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Synopsis.  W artykule określono zmiany w zakresie liczby i struktury bankructw przedsiębiorstw w Polsce. Dokonano 
podziału bankructw podmiotów według następujących kryteriów: forma prawna, województwo, branża. Dokonując analizy 
otrzymanych wyników można stwierdzić, iż największa liczba upadłych przedsiębiorstw funkcjonowała w formie prawnej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2010 r. spółki z o.o. stanowiły prawie 70% wszystkich bankructw. Warto 
zwrócić uwagę, iż w analizowanym okresie największa liczba upadłości miała miejsce w przemyśle, handlu i transporcie. 

Wstęp
Artykuł poświęcono zagadnieniu bankructw przedsiębiorstw. Proces globalizacji doprowadził do 

powstania skomplikowanej sieci zależności w otoczeniu podmiotów gospodarczych. W warunkach go-
spodarki rynkowej oznacza to wzrost złożoności, niepewności oraz nietrwałości zjawisk wpływających 
na kondycję ekonomiczno-fi nansową przedsiębiorstw. Globalny kryzys fi nansowy, który rozpoczął się w 
drugiej połowie 2008 r., spowodował wzrost liczby zagrożonych bankructwem podmiotów na świecie. 
Według danych Euler Hermes [2009] liczba zagrożonych upadłością przedsiębiorstw w Stanach Zjedno-
czonych wzrosła o 54%, w Hiszpanii o 187%, a w Irlandii o 113%. Kryzys fi nansowy wpłynął również 
na wzrost liczby bankructw przedsiębiorstw w Polsce. W sytuacji globalnych zależności i powiązań 
gospodarczych występujący efekt domina może być zagrożeniem nie tylko dla podmiotów transnarodo-
wych. Nie ulega wątpliwości, iż podczas utrzymującego się wzrostu gospodarczego, łatwiej jest sprzedać 
majątek lub całe likwidowane przedsiębiorstwo. Istotne znaczenie ma również sytuacja i perspektywy 
branży, w której funkcjonuje fi rma, jak również koniunktura panująca w regionie. 

W sytuacji recesji w branży i regionie wzrasta liczba bankructw, czego następstwem jest zwiększona 
podaż składników majątku likwidowanych podmiotów, co przekłada się na zmniejszenie się ich wartości 
oraz wydłużenie procesu likwidacji. Według autorów „Bankructwo czy upadłość” [2010] doprowadzenie 
do upadłości likwidacyjnej powinno być ostatecznością, ponieważ z taką formą upadłości związane są 
szczególnie wysokie koszty, w tym zewnętrzne (externalities), głównie społeczne. Jednym z następstw 
upadłości i likwidacji przedsiębiorstw jest wzrost bezrobocia, tak więc i wydatków na zasiłki dla bezro-
botnych. Podjęte zagadnienie zasługuje więc na szersze rozpoznanie.

Cel, materiał i metodyka badań 
Celem artykułu było określenie skali bankructw przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010. Przedstawiono 

upadłości przedsiębiorstw według formy prawnej, województw oraz branż. Dokonano analizy i syntezy badanego 
zjawiska. Do opracowania wyników badań zastosowaną analizę opisową. Posłużono się także metodą grafi czną 
i tabelaryczną. Wśród materiałów źródłowych wykorzystano raporty dotyczące bankructw fi rmy Coface.

Teoretyczne aspekty bankructwa przedsiębiorstw
Z punktu widzenia ekonomii bankrutem jest przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie terminowo 

regulować swoich zobowiązań, a wartość jego majątku nie wystarcza na ich pokrycie. W takiej sytuacji 
wierzyciele w mniejszym stopniu zainteresowani są kontynuacją działania fi rmy a w większym, czy 
majątek wystarczy na zaspokojenie ich roszczeń fi nansowych [Schwartz 2004]. 

Z teoretycznego punktu widzenia upadłość przedsiębiorstwa jest częścią samoregulacyjnego mecha-
nizmu rynkowego. Upadłość jest czymś „złym” z punktu widzenia przedsiębiorstw, natomiast  z punktu 
widzenia całego rynku, jest warunkiem jego rozwoju [Szymański 2005]. 



42 Katarzyna Boratyńska

Problematyka bankructwa częściowo przedstawiana jest w różnych teoriach ekonomicznych, np. teorii cyklu 
koniunkturalnego czy teorii przedsiębiorstwa. Poniżej dokonano syntetycznego przeglądu zagadnienia bankructwa 
przedsiębiorstw w teorii przedsiębiorstwa.

W teorii neoklasycznej według Marshalla, przedsiębiorstwo defi niuje się poprzez cel jego działalności – 
maksymalizację zysku. Realizacja tego celu jest warunkiem przetrwania na konkurencyjnym rynku. Specyfi ką 
teorii neoklasycznej jest uzależnienie zachowań przedsiębiorstw od rodzaju rynku. Podejście takie warunkuje 
sposób postrzegania ryzyka upadłości [Pieńkowska 2005].

W warunkach doskonałej konkurencji bankructwo jest naturalną konsekwencją niedostosowania przedsię-
biorstwa do reguł gry rynkowej. Mechanizmy rynkowe spełniają funkcję „oczyszczającą”. Upadłość, eliminująca 
z rynku nieefektywne podmioty, jest korzystna dla gospodarki jako całości. Warunkiem przetrwania jest maksy-
malizacja zysku przez odpowiedni dobór wielkości produkcji, przy danych cenach i kosztach. 

W przypadku idealnego monopolu, konkurencji niedoskonałej i oligopolu Marshall uzależniał możli-
wość bankructwa przedsiębiorstwa od jego pozycji konkurencyjnej na rynku. Konsekwencje bankructwa 
fi rmy dla gospodarki mogą być równie zróżnicowane. Według teorii Marshalla wraz ze wzrostem stopnia 
konkurencji na rynku rośnie ryzyko upadłości. Jednocześnie słabną negatywne konsekwencje upadłości 
dla gospodarki jako całości. Efekt korzystnej zmiany zaangażowania zasobów, wzrostu efektywności, 
przeważa nad negatywnymi skutkami likwidacji działalności przedsiębiorstwa [Pieńkowska 2005]. 

Według ekonomistów reprezentujących instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm bankructwo przed-
siębiorstwa jest między innymi skutkiem występowania kosztów transakcyjnych oraz kosztów agencji. 
Kontrolowanie kosztów agencji jest istotnym czynnikiem wpływającym na przetrwanie przedsiębiorstw 
na rynku. Elementem ograniczającym ryzyko bankructwa jest skuteczny nadzór właścicielski. Jego 
sprawność może być ograniczona przez zjawisko asymetrii informacji. Brak informacji opóźnia reakcję 
oraz utrudnia podjęcie we właściwym czasie działań zapobiegających kryzysowi [Pieńkowska  2005]. 

Warto wspomnieć również o tzw. biologicznej teorii fi rmy traktującej bankructwo jako etap „życia” organi-
zacji. Upadłość jest w ramach tej teorii traktowana jako nieodłączna część prawidłowo funkcjonującego systemu, 
naturalny „schyłek życia” przedsiębiorstwa. Następujący w wyniku bankructwa transfer majątku i pracowników 
generuje koszty, co nie pozostaje bez wpływu na tempo rozwoju gospodarczego. Wysoki wskaźnik upadłości 
nowo powstających fi rm może obniżać motywację przedsiębiorców do tworzenia nowych podmiotów. Pomimo, 
iż sam scenariusz i etapy przebiegu kryzysu oraz jego oznaki są podobne dla wielu upadłych przedsiębiorstw, 
proces ten odbywa się inaczej w przedsiębiorstwach młodych oraz w jednostkach dojrzałych, które funkcjonują 
na rynku od wielu lat. Na problem ten zwrócił uwagę Argenti [Prusak 2011]. Wyróżnił on trzy trajektorie upadło-
ści z podziałem na: przedsiębiorstwa dopiero co rozpoczynające działalność, jednostki o niewielkim stażu oraz 
fi rmy dojrzałe. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, iż przede wszystkim młode przedsiębiorstwa 
są narażone na ryzyko upadłości [Mączyńska 2005]. Z badań przeprowadzonych przez Mączyńską wynika, że 
ponad połowa nowo założonych przedsiębiorstw bankrutuje w ciągu 4 lat, kolejne 30% w ciągu 10 lat. Pozostałe 
przedsiębiorstwa wprawdzie funkcjonują, ale często nieefektywnie wykorzystują posiadane zasoby.

Wyniki badań 
W 2009 r. nastąpił znaczny wzrost niewypłacalności polskich fi rm. W powyższym roku sądy postano-

wiły o upadłości 691 podmiotów gospodarczych w Polsce. Było to o 68% więcej niż w 2008 r. W 2010 r. 
polskie sądy ogłosiły upadłość 655 przedsiębiorstw. W kolejnych miesiącach drugiego półrocza nastąpiło 
wyhamowanie wzrostu liczby upadłości, dzięki temu 2010 rok zamknął się liczbą niższą od 2009 roku o 
5,2%. Wynik ten był jednak o blisko 60% wyższy niż w przedkryzysowym 2008 r. [Report of Coface... 2011].

Z danych zawartych na rysunku 1 wynika, iż największa liczba upadłości w badanym okresie dotyczyła 
spółek z o.o.  Ich udział  w ogólnej liczbie spółek upadłych w 2010 r. wynosił aż 69% i zwiększył się 
w stosunku do 2007 r. o 4 p.p. Kolejną formą prawną pod względem częstotliwości upadłości byli 
przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Należy podkreślić stosunkowo niski 
udział upadłości spółek akcyjnych w ogólnej liczbie upadłości w porównaniu do spółek z.o.o. Wśród 
form prawnych prowadzenia działalności najrzadziej wykorzystywanych przez upadłe jednostki były 
spółki jawne, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe (rys. 1).

W tabeli 1 przedstawono liczbę i dynamikę upadłości przedsiębiorstw według województw. W 
badanym okresie największa liczba upadłości miała miejsce w następujących województwach:  mazow-
ieckim, śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim. W województwach o największym poziomie upa-
dłości działa też najwięcej podmiotów. Najmniejsza liczba upadłości miała miejsce w województwach 
podlaskim oraz lubuskim. Są to regiony charakteryzujące się małą liczbą istniejących jednostek gospo-
darczych. Największą dynamikę wzrostu liczby upadłości odnotowano w następujących województwach: 
wielkopolskim, małopolskim, zachodniopomorskim (tab. 1). 
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W 2010 r. następowała stopniowa poprawa dyscypliny płatniczej i zmniejszanie skali opóźnień płatno-
ści. Zjawisko bankructw przestało się nasilać, jednak problemy przedsiębiorców, szczególnie w niektórych 
branżach, jeszcze utrzymują się. Jako przykład można podać wzrost upadłości w budownictwie. W 2010 
roku sądy ogłosiły upadłość 98 przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem, co oznaczało wzrost o 
20% w stosunku do ubiegłego roku oraz o 100% w porównaniu do 2007 r. W 2010 r. największą dyna-
miką wzrostu liczby upadłości w stosunku do 2007 r. charakteryzowały się przedsiębiorstwa budowlane, 
pozostałych branż oraz transportowe. W latach 2007-2010 największy udział w liczbie upadłości ogółem 
stanowiły przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego (rys. 2). 

Według raportu Dun&Bradstreet połowa małych polskich fi rm jest w niekorzystnej sytuacji fi nansowej. 
Przyczyną są coraz większe problemy ze ściąganiem należności. W marcu 2010 r. wartość niezapłaconych 
faktur w 40 największych na polskim rynku przedsiębiorstwach branży budowlanej sięgała prawie 129 mln 
zł, w 25 fi rmach branży spożywczej ponad 171 mln zł, a w 15 wiodących fi rmach branży kosmetycznej – 
99 mln zł. Problemy z płatnościami mają także fi rmy chemiczne produkujące dla rolnictwa [Woźniak 2010].

Rysunek 1. Liczba upadłości według 
f o r m y  p r a w n e j  p r o w a d z e n i a 
działalności gospodarczej w Polsce
Figure 1. Bankruptcies by legal form of 
enterprises in Poland
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
Report of Coface... 2009, 2011
Source: own study based on Report of 
Coface… 2009, 2011
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Podsumowanie
Na podstawie analizy informacji 

przedstawionych w artykule można 
sformułować kilka wniosków:
1. Na skutek m.in. kryzysu fi nanso-

wego nastąpił wzrost liczby ban-
kructw przedsiębiorstw w 2009 r. w 
stosunku do 2008 r.  Pozytywnym 
zjawiskiem w badanym okresie 
było nieznaczne zahamowanie 
negatywnej tendencji wzrostowej 
liczby upadłości przedsiębiorstw. 

2. Duża liczba upadających przed-
siębiorstw prowadziła działalność 
gospodarczą w formie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Największa liczba bankructw 
przedsiębiorstw miała miejsce 
w następujących województ-
wach:  mazowieckim, śląskim, 
dolnośląskim, zachodniopomors-
kim. Największą dynamikę wzrostu 
liczby bankructw przedsiębiorstw 
odnotowano w województwach: 
wielkopolskim, małopolskim, zach-
odniopomorskim.  Należy zwrócić 
jednak uwagę, iż we wszystkich 
wskazanych województwach najwyższa była również liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw.

4. Według podziału branżowego największa liczba upadłości występowała w przemyśle, następnie 
handlu i transporcie. Bardzo wysoka była dynamika wzrostu liczby upadłości w branży budowlanej. 
Jedną z przyczyn upadłości w tej branży może być wydłużanie okresów regulowania zobowiązań.
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Summary
This article presents changes in number and structure of bankruptcies of enterprises in Poland. The analysis 

results were presented according to the following criteria: enterprise legal form, division by provinces and branches. 
It is worth pointing out, that the greatest number of bankruptcies in the period analysed constituted limited liability 
companies (in 2010 it accounted for almost 70% of all bankruptcies). Considering branches, the greatest number of 
bankruptcies of enterprises took place in the industry, trade and transport.
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Tabela 1. Liczba i dynamika upadłości przedsiębiorstw według 
województw w Polsce
Table 1. Number and dynamics of bankruptcies of enterprises by 
provinces in Poland
Województwo/
Province

Rok/Year Dynamika/ 
Dynamics 
[%] rok 

2007=100
2007 2008 2009 2010

Mazowieckie 96 91 118 134 140
Śląskie 67 63 104 93 139
Dolnośląskie 42 44 86 77 183
Zachodniopomorskie 27 34 59 58 215
Wielkopolskie 19 15 45 54 284
Małopolskie 21 20 53 52 248
Kujawsko-pomorskie 28 20 47 42 150
Łódzkie 16 14 34 26 163
Warmińsko-mazurskie 25 24 23 25 100
Podkarpackie 21 18 30 23 110
Pomorskie 18 12 18 21 117
Lubelskie 32 29 34 17 53
Opolskie 9 6 3 11 122
Świętokrzyskie 11 10 11 8 73
Lubuskie 9 7 20 7 78
Podlaskie 6 4 6 7 117
Ogółem/Total 447 411 691 655 147
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1
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