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Wprowadzenie

Prowadzone już od kilku lat badania autora1 nt. demografii przedsiębiorstw zarówno w ujęciu 
krajowym, jak i międzynarodowym, wskazują na szczątkowość danych przekazywanych 
w tym zakresie przez różnego rodzaju instytucje czy podmioty prywatne (np. wywiadownie 
gospodarcze). W niniejszym artykule podjęto próbę analizy ilościowej przypadków 
upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce i wybranych państwach na świecie w latach 
1997-2015. Przy czym przeanalizowano większość dostępnych źródeł zawierających takie 
statystyki notowanych przypadków upadłości w poszczególnych krajach w wymienionym 
powyżej okresie. Głównym celem jest zobrazowanie skali tego zjawiska oraz ukazanie 
jego aktualnego trendu w Polsce i na świecie. Dodatkowo zbadano hipotezy, czy istnieje 
związek pomiędzy zmianami głównych mierników makroekonomicznych - takich jak produkt 
krajowy brutto, nakłady brutto na środki trwałe, popyt krajowy a zmianami liczby upadłości 
przedsiębiorstw. Ponadto zweryfikowano korelację pomiędzy zmianami wartości dodanej 
brutto różnych rodzajów produkcji w Polsce a zmianami liczby upadłości działających tam firm. 
W trakcie prowadzenia niniejszych badań założono pełną wiarygodność prezentowanych 
i publikowanych przez różne instytucje oraz firmy badawcze danych liczbowych dotyczących 
statystyk upadłości podmiotów gospodarczych.

1.  Przegląd literatury przedmiotu

 Badania dotyczące statystyki upadłości przedsiębiorstw są prowadzone w kraju 
między innymi przez P. Deca [2006, s. 293; 2014 s. 74], który od lat wskazuje na brak 
kompleksowego ujęcia tego zjawiska w Polsce. Rzutuje i utrudnia to prawidłową identyfikacje 
czynników wpływających na demografię podmiotów gospodarczych. Z kolei P. Antonowicz 
[2010, s.18; 2015, s. 281] uwzględniał w swoich pracach aspekt regionalny upadłości 
firm, co pozwoliło mu na opracowanie regionalnego barometru upadłości przedsiębiorstw. 
Podobnie A. Ptak-Chmielewska [2013] podjęła próbę analizy aspektu regionalnego zjawiska 
przeżycia przedsiębiorstw. Natomiast P. Staszkiewicz [2014, s. 309] w swoich badaniach 
zidentyfikował brak jednoznacznej stacjonarności procesu liczby postanowień o upadłości 
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oraz brak implikowanej stacjonarności procesu czy możliwe znaczące niedoszacowanie 
agregatu, które wynika z definicji upadłości w wąskim znaczeniu (a zatem tylko prawnym, 
nie ujmującego ujęcia bankructwa w kontekście ekonomicznym). Kwestie związku zmian 
produktu krajowego brutto i liczby upadłości przedsiębiorstw były między innymi poruszane 
przez J. Rośka i A. Zygułę [2009, s. 211] oraz P. Staszkiewicza [2015, s. 45], którzy 
wskazywali na różny stopień istnienia takiej zależności. Analizy prowadzone przez Główny 
Urząd Statystyczny [GUS 2015 i wcześn.] czy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
[PARP 2015 i wcześn.] również dostarczają cząstkowych danych na temat demografii 
przedsiębiorstw, dotyczących między innymi struktury i wskaźników przeżycia przedsiębiorstw 
z sektora MSP w kolejnych latach od rozpoczęcia działalności.

2.  Statystyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2015

 W 2015 roku ogłosiło upadłość w Polsce 747 przedsiębiorstw i było to o ponad 9% 
mniej podmiotów niż w poprzednim roku. (Zob. tabela 1) Zatem kolejny rok (poczynając 
od 2012 roku) spada liczba upadłości przedsiębiorstw. Dlatego można mówić już o pewnej 

 ■ Tabela 1. Liczba bankructw przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2015

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie raportów oraz komunikatów firm Euler Hermes oraz Coface Polska, 
www.cofacepolska.pl, www.eulerhermes.pl, dostęp 10.01.2016.
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fali spadkowej, która zastąpiła kilkuletni okres wzrostu liczby upadłości - przypadający 
na lata 2009-2012 (którego przyczyną był niewątpliwie kryzys gospodarczy z lat 2007-2008). 
 Należy pamiętać, że liczba upadłości firm w ostatnich latach jest wciąż daleka 
od rekordowego pod tym względem roku 2002, kiedy to odnotowano aż 1863 przypadków 
upadłości przedsiębiorstw. (Zob. wykres 1) 

 ■ Wykres 1. Liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2014

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie raportów oraz komunikatów firm Euler Hermes oraz Coface Polska, 
www.cofacepolska.pl, www.eulerhermes.pl, 10.01.2016

 ■ Tabela 2. Porównanie liczby upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009 - 2015 w poszczególnych 
miesiącach

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie raportów oraz komunikatów firm Euler Hermes oraz Coface Polska, 
www.cofacepolska.pl, www.eulerhermes.pl, dostęp 10.01.2016.
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 Analizując poszczególne miesiące (Zob. tabela 2), to zdecydowanie najwięcej 
przedsiębiorstw ogłosiło upadłość w 2015 roku w marcu (79), maju (75) oraz lipcu (69). 
Z kolei we wrześniu, październiku oraz listopadzie 2015 roku było takich upadłości najmniej 
(od 47 do 57). W porównaniu do roku 2014 tylko w dwóch miesiącach zanotowano wzrost 
liczy upadłości - w marcu oraz w listopadzie (a w sierpniu była taka sama liczba ogłoszonych 
upadłości). 

 Analiza danych zawartych w tabeli 2 nie daje możliwości stwierdzenia czy istnieje 
jakaś zależność pomiędzy liczbą upadłości firm a konkretnymi miesiącami ich ogłaszania. 
Wydaje się, że są to przypadkowe wartości (Zob. wykres 2), na które wpływa moment 
złożenia wniosku o upadłość oraz czas trwania postępowania sądowego (diametralnie różny 
w zależności od danego sądu [Morawska 2015, s. 125].
 W dalszym ciągu przeważają (i to kilkakrotnie) upadłości likwidacyjne nad ogłaszanymi 
upadłościami z możliwością zawarcia układu (tabela 3). Tak niekorzystną sytuację ma szanse 
zmienić wejście w życie od 1 stycznia 2016 roku nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne 
[Ustawa 2015], która reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego 
niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu, a także przeprowadzanie 
działań sanacyjnych. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy restrukturyzację można przeprowadzić 
w następujących czterech postępowaniach:

 ■ postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 ■ przyspieszonym postępowaniu układowym,
 ■ postępowaniu układowym,
 ■ postępowaniu sanacyjnym.

 ■ Wykres 2. Liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce w poszczególnych miesiącach w latach 
2009-2015

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie raportów oraz komunikatów firm Euler Hermes oraz Coface Polska, 
www.cofacepolska.pl, www.eulerhermes.pl, dostęp 10.01.2016.
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 Jej głównym celem jest zatem ograniczenie liczby ogłaszanych upadłości na rzecz 
wzrostu postępowań naprawczych i sanacyjnych w firmach.
 W roku 2015 najwięcej przypadków upadłości podmiotów gospodarczych, tak jak 
zresztą w poprzednich latach, było w branży produkcyjnej (228). Przy tym nastąpił niewielki 
spadek (o 3,8%) w porównaniu do danych z roku 2014, kiedy ta liczba wynosiła 237 
(tabela 4). Również niewielkie spadki zaobserwowano w branżach budowlanej i związanej 
z obsługą nieruchomości (odpowiednio o 4,8% i 10,35). Zdecydowanie większy spadek 
liczby ogłaszanych upadłości firm w 2015 roku odnotowano w handlu, gdzie było ich mniej 
o 15,8% w porównaniu z 2014 rokiem. 
Tylko w branży transportowej w 2015 roku upadło więcej (o 10.8%) podmiotów gospodarczych 
niż w 2014 roku. Widoczny tutaj jest przy tym wzrostowy trend upadłości od 2013 roku. 
Z kolei w branżach produkcyjnej, budowlanej, a także handlu liczba upadłości rokrocznie 
maleje od trzech lat.

 Dokonując analiz przypadków upadłości w poszczególnych rodzajach produkcji 
w Polsce to w produkcji papieru i wyrobów papieru oraz mebli zanotowano najmniej 
upadłości w 2015 roku zarówno pod względem ilościowym, jak i procentowym (odpowiednio 
spadki o 73 % i 50 %) w porównaniu z 2014 rokiem. Podobnie widoczny jest bardzo duży 
spadek w tym samym okresie (o 43 %) liczby upadłości przedsiębiorstw prowadzących 
działalność produkcyjną artykułów spożywczych i napojów. Z kolei w 2015 roku w porównaniu 
do 2014 roku aż o 171 % wzrosła liczba upadłości firm zajmujących się produkcją wyrobów 

 ■ Tabela 3. Liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów postępowania

Źródło: Raporty nt. upadłości firmy Coface Polska, www.cofacepolska.pl, dostęp 10.01.2016.

 ■ Tabela 4. Liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce według branż w latach 2008-2015

Źródło:  Opracowanie na podstawie raportów oraz komunikatów firm Euler Hermes oraz Coface Polska, www.
cofacepolska.pl, www.eulerhermes.pl, dostęp 10.01.2016.
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z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, a o prawie 67% wzrosła liczba 
przypadków upadłości firm produkujących odzież oraz wyroby tekstylne. 

3.  Statystyka upadłości przedsiębiorstw na świecie

3.1. Europejska statystyka upadłości przedsiębiorstw

 Eurostat nieustannie monitoruje liczbę podmiotów gospodarczych, które ogłosiły 
upadłość w poszczególnych krajach. Nie są to jednak często najbardziej aktualne dane. 
(Zob. tabela 6). Eurostat podając dane dotyczące upadłości przedsiębiorstw zalicza do nich 
zarówno te, które zostały sądownie ogłoszone, jak również i te, które były wynikiem likwidacji 
czy przekształceń pozasądowych. Stąd liczba upadłości firm podawana przez Eurostat 
różni się znacznie chociażby w przypadku Polski. Ogólna analiza prezentowanych danych 
wskazuje, że są kraje w których liczba upadłości maleje, a także są przypadki, gdzie mamy 
do czynienia ze wzrostem liczby upadłości. 
 Bardziej użytecznymi i miarodajnymi wskaźnikami dotyczącymi upadłości 
przedsiębiorstw a podawanymi przez Eurostat są te dotyczące demografii przedsiębiorstw. 
Składają się na nie trzy rodzaje wskaźników:

 ■ „narodzin” podmiotów gospodarczych,
 ■ przeżycia podmiotów gospodarczych,
 ■ „śmierci” podmiotów gospodarczych. 

 Wskaźnik „narodzin” przedsiębiorstw jest stosunkiem liczby przedsiębiorstw, które 
powstały w roku n, do populacji działających firm w roku n. (tabela 7). 
 Wskaźnik „śmierci” przedsiębiorstw według Eurostatu to stosunek faktycznej liczby 
przedsiębiorstw, które nie przetrwały na rynku w roku n, do populacji działających firm 
w roku n. (tabela 8).

 ■ Tabela 5. Liczba upadłości w branży produkcyjnej w Polsce w latach 2010-2015

Źródło:  Opracowanie na podstawie raportów oraz komunikatów firm Euler Hermes oraz Coface Polska, www.
cofacepolska.pl, www.eulerhermes.pl, dostęp 10.01.2016.
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 Natomiast wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw według Eurostatu to procentowy udział 
firm, które powstały w roku n i wciąż działają w roku n+2 w stosunku do ogólnej liczby firm 
powstałych w roku n (tabela 9).
 Dane przekazywane przez Eurostat mimo, że są wciąż opóźnione, a także zbyt 

 ■ Tabela 6. Liczba upadłości przedsiębiorstw w wybranych krajach europejskich w latach 2008-2013

Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 10.12.2015.
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często aktualizowane i zmieniane, to jednak obejmują z każdym rokiem coraz więcej 
krajów i okresów. Pozwala to wykorzystywać je do przeprowadzania rozleglejszych badań 
dotyczących skali upadłości podmiotów gospodarczych na świecie.

 ■ Tabela 7. Wskaźnik „narodzin” podmiotów gospodarczych w wybranych krajach w latach 2002-2013 (w %)

* wartość wstępna/prognozowana
Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 10.12.2015.
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3.2.  Statystyka upadłości przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych

 W Stanach Zjednoczonych statystyka upadłości podmiotów opracowywana jest przede 
wszystkim przez American Bankruptcy Institute. Zbierane są tam oraz analizowane szczegółowe 
informacje na temat zarówno liczby upadłości przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych (tabela 10). 

 ■ Tabela 8. Wskaźnik „śmierci” podmiotów gospodarczych w wybranych krajach w latach 2000-2012 (w %)

  2013 - brak danych, dane obliczane
* wartość wstępna/prognozowana
Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 10.12.2015.
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 ■ Tabela 9. Wskaźnik przeżycia podmiotów gospodarczych w wybranych krajach w latach 2004-2013 (w %)

*wartość wstępna/prognozowana

Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 10.12.2015 
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 Od 2007 roku (a zatem od czasów kryzysu subprime) ogólna liczba upadłości podmiotów 
gospodarczych w Stanach Zjednoczonych stale rosła (w porównaniu z 2006 rokiem, kiedy to 
zanotowano najmniejszy poziom bankructw w USA od 1989 roku). W 2010 roku było o ponad 
osiem procent więcej upadłości ogółem niż w poprzednim roku 2009. Natomiast od roku 
2011 odnotowano już istotny spadek ogólnej liczby upadłości w Stanach Zjednoczonych. 
W 2013 roku liczba ogłoszonych upadłości przez przedsiębiorstwa była nawet najniższa 
od 2007 roku i wyniosła niewiele ponad 1,07 mln firm. 

 ■ Tabela 10. Liczba upadłości w Stanach Zjednoczonych w latach 1980-2013

Źródło: http://www.abiworld.org/, 19.12.2015.
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4.  Analiza korelacji liczby upadłości przedsiębiorstw w Polsce z wybranymi 
miernikami makroekonomicznymi

 Przeprowadzone przez autora badania dowiodły, że istnieje dość silna ujemna 
korelacja (-0,73348) pomiędzy liczbą upadłości przedsiębiorstwa a zmianami produktu 
krajowego brutto. (Zob. wykres 3). Zatem działania rządzących zmierzające do rokrocznego 
zwiększania PKB pozytywnie wpływają na demografię przedsiębiorstw poprzez spadek 
liczby ogłaszanych upadłości.

 ■ Wykres 3. Porównanie liczby upadłości przedsiębiorstw w Polsce ze zmianami produktu krajowego 
brutto w latach 2005-2014.

Źródło: Opracowanie własne.

 ■ Wykres 4. Porównanie liczby upadłości przedsiębiorstw w Polsce ze zmianami nakładów brutto na 
środki trwałe oraz popytem krajowym w latach 2005-2014

Źródło: Opracowanie własne.



1131/2016
EKONOMIKA I ORGANIZACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA

Demografia przedsiębiorstw – analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie

 Jeszcze większa ujemna korelacja została zaobserwowana pomiędzy liczbą upadłości 
firm a zmianami popytu krajowego (-0,74314). Wzrost popytu na rynku krajowym zatem 
bezpośrednio przekłada się na spadek liczby ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw. 
Nieco mniejsza korelacja pomiędzy nakładami brutto na środki trwałe a liczbą upadłości 
przedsiębiorstw (-0,56815) również wskazuje, że wzrost nakładów na środki trwałe pociąga 
za sobą spadek w liczbie ogłaszanych upadłości. (zob. Wykres 4)

 ■ Wykres 5. Porównanie liczby upadłości przedsiębiorstw w przemyśle z wartością dodaną brutto 
w przemyśle w latach 2008-2014 

Źródło: Opracowanie własne

 ■ Wykres 6. Porównanie liczby upadłości przedsiębiorstw w budownictwie z wartością dodaną brutto 
w budownictwie w latach 2008-2014 

Źródło: Opracowanie własne.
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 ■ Tabela 11. Analiza korelacji pomiędzy liczbą upadłości przedsiębiorstw w danej branży w Polsce 
a zmianami wartości dodanej brutto w tej branży

Źródło: Opracowanie własne.

 ■ Wykres 7. Porównanie liczby upadłości przedsiębiorstw w handlu z wartością dodaną brutto 
w handlu w latach 2008-2014 

Źródło: Opracowanie własne.

 ■ Wykres 8. Porównanie liczby upadłości przedsiębiorstw w transporcie z wartością dodaną brutto 
w transporcie w latach 2008-2014 

Źródło: Opracowanie własne
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 Z kolei analiza korelacji pomiędzy liczbą upadłości przedsiębiorstw z branży 
przemysłowej, budowlanej, handlowej i transportowej a zmianami w nich wartości dodanej 
brutto nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Podobnie trudno wnioskować jest na temat 
związków pomiędzy zmianami w liczbie upadłości firm w jednej branży, a wzrostem lub 
spadkiem wartości dodanie brutto w innej branży. (zob. Tabela 11).
 W przemyśle obserwowana jest umiarkowania ujemna korelacja (-0,41501) pomiędzy 
zmianami w liczbie upadłości przedsiębiorstw a wartością dodaną brutto w tej branży. 
(wykres 5). Zatem w pewnych okresach wzrost wartości brutto przekłada się na spadek 
liczby ogłaszanych upadłości.
 W przypadku budownictwa również odnotowano umiarkowaną ujemną korelację  
(-0,41127) pomiędzy zmianami w liczbie upadłości przedsiębiorstw a wartością dodaną 
brutto w tej branży. (wykres 6). Tutaj również w pewnych okresach wzrost wartości brutto 
przekłada się na spadek liczby ogłaszanych upadłości przez działające tam firmy.
 W przypadku handlu podobnie jak dwóch wcześniejszych przypadkach zaobserwowano 
umiarkowaną ujemną korelację (-0,44987) pomiędzy zmianami w liczbie upadłości 
przedsiębiorstw a wartością dodaną brutto w tej branży. (wykres 7). Tutaj korelacja okazała się 
stosunkowo największa, więc także w pewnych okresach wzrost wartości brutto przekłada się na 
spadek liczby ogłaszanych upadłości przez działające w takiej branży podmioty gospodarcze.
 Natomiast w przypadku transportu zaobserwowano bardzo słabą dodatnią korelację 
(0,16427) pomiędzy zmianami w liczbie upadłości przedsiębiorstw a wartością dodaną 
brutto w tej branży. (wykres 8). 
 Ze względu na niejednoznaczność wyników celowym wydaje się nie tylko zwiększenie 
okresu badania, ale również badanie związków w krótszych odstępach, np. kwartalnych. 
Pozwoli to chociażby na określenie wpływu czynnika sezonowości na wielkości 
poszczególnych zmiennych.

Zakończenie

 Przeprowadzone badania dowiodły, że wpływ na liczbę przedsiębiorstw ogłaszających 
upadłość w Polsce mają zarówno zmiany w produkcie krajowym brutto, jak i w wartości 
nakładów brutto czy popycie krajowym. Polityka gospodarcza prowadzona przez rząd 
powinna w maksymalnym stopniu uwzględniać działania zmierzające do rozwoju 
przedsiębiorstw i zwiększania popytu krajowego. Konieczna wydaje się również szczegółowa 
analiza poszczególnych branż pod kątem charakteru i przyczyn upadłości. W dalszym 
ciągu stwierdza się brak rzetelnej, kompleksowej i ogólnodostępnej statystyki upadłości 
przedsiębiorstw działających w Polsce. 
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Demografia przedsiębiorstw – analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie

 ■ Streszczenie
 Niniejszy artykuł zawiera analizę ilościową upadłości przedsiębiorstw w Polsce i wybranych 
krajach na świecie w latach 1997-2015. Głównym celem było zobrazowanie skali tego zjawiska oraz 
ukazanie jego aktualnego trendu. Ponadto przeprowadzone badania dotyczące związków pomiędzy 
zmianami głównych mierników makroekonomicznych - produkt krajowy brutto, nakłady brutto na środki 
trwałe, popyt krajowy a zmianami liczby upadłości przedsiębiorstw. Dodatkowo została przeanalizowana 
korelacja pomiędzy zmianami wartości dodanej brutto różnych rodzajów produkcji a zmianami liczby 
upadłości działających tam firm. Przeprowadzone badania wskazały na dalszą potrzebę podejmowania 
badań w tym obszarze.

 ■ Summary
This paper provides a quantitative analysis of the bankruptcy of enterprises in Poland and in selected 
countries in the world in the years 1997-2015. The main objective was to present the scale of bankrupt 
companies and to show its current trend. In addition, studies on the correlation between changes in 
the main macroeconomic indicators - gross domestic product, gross fixed capital formation, domestic 
demand and changes in the number of bankrupt companies. It was also analyzed the correlation 
between changes in gross value added for various types of production and changes in the number of 
bankruptcies operating companies.

Słowa kluczowe: upadłość przedsiębiorstw, demografia przedsiębiorstw, produkt krajowy brutto, 
nakłady brutto na środki trwałe, popyt krajowy
Keywords: bankruptcy of enterprises, business demography, gross domestic product, gross 
fixed capital formation, domestic demand
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