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Wprowadzenie

Upadłości przedsiębiorstw obok zjawisk pozytywnych, jak oczyszczanie gospo-
darki z podmiotów nieefektywnych, które nie są w stanie poradzić sobie z narastającą 
konkurencją [4, s. 333], niosą za sobą wiele skutków negatywnych. Zjawisko upadło-
ści najczęściej jest analizowane od strony prawa upadłościowego bądź też z punktu 
widzenia prognozowania bankructwa przedsiębiorstw, by móc wykryć pogarszającą 
się kondycję finansową podmiotu jeszcze przed postawieniem go w stan upadłości. 
E. Altman, twórca wielu popularnych i do dziś wykorzystywanych modeli progno-
zowania bankructwa, jako pierwszy zainicjował makroekonomiczny kierunek badań 
nad zjawiskiem upadłości poprzez zidentyfikowanie zestawu zmiennych silnie powią-
zanych z przyczynami upadłości podmiotów gospodarczych [6, s. 1].

W Polsce oficjalnie publikowane i powszechnie dostępne dane dotyczące upadło-
ści przedsiębiorstw obejmują jedynie liczbę ogłoszonych upadłości oraz ich układ. 
Informacje te są opracowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie są to jed-
nak wszystkie podmioty niewypłacalne, które utraciły zdolność do terminowego 
regulowania zobowiązań pieniężnych. Główny problem stanowią skomplikowane 
przepisy prawne oraz bardzo kosztowne procedury związane z postępowaniem 
upadłościowym. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
i naprawcze, obowiązującą w okresie analizy, wniosek o upadłość powinien złożyć 
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każdy podmiot, który nie jest w stanie regulować zobowiązań w terminie. Sąd może 
jednak oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli opóźnienie w spłacie długów 
nie przekracza trzech miesięcy oraz suma nieuregulowanych zobowiązań jest mniej-
sza niż 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika [18, s. 1]. Z interpretacji 
przepisów wynika, że nawet dwie niezapłacone w terminie faktury mogą stanowić 
powód do złożenia wniosku o upadłość. Praktyka biznesowa wygląda jednak inaczej. 
Badania przeprowadzone na 100 losowo dobranych podmiotach wykazały, że pro-
blemy z płynnością nie są rzadkością wśród polskich przedsiębiorstw, a dwie nieza-
płacone faktury nie są traktowane przez podmioty jako powód do złożenia wniosku 
o upadłość. Zaledwie jedno wśród 45 przedsiębiorstw mających przeterminowane 
zobowiązania złożyło wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości [18, s. 9]. Warunkiem 
ogłoszenia upadłości jest również posiadanie środków pieniężnych przez dłużnika 
wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Sąd bowiem 
odrzuca wniosek o upadłość, gdy zbyt mała jest tzw. masa upadłościowa [10, s. 5]. 
W latach 2004–2010 było ponad 28 tys. wniosków o ogłoszenie upadłości, a oddalono 
ponad 6 tys. z powodu braku majątku na pokrycie samych kosztów postępowania, 
czyli tak naprawdę wnioski zostały złożone zbyt późno. Z kolei zaś za niezgłoszenie 
upadłości w terminie skazano jedynie 5 osób [11].

Problematyka upadłości przedsiębiorstw stanowi istotny obszar badań empirycz-
nych, co potwierdzają liczne opracowania naukowe: Appenzeller [4, s. 333–350], Gołę-
biowski [9, s. 240–246], Grzegorzewska [8, s. 51–63], Rosiek i Zyguła [13, s. 211–223], 
Antonowicz [1, s. 53–63; 2, s. 603–614], Tokarski [16, s. 169–182], Świerk i Banach 
[15, s. 441–452], Nehrebecka i Dzik [12, s. 51–71], Bieniasz, Gołaś [6, s. 27–40]. 
Większość z publikacji kładzie nacisk na mikro- i makroekonomiczne uwarunkowa-
nia upadłości przedsiębiorstw oraz regionalną analizę zjawiska upadłości. Badacze 
udowodnili, że liczba upadłości przedsiębiorstw jest powiązana z tempem wzrostu 
gospodarczego [9, s. 1–2; 13, s. 221]. Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie 
zależności pomiędzy poziomem przedsiębiorczości i liczbą ogłaszanych upadłości 
w Polsce w przekroju regionalnym w latach 2010–2015.

1. Metodologia

Zaprezentowane w artykule wyniki autorskich badań dotyczące zależności pomię-
dzy skalą upadłości a poziomem przedsiębiorczości w układzie regionalnym w Polsce 
w latach 2010–2015 zostały oparte na danych pozyskanych z Centralnego Ośrodka 
Informacji Gospodarczej oraz danych statystycznych gromadzonych w Banku Danych 
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wg stanu na dzień 5 czerwca 
2016 roku. Do przeanalizowania poziomu przedsiębiorczości wykorzystano wskaźnik 
liczony jako liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 
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w odniesieniu do ludności w wieku produkcyjnym. Do analizy struktury przestrzen-
nej zjawiska upadłości w ujęciu regionalnym obliczono wskaźnik koncentracji Flo-
rence’a, zwany inaczej współczynnikiem lokalizacji (LQ). Miara ta służy do określenia 
natężenia badanego zjawiska w danym regionie względem całej gospodarki i jest 
powszechnie wykorzystywanym wskaźnikiem w geografii ekonomicznej. W ostat-
niej części zbadano zależność pomiędzy poziomem przedsiębiorczości a natężeniem 
procesów upadłościowych w poszczególnych województwach, uwzględniając formę 
prawną prowadzonej działalności oraz zakres działalności według sekcji PKD 2007. 
Wyniki badań zostały zaprezentowane przy wykorzystaniu analizy przestrzennej, 
wykresów korelacyjnych oraz rankingów.

2.  Regionalna analiza przedsiębiorczości w Polsce 
w latach 2010–2015

Zgodnie z danymi GUS stan ludności w Polsce w 2015 r. oscylował na poziomie 
38 437 tys. osób, w tym ponad połowę stanowiły kobiety (52%). W wieku produk-
cyjnym było 62% ludności, w wieku przedprodukcyjnym – 18%, pozostałe osoby 
były w wieku poprodukcyjnym (20%). Od 2012 r. liczba ludności w Polsce z roku 
na rok maleje. Według danych statystycznych zauważalny jest spadek liczby urodzeń 
w Polsce, a co za tym idzie spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. Potwier-
dza to fakt, że w ostatnich latach żadne województwo nie odnotowało wzrostu rezy-
dentów Polski w wieku produkcyjnym. W 2015 r. największy spadek odnotowano 
w województwie zachodniopomorskim (1,38%), śląskim (1,36%) i łódzkim (1,32%). 
W całym okresie badawczym najwięcej ludności w wieku produkcyjnym zamieszki-
wało województwa: mazowieckie (13,6%), śląskie (12,0%) oraz wielkopolskie (9,0%), 
najmniej – województwo opolskie i lubuskie (po 2,7%). Zdaniem badaczy [17, s. 239] 
niski współczynnik dzietności prowadzi do dalekosiężnych implikacji; prowadzi do 
zachwiania równowagi między osobami, które mogą tworzyć rynek pracy a społeczeń-
stwem osiągającym wiek emerytalny. Rozwój przedsiębiorczości, w tym możliwości 
zatrudnienia niewątpliwie są istotnym czynnikiem mającym wpływ na prokreację 
i odwrotnie. Stąd też poziom przedsiębiorczości w poszczególnych województwach 
został przeanalizowany przy uwzględnieniu ludności w wieku produkcyjnym zamiesz-
kującej badany region.

W celu zaprezentowania aktywności przedsiębiorczej w odniesieniu do ludności 
podregionów został obliczony wskaźnik przedsiębiorczości. Badania wykazały, iż 
występuje bardzo duża zależność liniowa między liczbą zarejestrowanych podmio-
tów gospodarczych a liczbą ludności w wieku produkcyjnym zamieszkującej dane 
terytorium (R2 = 0,9275).
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Rysunek 1. Wskaźnik przedsiębiorczości w latach 2010 i 2015
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Źródło: opracowanie własne.

Wartości wskaźnika mieściły się w przedziale od 123 do 233 podmiotów gospo-
darczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. W 2015 r. wskaźnik dla 
Polski wyniósł 174 podmioty gospodarcze. Powyżej tej wartości znalazło się pięć 
województw: mazowieckie, zachodniopomorskie, pomorskie, dolnośląskie oraz wiel-
kopolskie. Wartości najniższe posiadało województwo: podkarpackie, lubelskie, pod-
laskie i warmińsko-mazurskie (por. rysunek 1). Porównując lata 2010 i 2015, można 
zaobserwować wyraźny rozwój przedsiębiorczości we wszystkich województwach. 
Pomimo spadku ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r. liczba podmiotów nowo 
zarejestrowanych w 44% województw wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. 
Największy przyrost cechował województwo mazowieckie (6,7%) i małopolskie (3,6%), 
z kolei największy spadek – województwo podlaskie (7,2%) oraz warmińsko-mazur-
skie (7,1%). Warto zauważyć, że województwo zachodniopomorskie cechowało się 
wysokim poziomem przedsiębiorczości, pomimo stosunkowo niewielkiej liczby miesz-
kańców w wieku produkcyjnym (zaledwie 4,5%) zamieszkujących dane terytorium.

Ze względu na wartość wskaźnika przedsiębiorczości analizowane podregiony 
zaliczono do jednej z czterech grup określających poziom przedsiębiorczości jako: 
bardzo niski, niski, średni oraz wysoki. Kryterium zaliczenia podregionu do okre-
ślonej grupy była wartość wskaźnika przedsiębiorczości (WP) oraz jego odchylenie 
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standardowe (SWP), co zostało przedstawione w tabeli 1. Podobny podział w swoich 
badaniach stosował również J. Salamon [14, s. 231–239], który w swojej pracy doty-
czącej zależności pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich województwa świętokrzyskiego a odległością jednostek przestrzennych 
od ośrodków gospodarczych wskaźnik przedsiębiorczości wyraził liczbą podmio-
tów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. 
ludności w wieku produkcyjnym.

Tabela 1.  Grupy województw ze względu na wartość wskaźnika przedsiębiorczości 
za lata 2010–2015 (wartości średnie)

Grupa Kryterium Przedział liczbowy Liczebność klasy

Grupa 1 – wysoki poziom 
przedsiębiorczości (maxWp; Wp + SWP) (215;186) 2

Grupa 2 – średni poziom 
przedsiębiorczości; ( Wp + SWp – 1; Wp) (185;157) 5

Grupa 3 – niski poziom 
przedsiębiorczości (Wp – 1; Wp – SWP) (156;128) 6

Grupa 4 – bardzo niski poziom 
przedsiębiorczości ( Wp – SWP – 1; minWp) (127;116) 3

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wskaźnika przedsiębiorczości za lata 2010–2015 wykazała, że większość 
województw cechował średni bądź niski poziom przedsiębiorczości. Jedynie woje-
wództwo mazowieckie oraz zachodniopomorskie dołączyły do grupy o wysokim 
wskaźniku przedsiębiorczości. Bardzo niski poziom przedsiębiorczości cechował 
województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie. W 2015 r. w porównaniu do war-
tości średnich sytuacja województw nie uległa istotnej zmianie. Zaobserwowano 
brak rotacji w grupach.

Na rysunku 2 wyraźnie widać, że wyłączając województwo mazowieckie, ze 
względu na lokalizację stolicy kraju, im dalej na zachód, tym poziom przedsiębior-
czości jest wyższy. Województwa o bardzo niskim wskaźniku przedsiębiorczości 
są zlokalizowane w Polsce Wschodniej przy granicy z Ukrainą, Słowacją, Białoru-
sią i Litwą. Wyjątek w tej części kraju stanowi województwo małopolskie cechujące 
się średnim poziomem przedsiębiorczości. Pomimo tego, że jest jednym z mniej-
szych województw w Polsce, zamieszkuje je stosunkowo dużo (8,7%) mieszkańców 
w wieku produkcyjnym.
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Rysunek 2.  Analiza przestrzenna województw w zależności od poziomu 
przedsiębiorczości (2010–2015 wartości średnie)

Źródło: opracowanie własne.

W Polsce według PKD 2007 jedna czwarta podmiotów gospodarczych w latach 
2010–2015 działała w sekcji (G) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle (27%)2. Ponad dwukrotnie mniej w sekcji (F) 
Budownictwo (12%) oraz po 9% przedsiębiorstw zarejestrowano w sekcji (C) Prze-
twórstwo przemysłowe oraz (M) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 
Liczba wyrejestrowań wygląda bardzo podobnie, najwięcej podmiotów zostało wykre-
ślonych z REGON w sekcji G – 32%, dwukrotnie mniej w sekcji F – 16%, w sekcji C 
– 8,5% oraz sekcji M – 7%. W większości przypadków najwięcej podmiotów było zare-
jestrowanych w województwie mazowieckim, nieco mniej w województwie śląskim 
oraz wielkopolskim. Wyjątek stanowiły sekcja (A) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo, gdzie pozycję lidera zajęło województwo wielkopolskie (15,0%), następ-
nie mazowieckie (14,2%) i zachodniopomorskie (6,9%) oraz sekcja (L) Działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości, w której wyjątkowo pozycję lidera zajęło 

2 Wszystkie dane dotyczące działalności podmiotów według PKD 2007 są prezentowane jako wartości 
średnie za lata 2010–2015.
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województwo dolnośląskie z wynikiem 17,3%. W sekcji (I) Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, oprócz liderów – województwa 
mazowieckiego (14,0%) oraz śląskiego (11,8%), duży odsetek podmiotów obserwujemy 
w województwach: pomorskim (10,9%), śląskim (10,6%) oraz zachodniopomorskim 
(10,3%). W sekcji (O) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia dominują województwa: mazowieckie (13,0%), wielkopolskie (10,3%) 
oraz lubelskie (9,1%). W sekcji (R) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekre-
acją, oprócz liderów województwa mazowieckiego (15,9%) oraz śląskiego (11,5%), 
duża liczba podmiotów jest zarejestrowana w województwie małopolskim (9,4%) 
oraz wielkopolskim (9,1%). W większości sekcji PKD 2007 najmniej podmiotów było 
zarejestrowanych w województwach: podlaskim, świętokrzyskim, lubuskim, opolskim 
oraz warmińsko-mazurskim. Warto zaznaczyć, że pomimo stosunkowo niewielkiej 
liczby zarejestrowanych podmiotów województwo lubuskie charakteryzował średni 
poziom przedsiębiorczości, głównie ze względu na również niewielką liczbę miesz-
kańców w wieku produkcyjnym (zaledwie 2,7%). Występuje duża zależność między 
liczbą podmiotów nowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz zarejestrowanych 
ogółem. Im więcej podmiotów działa w danym województwie, tym większą ich rota-
cję można zaobserwować. Wyjątek stanowi sekcja (L) Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości, gdzie od strony wyrejestrowań zdecydowanie dominuje woje-
wództwo mazowieckie (25,7%). Województwo dolnośląskie cechuje się wynikiem 
(8,8%), który jest również niższy od województwa śląskiego (11,6%).

Rysunek 3.  Wykres rozrzutu liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw 
do podmiotów wyrejestrowanych w latach 2010–2015 (wartości średnie)
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Źródło: opracowanie własne.

Dalsza analiza przedsiębiorczości wykazała bardzo silną zależność liniową mię-
dzy podmiotami nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi z rejestru REGON, 
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ze współczynnikiem korelacji Pearsona 0,9829. Reasumując, im więcej podmio-
tów zostaje wyrejestrowanych w danym województwie, tym więcej przedsiębiorstw 
powstaje na ich miejsce. W Polsce w całym badanym okresie powstało o 26% podmio-
tów więcej, aniżeli zostało wyrejestrowanych, podobnie sytuacja wyglądała również 
w ostatnim roku analizy (23%). Analizując rok 2015, wyraźnie widać, że w niektó-
rych województwach uzyskane wyniki istotnie różniły się od danych dla kraju. Dla 
przykładu – w województwie mazowieckim liczba nowo zarejestrowanych podmio-
tów była o 51% wyższa od liczby wyrejestrowań, z kolei w województwie opolskim 
– zaledwie o 7%.

3.  Analiza upadłości przedsiębiorstw w Polsce 
w latach 2010–2015

W latach objętych badaniem postępowanie upadłościowe regulowało Prawo 
upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535). Od 1 stycznia 2016 r. ustawa 
została znowelizowana i zmieniła nazwę na Prawo upadłościowe. Zmieniono defi-
nicję stanu niewypłacalności oraz określenie osób, na których będzie ciążył obowią-
zek złożenia do sądu wniosku o upadłość spółki w przypadku zaistnienia takiego 
stanu. Termin na złożenie wniosku o upadłość został wydłużony z 14 do 30 dni. 
Prawo upadłościowe zmieniło się przez wyłączenie z niego procedur układowych do 
nowej ustawy – Prawa restrukturyzacyjnego. Aktualnie nie dokonuje się podziału 
upadłości na likwidacyjną bądź z możliwością zawarcia układu. Zastąpiły je kom-
pletnie odmienne procedury restrukturyzacji wydzielone z Prawa upadłościowego. 
Badania wykazały, że w Polsce najczęściej była ogłaszana upadłość likwidacyjna. 
Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2015 r. ogłoszono 
782 upadłości, z czego 87% stanowiły ogłoszenia upadłości obejmujące likwidację 
majątku, a zaledwie 13% – ogłoszenia o upadłości z możliwością zawarcia układu. 
Dodatkowo jedynie cztery przedsiębiorstwa złożyły oświadczenia o wszczęciu postę-
powania naprawczego.

W Polsce w latach 2010–2015 zanotowano łącznie 5025 przypadków niewypła-
calności podmiotów gospodarczych. Począwszy od 2012 r., gdzie liczba ogłoszo-
nych upadłości była najwyższa, obserwujemy tendencję spadkową. Według danych 
zaprezentowanych w tabeli 2 najmniej wniosków o upadłość jest składanych w woje-
wództwach: opolskim, podlaskim, lubuskim oraz świętokrzyskim. Z kolei najwięcej 
– w mazowieckim, śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim. W 2015 r. liczba złożo-
nych wniosków o upadłość spadła w zdecydowanej większości województw, wzrost 
cechował jedynie województwa: mazowieckie, śląskie i warmińsko-mazurskie. Sytu-
acja w województwie kujawsko-pomorskim oraz lubuskim pozostała bez zmian. Naj-
większy spadek charakteryzował województwa: dolnośląskie (31%), wielkopolskie 
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oraz świętokrzyskie (29%). Pomimo spadku liczy upadłości w województwach pod-
karpackim i małopolskim wciąż jest ich więcej w porównaniu do wartości średniej 
za lata 2010–2015.

Tabela 2. Liczba ogłoszonych upadłości w latach 2010–2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014/2015

Polska 679 805 966 956 837 782 –7%

Mazowieckie 146 162 195 178 143 179 25%

Śląskie 92 108 110 109 82 92 12%

Dolnośląskie 81 94 119 146 113 78 –31%

Małopolskie 51 63 72 94 89 75 –16%

Wielkopolskie 65 71 101 76 95 67 –29%

Zachodniopomorskie 56 80 75 66 57 53 –7%

Kujawsko-pomorskie 37 36 40 54 47 47 0%

Pomorskie 22 35 55 32 34 33 –3%

Podkarpackie 25 25 27 31 36 32 –11%

Warmińsko-mazurskie 26 21 33 29 26 28 8%

Łódzkie 24 38 32 39 28 26 –7%

Lubelskie 20 23 35 23 25 23 –8%

Świętokrzyskie 8 11 17 22 24 17 –29%

Lubuskie 7 12 17 23 16 16 0%

Podlaskie 9 13 24 19 11 8 –27%

Opolskie 10 13 14 15 11 8 –27%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COIG.

Warto również zaznaczyć, że liczba rzeczywistych bankrutów jest zdecydowa-
nie większa, aniżeli pokazują to statystyki. Duża liczba wniosków o otwarcie postę-
powania upadłościowego jest przez sądy zwracana z powodów braków formalnych 
bądź z braku majątku dłużnika na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego 
[13, s. 215].
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Rysunek 4.  Analiza przestrzenna województw według liczby ogłoszonych upadłości 
przedsiębiorstw (średnia za lata 2010–2015)

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3.  Liczba ogłoszonych upadłości w latach 2010–2015 według formy 
organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności

2010 2011 2012 2013 2014 2015 x

Ogółem 679 805 966 956 837 782 838

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 451 537 570 556 463 455 505

Indywidualna działalność gospodarcza 117 124 204 207 201 180 172

Spółka akcyjna 42 63 94 94 66 57 69

Spółka jawna 29 34 47 40 40 37 38

Spółdzielnie 22 19 20 16 19 9 18

Spółka komandytowa 9 16 19 11 23 23 17

Spółka cywilna 5 4 7 15 13 8 9

Spółka komandytowo-akcyjna 0 3 1 9 8 7 5

Inne formy 4 5 4 8 4 6 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COIG.
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Tabela 4. Liczba ogłoszonych upadłości w latach 2010–2015 według PKD 2007

Nazwa sekcji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 x

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3 9 10 9 2 7 7

B Górnictwo i wydobywanie 2 2 6 1 1 6 3

C Przetwórstwo przemysłowe 222 248 236 244 201 184 223

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę… brak ogłoszonych upadłości

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją 8 7 5 17 13 10 10

F Budownictwo 106 168 264 266 188 153 191

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 126 183 231 221 210 185 193

H Transport i gospodarka magazynowa 36 40 37 34 43 47 40

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 20 20 21 25 35 21 24

J Informacja i komunikacja 15 28 21 27 21 24 23

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5 7 11 15 11 18 11

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości brak ogłoszonych upadłości

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 29 47 67 51 66 80 57

N Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 8 11 20 21 22 19 17

O Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne brak ogłoszonych upadłości

P Edukacja odnotowano 1 upadłość w 2012 r.

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 8 8 7 10 13 8

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4 4 10 5 6 9 6

S i T Pozostała działalność usługowa 4 1 8 7 7 6 6

U Organizacje i zespoły eksterytorialne brak ogłoszonych upadłości

Braki danych 88 22 10 6 1 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COIG.

Analizując zjawisko upadłości w latach 2010–2015 od strony formy prawnej 
prowadzonej działalności, można zauważyć, iż zdecydowana większość wniosków 
o ogłoszenie upadłości była złożona przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
(60%), trzykrotnie mniej złożyły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
(21%), następnie spółki akcyjne (8%) oraz spółki jawne (5%). W Polsce najbardziej 
popularną formą prowadzenia biznesu jest indywidualna działalność gospodarcza. 
Według danych GUS w 2015 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą stanowiły 71% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. 
Kolejną, choć już mniej popularną kategorią są spółki handlowe, w szczególności 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9%). Stosunkowo dużo jest również spółek 
cywilnych (7%). Ciekawe wyniki uzyskujemy, zestawiając liczbę upadłości z liczbą 
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podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. W 2015 r. na 100 tysięcy zareje-
strowanych działalności gospodarczych upadłość została ogłoszona wobec 18 przed-
siębiorstw. Warto jednak zaznaczyć, że zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o upadłości 
dotyczy spółek akcyjnych, w ostatnim roku analizy było to ponad 500 spółek, spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością – 119, indywidualnych działalności – 6, spółek 
cywilnych – 2 podmioty na 100 tys. jednostek gospodarczych. Upadłości stanowią 
jednak bardzo niewielki odsetek podmiotów znikających z rynku.

Rysunek 5.  Wykres rozrzutu ogłoszonych upadłości i nowo zarejestrowanych 
przedsiębiorstw według PKD 2007 (wartości średnie za lata 2010–2015)
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C, F, G, M – sekcje PKD 2007 wyszczególnione w tabeli 4.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COIG.

W latach 2010–2015 najwięcej upadłości było ogłoszonych w przypadku przed-
siębiorstw działających w sekcjach: (C) Przetwórstwo przemysłowe, (G) Handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
i (F) Budownictwo. W przypadku niektórych sekcji PKD 2007 nie ogłoszono żad-
nej upadłości (por. tabela 4). Zaobserwowano umiarkowaną zależność między liczbą 
ogłoszonych upadłości a liczbą nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
według PKD 2007 (por. rysunek 5). Odrzucenie sekcji (C) Przetwórstwo przemy-
słowe skutkuje umocnieniem związku między badanymi zmiennymi (R2 = 0,8351).

Przeanalizowane dane dotyczące zjawiska upadłości w latach 2010–2015 pokazują 
duże dysproporcje w ujęciu regionalnym. W 2015 r. odnotowano zaledwie 8 przy-
padków upadłości w województwie opolskim i podlaskim, z kolei w województwie 
mazowieckim było ich już 179 (por. tabela 2). Patrząc jednak na wskaźnik przedsię-
biorczości, widać, iż województwo podlaskie, pomimo najniższej liczby upadłości, 
jako jedno z nielicznych cechuje się bardzo niskim poziomem przedsiębiorczości. 
Bardzo szczegółowe badania na temat wykorzystania współczynnika lokalizacji do 
badań nad regionalnym natężeniem upadłości przeprowadził P. Antonowicz, który 
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w swoich licznych opracowaniach udowadnia, że dana miara pozwala na zbadanie 
procesów upadłościowych względem faktycznego natężenia procesów gospodar-
czych w danym regionie kraju [1, s. 53–63; 2, s. 603–614; 3, s. 1–70]. Współczynnik 
LQ stanowi relatywną ocenę koncentracji przedsiębiorstw upadłych w określonym 
regionie (B_region/E_region) względem łącznej liczby jednostek gospodarczych upa-
dłych w gospodarce narodowej w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw zareje-
strowanych w systemie ewidencji gospodarczej REGON (D_total/E_total) [2, s. 605]. 
Zastosowaną miarę określa następujący wzór:

LQ = B_region / E_region
D_total / E_total

gdzie:
B_region – liczba podmiotów upadłych w danym województwie,
E_region – liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w danym 
województwie,
B_total – liczba podmiotów upadłych ogółem w całej gospodarce,
E_total – liczba podmiotów zarejestrowanych ogółem w całej gospodarce.

Tabela 5. Współczynnik LQ w latach 2010–2015 w podziale na województwa

LQ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kujawsko-pomorskie 1,15 0,94 0,88 1,20 1,20 1,30

Zachodniopomorskie 1,46 1,79 1,42 1,28 1,28 1,29

Mazowieckie 1,23 1,15 1,15 1,05 0,95 1,25

Warmińsko-mazurskie 1,26 0,86 1,13 1,01 1,04 1,21

Dolnośląskie 1,41 1,38 1,45 1,79 1,58 1,17

Małopolskie 0,89 0,91 0,86 1,14 1,23 1,10

Śląskie 1,17 1,17 1,00 1,01 0,87 1,06

Podkarpackie 0,94 0,80 0,72 0,83 1,09 1,04

Wielkopolskie 1,00 0,91 1,07 0,81 1,16 0,87

Świętokrzyskie 0,42 0,50 0,65 0,85 1,07 0,82

Lubuskie 0,38 0,55 0,65 0,89 0,72 0,77

Lubelskie 0,70 0,68 0,87 0,58 0,72 0,71

Pomorskie 0,49 0,65 0,85 0,50 0,61 0,63

Łódzkie 0,60 0,80 0,56 0,70 0,58 0,58

Podlaskie 0,56 0,68 1,04 0,84 0,55 0,43

Opolskie 0,58 0,64 0,58 0,64 0,54 0,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COIG.
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Najczęściej badacze interpretują uzyskane wyniki jako ponadprzeciętne wystę-
powanie danego zjawiska, jeżeli współczynnik LQ przekracza wartość 1,00. Z kolei 
wartość poniżej oznacza „niedobór” analizowanego zjawiska. G. Micek jest zdania, 
że wartość graniczna współczynnika lokalizacji jest w dużym stopniu uzależniona 
od przedmiotu badań. P. Antonowicz w swoich badaniach nad intensyfikacją zjawi-
ska upadłości w ujęciu administracyjnym przyjmuje, że wartość graniczna LQ jest 
równa 1,00 [1, s. 53–63]. W niniejszej pracy autor przyjmuje podobne założenia, jed-
nak zamiast wartości granicznej powstała szara strefa w przedziale 0,90–1,10, gdzie 
natężenie upadłości uznano za przeciętne. Poniżej wartości 0,90 występuje „deficyt” 
procesów upadłościowych. Z kolei wartości powyżej 1,10 identyfikują obszary o nad-
miernej intensyfikacji badanego zjawiska.

Rysunek 6. Analiza przestrzenna natężenia upadłości w latach 2010–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COIG.

Obliczony współczynnik lokalizacji dla poszczególnych województw w latach 
2010–2015 został przedstawiony w tabeli 5. Województwa zostały uszeregowane 
od najwyższej do najniższej wartości współczynnika, tworząc ranking natężenia 
procesów upadłościowych w podziale administracyjnym w ostatnim roku analizy. 
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Ponadprzeciętne natężenie procesów upadłościowych charakteryzowało pięć woje-
wództw, w tym analizując dane za 2015 r., pierwsze miejsce zajęło województwo 
kujawsko-pomorskie. Należy zaznaczyć, że na obszarze tym odnotowano zaledwie 
6% wszystkich upadłości zarejestrowanych w skali kraju. Podobnie sytuacja wyglą-
dała w przypadku województwa zachodniopomorskiego, które zajęło drugie miejsce 
w rankingu (LQ = 1,29), a liczba ogłoszonych upadłości stanowiła 7% w skali kraju. 
Zdecydowanie najwięcej upadłości zarejestrowano w województwie mazowieckim 
(23%), które zajęło jednak dopiero trzecie miejsce w rankingu (LQ = 1,25). Na uwagę 
zasługuje również województwo warmińsko-mazurskie, gdzie również zidentyfiko-
wano nadmierne natężenie procesów upadłościowych, chociaż liczba ogłoszonych 
upadłości wynosiła zaledwie 4% ogółu podmiotów niewypłacalnych. Ciekawym 
przypadkiem jest również województwo podlaskie, które w większości okresów cha-
rakteryzowało poniżej przeciętne natężenie upadłości. Jedynie w roku 2012, kiedy 
to liczba ogłoszonych upadłości w stosunku do roku poprzedniego wzrosła prawie 
dwukrotnie, natężenie procesów upadłościowych dla danego terenu można było 
uznać za optymalne (LQ = 1,04).

4.  Zależność między poziomem przedsiębiorczości 
a natężeniem upadłości podmiotów gospodarczych

Z danych przedstawionych na rysunku 7 wynika, że istnieje praktycznie pełna 
zależność liniowa między liczbą upadłości a nowymi rejestracjami podmiotów gospo-
darczych, co potwierdza współczynnik korelacji równy 0,9056. Otrzymane wyniki 
potwierdzają tezę, że w wyniku upadłości z rynku znikają przedsiębiosrtwa nieefek-
tywne, a na ich miejsce powstają nowe podmioty gospodarcze.

Umiarkowaną, lecz istotną zależność zaobserwowano również między wskaźni-
kiem przedsiębiorczości a liczbą ogłoszonych upadłości (R2=0,5231). Wojewódzwa 
charakteryzujące się wysokim oraz średnim poziomem przedsiębiorczości najczęściej 
cechuje duża rotacja podmiotów gospodarczych. Zależność ta wydaje się być oczy-
wista, im więcej podmiotów działa na rynku, tym większa konkurencja, w wyniku 
której część podmiotów jest wyrejestrowywana, część składa wniosek o upadłość, 
który jest odrzucany przez sąd, a jedynie wobec niewielkiej liczby w latach 2010–
2015 były ogłaszane upadłości obejmujące likwidację majątku bądź te z możliwo-
ścią zawarcia układu. Są jednak województwa, jak np. śląskie, cechujące się niskim 
poziomem przedsiębiorczości, ale stosunkowo wysoką liczbą ogłoszonych upadło-
ści, bądź lubuskie, zaliczone do grupy o średnim poziomie przedsiębiorczości, lecz 
charakteryzujące się znikomą liczbą upadłości (2% w skali kraju).
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Rysunek 7.  Wykres rozrzutu województw według liczby ogłoszonych upadłości 
oraz nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach  
2010–2015 (wartości średnie)
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Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem było zbadanie zależności pomiędzy poziomem przedsiębior-
czości a natężeniem upadłości w danym regionie. Uzyskane wyniki wskazują na bar-
dzo nikły związek między badanymi zmiennymi. Bardzo słaby związek (R2=0,2304) 
występował również między natężeniem upadłości a liczbą wyrejestrowań w danym 
województwie oraz między wskaźnikiem lokalizacji upadłości a liczbą nowo zareje-
strowanych jednostek gospodarczych (R2=0,2011).

Rysunek 8.  Wykres rozrzutu województw według natężenia upadłości (LQ) 
oraz poziomu przedsiębiorczości w latach 2010–2015 (wartości średnie).
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Źródło: opracowanie własne.

Umiarkowaną zależność (R2=0,4979) zaobserwowano między poziomem przed-
siębiorczości a liczbą nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Bardzo 
zbliżony związek (R2=0,5125) odnotowano również między poziomem przedsię-
biorczości a liczbą wyrejestrowań.
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Podsumowanie

Badania wskazują, że zjawisko upadłości w Polsce nie jest jeszcze tematem szcze-
gółowo zbadanym. Największy problem stanowi brak kompletnych zintegrowanych 
danych na temat upadłości. Większość badaczy analizuje skalę bądź natężenie upa-
dłości na podstawie ogłoszonych upadłości, które są publikowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Jest to jednak bardzo niewielka część podmiotów gospodarczych, 
które stale utraciły zdolność do regulowania zobowiązań i są niewypłacalne zgod-
nie z definicją zawartą w ustawie Prawo upadłościowe. Często wnioski o upadłość 
są składane zbyt późno, przyczyną czego może być niewłaściwa interpretacja prze-
pisów zawartych w ustawie przez osoby zarządzające. Duża część wniosków jest 
odrzucana przez sąd z powodów formalnych bądź braku środków na pokrycie postę-
powania upadłościowego.

Uważa się, że upadłości przedsiębiorstw są naturalnym regulatorem w gospo-
darce. Podmioty nieefektywne, niemogące sprostać narastającej konkurencji upadają, 
by na ich miejsce przyszły nowe, innowacyjne jednostki gospodarcze dostosowane 
do wymogów rynku. Przeprowadzona analiza wykazała, że występuje bardzo duża 
zależność między liczbą ogłoszonych upadłości a nowo zarejestrowanymi podmio-
tami, związek ten jednak maleje wraz ze sposobem badania zjawiska upadłości oraz 
przedsiębiorczości w Polsce. Bardzo nikły związek między poziomem przedsiębior-
czości a natężeniem upadłości w poszczególnych województwach może zostać wytłu-
maczony na kilka sposobów:
a) Wielkość podmiotu. Najwięcej upadłości jest ogłaszanych w przypadku spółek 

handlowych, choć osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stano-
wią ponad trzy czwarte wszystkich podmiotów w Polsce. Analizując upadło-
ści w relacji do łącznej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw według formy 
organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, widać, że najwięcej procesów 
upadłościowych dotyczy spółek akcyjnych, prawie pięciokrotnie mniej spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością.

b) Branżowość. Z analizy upadłości według sekcji PKD 2007 wynika, że w zależności 
od branży niektóre podmioty są bardziej, a niektóre mniej narażone na upadłość. 
Wzmożoną liczbę ogłoszonych upadłości w porównaniu do łącznej liczby zare-
jestrowanych podmiotów obserwujemy w sekcji (C) Przetwórstwo przemysłowe 
oraz (F) Budownictwo. Z kolei są sekcje, w których pomimo stosunkowo dużej 
liczby zarejestrowanych podmiotów nie ogłoszono żadnej upadłości, jak np. (L) 
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

c) Lokalizacja. Branża często determinuje lokalizację biznesu. Zdarza się, że pod-
mioty z różnych powodów zmieniają miejsce rejestracji, co zdecydowanie utrudnia 
analizę poziomu przedsiębiorczości w poszczególnych regionach. Dla przykładu 
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Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S. A. w związku z problemami z podkarpackim 
UKS w 2015 r. zmieniły miejsce rejestracji na województwo mazowieckie. Swoją 
siedzibę zmieniło również wiele innych firm z Podkarpacia, np.: Marma Polskie 
Folie Sp. z o.o., Ventor Sp. z o.o. czy zakład produkcyjny folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.
Bardziej obszerne i szczegółowe badania pozwoliłyby lepiej zrozumieć zjawisko 

upadłości, by móc chronić gospodarkę przed jej negatywnymi skutkami. Zdaniem 
autora, z punktu widzenia regionalnej analizy upadłości, istotne wydaje się uwzględ-
nienie wszystkich wniosków o upadłość, w tym zbadanie najczęstszych powodów 
ich odrzucenia. Dodatkowo ciekawym kierunkiem badań jest analiza podmiotów 
w upadłości pod kątem zmiany siedziby rejestracji podmiotu.
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POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A UPADŁOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – UJĘCIE REGIONALNE

Streszczenie

Upadłości przedsiębiorstw niosą za sobą wiele skutków negatywnych dla gospodarki i społe-
czeństwa, wymagają ciągłych i szczegółowych badań. Celem artykułu jest analiza zależności 
pomiędzy poziomem przedsiębiorczości a natężeniem upadłości w Polsce w latach 2010–2015 
w przekroju regionalnym. Wskaźnik przedsiębiorczości określono przez podanie liczby pod-
miotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym. Województwa zakwalifikowano do jednej z czterech grup opisują-
cych poziom przedsiębiorczości od bardzo niskiego do wysokiego. Natężenie upadłości zba-
dano, wykorzystując współczynnik lokalizacji. Zidentyfikowano województwa o nadmiernej, 
przeciętnej lub poniżej przeciętnej koncentracji procesów upadłościowych. Zaobserwowano 
silną zależność liniową między liczbą podmiotów nowo zarejestrowanych a liczbą ogłoszo-
nych upadłości. Umiarkowany związek wykazano między wskaźnikiem przedsiębiorczości 
a liczbą upadłości. Z kolei zależność między poziomem przedsiębiorczości a natężeniem upa-
dłości w danym województwie była bardzo słaba.



172 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Ulyana Dzyuma-Zaremba   
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF 
ENTREPRENEURSHIP AND THE INTENSITY OF THE 
BANKRUPTCY OF COMPANIES IN POLAND

Abstract

Bankruptcy of enterprises have negative consequences for the economy and society. They 
require continuous and detailed research. The paper aims at examining the relationship 
between the level of entrepreneurship and the intensity of bankruptcy processes across Pol-
ish regions (voivodships) in 2010–2015. Entrepreneurship level was measured by the num-
ber of business entities registered in the National Official Register of the National Economy 
Entities (REGON) system per 1000 people of working age. The voivodships were classified 
into one of four groups describing the level of entrepreneurial activity from very low to high. 
The intensity of bankruptcy processes was determined using location quotient methodol-
ogy. The author identified the regions of excessive, average or below average concentration 
of analysed phenomenon. A strong linear relationship is observed between the rate of newly 
established enterprises and the scale of bankruptcy processes. A moderate relationship was 
demonstrated between the level of entrepreneurship and the number of bankruptcies. On 
the other hand, a weak relationship was observed between the level of entrepreneurial activ-
ity and the intensity of bankruptcy processes on a regional basis.

Key words: bankruptcy of enterprises, insolvency, location 
quotient coefficient, entrepreneurship, Poland


