł (+4,87%). W strukturze wartości aktywów 

największy udział miały przedsiębiorstwa duże (61,05%), następnie średnie (24,34%) i małe 

(14,62%). W II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r. wartośd aktywów przedsiębiorstw 

małych zmalała o -1.862 mln zł (-0,51%). W średnich przedsiębiorstwach IV kw. 2013 r. wartośd 

aktywów wzrosła r/r o +38.458 mln zł (+6,80%), a w dużych o +78.724 mln zł (+5,48%). 

Rysunek A.5. Tempo zmian aktywów ogółem przedsiębiorstw według klas wielkości i rodzajów 

działalności w Polsce w okresie I kw. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem       małe 

 

średnie       duże 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wartośd aktywów podmiotów małych w II p. 2013 r. wynosiła 362.906 mln zł i była 

mniejsza w porównaniu do II p. 2012 r. o -1.861,91 mln zł. W strukturze aktywów największy 

udział miały przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością usługową (43,62%), następnie 

handlową (28,21%) i produkcyjną (19,09%). Na zmniejszenie wartości aktywów podmiotów 

małych wpływ miały przedsiębiorstwa usługowe, w których odnotowano spadek r/r wartości 

aktywów o -10.570,72 mln zł (-6,26%). W pozostałych rodzajach działalności podmiotów 

małych wartośd aktywów wzrosła (najbardziej w handlu +6.198 mln zł i 6.44%, a następnie  

w produkcji +2.358 mln zł i 3,52%). 

Wartośd aktywów podmiotów średnich wynosiła w IV kw. 2013 r. 604 285,53 mln zł  

i w porównaniu do IV kw. 2012 r. odnotowano wzrost ich wartości o +6,80% (+38.458 mln 

zł). Największy udział w strukturze aktywów miały przedsiębiorstwa produkcyjne (38,38%), 

następnie usługowe (35,43%) i handlowe (20,34%). Biorąc pod uwagę rodzaje działalności 

należy wskazad, że we wszystkich grupach nastąpił wzrost r/r wartości aktywów, a tempo 

zmian ich wartości wynosiło w podmiotach produkcyjnych +5,90% (+12.913 mln zł), 

handlowych +10,58% (+11.762 mln zł) i usługowych +5,24% (+10.666 mln zł). 

W IV kw. 2013 r. wartośd aktywów podmiotów dużych wynosiła 1.515.760,99 mln zł  

i była ona większa o +5,48% (+78.723 mln zł) w porównaniu do IV kw. 2012 r. Największy 

udział w strukturze aktywów miały przedsiębiorstwa produkcyjne (61,75%), następnie 

usługowe (22,64%) i handlowe (10,95%). We wszystkich rodzajach działalności podmiotów 

dużych nastąpił wzrost r/r wartości aktywów, a tempo zmian r/r ich wartości wynosiło  

w podmiotach produkcyjnych +4,89% (+43.661 mln zł), handlowych +2,28% (+3.702 mln zł)  

i usługowych +8,26% (+26.188 mln zł). 

Zobowiązania krótkoterminowe 

W II p. 2013 r. odnotowano wzrost r/r poziomu zadłużenia krótkoterminowego  

w podmiotach średnich i dużych. Zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego  

w przedsiębiorstwach małych było jednak nieznaczne (znaczny wzrost w małych 

przedsiębiorstwach handlowych). W średnich podmiotach odnotowano wzrost r/r zadłużenia 

krótkoterminowego (w produkcyjnych zmniejszenie, natomiast w handlowych i usługowych 

wzrost). W dużych jednostkach wzrost zadłużenia krótkoterminowego r/r ogółem i we 

wszystkich rodzajach działalności. 

Wartośd zobowiązao krótkoterminowych w II p. 2013 r. wyniosła 662.741 mln zł,  

z czego 56,42% stanowiły zobowiązania krótkoterminowe dużych przedsiębiorstw, 27,02% 

średnich, a 16,52% małych. W II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r. zobowiązania 

krótkoterminowe podmiotów ogółem wzrosły o +24.343 mln zł (+3,81%). Jedynie w małych 

przedsiębiorstwach odnotowano nieznaczne zmniejszenie r/r wartości zadłużenia 

krótkoterminowego o -1.050 mln zł (-0,95%). Wartośd zadłużenia krótkoterminowego  

w średnich podmiotach wzrosła r/r o +5.755 mln zł (+3,32%), a w podmiotach dużych  

o +19.639 mln zł (+5,54%). Wartośd zadłużenia krótkoterminowego w II p. 2013 r.  
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w podmiotach dużych była 3,7 razy większa niż w przedsiębiorstwach małych oraz 2,1 razy 

większa niż w przedsiębiorstwach średnich. 

Rysunek A.6. Tempo zmian zobowiązao krótkoterminowych przedsiębiorstw według klas wielkości 

i rodzajów działalności w Polsce w okresie I p. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem       małe 

 

średnie       duże 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartośd zobowiązao krótkoterminowych podmiotów małych wynosiła w II p. 2013 r. 

109.457 mln zł. Największy udział w zadłużeniu krótkoterminowym małych przedsiębiorstw 

posiadały przedsiębiorstwa handlowe (40,14%), następnie usługowe (34,51%) i produkcyjne 

(19,53%). W II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 2012 r. tempo zmian r/r wartości zobowiązao 

krótkoterminowych ogółem w podmiotach małych wskazuje na ich zmniejszenie o -0,95%, co 

spowodowane było zmniejszeniem poziomu zadłużenia krótkoterminowego w małych 

podmiotach produkcyjnych (-3,54%) i usługowych (-1,03%). W podmiotach handlowych 

tempo zmian r/r wartości zobowiązao krótkoterminowych było dodatnie wynosząc +2,89%, 

co oznaczało wzrost zadłużenia krótkoterminowego. 

W IV kw. 2013 r. w strukturze zadłużenia krótkoterminowego w średnich 

przedsiębiorstwach największy udział miały podmioty zajmujące się działalnością 

produkcyjną (34,66%), następnie handlową (31,05%) i usługową (29,70%). Wartośd 

zobowiązao krótkoterminowych ogółem w IV kw. 2013r. w podmiotach średnich wynosiła 

179.053,05 mln zł i w porównaniu do IV kw. 2012 r. była ona większa r/r o +3,32% (+5.755 

mln zł). Wzrost zadłużenia krótkoterminowego zaobserwowano w usługach (+7,36%)  

i w handlu (+3,23%), natomiast ich zmniejszenie w podmiotach produkcyjnych (-0,61%).  
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Największe zadłużenie krótkoterminowe w dużych przedsiębiorstwach w IV kw. 

2013 r. odnotowano w produkcji (55,55%), następnie w usługach (20,84%) i handlu (20,49%), 

a wartośd zadłużenia kształtowała się na poziomie 374.231 mln zł. W IV kw. 2013 r.  

w porównaniu do IV kw. 2012 r. nastąpiło zwiększenie r/r poziomu zadłużenia 

krótkoterminowego ogółem o 5,54% (+19.638 mln zł). Wzrost poziomu zadłużenia 

obserwowany był we wszystkich rodzajach działalności, przy czym największy w podmiotach 

produkcyjnych (+5,82%), następnie usługowych (+4,86%) i handlowych (+4,70%). 

Należności i roszczenia 

W II p. 2013 r. nastąpił wzrost r/r wartości należności dla podmiotów ogółem we 

wszystkich klasach wielkości (w podmiotach usługowych w największym stopniu). W II p. 

2013 r. w klasie przedsiębiorstw małych odnotowano wzrost r/r należności w podmiotach 

handlowych i usługowych (w produkcyjnych zmniejszenie). W IV kw. 2013 r. w podmiotach 

średnich wzrost r/r wartości należności i roszczeo odnotowano we wszystkich rodzajach 

działalności. W podmiotach dużych w IV kw. 2013 r. także odnotowano wzrost wartości 

należności (w podmiotach produkcyjnych, a w największym stopniu w usługowych). 

W II p. 2013 r. wartośd należności podmiotów ogółem wyniosła 425.130 mln zł.  

W strukturze należności i roszczeo największy udział posiadały przedsiębiorstwa duże 

(52,82%), następnie średnie (28,67%) i małe (18,51%). W II p. 2013 r. w porównaniu do II p. 

2012 r. odnotowano wzrost wartości należności o 9.726 mln zł r/r, a ich wartośd wzrosła we 

wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw. W największym stopniu w podmiotach dużych 

(+3,39%, +7.359 mln zł), następnie średnich (+1,50%, +1.806 mln zł) i małych (+0,72%, 561 

mln zł). W półroczu tym należności dużych podmiotów są 3,2 razy większe niż należności 

małych przedsiębiorstw oraz o 1,9 raza większe niż w przedsiębiorstwach średnich.  
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Rysunek A.7. Tempo zmian należności i roszczeo przedsiębiorstw według klas wielkości i rodzajów 

działalności w Polsce w okresie I kw. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem       małe 

 
średnie       duże 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W II p. 2013 r. wartośd należności roszczeo w klasie podmiotów małych wynosiła 

78.708 mln zł i w porównaniu do II p. 2012 r. wartośd ta była większa o +0,72% (561 mln zł). 

Największy udział w strukturze należności i roszczeo w małych przedsiębiorstwach miały 

podmioty handlowe (39,70%), następnie usługowe (32,67%) i produkcyjne (20,50%).  

W porównaniu do II p. 2012 r. w podmiotach produkcyjnych wartośd należności zmalała r/r  

o 912 mln zł (-5,35%), natomiast wzrosła w handlowych (+709 mln zł, +2,32%) i usługowych 

(+768 mln zł, +3,08%).  

W przedsiębiorstwach średnich wartośd należności w IV kw. 2013 r. wynosiła 121.873 

mln zł i w porównaniu do IV kw. 2012 r. wartośd ta była większa o 1.806 mln zł (+1,50%).  

W strukturze należności i roszczeo największy udział posiadały podmioty produkcyjne 

(36,76%), następnie handlowe (30,00%) i usługowe (27,18%). W IV kw. 2013 r.  

w porównaniu do IV kw. 2012 r. wzrost r/r wartości należności odnotowano we wszystkich 

rodzajach działalności podmiotów średnich, w tym w produkcyjnych (+736 mln zł, +1,67%),  

w handlowych (+688 mln zł, +1,92%) i usługowych (+471 mln zł, +1,44%).  

W strukturze należności i roszczeo dużych przedsiębiorstw największy udział miały 

podmioty zajmujące się działalnością produkcyjną (59,10%), następnie usługową (21,61%)  

i handlową (14,27%). Ich wartośd w IV kw. 2013 r. wyniosła 224.549 mln zł. W porównaniu 

do IV kw. 2012 r. odnotowano wzrost r/r wartości należności i roszczeo o 7.359 mln zł 

(+3,39%). Jedynie w podmiotach handlowych wystąpiło ich zmniejszenie r/r (-3,14%) 

natomiast w produkcyjnych i usługowych wzrost (odpowiednio +1,29% i + 11,94%). 
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Wynik finansowy netto 

We wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw w II p. 2013 r. wystąpiła dodatnia 

wartośd wyniku finansowego netto, a w porównaniu do II p. 2012 r. odnotowano wzrost r/r 

wartości wyniku finansowego we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw. W klasie 

przedsiębiorstw małych wzrost wyniku finansowego netto odnotowały podmioty handlowe  

i usługowe. W IV kw. 2013 r. w podmiotach średnich i dużych we wszystkich rodzajach 

działalności odnotowano wzrost wyniku finansowego netto w porównaniu do IV kw. 2012 r.  

Wartośd wyniku finansowego netto ogółem osiągniętego przez przedsiębiorstwa w II p. 

2013 r. wyniosła 35.025 mln zł. W porównaniu do II p. 2012 r. odnotowano wzrost r/r 

wartości wyniku finansowego netto o +6.408 mln zł (+22,39%). We wszystkich klasach 

wielkości przedsiębiorstw w II p. 2013 r. odnotowano dodatnią wartośd wyniku finansowego 

netto. Największy udział w jego tworzeniu miały przedsiębiorstwa duże (40,01%) oraz małe 

(39,45%) i w koocu średnie (20,55%). W małych podmiotach w II p. 2013 r. w porównaniu do 

II p. 2012 r. wartośd osiągniętego wyniku finansowego netto wzrosła o +363 mln zł (+2,70%), 

w podmiotach średnich w IV kw. 2013 r. w porównaniu do IV kw. 2012 r. wzrost tej wartości 

wynosił +1.328 mln zł (22,63%), a w dużych najwięcej, bo 4.716 mln zł (+50,74%). 

Rysunek A.8. Tempo zmian wyniku finansowego netto według klas wielkości i rodzajów 

działalności w Polsce w okresie I kw. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem       małe 

 

średnie       duże 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W II p. 2013 r. wartośd wyniku finansowego małych przedsiębiorstw wynosiła 13.816 

mln zł i w porównaniu do II p. 2012 r. była ona większa r/r o 363 mln zł. Wśród małych 

przedsiębiorstw największą wartośd wyniku finansowego netto w II p. 2013 r. osiągnęły 

przedsiębiorstwa usługowe (5.371 mln zł), następnie handlowe (4.132 mln zł) i produkcyjne 

(2.273 mln zł). Pomimo tego, że we wszystkich rodzajach działalności podmiotów małych 

odnotowano dodatni wynik finansowy netto, to jednak nie we wszystkich z nich wystąpił 

wzrost wartości wyniku finansowego. W porównaniu do II p. 2012 r. wzrost r/r odnotowano  

w podmiotach handlowych (+704 mln zł, +20,54%) i usługowych (+1.322 mln zł, +32,65%), 

natomiast w produkcyjnych zmniejszenie r/r wartości wyniku finansowego netto (-11 mln zł,  

-0,48%). 

Wśród średnich przedsiębiorstw w IV kw. 2013 r. największą wartośd wyniku 

finansowego netto odnotowano w przedsiębiorstwach produkcyjnych (2.339 mln zł), 

następnie w handlowych (2.351 mln zł) i w usługowych (1.727mln zł). Wartośd ogółem wyniku 

finansowego netto dla średnich przedsiębiorstw w IV kw. 2013 r. wyniosła 7.197 mln zł  

i w porównaniu do IV kw. 2012 r. była ona większa o 1.328 mln (+22,63%). Analiza zmian r/r  

w III kw. 2013 r. wskazuje na wzrost wartości wyniku netto we wszystkich rodzajach 

działalności (produkcja: +34,34%, handel: +95,46%, usługi: +29,95%). W żadnym rodzaju 

działalności gospodarczej średnich przedsiębiorstw nie odnotowano ujemnej wartości wyniku 

finansowego netto. 

W dużych przedsiębiorstwach największą wartośd wyniku finansowego netto w IV kw. 

2013 r. odnotowano w przedsiębiorstwach produkcyjnych (9.013 mln zł). Wartośd wyniku 

finansowego netto w IV kw. 2013 r. wynosiła 14.012 mln zł i była większa w porównaniu do 

wartości z IV kw. 2012 r. o 4.716 mln zł (+50,74%). W żadnym rodzaju działalności podmiotów 

dużych nie odnotowano ujemnej wartości wyniku finansowego netto, a największy przyrost 

jego wartości wystąpił w podmiotach usługowych. 
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ZAŁĄCZNIK B. ZMIANY WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW 

EKONOMICZNO-FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

Płynnośd finansowa 

W obszarze płynności bieżącej przedsiębiorstw ogółem, w II p. 2013 r. odnotowano 

zmniejszenie wartości r/r wskaźnika płynności bieżącej (WPB) we wszystkich rodzajach 

działalności (najbardziej w podmiotach usługowych). W II p. 2013 r. w przedsiębiorstwach 

małych, w porównaniu do II p. 2012 r.,r/r WBP wzrósł w podmiotach produkcyjnych i 

handlowych, natomiast zmalał w usługowych. W IV kw. 2013 r. w klasie przedsiębiorstw 

średnich tempo zmian r/r wartości wskaźnika płynności bieżącej (WPB) było dodatnie dla 

podmiotów produkcyjnych i handlowych (w usługowych zmniejszenie WPB). W podmiotach 

dużych, w IV kw. 2013 r., w porównaniu do IV kw. 2012 r. odnotowano zmniejszenie r/r WPB w 

działalności produkcyjnej i handlowej, natomiast wzrost w usługowej – zmiany negatywne dla 

podmiotów produkcyjnych i handlowych od I kw. 2012 r. 

W II p. 2013 r. poziom wskaźnika płynności bieżącej przedsiębiorstw ogółem 

przyjmował wartości większe od 1,3. W II p. 2013 r., w porównaniu do II p. 2012 r.,  

w podmiotach ogółem wszystkich rodzajów działalności odnotowano nieznaczne 

zmniejszenie płynności bieżącej, w tym w największym stopniu w usługach. Tempo r/r zmian 

wartości WPB dla przedsiębiorstw produkcyjnych wynosiło -0,65%, dla handlowych -0,34% 

i dla usługowych -4,75%. 

Rysunek B.1. Tempo zmian wartości wskaźnika płynności bieżącej przedsiębiorstw według klas 

wielkości i rodzajów działalności w Polsce w okresie I p. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem małe 

  

średnie duże 

  

Źródło: opracowanie własne. 
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Dla wszystkich rodzajów działalności podmiotów małych poziom wskaźnika płynności 

bieżącej przyjmował w II p. 2013 r. wartości większe od 1,5. W porównaniu do II p. 2012 r. 

jedynie małe podmioty usługowe odnotowały zmniejszenie płynności bieżącej (tempo zmian 

r/r wartości WPB wynosiło –14,05%), natomiast produkcyjne i usługowe – jej wzrost (+3,57% 

i +2,14%). 

W IV kw. 2013 r. dla wszystkich rodzajów działalności podmiotów średnich poziom 

wskaźnika płynności bieżącej (WPB) przyjmował wartości większe od 1,3. W porównaniu 

do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. do IV kw. 2012 r., wzrost r/r wartości WPB 

odnotowano w podmiotach produkcyjnych i handlowych (zmniejszenie WPB w usługowych). 

Tempo zmian wartości WPB wynosiło dla podmiotów produkcyjnych +3,98%, handlowych 

+1,09% i usługowych -5,43%. 

W IV kw. 2013 r. wśród przedsiębiorstw dużych poziom wskaźnika WPB 

przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych przyjmował wartości wyższe od 1,09 (najwyższy  

w przedsiębiorstwach produkcyjnych: 1,52). Porównując wartości WPB do IV kw. 2012 r., 

odnotowano zmniejszenie poziomu płynności bieżącej w dużych podmiotach produkcyjnych  

i handlowych (tempo zmian wartości WPB wynosiło odpowiednio: -2,62%, handlowych  

-3,32%), natomiast jego wzrost w usługowych +1,83%). Dla dużych przedsiębiorstw 

produkcyjnych i handlowych niekorzystna tendencja zmian w tym obszarze (zmniejszanie 

wartości WPB) utrzymuje się od I kw. 2012 r. 

Zadłużenie 

W podmiotach ogółem w II p. 2013 r., w porównaniu do II p. 2012 r., niewielkie 

zmniejszenie zadłużenia ogółem odnotowano w podmiotach produkcyjnych i handlowych  

(w usługowych nadal wzrost stopnia zadłużenia) – brak istotnych zmian. W II p. 2013 r. we 

wszystkich rodzajach działalności podmiotów małych odnotowano nieznaczne zmniejszenie 

r/r poziomu zadłużenia ogółem – sytuacja korzystna. W IV kw. 2013 r. poziom zadłużenia 

ogółem w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych nieznacznie zmalał  

w porównaniu do IV kw. 2012 r., natomiast w usługowych wzrósł. W podmiotach dużych  

w IV kw. 2013 r. poziom zadłużenia ogółem zmalał r/r w podmiotach produkcyjnych  

i handlowych (zmniejszenie WZO od I kw. 2013 r.), natomiast wzrósł w podmiotach 

usługowych (wzrost od I kw. 2013 r.). 

Wartośd wskaźnika zadłużenia ogółem (WZO) przedsiębiorstw ogółem w II p. 2013 r.  

w podmiotach produkcyjnych nie przekroczyła poziomu 0,5 (w handlowych i usługowych 

oscylowała w przedziale 0,55-0,60). W porównaniu do II p. 2012 r. w przedsiębiorstwach 

ogółem zmniejszenie r/r wartości WZO odnotowano w podmiotach produkcyjnych  

i handlowych, natomiast w usługowych – wzrost wartości WZO. Tempo zmian r/r wartości 

WZO w podmiotach produkcyjnych wynosiło -1,51%, w handlowych -3,89% i w usługowych 

+3,18%.  
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Rysunek B.2. Tempo zmian wartości wskaźnika zadłużenia ogółem przedsiębiorstw według klas 

wielkości i rodzajów działalności w Polsce w okresie I p. 2007 r.-II p. i IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

ogółem małe 

  
średnie duże 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Wartośd wskaźnika zadłużenia ogółem (WZO) w klasie przedsiębiorstw małych w II p. 

2013 r. oscylowała w przedziale 0,50-0,54 (najniższy poziom odnotowano w podmiotach 

produkcyjnych). W porównaniu do II p. 2012 r. we wszystkich rodzajach działalności 

podmiotów małych odnotowano nieznaczne zmniejszenie r/r poziomu zadłużenia ogółem 

(najbardziej w handlowych, następnie w usługowych i produkcyjnych). Tempo zmian r/r 

wartości WZO wynosiło w podmiotach produkcyjnych -1,63%, w handlowych -2,60%  

i w usługowych -1,98%. 

W podmiotach średnich w IV kw. 2013 r. wartośd WZO nie przekroczyła poziomu 0,5 

jedynie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W porównaniu do IV kw. 2012 r. (r/r) tylko 

średnie podmioty usługowe charakteryzował nieznaczny wzrost zadłużenia ogółem (tempo 

zmian wartości WZO wynosiło +0,42%). Niewielkie zmniejszenie zadłużenia wystąpiło  

w podmiotach produkcyjnych i handlowych (tempo zmian wartości WZO w podmiotach 

produkcyjnych wynosiło -1,56%, a w handlowych -7,94%). 

W podmiotach dużych w IV kw. 2013 r. wartośd wskaźnika zadłużenia ogółem (WZO) 

nie przekroczyła poziomu 0,5 jedynie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W porównaniu 

do IV kw. 2012 r. poziom zadłużenia ogółem zmalał r/r w przedsiębiorstwach produkcyjnych  

i handlowych, natomiast wzrósł w usługowych (tempo zmian wartości WZO wynosiło  

w podmiotach produkcyjnych -2,66%, handlowych -1,89%, natomiast w usługowych +6,44%). 
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Sprawnośd działania 

W przedsiębiorstwach ogółem w II p. 2013 r., w porównaniu do II p. 2012 r., czas 

oczekiwania na gotówkę nie uległ istotnym zmianom (czas ten uległ nieznacznemu skróceniu  

w przedsiębiorstwach wszystkich rodzajów działalności). W II p. 2013 r. w przedsiębiorstwach 

małych czas oczekiwania na gotówkę uległ nieznacznemu skróceniu r/r w podmiotach 

wszystkich rodzajów działalności r/r (najbardziej w usługowych). W IV kw. 2013 r.  

w podmiotach średnich czas oczekiwania na gotówkę nieznacznie wydłużył się r/r  

w podmiotach produkcyjnych i handlowych, natomiast uległ skróceniu prawie o połowę  

w usługowych. W przedsiębiorstwach dużych w IV kw. 2013 r. czas oczekiwania na gotówkę 

uległ skróceniu r/r dla podmiotów wszystkich rodzajów działalności (najbardziej  

w usługowych). 

W II p. 2013 r. w zakresie zmian wartości wskaźnika cyklu gotówki w dniach (CGOT)  

w przedsiębiorstwach ogółem nie odnotowano istotnych zmian. W porównaniu do II p. 

2012 r. tempo zmian r/r wartości wskaźnika CGOT było nieznacznie ujemne dla wszystkich 

grup przedsiębiorstw, tj. dla produkcyjnych (-7,78%), handlowych (-2,59%) i usługowych  

(-1,13%). Oznaczało to, że w II p. 2013 r. czas oczekiwania na gotówkę w przedsiębiorstwach 

tych był nieco krótszy niż w II p. 2012 r. 

W podmiotach produkcyjnych skrócenie czasu r/r oczekiwania na gotówkę w II p. 

2013 r., w porównaniu do II p. 2012 r., wynikało przede wszystkim z wydłużenia cyklu 

wydłużenia terminu płatności zobowiązao krótkoterminowych (CZKR). Tempo r/r zmian 

wartości wskaźników sprawności wynosiło: CZ +0,08%, CN +0,02%, CZKR +3,45%, CGOT  

-7,78%. 

W podmiotach handlowych w II p. 2013 r. także odnotowano nieznaczne skrócenie r/r 

czasu oczekiwania na gotówkę, co wynikało – podobnie jak w podmiotach produkcyjnych 

ogółem – z nieznacznego wydłużenia terminu płatności zobowiązao krótkoterminowych 

CZKR (skrócenie cyklu należności (CN) skompensowane zostało wydłużeniem cyklu zapasów 

(CZ)). Tempo zmian r/r wartości w/w wskaźników wynosiło: CZ +2,79%, CN -2,13%, CZKR 

+1,20%, CGOT -2,59%. 

W podmiotach usługowych czas oczekiwania na gotówkę (r/r) uległ skróceniu przede 

wszystkim w wyniku skrócenia cyklu zapasów (CZ) co zostało częściowo skompensowane  

w wyniku nieznacznego wydłużenia terminów spływu należności (CN) i nieznacznemu 

skróceniu terminów płatności zobowiązao krótkoterminowych (CZKR). Tempo zmian r/r 

wartości w/w wskaźników wynosiło: CZ -15,81%, CN +2,27%, CZKR -2,26%, CGOT -1,13%. 
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Rysunek B.3. Tempo zmian wskaźnika cyklu 

gotówki przedsiębiorstw ogółem według 

rodzaju działalności w Polsce w okresie 

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.4. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania ogółem przedsiębiorstw 

produkcyjnych w Polsce w okresie 

 I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.5. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania ogółem przedsiębiorstw 

handlowych w Polsce w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.6. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania ogółem przedsiębiorstw 

usługowych w Polsce w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

W II p. 2013 r. w klasie przedsiębiorstw małych odnotowano zmniejszenie wartości 

wskaźnika cyklu gotówki w dniach (CGOT) w podmiotach wszystkich rodzajów działalności 

(najbardziej usługowych). W porównaniu do II p. 2012 r. tempo zmian r/r wartości wskaźnika 

cyklu gotówki w dniach (CGOT) w klasie podmiotów małych wynosiło dla przedsiębiorstw 

produkcyjnych -1,32%, handlowych -2,87% i usługowych -14,28%. Oznaczało to nieznaczne 

skrócenie r/r czasu oczekiwania na gotówkę w małych. 

W małych podmiotach produkcyjnych nieznaczne skrócenie czasu oczekiwania na 

gotówkę w II p. 2013 r., w porównaniu do II p. 2012 r., wynikało głównie ze skrócenia cyklu 

należności (CN), co częściowo zostało skompensowane wydłużeniem cyklu zapasów (CZ)  

i skróceniem terminu płatności zobowiązao krótkoterminowych (CZKR). Tempo zmian r/r 

wartości w/w wskaźników wynosiło: CZ +2,12%, CN -4,46%, CZKR -2,63%, CGOT -1,32%. 

W małych podmiotach handlowych w II p. 2013 r. nieznaczne skrócenie r/r czasu 

oczekiwania na gotówkę wynikało ze skrócenia cyklu zapasów (CZ) i cyklu należności (CN),  

co jednak częściowo skompensowało nieznaczne skrócenie terminu płatności zobowiązao 
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krótkoterminowych (CZKR). Tempo zmian r/r wartości w/w wskaźników wynosiło: CZ -1,90%, 

CN -0,81%, CZKR -0,27%, CGOT -2,87%. 

W małych podmiotach usługowych czas oczekiwania na gotówkę w II p. 2013 r.  

w porównaniu do II p. 2012 r. także uległ skróceniu (r/r). Wynikało to przede wszystkim 

podobnie jak w podmiotach handlowych ze skrócenia cyklu zapasów (CZ) i cyklu należności 

(CN), co także częściowo skompensowane zostało skróceniem terminu płatności zobowiązao 

krótkoterminowych (CZKR). Tempo zmian r/r wartości w/w wskaźników wynosiło:  

CZ -19,11%, CN -6,30%, CZKR -9,44%, CGOT -14,28%. 

Rysunek B.7. Tempo zmian wskaźnika cyklu 

gotówki przedsiębiorstw małych według rodzaju 

działalności w Polsce w okresie 

 I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.8. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania małych przedsiębiorstw 

produkcyjnych w Polsce w okresie 

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek B.9. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania małych przedsiębiorstw 

handlowych w Polsce w okresie 

 I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.10. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania małych przedsiębiorstw 

usługowych w Polsce w okresie 

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W IV kw. 2013 r., w porównaniu do IV kw. 2012 r., w przedsiębiorstwach średnich cykl 

gotówki w dniach (CGOT) nieznacznie wydłużył się dla podmiotów produkcyjnych  

i handlowych, natomiast dla usługowych uległ skróceniu prawie o połowę. Tempo zmian 

wartości CGOT w dniach wynosiło dla przedsiębiorstw produkcyjnych +2,97%, handlowych 

+2,82% i usługowych -42,03%. 
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W średnich podmiotach produkcyjnych nieznaczne wydłużenie r/r czasu oczekiwania 

na gotówkę (CGOT w dniach) w IV kw. 2013 r. wynikało przede wszystkim ze skrócenia 

płatności zobowiązao krótkoterminowych (CZKR), czego nie skompensowało skrócenie cyklu 

zapasów (CZ) i cyklu należności (CN). Tempo zmian r/r wartości w/w wskaźników wynosiło: 

CZ –1,43%, CN -0,15%, CZKR -2,40%, CGOT +2,97%. 

W średnich podmiotach handlowych czas oczekiwania na gotówkę uległ nieznacznemu 

wydłużeniu (r/r) przede wszystkim na skutek wydłużenia cyklu zapasów (CZ) i terminów 

spływu należności (CN), co częściowo skompensowało wydłużenie terminów płatności 

zobowiązao krótkoterminowych (CZKR). Tempo zmian r/r wartości w/w wskaźników 

wynosiło: CZ +4,32%, CN +0,99%, CZKR +2,30%, CGOT +2,82%. 

W średnich podmiotach usługowych skrócenie czasu oczekiwania na gotówkę o ok. 10 

dni spowodowane zostało skróceniem cyklu zapasów (CZ) i przede wszystkim wydłużeniem 

terminów płatności zobowiązao krótkoterminowych (CZKR), jednak przy wydłużonym cyklu 

należności (CN). Tempo zmian r/r wartości w/w wskaźników wynosiło: CZ -1,44%,  

CN +4,73%, CZKR +9,74%, CGOT -42,03%. 

Rysunek B.11. Tempo zmian wskaźnika cyklu 

gotówki przedsiębiorstw średnich według 

rodzaju działalności w Polsce w okresie 

I kw. 2007 r.- IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.12. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania średnich przedsiębiorstw 

produkcyjnych w Polsce w okresie 

I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Rysunek B.13. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania średnich przedsiębiorstw 

handlowych w Polsce w okresie 

I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.14. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania średnich przedsiębiorstw 

usługowych w Polsce w okresie 

I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W IV kw. 2013 r. w klasie przedsiębiorstw dużych w zakresie zmian r/r wartości 

wskaźnika cyklu gotówki w dniach (CGOT) we wszystkich grupach podmiotów według 

rodzajów działalności odnotowano skrócenie czasu oczekiwania na gotówkę (najbardziej  

w podmiotach usługowych). Tempo zmian r/r wartości wskaźnika cyklu gotówki w dniach 

(CGOT) wynosiło kolejno -7,83%, -2,07% i -92,56%. 

W dużych podmiotach produkcyjnych skrócenie r/r czasu oczekiwania na gotówkę  

w IV kw. 2013 r., w porównaniu do IV kw. 2012 r., wynikało głównie z wydłużenia terminów 

płatności zobowiązao krótkoterminowych (CZKR), co częściowo skompensowało wydłużenie 

cyklu zapasów (CZ) i cyklu należności (CN). Tempo zmian r/r wartości w/w wskaźników 

wynosiło: CZ +0,49%, CN +0,73%, CZKR +6,09%, CGOT -7,83%. 

Na skrócenie czasu oczekiwania na gotówkę w dużych podmiotach handlowych 

wpłynęło skrócenie cyklu należności (CN) i wydłużenie terminów spłaty zobowiązao 

krótkoterminowych (CZKR), jednak przy wydłużeniu cyklu zapasów (CZ). Tempo r/r zmian 

wartości w/w wskaźników wynosiło: CZ +5,45%, CN -6,28%, CZKR +1,30%, CGOT -2,07%. 

W dużych podmiotach usługowych czas oczekiwania na gotówkę także uległ skróceniu 

(w największym stopniu w porównaniu do pozostałych grup podmiotów dużych pod 

względem rodzaju prowadzonej działalności – ok. 5 dni). Wpłynęło na to skrócenie cyklu 

zapasów (CZ) i wydłużenie terminów płatności zobowiązao krótkoterminowych (CZKR),  

co osłabione zostało wydłużeniem cyklu należności (CN). Tempo r/r zmian wartości w/w 

wskaźników wynosiło: CZ –8,05%, CN +5,50%, CZKR +6,90%, CGOT –92,56%. 

Rysunek B.15. Tempo zmian wskaźnika cyklu 

gotówki przedsiębiorstw dużych według rodzaju 

działalności w Polsce w okresie  

I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.16. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania dużych przedsiębiorstw 

produkcyjnych w Polsce w okresie 

 I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek B.17. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania dużych przedsiębiorstw 

handlowych w Polsce w okresie  

I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.18. Tempo zmian wskaźników 

sprawności działania dużych przedsiębiorstw 

usługowych w Polsce w okresie 

I kw. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rentownośd 

W grupie przedsiębiorstw ogółem w II p. 2013 r. rentownośd operacyjna sprzedaży 

(ROOS) wzrosła r/r dla podmiotów handlowych i usługowych, natomiast nieznacznie zmalała 

dla produkcyjnych. Rentownośd aktywów (ROA) nieznacznie zmalała r/r jedynie w 

podmiotach produkcyjnych, natomiast wzrosła w handlowych i usługowych – zmiany 

korzystne dla handlowych i usługowych. W II p. 2013 r. ROOS podmiotów małych wzrosła r/r 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych (zmniejszenie w usługowych). Rentownośd 

aktywów (ROA) wzrosła we wszystkich rodzajach działalności (najbardziej w usługowych) 

zmiany korzystne. W podmiotach średnich w IV kw. 2013 r. ROOS i ROA wzrosła r/r we 

wszystkich grupach rodzajów działalności – zmiany korzystne. W przedsiębiorstwach dużych w 

IV kw. 2013 r. odnotowano zmniejszenie r/r wartości ROOS w podmiotach produkcyjnych i 

handlowych (w usługowych wzrost). ROA zmalała r/r jedynie w podmiotach produkcyjnych 

(wzrost w handlowych i usługowych). 

Dla przedsiębiorstw ogółem w II p. 2013 r., w porównaniu do II p. 2012 r., tempo r/r 

zmian wartości wskaźnika ROOS było ujemne dla przedsiębiorstw produkcyjnych (jednak 

nieznaczne zmniejszenie rentowności) i dodatnie dla przedsiębiorstw handlowych  

i usługowych, wynosząc dla przedsiębiorstw produkcyjnych -1,11%, handlowych +20,89%  

i usługowych +13,09%. 

W obszarze rentowności aktywów (ROA) przedsiębiorstw ogółem w II p. 2013 r. tempo 

zmian r/r wartości ROA było ujemne także dla przedsiębiorstw produkcyjnych (nieznaczne 

zmniejszenie rentowności), natomiast dodatnie dla handlowych i usługowych, wynosząc dla 

przedsiębiorstw produkcyjnych -0,71%, handlowych +13,55% i usługowych +7,02%. Jest  

to sytuacja korzystna w tym obszarze dla podmiotów handlowych i usługowych. 
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Rysunek B.19. Tempo zmian wskaźnika 

rentowności operacyjnej sprzedaży 

przedsiębiorstw ogółem według rodzaju 

działalności w Polsce w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.20. Tempo zmian wskaźnika 

rentowności aktywów przedsiębiorstw ogółem 

według rodzaju działalności w Polsce w okresie 

 I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W przedsiębiorstwach małych w II p. 2013 r., w porównaniu do II p. 2012 r., rentownośd 

operacyjna sprzedaży wzrosła dla podmiotów produkcyjnych i handlowych, natomiast zmalała 

dla usługowych. Tempo zmian r/r wartości wskaźnika ROOS wynosiło dla przedsiębiorstw 

produkcyjnych +13,14%, handlowych +16,99%, a dla usługowych -5,05%. 

Rentownośd aktywów (ROA) przedsiębiorstw małych w II p. 2013 r. wzrosła we 

wszystkich grupach rodzajów działalności – zmiany korzystne. W porównaniu do II p. 2012 r., 

tempo r/r zmian wartości wskaźnika ROA wynosiło kolejno dla przedsiębiorstw produkcyjnych 

(+4,57%), handlowych (+6,46%) i usługowych (+10,75%) – największy wzrost rentowności  

w podmiotach usługowych. 

Rysunek B.21. Tempo zmian wskaźnika 

rentowności operacyjnej sprzedaży 

przedsiębiorstw małych według rodzaju 

działalności w Polsce w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.22. Tempo zmian wskaźnika 

rentowności aktywów przedsiębiorstw małych 

według rodzaju działalności w Polsce w okresie  

I p. 2007 r.-II p. 2013 r. (w %, r/r) 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W przypadku podmiotów średnich w IV kw. 2013 r., w porównaniu do IV kw. 2012 r., 

tempo zmian r/r wartości ROOS było dodatnie dla wszystkich grup rodzajów działalności 

(wzrost wartości ROOS), wynosząc dla podmiotów produkcyjnych +22,21%, handlowych 

+1,69% i usługowych +3,41% - zmiany korzystne. 

Rentownośd aktywów (ROA) przedsiębiorstw średnich w IV kw. 2013 r., w porównaniu 

do IV kw. 2012 r., także wzrosła r/r we wszystkich grupach podmiotów pod względem 

rodzaju prowadzonej działalności (najbardziej w podmiotach handlowych) – zmiany 

korzystne. Tempo zmian r/r wartości wskaźnika ROA wynosiło dla średnich przedsiębiorstw 

produkcyjnych +7,76%, handlowych +55,40% i usługowych +10,22%. 

Rysunek B.23. Tempo zmian wskaźnika 

rentowności operacyjnej sprzedaży 

przedsiębiorstw średnich według rodzaju 

działalności w Polsce w okresie 

I p. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.24. Tempo zmian wskaźnika 

rentowności aktywów przedsiębiorstw średnich 

według rodzaju działalności w Polsce w okresie  

I p. 2007 r.-IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku podmiotów dużych w IV kw. 2013 r., w porównaniu do IV kw. 2012 r., 

odnotowano zmniejszenie rentowności operacyjnej sprzedaży w odniesieniu dla 

przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, natomiast jej wzrost dla usługowych. Tempo 

zmian r/r wartości ROOS wynosiło -1,58% (produkcyjne), -13,17% (handlowe) i +24,61% 

(usługowe). 

Rentownośd aktywów (ROA) przedsiębiorstw dużych w IV kw. 2013 r., w porównaniu 

do IV kw. 2012 r., zmalała r/r tylko w podmiotach produkcyjnych, natomiast wzrosła  

w handlowych i usługowych. Tempo zmian r/r wartości wskaźnika ROA wynosiło dla dużych 

przedsiębiorstw produkcyjnych -1,75%, handlowych +1,82% i usługowych +23,52%. 
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Rysunek B.25. Tempo zmian wskaźnika 

rentowności operacyjnej sprzedaży 

przedsiębiorstw dużych według rodzaju 

działalności w Polsce w okresie 

I p. 2007 r.- IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek B.26. Tempo zmian wskaźnika 

rentowności aktywów przedsiębiorstw dużych 

według rodzaju działalności w Polsce w okresie 

I p. 2007 r.- IV kw. 2013 r. (w %, r/r) 

 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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ZAŁĄCZNIK C. METODY ANALIZY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ 

– UWARUNKOWANIA, KONSTRUKCJA, INTERPRETACJA 

C.1 ESTYMACJA MODELI PREDYKCYJNYCH I PROGNOZOWANIE STOPNIA 
ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ 

W niniejszym Raporcie wykorzystane zostały opracowane nowe modele 

przewidywania stopnia zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością, względem opisanych  

w raporcie Metody i narzędzia monitorowania… oraz w Raporcie z oceny stopnia 

zagrożenia…, Cykl 1, Raport 1. Ich główna idea koncepcyjna jest tożsama, stąd w tym miejscu 

przedstawiono treści szczegółowe ich kompozycji i prowadzonego wnioskowania, różniące 

obecnie estymowane i wykorzystywane modele. 

Przyporządkowanie rodzajowe: 

Działalnośd produkcyjna 

Zakres działów: PKD 5 – PKD 39 

05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)  

06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO  

07 GÓRNICTWO RUD METALI  

08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE  

09 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE  

10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  

11 PRODUKCJA NAPOJÓW  

12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH  

13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH  

14 PRODUKCJA ODZIEŻY  

15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH  

16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW 

ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA  

17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU  

18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI  

19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ  

20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH  

21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW 

FARMACEUTYCZNYCH  

22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH  

23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH  

24 PRODUKCJA METALI  

25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEO  

26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH  

27 PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH  

28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA  

29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  

30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO  

31 PRODUKCJA MEBLI  
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32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW  

33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEO  

35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ  

I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH  

36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY  

37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW  

38 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK 

SUROWCÓW  

39 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA  

Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

 

Wzór obliczeniowy modelu dla działalności produkcyjnej: 

 

    
 

    (      (                                             ))
  10 000 

 

 

Działalnośd handlowa 

Zakres działów: PKD 45 – PKD 47 

45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH  

46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  

47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  

 

Wzór obliczeniowy modelu dla działalności usługowej: 

 

    
 

    (      (                                              ))
  10 000 

 

 

Działalnośd usługowa 

Zakres działów: PKD 41 – PKD 43; PKD 49 – PKD 68; PKD 77 – PKD 82; PKD 94 – PKD 96 

41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW  

42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE  

49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY  

51 TRANSPORT LOTNICZY 

52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT  

53 DZIAŁALNOŚD POCZTOWA I KURIERSKA 

55 ZAKWATEROWANIE  

56 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM  

58 DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA  

59 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAO WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, 

NAGRAO DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH  

60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH  
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61 TELEKOMUNIKACJA  

62 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ 

DZIAŁALNOŚD POWIĄZANA  

63 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI  

64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEO I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH  

65 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

66 DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE  

68 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI  

77 WYNAJEM I DZIERŻAWA  

78 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM  

79 DZIAŁALNOŚD ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE  

80 DZIAŁALNOŚD DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA  

81 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI  

82 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD 

WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

94 DZIAŁALNOŚD ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 

95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO  

96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA  

 

Wzór obliczeniowy modelu dla działalności usługowej: 

 

    
 

   —(     (                                               ))
 10 000 

 

 

Objaśnienia zmiennych modeli: 

 

x1 – wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów (ROOA) – określa zdolnośd aktywów 

(kapitału całkowitego) do generowania wyniku operacyjnego bez względu na to, w jaki 

sposób zostały one sfinansowane (stymulanta). 

 

     
      

 
    

gdzie: 

WFO – zysk (strata) na działalności operacyjnej, 

A – aktywa razem, 

b – współczynnik annuity: b=2 dla I półrocza, b=1 dla II półrocza. 

 

x3 – wskaźnik zdolności obsługi zadłużenia (WZOZ) – określa możliwośd (stopieo) obsługi 

zadłużenia, tj. w jakiej części może ono byd pokryte wynikiem finansowym netto, zyskiem 

netto i amortyzacją (stymulanta). 
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(      )   

  
  

gdzie: 

WFN – zysk (strata) netto, 

AM – amortyzacja, 

KO – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, 

b – współczynnik annuity: b=2 dla I półrocza, b=1 dla II półrocza. 

 

x4 – wskaźnik płynności bieżącej (WPB) – określa stopieo pokrycia zobowiązao 

krótkoterminowych przez aktywa obrotowe – zdolnośd do regulowania zobowiązao 

krótkoterminowych (nominanta). 

 

     
  

   
 

gdzie: 

AO – aktywa obrotowe, 

ZKR – zobowiązania krótkoterminowe. 

 

x6 – wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży (ROOS) – określa stopę zwrotu ze 

sprzedaży na poziomie operacyjnym, a więc bez obciążenia podatkowego i bez 

uwzględniania kosztów kapitału obcego (stymulanta). 

 

     
   

   
    

gdzie: 

WFO – zysk (strata) z działalności operacyjnej, 

PNS – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 

b – współczynnik annuity: b=2 dla I półrocza, b=1 dla II półrocza. 

 

x7 – wskaźnik rentowności ze sprzedaży (RSOA) – określa stopę zwrotu z aktywów (kapitału 

całkowitego) z wykorzystaniem drugiego poziomu marży ze sprzedaży (stymulanta).  

 

     
      

 
    

gdzie: 

WFzS – zysk (strata) ze sprzedaży, 

A – aktywa razem, 

b – współczynnik annuity: b=2 dla I półrocza, b=1 dla II półrocza. 

 

x9 – wskaźnik zadłużenia ogółem (WZO) – określa stopieo zadłużenia ogółem, czyli udział 

kapitału obcego w strukturze finansowania aktywów (kapitału całkowitego)  

 – (destymulanta). 
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gdzie: 

KO – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, 

A – aktywa razem. 

 

x10 – wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego (WZKR) – określa udział zadłużenia 

krótkoterminowego w finansowaniu aktywów (kapitału całkowitego) – (destymulanta). 

 

       
   

 
 

gdzie: 

ZKR – zobowiązania krótkoterminowe, 

A – aktywa razem. 

 

x13 – wskaźnik cyklu konwersji zobowiązao krótkoterminowych (CZKR) – określa średni 

okres, jaki upływa od powstania zobowiązania do jego spłaty (długośd okresu kredytowania 

przedsiębiorstwa przez dostawców) – (nominanta). 

 

      
   

     
     

gdzie: 

ZKR – zobowiązania krótkoterminowe, 

PNS – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 

LDN – liczba dni równa 360,  

b – współczynnik annuity: b=2 dla I półrocza, b=1 dla II półrocza. 

 

x14 – wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) – określa stopę zwrotu netto ze sprzedaży  

– zdolnośd sprzedaży do generowania wyniku finansowego netto (stymulanta).  

 

     
   

   
 

gdzie: 

WFN – zysk (strata) netto, 

PNS – przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

 

x15 – wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – określa ogólną zdolnośd aktywów (kapitału 

całkowitego) do generowania wyniku finansowego netto (stymulanta).  

 

     
     

 
 

gdzie: 

WFN – zysk (strata) netto, 

A – aktywa razem, 

b – współczynnik annuity: b=2 dla I półrocza, b=1 dla II półrocza. 
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x16 – wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – określa stopę zwrotu  

z zaangażowanego kapitału własnego (stymulanta). 

 

     
     

  
 

gdzie: 

WFN – zysk (strata) netto, 

KW – kapitał (fundusz) własny, 

b – współczynnik annuity: b=2 dla I półrocza, b=1 dla II półrocza. 

Dla opracowania modeli stopnia zagrożenia upadłością14 wykorzystano bazy danych 

przedsiębiorstw GUS w Warszawie z lat 2007–2012. Charakterystyka przeprowadzonych 

działao analitycznych towarzyszących procesowi badawczemu jest następująca: 

 zbiór uczący objął 42.479 przedsiębiorstw aktywnych (nieupadłe, stan średni  

w okresie) obserwowanych w okresie sześciu lat z cyklicznością półroczną 

(przedsiębiorstwa małe) i kwartalną (przedsiębiorstwa średnie i duże) oraz 4.975 

przedsiębiorstw zidentyfikowanych w tym okresie jako upadłe (cyklicznośd obserwacji 

analogiczna), klasyfikowanych w trzech grupach działalności: produkcyjne, handlowe 

i usługowe (por. tabela C.1.), 

 analizy porównawcze objęły łącznie obserwację 641.370 obiektookresów 

(przedsiębiorstwa obserwowane z zadaną cyklicznością), w tym 396.205 

wykorzystanych w estymacji modeli i 353.282 stanowiące zbiór uczący modeli,  

w tym: 130.204 dla rodzaju działalności produkcyjnej, 120.673 dla handlowej oraz 

102.405 dla usługowej, 

 przeprowadzono eksploracyjną analizę jednowymiarowych rozkładów zmiennych 

objaśniających (29 mierników kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw)  

z wykorzystaniem wykresów typu „ramka – wąsy” oraz tabel z wybranymi 

percentylami rozkładu (osobno dla przedsiębiorstw, które upadły oraz dla tych, które 

nie upadły), 

 przeprowadzono eksploracyjną analizę korelacji (współzależności) mierników 

kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, w podziale na grupy 

przedsiębiorstw (produkcyjne, handlowe, usługowe), 

                                                           

 
14  Badania zostały przeprowadzone przez Zespół Analiz Mikroekonomicznych powołany w projekcie 

systemowym „Instrument Szybkiego Reagowania” PARP w Warszawie, MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, w składzie: dr hab. Jarosław Kaczmarek, Ekspert wiodący ds. analiz mikroekonomicznych,  
mgr Kamil Fijorek, Ekspert ds. metody i narzędzi monitorowania, dr inż. Konrad Kolegowicz, Ekspert ds. 
przetwarzania danych, dr Paweł Krzemioski, Ekspert ds. analiz. Badania przeprowadzono przy współpracy  
z Departamentem Przedsiębiorstw oraz Departamentem Informacji GUS w Warszawie na przetworzonej do 
tego celu bazie danych przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, które złożyły 
obowiązkowe sprawozdanie statystyczne (oznaczane jako F–01/–01 oraz F–02 i SP), z zachowaniem 
obowiązujących wymogów tajemnicy statystycznej. 
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 rozważono szerokie spektrum technik predykcyjnych wiążących wielowymiarowy 

stan wskaźników kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa oraz stopieo 

zagrożenia upadłością, m.in. modelowanie dyskryminacyjne, sieci neuronowe, 

modele SVM, model regresji logistycznej, 

 zastosowanym finalnie modelem jest model regresji logistycznej (z wyprzedzeniem 

jednookresowym oceny stopnia zagrożenia upadłością), w którym oceny parametrów 

znajdowano za pomocą metody największej wiarygodności, 

 dla określenia zbioru zmiennych objaśniających wykorzystano krokowe metody 

doboru zmiennych oraz metodę najlepszego podzbioru. Za kryterium oceny 

dopasowania modelu regresji logistycznej do danych przyjęto miarę AIC (Akaike 

Information Criterion), 

 rezultatem przeprowadzonych prac analitycznych są estymowane modele stopnia 

zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości dla przedsiębiorstw 

produkcyjnych, handlowych i usługowych, 

 zdolności predykcyjne modeli regresji logistycznej zostały zmierzone za pomocą 

odsetka poprawnych klasyfikacji, czułości oraz specyficzności. Dodatkowo, jakośd 

modeli zmierzono za pomocą pola pod krzywą ROC (AUC – Area Under Curve),  

 AUC wyniosło 0,914 dla przedsiębiorstw produkcyjnych, 0,796 dla handlowych oraz 

0,893 dla usługowych, co określa estymowane modele jako bardzo dobre i dobre,  

a ich wysoką jakośd predykcyjną podnosi nieporównywalna z innymi modelami  

(z reguły kilkadziesiąt przedsiębiorstw) rozległośd i wieloprzekrojowośd badao oraz 

rozmiary zbioru uczącego. 

Przyjęte definicje uznają przedsiębiorstwo za upadłe, jeżeli bez zewnętrznej pomocy 

nie jest w stanie samo kontynuowad działalności – skutkuje to wycofaniem się 

przedsiębiorstwa z aktywności gospodarczej – upadłośd ekonomiczna (upadłośd sensu largo). 

W podejściu ekonomicznym mieści się ujęcie prawne upadłości (upadłośd sensu stricto), tzn. 

postępowanie upadłościowe przewidziane w przepisach Prawa upadłościowego  

i naprawczego, prowadzone przez sąd powszechny w stosunku do przedsiębiorstwa  

– dłużnika (zwanego „upadłym”), które stało się niewypłacalnym.  

W wyniku zastosowania oszacowanych modeli regresji logistycznej uzyskuje się 

indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa objętego badaniem, ustalone w warunkach 

bieżącego okresu badawczego (zgodnego z okresem danego raportu badawczego)  

i bieżącego stanu kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wartości 

prawdopodobieostw wystąpienia stanu upadłości przedsiębiorstw (stopieo zagrożenia)  

w perspektywie jednego roku. Agregacja indywidualnych prawdopodobieostw jest podstawą 

wyznaczenia wartości odsetka upadłości przedsiębiorstw, skalowanego względem liczby 

sądowych postępowao upadłościowych.  
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Tabela C.1. Charakterystyka ilościowa badao przedsiębiorstw dla potrzeb estymacji modeli 

predykcyjnych 

Lp. Wyszczególnienie 
Średnio  

w okresie 

Stan  

rejestrowy 

1. Przedsiębiorstwa aktywne (nieupadłe), w tym: 42 479  

1.1  produkcyjne (PKD 5 – PKD 39) 13 047  

1.2  handlowe (PKD 45 – PKD 47) 13 197  

1.3  usługowe (PKD 41 – 43, 49 – 68, 77 –82, 94 – 96) 11 823  

1.4  pozostałe 4 412  

1.5  z ogółem: małe (10–49 pracujących) 28 911  

1.6  z ogółem: średnie (50–249 pracujących) 11 252  

1.7  z ogółem: duże (250 i więcej pracujących) 2 316  

2. Przedsiębiorstwa zidentyfikowane jako upadłe, w tym:  4 975 

2.1  objęte sądowym postępowaniem upadłościowym, w tym:  3 780 

2.1.1  produkcyjne (PKD 5 – PKD 39)  1 377 

2.1.2  handlowe (PKD 45 – PKD 47)  906 

2.1.3  usługowe (PKD 41 – 43, 49 – 68, 77 –82, 94 – 96)  1 306 

2.1.4  pozostałe  191 

2.1.5  z ogółem: małe (10–49 pracujących)  2 066 

2.1.6  z ogółem: średnie (50–249 pracujących)  1 364 

2.1.7  z ogółem: duże (250 i więcej pracujących)  350 

3. Obiektoobserwacje analizy porównawczej przedsiębiorstw  641 370 

4. Obiektoobserwacje dla modeli predykcyjnych, w tym:  396 205 

4.1 Obiektoobserwacje tworzące zbiór uczący, w tym:  353 282 

4.1.1  działalnośd produkcyjna (PKD 5 – PKD 39)  130 204 

4.1.2  działalnośd handlowa (PKD 45 – PKD 47)  120 673 

4.1.3  działalnośd usługowa (PKD 41 – 43, 49 – 68, 77 –82, 94 – 96)  102 405 

4.2 Obiektoobserwacje uznane za niekompletne (missingi), w tym:  42 923 

4.2.1  działalnośd produkcyjna (PKD 5 – PKD 39)  17 894 

4.2.2  działalnośd handlowa (PKD 45 – PKD 47)  10 532 

4.2.3  działalnośd usługowa (PKD 41 – 43, 49 – 68, 77 –82, 94 – 96)  14 497 

Źródło: opracowanie własne. 

Stosowane miary w postaci stopnia zagrożenia upadłością (MW), odsetka upadłości 

(OU) i branżowego barometru upadłości (BBU) są sprowadzone do wspólnej podstawy 

koncepcyjnej i skali wartości, będąc właściwymi dla analizy zjawiska upadłości sensu stricto. 

Prezentacja wartości miary stopnia zagrożenia upadłością (MW) oraz odsetka upadłości (OU) 

dokonywana jest z zastosowaniem przeliczenia na 10.000 przedsiębiorstw (skala ilorazowa). 

Dla oceny stopnia zagrożenia upadłością, na poziomie ogółem, rodzajów działalności 

oraz sekcji PKD, przyjęto trzy jego stopnie15: 

 od 0 do 160 – poziom niski (akceptowalny), 

                                                           

 
15 Wartości graniczne przedziałów wyznaczono arbitralnie na podstawie analizy wielkości  

i rozkładów stopnia zagrożenia upadłością dla okresu wystąpienia punktów zwrotnych oraz wartości 
szczytowych (I p. 2007 r. – II p. 2012 r.). 
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 powyżej 160 do 200 – poziom ostrzegawczy, 

 powyżej 200 – poziom wysoki. 

Oszacowanie na rozległej próbie modeli predykcji upadłości dla potrzeb badania 

sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, celem oceny ich kondycji i identyfikacji 

zjawisk wskazujących na jej istotne pogorszenie (wczesne ostrzeganie)  oraz zastosowanie 

innowacyjnych metod i technik szczegółowych powoduje, że modele te są unikatowymi  

i zapewniającymi zdecydowanie wyższą jakośd przewidywania zmiany stopnia zagrożenia 

finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw w stosunku do modeli 

dotychczas stosowanych. 

Analiza z wykorzystaniem modeli predykcji upadłości jest skutecznym narzędziem, 

wykorzystywanym w ocenie stopnia zagrożenia przedsiębiorstw, jakie może się pojawid  

w sytuacji pogarszania się warunków, w których one funkcjonują oraz w zależności od tego, 

jakie wyniki osiągają. Mankamentem prowadzonych dotychczas w Polsce badao było 

znaczne opóźnienie (blisko roczne) między pozyskaniem właściwych informacji, ich 

przetworzeniem i zaprezentowaniem analizy uzyskanych wyników. 

Rysunek C.1. Prezentacja kroczącego sposobu wyznaczania okresu rocznego dla analizy predykcji 

upadłości 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W tym względzie zaproponowane rozwiązanie umożliwia przejście na kwartalną 

częstotliwośd prowadzonych analiz, pozwalających na zdecydowane skrócenie czasu 

potrzebnego na rozpoznanie zmiany stanu przedsiębiorstw. Ze względu na prowadzenie 

badao z częstotliwością kwartalną/półroczną, oszacowany stopieo zagrożenia upadłością 

zachowuje „umowną ważnośd” przez jeden okres analizy, bowiem kolejna przeprowadzana 

analiza dostarcza nowej informacji o wartości analizowanej miary, odnoszącej się do 

kolejnego rozpoczętego okresu. 

Kolejna istotna cecha zbudowanej koncepcji to wydłużenie okresu przewidywania  

w zakresie wyników oszacowania stopnia zagrożenia upadłością. Oznacza to zastosowanie 

metod prognozowania w szacowaniu prawdopodobieostwa upadłości. W prognozowaniu 
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zmiany stopnia zagrożenia upadłością przyjęto nie prognozowanie wartości samej miary 

zagrożenia, lecz zmiennych (czynników) opisujących kondycję ekonomiczno-finansową 

przedsiębiorstw. Wartości prognozowane tych zmiennych zostały wprowadzone do modeli 

predykcji, co dało podstawę do wnioskowania o kształtowaniu się przyszłych poziomów 

zagrożenia upadłością oraz pozwoliło na wydłużenie horyzontu czasowego możliwego 

wnioskowania, zasadniczo o kolejny okres roczny. 

Zmienne określające stopieo zagrożenia upadłością prognozowano za pomocą 

jednowymiarowych modeli szeregów czasowych16. Zasadniczą przyczyną zastosowania 

modeli jednowymiarowych, w miejsce modeli wielowymiarowych, była długośd badanych 

szeregów czasowych – znacznie ograniczona dla szeregów półrocznych. Decyzja ta jest 

uzasadniona wynikami licznych badao empirycznych, które wykazują, że modele 

wielowymiarowe stosowane do krótkich szeregów czasowych zazwyczaj generują prognozy 

obarczone większymi błędami, niż te wynikające z modeli jednowymiarowych. 

Do każdego badanego szeregu czasowego dopasowano najlepszy pod względem 

kryterium informacyjnego AIC model klasy SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated 

Moving Average) oraz model wygładzania wykładniczego w ujęciu Hyndmana  

(ETS – ExponenTial Smoothing). Prognozowane wartości były obliczane, jako średnia 

arytmetyczna prognoz modelu SARIMA oraz modelu ETS (por. Metody i narzędzia 

monitorowania gospodarki w komponencie mikroekonomicznym). Przyjęte rozwiązanie jest 

w pełni uzasadnione wieloma wynikami z przeprowadzonych badao empirycznych, które 

wskazują, że uśrednianie modeli prowadzi zazwyczaj do uzyskania prognoz obarczonych 

mniejszymi błędami. 

Należy podkreślid, że zakres i sposób możliwego wnioskowania uwzględniad musi istotę 

i cel skonstruowania określonej metody – modeli predykcji upadłości. Ponadto na 

wnioskowanie wpływa zdefiniowany sposób cyklicznego, kwartalnego badania kondycj i 

ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Podlegające analizie wyniki oszacowania stopnia 

zagrożenia upadłością zostały obliczone na wielkościach indywidualnych dla zbioru 

przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących od 10 osób (51.269 podmiotów 

ogółem w II p. 2013 r., w tym 33.820 małych, 13.559 średnich i 3.150 dużych). 

C.2 ZASADY KLASYFIKACJI DZIAŁÓW PKD W ZAKRESIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ 

W celu stworzenia listy rankingowej działów PKD w zakresie zagrożenia upadłością,  

z uwzględnieniem liczby w nich pracujących, sporządzona została metoda pozwalającą na 

określenie miary MSO obejmującej ocenę dwóch kategorii – relacji stopnia zagrożenia 

                                                           

 
16  Szczegółowe omówienia, w tym charakterystykę przebiegu oraz konstrukcję metod i narzędzi analitycznych, 

zawierają opracowania źródłowe w postaci: Metody i narzędzia monitorowania gospodarki w komponencie 
mikroekonomicznym oraz Raport z oceny stopnia zagrożenia upadłością – komponent mikroekonomiczny, 
Cykl 1, Raport 1. 
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upadłością i liczby pracujących w dziale PKD względem średniej dla rodzaju działalności.  

W tym celu wykorzystano dwa kryteria: stopieo zagrożenia upadłością i liczbę pracujących, 

określając ich poziom względem wartości średnich dla rodzaju działalności, do którego 

zostały zakwalifikowane. Na podstawie wartości stopnia zagrożenia upadłością i liczby 

pracujących względem wartości średnich dla tych miar oraz wartości miary MSO 

sporządzono listę rankingową działów PKD, na które należy zwrócid szczególną uwagę. 

W celu sporządzenia listy rankingowej działów PKD niezbędnym jest zrealizowanie 
kolejnych kroków: 
 

1. Ustalenie odchylenia wartości MW dla każdego działu PKD względem wartości dla 
odpowiadającego rodzaju działalności.  
 

        
      

       
 

 
gdzie: 

oMW – odchylenie wartości stopnia zagrożenia upadłością działu PKD, 
MW D – stopieo zagrożenia dla działu PKD, 
MW RD – stopieo zagrożenia dla rodzaju działalności, 
i – dział PKD (i=1,…, n), 
j – rodzaj działalności (j=1, 2, 3), 
t – kolejny podokres analizy (t, t+1). 

 
2. Ustalenie odchylenia liczby pracujących dla każdego działu PKD względem wartośc i 

przeciętnej dla odpowiadającego rodzaju działalności. 
 

        
      

        
 

 
gdzie: 

oLP D – odchylenie liczby pracujących dla działu PKD, 
LP Dit – liczba pracujących w dziale PKD, 
śLP RD – przeciętna liczba pracujących dla rodzaju działalności, 
i – dział PKD (i=1,…, n), 
j – rodzaj działalności (j=P, H, U), 
t – kolejny podokres analizy (t, t+1). 

 
3. Przypisanie rodzaju normatywnego wzorca obiektom (działom PKD).  

 
Na podstawie uzyskanych wyników oMW D i oLP D dla działów PKD następuje 

przypisanie rodzaju normatywnego wzorca (1, 2, 3 lub 4) poszczególnym działom na 

podstawie oceny wartości odchylenia stopnia zagrożenia dla działu (oMW D) oraz wartości 

odchylenia liczby pracujących w dziale PKD od przeciętnej dla rodzaju działalności (oLP D). 
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Tabela C.2. Normatywne wzorce przedsiębiorców 

Lp. Miara oceny Wzorzec Miara oceny 

1. 
Odchylenie stopnia zagrożenia działu  

PKD (oMW Di) > 1 
I 

Odchylenie liczby pracujących dla działu  

(oLP Di) > 1 

2. 
Odchylenie stopnia zagrożenia działu  

PKD (oMW Di) > 1 
II 

Odchylenie liczby pracujących dla działu  

(oLP Di) <= 1 

3. 
Odchylenie stopnia zagrożenia działu  

PKD (oMW Di) <= 1 
III 

Odchylenie liczby pracujących dla działu  

(oLP Di) > 1 

4. 
Odchylenie stopnia zagrożenia działu  

PKD (oMW Di) <= 1 
IV 

Odchylenie liczby pracujących dla działu  

(oLP Di) <= 1 

Interpretacja cech wzorca, wykorzystywana na etapie tworzenia listy rankingowej, jest 

następująca: 

1. Dział PKD charakteryzujący się ponadprzeciętną wartością stopnia zagrożenia oraz 

ponadprzeciętną liczbą pracujących – obszar wysokiego zagrożenia (wzorzec I), 

2. Dział PKD charakteryzujący się ponadprzeciętną wartością stopnia zagrożenia oraz 

poniżej przeciętną liczbą pracujących – obszar średniowysokiego zagrożenia 

(wzorzec II), 

3. Dział PKD charakteryzujący się poniżej przeciętną wartością stopnia zagrożenia oraz 

ponadprzeciętną liczbą pracujących – obszar średnio niski (wzorzec III), 

4. Dział PKD charakteryzujący się poniżej przeciętną wartością stopnia zagrożenia oraz 

poniżej przeciętną liczbą pracujących – obszar niskiego zagrożenia (wzorzec II). 

Rozmieszczenie działów PKD w czterech obszarach (wzorce I–IV), gdzie oś pozioma  

i pionowa są to wyróżniki rozdziału wzorców stanowiące wartośd średnią dla odpowiadających 

im miar (stopieo zagrożenia upadłością i liczba pracujących) równym funkcjom x=1 i y=1. 

Rysunek C.2. Przykład prezentacji graficznej położenia i podziału działów PKD w układzie 

współrzędnych 

  

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Obliczenie wartości miary syntetycznej oceny MSO Di – wyznaczenie odległości 
każdego obiektu (działu PKD) o współrzędnych oMW Di i oLP Di od początku układu 
współrzędnych. 
 

W celu uporządkowania obiektów (działów PKD) w ramach wzorców koniecznym jest 

określenie wartości miary syntetycznej MSO obejmującej ocenę dwóch kategorii – relacji 

stopnia zagrożenia upadłością i liczby pracujących dla działu względem średniej dla 

odpowiednich rodzajów działalności. Miara ta wyznacza odległośd obiektu (działu PKD) od 

początku układu współrzędnych. W ten sposób określona zostaje wartośd miary 

odpowiadająca sile i natężeniu stopnia zagrożenia upadłością i liczbie pracujących.  

Rysunek C.3. Przykład prezentacji graficznej określania miary MSO 

  

Źródło: opracowanie własne. 

        √       
        

  
  

 
gdzie: 
MSO Di – syntetyczna miara oceny działu PKD (obiektu). 

 
 

5.  Sporządzenie listy rankingowej działów PKD 
 
Efektem koocowym jest sporządzenie listy rankingowej działów PKD stanowiącej zbiór 

działów PKD uporządkowanych według dwóch kryteriów: przyporządkowanie do wzorca 
(wartości wzorców rosnąco) i wartości miary MSO w ramach danego wzorca (wartości miary 
MSO malejąco). 
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SŁOWNIK POJĘD I TERMINÓW 

ZAKRES PODSTAWOWY 

Grupa przedsiębiorstw – zbiór przedsiębiorstw wyróżniony z punktu widzenia kryterium 

rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W opracowaniu wyróżnione zostały cztery 

grupy przedsiębiorstw: produkcyjne, przemysłowe, handlowe i usługowe. 

Klasa przedsiębiorstw – zbiór przedsiębiorstw wyróżniony z punktu widzenia kryterium 

wielkości podmiotu, mierzonej liczbą pracujących w nim osób. W opracowaniu wyróżnione 

zostały trzy klasy przedsiębiorstw: małe (liczba pracujących 10–49), średnie (50–249) i duże 

(250 i więcej). 

Odsetek upadłości (OU, rozumienie upadłości sensu stricto) – stanowi relację liczby 

przedsiębiorstw, wobec których ogłoszono postępowania upadłościowe, do liczby 

przedsiębiorstw ogółem. Przyjmuje on wartości z przedziału <0, 1>, wskazując na pogłębiający 

się kryzys lub poprawienie sytuacji przedsiębiorstw. 

Postępowanie upadłościowe (rozumienie upadłości sensu stricto) – w prawie polskim 

upadłośd to postępowanie przewidziane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe i naprawcze, prowadzone w stosunku do dłużnika (zwanego „upadłym”), który 

stał się niewypłacalny. Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje wskutek 

ogłoszenia upadłości przez sąd. Postępowanie upadłościowe prowadzi się w trybie upadłości 

likwidacyjnej albo upadłości układowej. 

Przedsiębiorstwa handlowe – zbiór przedsiębiorstw niefinansowych zaliczonych do 

sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności: G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle. 

Przedsiębiorstwa produkcyjne – zbiór przedsiębiorstw niefinansowych zaliczonych do 

sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności: B górnictwo i wydobywanie, C przetwórstwo 

przemysłowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalnośd związana z rekultywacją. 

Przedsiębiorstwa usługowe – zbiór przedsiębiorstw niefinansowych zaliczonych do 

sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności: F budownictwo, H transport i gospodarka magazynowa,  

I działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J informacja  

i komunikacja, K działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa, L działalnośd związana z obsługą 

rynku nieruchomości, N działalnośd w zakresie usług administrowania i działalnośd 

wspierająca, S pozostała działalnośd usługowa. 

System wczesnego ostrzegania – jest jednym z elementów oceny kondycji 

ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Umożliwia wczesne rozpoznanie zagrożenia  

i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. Wyróżnia się jedno– i wielowymiarowe 

systemy wczesnego ostrzegania. 
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Upadłośd – w ujęciu prawnym procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, 

polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeo przez wszystkich jego wierzycieli 

(rozumienie upadłości sensu stricto). W ujęciu ekonomicznym, za upadłego uznaje się 

przedsiębiorcę, który bez zewnętrznej pomocy (np. zawarcie układu o umorzeniu części 

długów) nie jest w stanie sam kontynuowad działalności. Upadłośd w tym ujęciu 

charakteryzowana jest ryzykiem zagrożenia kontynuacji działalności, grożącym zakooczeniem 

funkcjonowania przedsiębiorstwa jako samodzielnego bytu ekonomicznego i opisana jest 

miarą stopnia zagrożenia upadłością (rozumienie upadłości sensu largo). 

ZAKRES ROZSZERZONY 

Branżowy barometr upadłości (BBU, rozumienie upadłości sensu stricto) – stanowi 

relatywną ocenę koncentracji przedsiębiorstw upadłych w określonej grupie podmiotów 

względem łącznej liczby przedsiębiorstw, przynależących do analizowanej zbiorowości  

w gospodarce, w stosunku do wszystkich podmiotów funkcjonujących w gospodarce 

narodowej. Przyjmuje się, że BBU przekraczający wartośd 1 oznacza ponadprzeciętną 

koncentrację analizowanego zjawiska w danej grupie. 

Dyskryminacyjny model predykcji upadłości – bazujący na statystycznej analizie 

dyskryminacyjnej model wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności 

gospodarczej. Analiza ta jest metodą statystyczną stosowaną do rozwiązywania problemów 

klasyfikacyjnych, a wynikiem jej zastosowania jest funkcja dyskryminacyjna. Wartośd tej funkcji 

to ważona suma wskaźników charakteryzujących kondycję przedsiębiorstwa, stanowi ona 

główne kryterium klasyfikacji badanych obiektów. 

Estymacja – dział wnioskowania statystycznego będący zbiorem metod pozwalających 

na uogólnianie wyników badania próby losowej na nieznaną postad i parametry rozkładu 

zmiennej losowej całej populacji oraz szacowanie błędów wynikających z tego uogólnienia. 

Model ETS – model wygładzania wykładniczego (exponential smoothing), klasa modeli 

służących do prognozowania wartości zmiennych określających stopieo zagrożenia upadłością. 

Modele te w automatyczny sposób wykrywają w szeregu czasowym obecnośd (niekoniecznie 

liniowego) trendu oraz ewentualnych wahao sezonowych (addytywnych lub 

multiplikatywnych). Przedziały predykcji są konstruowane za pomocą metod symulacyjnych, co 

pozwala odejśd od założenia normalności rozkładu reszty modelu. 

Model SARIMA – sezonowy autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej 

(seasonal autoregressive integrated moving average), klasa modeli służących do 

prognozowania wartości zmiennych określających stopieo zagrożenia upadłością. Struktura 

modelu SARIMA jest definiowana poprzez stopieo niesezonowego oraz sezonowego 

zintegrowania, liczbę niesezonowych oraz sezonowych opóźnieo prognozowanej zmiennej 

i liczbę opóźnieo w niesezonowym oraz sezonowym komponencie średniej ruchomej. 

Pracujący - osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek (w formie wynagrodzenia 

za pracę) lub dochód, bez względu na czas i miejsce trwania tej pracy, na podstawie stosunku 

pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest 
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świadczona praca, bez osób pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a także 

osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą. 

Regionalny barometr upadłości (RBU, rozumienie upadłości sensu stricto) – stanowi 

relatywną ocenę koncentracji procesów upadłości w województwach względem ich 

intensywności w skali kraju. Dokonywana jest ona poprzez odniesienie wskaźnika udziału liczby 

przedsiębiorstw upadłych w danym regionie w liczbie funkcjonujących przedsiębiorstw ogółem 

w tym regionie, względem wskaźnika udziału liczby przedsiębiorstw upadłych ogółem w liczbie 

funkcjonujących przedsiębiorstw ogółem. Przyjmuje się, że RBU przekraczający wartośd  

1 oznacza ponadprzeciętną koncentrację analizowanego zjawiska w danym regionie. 

Regresja logistyczna – jedna z metod używanych w przypadku, gdy zmienna 

objaśniana jest na skali dychotomicznej (przyjmuje tylko dwie wartości). Zwykle wartości 

zmiennej objaśnianej wskazują na wystąpienie lub brak wystąpienia pewnego zdarzenia, które 

podlega prognozowaniu. Regresja logistyczna pozwala wówczas na obli-

czanie prawdopodobieostwa tego zdarzenia. W przypadku estymacji takiego modelu na 

próbach nielosowych, uzyskiwane prawdopodobieostwa należy interpretowad w kategoriach 

stopnia zagrożenia wystąpienia zdarzenia (np. upadłości). Ponadto umożliwia ona określenie 

wpływu zmian zmiennych objaśniających na prawdopodobieostwo wystąpienia zdarzenia. 

Stopieo zagrożenia upadłością (rozumienie upadłości sensu largo) – miara pozwalająca 

w sposób ilościowy opisywad skalę zagrożenia zjawiskiem upadłości, umożliwia porównywanie 

zagrożenia zjawiskiem upadłości w przekrojach względem grup i klas przedsiębiorstw (również 

w ujęciu dynamicznym). Ustalona wartośd miary jest oszacowaniem, jakie jest obecne 

prawdopodobieostwo wystąpienia stanu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw  

w perspektywie jednego roku od danego okresu ujętego w analizie (zgodnego z okresem 

danego raportu). 

Wskaźnik cyklu gotówki (wskaźnik cyklu konwersji gotówki w dniach) – określa czas 

zamrożenia gotówki w jednym (pełnym) cyklu operacyjnym, a więc czas, jaki upływa od 

momentu wydatkowania środków pieniężnych na odtworzenie zapasów i zapłatę zobowiązao 

bieżących poprzez realizację działalności operacyjnej i sprzedaży, do momentu wpływu 

środków pieniężnych z tytułu sprzedaży. 

Wskaźnik inwestochłonności – mierzy efektywnośd nakładów inwestycyjnych i stanowi 

relację nakładów inwestycyjnych do przychodów ze sprzedaży. 

Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej – stanowi relację wskaźnika struktury kapitału 

(kapitał własny odniesiony do kapitału obcego) i wskaźnika struktury majątku (majątek trwały 

odniesiony do majątku obrotowego) lub wskaźnika zastosowania kapitału własnego (kapitał 

własny odniesiony do majątku trwałego) i wskaźnika zastosowania kapitału obcego (kapitał 

obcy odniesiony do aktywów obrotowych). 

Wskaźnik płynności bieżącej – informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego 

regulowania zobowiązao bieżących na podstawie stopnia ich pokrycia przez aktywa bieżące. 

Wskaźnik płynności szybkiej – określa stopieo pokrycia zobowiązao krótkoterminowych 

aktywami obrotowymi o większym stopniu płynności (aktywa obrotowe pomniejszone 

o zapasy). 
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Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym – ujmuje istotę złotej reguły 

bilansowej, która wskazuje na koniecznośd pokrycia aktywów trwałych kapitałem trwale 

związanym z działalnością przedsiębiorstwa (kapitałem własnym i obcym długoterminowym), 

zapewniając dodatkowo dodatni kapitał obrotowy netto. 

Wskaźnik produktywności – stanowi relację przychodów do wartości aktywów 

posiadanych przez przedsiębiorstwo, służy do pomiaru prędkości krążenia kapitału  

w przedsiębiorstwie. 

Wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży – obliczany z uwzględnieniem wyniku na 

działalności operacyjnej. Wskaźnik ten określa stopę zwrotu ze sprzedaży na poziomie 

operacyjnym, a więc bez obciążenia podatkowego i bez uwzględniania kosztów finansowych 

związanych z zadłużeniem. 

Wskaźnik zadłużenia ogółem – stanowi relację kapitałów obcych do aktywów  

i informuje o stopniu samofinansowania (niezależności finansowej) przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik zdolności obsługi zadłużenia – określa, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest 

w stanie obsłużyd zadłużenie, tj. w jakiej części może je pokryd zyskiem netto i amortyzacją. 

Współczynnik podobieostwa struktur – mierzy stopieo zmiany, czyli inaczej stopieo 

niepodobieostwa danej struktury w dwóch różnych momentach czasu lub też stopieo 

niepodobieostwa dwóch różnych struktur w danym czasie. Przyjmuje wartości z przedziału  

<0, 1>, przy czym brak jakichkolwiek zmian strukturalnych daje wartośd 0, a w przypadku 

całkowitej zmiany struktury – wartośd 1. Obliczenie wartości współczynnika zmienności 

(niepodobieostwa) struktur stanowi punkt wyjścia specjalnej procedury taksonomicznej, która 

stanowi w pewnym sensie alternatywny sposób mierzenia zmienności. Jego wykorzystanie 

pozwala na dokładniejszy pomiar i ocenę intensywności przekształceo strukturalnych. 

WYKAZ DZIAŁÓW PKD OBJĘTYCH ANALIZĄ W RAPORCIE 

DZIAŁY PKD 

05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA 
BRUNATNEGO (LIGNITU)  

39 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA 
DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ 
ODPADAMI  

08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE  
45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI 
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH  

09 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA 
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE  

46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI 
SAMOCHODOWYMI  

10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU 
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  

11 PRODUKCJA NAPOJÓW  
41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM 
BUDYNKÓW  

12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH  
42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ  
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13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH  43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE  

14 PRODUKCJA ODZIEŻY  49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY  

15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR 
WYPRAWIONYCH  

50 TRANSPORT WODNY  

16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z 
WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE 
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA  

51 TRANSPORT LOTNICZY  

17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU  
52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT  

18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW 
INFORMACJI  

55 ZAKWATEROWANIE  

19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU  
I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ  

56 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM  

20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW 
CHEMICZNYCH  

58 DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA  

21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI 
FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH 
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH  

59 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAO 
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAO 
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH  

22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW 
SZTUCZNYCH  

60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH  
I ABONAMENTOWYCH  

23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH 
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH  

61 TELEKOMUNIKACJA  

24 PRODUKCJA METALI  
62 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM  
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ 
DZIAŁALNOŚD POWIĄZANA  

25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, 
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEO  

63 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI  

26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW 
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH  

64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM 
UBEZPIECZEO I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH  

27 PRODUKCJA URZĄDZEO ELEKTRYCZNYCH  
66 DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ 
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE  

28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEO, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA  

68 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI  

29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 
PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  

77 WYNAJEM I DZIERŻAWA  

30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU 
TRANSPORTOWEGO  

78 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM  
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31 PRODUKCJA MEBLI  

79 DZIAŁALNOŚD ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, 
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA W ZAKRESIE 
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE  

32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW  80 DZIAŁALNOŚD DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA  

33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN 
I URZĄDZEO  

81 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM 
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENÓW ZIELENI  

35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I 
POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH  

82 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ 
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD WSPOMAGAJĄCA 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY  94 DZIAŁALNOŚD ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH  

37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW  
95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW 
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO  

38 DZIAŁALNOŚD ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, 
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; 
ODZYSK SUROWCÓW  

96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA  
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