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Wielomianowe modele zagrożenia finansowego
przedsiębiorstw
Wstęp
Teoria cyklu życia przedsiębiorstwa zakłada etapy rozwoju jednostek, od fazy wzrostu, przez względną stabilizację aż do etapu schyłkowego. Ostatnia faza, która może prowadzić do bankructwa, zależy od
wielu czynników takich jak, złożoność oraz dynamika zmian makrootoczenia czy struktura organizacyjna i szeroko rozumiane zarządzanie. Na
pierwszą z grup czynników, jednostka nie jest w stanie bezpośrednio
oddziaływać. Druga zaś grupa zmiennych ma swój wyraz w rachunku
zysków i strat przedsiębiorstwa. Poprzez analizę wskaźników, przedsiębiorstwa są w stanie na bieżąco kontrolować aktualną sytuację finansową, z odpowiednim wyprzedzeniem oddziaływać na negatywny
standing oraz odpowiednio wcześnie mu zapobiegać. Dlatego celem
przeprowadzonych badań, była budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem finansowym, a w dalszej konsekwencji, przed
bankructwem. Do jego realizacji wykorzystano dane finansowe za rok
2011 ze 120 przedsiębiorstw: 40 upadłych, 40 w stanie zagrożenia finansowego oraz 40 o poprawnej kondycji. Dane pochodziły z Monitora Polskiego B.
Struktura pracy jest następująca: w rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę badań nad upadłością oraz zagrożeniem finansowym, rozdział drugi poświęcono specyfikacji wielomianowego modelu zagrożenia finansowego, zaś w rozdziale trzecim omówiono wyniki
otrzymanych modeli.

1. Modele klasyfikacyjne upadłości i zagrożenia finansowego
Prace nad modelami klasyfikacyjnymi upadłości rozpoczęte zostały
przez Altmana [Altman, 1968, s. 589-609], który na podstawie 5 wskaźników finansowych dla 66 amerykańskich przedsiębiorstw, wyznaczył
liniową funkcję dyskryminacyjną. Funkcja ta, miała za zadanie odróżniać jednostki zagrożone bankructwem od tych, których kondycja nie
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budziła niepokoju. Badania następnie kontynuowane były przez wielu
autorów z różnych krajów. Obszerny ich przegląd można znaleźć
w monografiach: Hadasik [Hadasik, 1998] oraz Kisielińskiej [Kisielińska,
2010], a także pracach: Hołdy [Hołda, 2001], Gruszczyńskiego [Gruszczyński, 2003], Zawadzkiego [Zawadzki, 2003] czy Korola i Prusaka
[Korol, Prusak, 2005]. Należy jednak wyraźnie zaakcentować różnice,
między modelowaniem zjawiska upadłości, gdzie rzecz jest zerojedynkowa, od modelowania zagrożenia finansowego firmy. Dokonują
tego wyraźnie w swoich badaniach H. i M. Platt [Platt, Platt, 2006, s. 4].
Zagrożenie finansowe jest kategorią płynną i dynamiczną, poza tym
trudno o jednoznaczną jego kwantyfikację. Nie jest bowiem jasne, czy
istnieje obiektywna miara określająca stan niewydolności finansowej.
Sama tematyka związana z zagrożeniem finansowym znajduje swoje
odzwierciedlenie również w bankowości – modelach scoringu kredytowego, zawartych w dyrektywach Bazylei II, czy Bazylei III. Jak zauważa
ponadto Gruszczyński [Gruszczyński, 2012, s. 132], dychotomia zjawiska upadłości (w sensie prawnym), wcale nie musi nieść za sobą ekonomicznych konsekwencji w postaci próby efektywnej alokacji zasobów
w skali gospodarki. Coraz częściej, upadłość staje się sposobem na przetrwanie przedsiębiorstwa (upadłość naprawcza), jego przekształcenie
czy też zmianę formy własności. Dlatego nasuwa się przypuszczenie, że
badanie zagrożenia finansowego, może stać się ważniejszym polem badawczym niż ilościowa analiza procesów upadłościowych.
Z punktu widzenia modelowania zagrożenia finansowego, istotnym staje się ustalenie jego stanów. H. Platt i M. Platt [Platt, Platt, 2006,
s. 7] założyli, że przedsiębiorstwo staje się niewydolne finansowo, jeśli
jednocześnie spełnia wszystkie poniższe warunki:
– ujemna wartość zysku przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych
kredytów, podatków oraz amortyzacji (EBITDA),
– ujemny zysk operacyjny (EBIT),
– ujemna wartość zysku netto.
W badaniu tym, autorzy wykorzystali 276 firm o niepoprawnym
standingu oraz 1127 o poprawnej kondycji, wykorzystując do analizy
dwumianowy model logitowy. Podobną klasyfikację można znaleźć
w pracach Asquith, Gertner i Scharfstein [Asquith i inni, 1994, s. 74] oraz
John, Lang i Netter [John i inni, 1992, s. 55].
Inne podejście przedstawione zostało w pracy Lau [Lau, 1987,
s. 127], w której stany zagrożenia finansowego ustalone zostały w opar-
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ciu o fakt, ustania płatności dywidend, bądź związane były z wystąpieniem z wnioskiem o upadłość z możliwością wdrożenia postępowania
naprawczego i restrukturyzacyjnego. Z kolei Kaiser [Kaiser, 2001, s. 3]
zaproponował stany zagrożenia finansowego w oparciu o rating agencji
Creditreform, wykorzystując w tym celu dane z 15583 przedsiębiorstw.

2. Wielomianowy model logitowy kategorii uporządkowanych
Wiele zastosowań w finansach oraz w obszarze nadzoru korporacyjnego, dotyczy zmiennych jakościowych, które mogą przyjmować
więcej niż dwa stany (wartości), czyli zmiennych wielomianowych
[Gruszczyński, 2010, s. 105]. Zmienne te mogą należeć do kategorii uporządkowanych lub nieuporządkowanych. W wielomianowym modelu
kategorii uporządkowanych, podobnie jak w modelu dwumianowym,
zakłada się, że istnieje taka nieobserwowalna zmienna y * przyjmująca
dowolne wartości rzeczywiste, którą dla trzech kategorii można określić
w poniższy sposób:
–

yi  1, jeśli     0  yi*   1 ,

–

yi  2 , jeśli  1  yi*   2 ,

–

yi  2 , jeśli  2  yi*   3   .

Załóżmy, że istnieje zależność określona poniższym równaniem:

yi*  x'i β   i

(1)

gdzie: x 'i jest transponowanym wektorem wartości zmiennych objaśniających dla i-tego przedsiębiorstwa, zaś β to macierz szacowanych parametrów (wskaźników finansowych). Dla i-tej obserwacji prawdopodobieństwo pi przyjęcia przez zmienną zależną kategorii k (k=1,2,…,J) jest
równe:

pi  P( yi  m | x'i β, β, τ)  F ( k  x'i β)  F ( k 1  x'i β)

(2)

gdzie: F jest dystrybuantą rozkładu prawdopodobieństwa. Jeśli będzie
to dystrybuanta rozkładu logistycznego, wówczas wzór (2) można
przekształcić do postaci:

exp( k  x'i β)
(3)
1  exp( k  x'i β)
oraz dodatkowo F ( 0 )  0 i F ( J )  1 . W przypadku trzech kategorii
F ( k  x 'i β) 

(J=3) otrzymujemy:
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p ( yi  1 | x i ) 

exp( 1  x'i β)
A
1  exp( 1  x'i β)

exp( 2  x 'i β)
exp( 1  x 'i β)
p ( yi  2 | x i ) 

 B A
1  exp( 2  x'i β) 1  exp( 1  x 'i β)

(4)
(5)

exp( 3  x 'i β)
(6)
p ( yi  3 | x i ) 
 1 B
1  exp( 3  x 'i β)
Do szacowania parametrów  oraz β stosowana jest metoda największej wiarygodności. W niniejszej pracy zmienna objaśniana przyjmuje następujące kategorie:
–

y  1 dla y *   1 (firma w dobrej kondycji finansowej),

–

y  2 dla  1  y *   2 (firma zagrożona finansowo),

–

y  3 dla y *   2 (bankrut).

Bazując na przeglądzie literatury przedmiotu i przeprowadzonych
badaniach empirycznych, można sformułować założenia dotyczące mechanizmu pogarszania się kondycji finansowej przedsiębiorstw w okresach, które bezpośrednio poprzedzają bankructwo. Kryzys prowadzący
do zagrożenia finansowego, a w dalszej konsekwencji do upadłości, charakteryzuje się następującymi cechami [Mączyńska, Zawadzki, 2006,
s. 8]; [Platt, Platt, 2006, s. 9]:
– powstanie i powiększanie się straty netto lub znaczące zmniejszanie
się kwoty zysku netto,
– utrata płynności finansowej oraz związany z nią wzrost trudno ściągalnych należności, nadmierne narastanie zobowiązań,
– poziom przepływów pieniężnych niższy od bieżących płatności zadłużenia długookresowego,
– malejący stopień wykorzystania mocy produkcyjnych,
– ujemna dynamika przychodów i aktywów,
– wzrost zapotrzebowania na kredyty i pożyczki,
– zwolnienia pracowników,
– pozyskiwanie środków na finansowanie bieżącej działalności przez
dyskonto faktur i weksli,
– niewypłacanie dywidendy,
– sprzedaż majątku trwałego po cenie znacznie niższej od wartości
księgowej.
Przedstawione powyżej symptomy procesu upadłościowego, znajdują w znacznej mierze swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach finan-
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sowych oraz wskaźnikach struktury kapitałowo-majątkowej. Dlatego do
zbudowania uporządkowanego wielomianowego modelu logitowego
wykorzystano jako predykatory następujące wskaźniki:
X1 = aktywa trwałe / aktywa ogółem,
X2 = aktywa obrotowe / aktywa ogółem,
X3 = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe,
X4 = (należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe,
X5 = inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe,
X6 = przychody ze sprzedaży / należności krótkoterminowe,
X7 = (należności krótkoterminowe / przychody ze sprzedaży) * 365,
X8 = przychody ze sprzedaży / zobowiązania krótkoterminowe,
X9 = (zobowiązania krótkoterminowe / przychody ze sprzedaży) * 365,
X10 = przychody ze sprzedaży / zapasy,
X11 = (zapasy / przychody ze sprzedaży) * 365,
X12 = rotacja należności + rotacja zapasów – rotacja zobowiązań,
X13 = zysk netto / aktywa ogółem,
X14 = zysk netto / aktywa obrotowe,
X15 = zysk netto / aktywa trwałe,
X16 = zysk netto / przychody ze sprzedaży,
X17 = aktywa ogółem / kapitał własny,
X18 = zobowiązania ogółem / kapitał własny,
X19 = kapitał własny / aktywa trwałe,
X20 = przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem,
X21 = przychody ze sprzedaży / aktywa trwałe,
X22 = koszty z całokształtu działalności / przychody z całokształtu działalności,
X23 = kapitał własny / przychody ze sprzedaży.
Oprócz wyżej wymienionych, do oceny kondycji przedsiębiorstwa,
wykorzystano różnicę między średnią wielkością wybranego wskaźnika
ekonomiczno – finansowego w danej branży (wskaźnik z indeksem
G, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego), a jego wartością dla badanych przedsiębiorstw (na podstawie sprawozdań finansowych, z indeksem F):
X24 = X22G – X22F,
X25 = X16G – X16F,
X26 = X13G – X13F,
X27 = X15G – X15F,
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X28 = X14G – X14F,
X29 = X3G – X3F,
X30 = X4G – X4F,
X31 = X5G – X5F.
W przeprowadzonych badaniach uwzględniono również dynamikę
podstawowych kategorii ekonomicznych w celu określenia czy kierunek
ich zmian wskazywał na zbliżające się zagrożenie finansowe. Do badań
wybrano następujące indykatory:
X32 = (przychody ze sprzedaży)t / (przychody ze sprzedaży)(t-1),
X33 = (aktywa ogółem)t / (aktywa ogółem)(t-1),
X34 = (aktywa obrotowe)t / (aktywa obrotowe)(t-1),
X35 = (aktywa trwałe)t / (aktywa trwałe)(t-1),
X36 = (kapitał własny)t / (kapitał własny)(t-1),
X37 = (kapitał obcy)t / (kapitał obcy)(t-1),
X38 = (zobowiązania krótkoterminowe)t / (zobowiązania krótkoterminowe)(t-1),
X39 = (wynik na działalności operacyjnej)t / (wynik na działalności operacyjnej)(t-1),
X40 = (wynik finansowy netto)t / (wynik finansowy netto)(t-1).
Dobór zmiennych do wielomianowego modelu logitowego został
przeprowadzony w oparciu o analizę macierzy współczynników korelacji oraz test chi-kwadrat niezależności. Z tego punktu widzenia do modelu mogły dostać się tylko i wyłącznie te wskaźniki finansowe, dla których odrzucono hipotezę o niezależności ze zmienną objaśnianą. Dodatkowo, zmienne objaśniające powinny cechować się słabą korelacją między sobą. Eliminacja cech wymaga przyjęcia wartości krytycznej. Nowak [Nowak, 2002] podaje, że wartość krytyczna powinna być wyznaczona ze wzoru:

y* 

t2 , n  2
t2 , n  2  n  2

(7)

gdzie: α- zadany poziom istotności, przyjęty w niniejszej pracy na poziomie 5%, n- liczba
obserwacji, t ,n2 - wartością statystyki t-Studenta.

Wartość określona relacją (7) dla 120 obserwacji wynosi 0,1793.

3. Wyniki badań
Jak wspomniano, do oszacowania wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego prognozującego prawdopodobieństwo zagro-
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żenia finansowego, wykorzystano dane ze 120 przedsiębiorstw dobranych w sposób celowy zgodnie z następującym algorytmem:
– kategoria 1, jeśli przedsiębiorstwo charakteryzuje się poprawnym
standingiem i wiadomo o nim, że w całym roku 2012 prowadziło
nieprzerwanie działalność gospodarczą,
– kategoria 2, jeśli przedsiębiorstwo spełniało jednocześnie następujące warunki: ujemna dynamika przychodów ze sprzedaży (X 32), wartość wskaźnika rentowności aktywów (X13) mniejsza od mediany dla
zgromadzonej próby1,
– kategoria 3, jeśli przedsiębiorstwo znajdowało się w upadłości likwidacyjnej bez możliwości zawarcia układu.
Otrzymano w ten sposób trzy podpróby, każda składająca się z 40
jednostek badawczych. Kolejnym krokiem budowy modelu był dobór
cech. Wykorzystano do tego test chi-kwadrat niezależności oraz macierz
współczynników korelacji. Ostatecznie do dalszej analizy został wybrany zestaw zmiennych: X3, X13, X15, X17, X24, X32. Dalsza redukcja zmiennych została dokonana już na etapie estymacji modelu, zgodnie ze strategią „from general to specific”. Wyniki estymacji przedstawia tablica1.
Tabilca 1. Wyniki estymacji dla uporządkowanego wielomianowego modelu
logitowego
. ologit y
x3
x13 x15 x17 x24 x32
Iteration 0:
log likelihood = -131.833
Iteration 1:
log likelihood = -124.272
Iteration 2:
log likelihood = -124.181
Iteration 3:
log likelihood = -124.180
Number of obs
= 120
LR chi2(6)
= 151.31
Prob > chi2
= 0.0018
Log likelihood = -1248.18076
Pseudo R2
= 0.0880
------------------------------------------------------------------------y
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------x3 |
9.24e-07
8.25e-06
0.11
0.911
-.0000152
.0000171
x13 | -.0063588
.0165505
-0.38
0.070
-.0387973
-.005260
x15 | -.5627015
.4291627
-1.31
0.019
-1.403845
-.278441
x17 | -.0025662
.0026239
-0.98
0.032
-.007709
-.002996
x24 |
1.164875
.4611629
2.53
0.001
.2610128
2.068738
x32 |
.0563482
.1376066
0.41
0.000
.0213355
.3260522
------------------------------------------------------------------------_cut1 | -.5489798
.2058043
(Ancillary parameters)
_cut2 |
.9904131
.2230794

Źródło: Program STATA 8.0, procedura ologit.

Medianę dla wskaźnika rentowności aktywów obliczono tylko dla wskaźników dodatnich (jednostki o dodatnim wyniku finansowym netto); otrzymano wartość równą 10%.
1
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Ponieważ parametry przy zmiennej X 3 oraz X13 okazały się być statystycznie nieistotne na poziomie istotności 5% (odpowiednie empiryczne poziomy istotności dla statystyk testu Walda 2 wynoszą 0,911 oraz
0,07), postanowiono oszacować model bez tych zmiennych. Wyniki estymacji zamieszczono poniżej.
Tablica 2.Wyniki estymacji dla uporządkowanego wielomianowego modelu
logitowego bez zmiennych X3 oraz X13
. ologit y x15 x17 x24 x32
Iteration 0:
log likelihood = -131.83347
Iteration 1:
log likelihood = -124.36928
Iteration 2:
log likelihood = -124.2625
Iteration 3:
log likelihood = -124.2622
Number of obs
= 120
LR chi2(4)
= 156.14
Prob > chi2
= 0.0002
Log likelihood = -124.2622
Pseudo R2
= 0.0794
y
|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------x15 | -.6546592
.379322
-1.73
0.019
-1.398113
-.348000
x17 | -.0023324
.0025223
-0.92
0.035
-.0072759
-.001212
x24 |
1.146121
.4591715
2.50
0.013
.2461609
2.04608
x32 |
.0478817
.1363764
0.35
0.002
.2194111
.5151746
------------------------------------------------------------------------_cut1 | -.5542858
.2044401
(Ancillary parameters)
_cut2 |
.9836177
.2215032

Źródło: Program STATA 8.0, procedura ologit.

Dokonano również weryfikacji statystycznej powyższego modelu.
Statystyka testowa testu ilorazu wiarygodności [Gruszczyński, 2010]
wynosi 150,14, a empiryczny poziom istotności dla niego jest bardzo
bliski zeru. Należy zatem odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy
alternatywnej, która mówi, że oszacowany model jest lepszy od modelu
zawierającego tylko progi.
Aby móc stosować w praktyce wielomianowy uporządkowany
model logitowy, należy zweryfikować hipotezę dotycząca założenia
proporcjonalności szans. Przeprowadzono test Branta3 w celu weryfikacji wspomnianego założenia. Jego wyniki przedstawia tablica 1.

Weryfikację statystyczną wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego
przedstawiono m.in. w pracy red. Gruszczyńskiego, 2010.
3 Por. Gruszczyński, 2010.
2
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Tablica 1. Wyniki testu Branta
Zmienna
wszystkie
X15
X17
X24
X32

chi2
0,99
0,39
0,38
0,33
0,48

p>chi2
0,62
0,53
0,49
0,35
0,55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z programu STATA.

Na każdym typowym poziomie istotności nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, zarówno testu łącznego (empiryczny poziom
istotności statystyki wynosi 0,61), jak i testów indywidualnych (empiryczne poziomy statystyk dla wszystkich analizowanych zmiennych są
większe od przyjętego poziomu istotności 5%). Oznacza to, że założenie
proporcjonalności szans jest spełnione. Specyfikację wielomianowego
uporządkowanego modelu logitowego można uznać zatem za poprawną.
Zdolność predykcyjna modelu oceniona została na podstawie tabeli
klasyfikacyjnej (tablica 2).
Tablica 2. Tabela klasyfikacyjna
Faktyczna

prognozowana

Y=
1
2
3
Razem

2
5
36
6
46

1
34
1
0
36

3
1
3
34
38

razem
40
40
40
120

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z programu STATA.

Ponieważ wartości na przekątnych są największe, świadczy to
o dobrych zdolnościach predykcyjnych modelu. Zliczeniowy R-kwadrat
– czyli liczba poprawnie zaklasyfikowanych przedsiębiorstw równa 104
do liczby wszystkich 120 obserwacji – wynosi 86,7%. Jest to wynik niewątpliwie satysfakcjonujący.

Zakończenie
W niniejszej pracy przedstawiono wielomianowy uporządkowany
model logitowy, który został zbudowany w celu prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W rozdziałach początkowych pracy
przedstawiono dyskusję na temat pojęcia upadłości przedsiębiorstwa
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oraz niewydolności finansowej. Omówiono wybrane modele prognozowania tychże etapów życia przedsiębiorstwa oraz przedstawiono ich
charakterystyki. W rozdziale empirycznym pracy pokazano, że logitowy
uporządkowany model wielomianowy, stanowi dobre narzędzie prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Uzyskany współczynnik poprawnych klasyfikacji na poziomie blisko 87%, jest zadowalający. Uporządkowany model logitowy jest zatem dobrą alternatywą,
wobec często wykorzystywanej liniowej funkcji dyskryminacyjnej czy
też nieparametrycznych modeli data miningowych, jak sztuczne sieci
neuronowe w rozwiązywaniu podobnych zagadnień klasyfikacyjnych.
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Streszczenie
W pracy zbudowano wielomianowy uporządkowany model logitowy
zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe ze 120 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech
klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz
o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod
względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji.

Słowa kluczowe
model logitowy, zagrożenie finansowe, modele klasyfikacyjne

Ordered logit regression for categorical dependent variables for enterprises financial distress (Summary)
The aim of this study was to construction of a ordered logit model for
categorical dependent variables for enterprises financial distress. In this case
there were used financial data of 120 companies which have a membership to
one of three classes: risk of bankruptcy, an unspecified financial situation and
correct standing. Constructed models were checked for statistical accuracy, and
their predictive ability was determined by the classification matrix.
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