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MIKROEKONOMETRIA FINANSOWA
W artykule przedstawiono krótkæ charakterystykú kierunków rozwoju dziedziny Þnansów oraz problemów i metod
zarzædzania Þnansami przedsiúbiorstw. Ponadto zaprezentowano podstawowe problemy zwiæzane z pojúciem mikroekonometrii Þnansowej i metodami stosowanymi w tej dziedzinie. Podjúto próbú zastosowania ekonometrycznych modeli przetrwania, które pozwalajæ okreħliè prawdopodobieēstwo dalszego trwania Þrmy. Analizú przeprowadzono dla
danych Þnansowych spóđek gieđdowych. Modele tego typu stosowane sæ równieľ w dziedzinie organizacji przemysđowej
(industrial organization).
Sđowa kluczowe: mikroekonometria Þnansowa, Þnanse przedsiúbiorstw, ryzyko, modele przetrwania.

FINANCIAL MICROECONOMETRICS
The article presents a brief description of developments in Þnance and the problems and methods of corporate Þnancial management. In addition, it presents the fundamental issues of Þnancial microeconometrics and methods used in
this Þeld. An attempt was made to apply econometric survival models, which determine the likelihood of continuation
of the company’s activity. The analysis was conducted for the Þnancial data of listed companies. Models of this type
are also used in the Þeld of industrial organization.
Key words: Þnancial microeconomics, corporate Þnance, risk, models of survival

1. CHARAKTERYSTYKA PRAKTYKI
I TEORII FINANSÓW PRZEDSIùBIORSTW
W Þnansach rozróľniane sæ trzy wzajemnie powiæzane ze sobæ obszary [1]:
– rynki pieniúľne i kapitađowe (banki, spóđki ubezpieczeniowe itd.),
– inwestowanie,
– zarzædzanie Þnansami przedsiúbiorstw.
W przypadku dziađalnoħci, polegajæcej na doradztwie
gospodarczym, najistotniejszym obszarem jest inwestowanie, które obejmuje:
– sprzedaľ (aktywów, przedsiúbiorstw),
– analizú poszczególnych papierów wartoħciowych (aktywów, przedsiúbiorstw),
– okreħlenie optymalnego portfela (aktywów, przedsiúbiorstw) dla danego inwestora.
We wczesnych latach 1990 zarzædzanie Þnansami
przedsiúbiorstw stađo siú oddzielnæ dziedzinæ nauki,
w której nacisk pođoľony zostađ na nastúpujæce zagadnienia:
– prawne aspekty đæczenia spóđek,
– tworzenie nowych Þrm,
– róľne rodzaje papierów wartoħciowych emitowanych
w celu pozyskania kapitađu.
W dziedzinie tej, kontynuowane sæ dwa trendy:
– umiúdzynarodowienie biznesu,
– zastosowania technik informacyjnych (takich jak np.
metody iloħciowe czyli statystyka i ekonometria).
Globalizacja dziađalnoħci gospodarczej, co wiæľe siú
z powstawaniem duľych baz danych oraz sieci informatycznych, powoduje wzrost zapotrzebowania na zastosowania róľnych metod iloħciowej analizy danych.

Podstawowym celem zarzædzania Þnansami przedsiúbiorstwa jest zdobywanie i wykorzystywanie funduszy, tak aby maksymalnie zwiúkszaè wartoħè Þrmy. Na
proces ten skđadajæ siú nastúpujæce dziađania:
– prognozowanie i planowanie,
– decyzje inwestycyjne i Þnansowe,
– koordynacja i kontrola,
– wykorzystywanie rynków pieniúľnych i kapitađowych.
Tradycyjnie, przedsiúbiorstwo dzielone jest na sferú
realnæ (dziađalnoħè operacyjna i inwestycyjna) oraz Þnansowæ (przychody i koszty Þnansowe, aktywa i pasywa), co odzwierciedlajæ sprawozdania Þnansowe
(bilans, rachunek wyników, rachunek przepđywów pieniúľnych).
Sfera realna, to proces wytwarzania obejmujæcy proces produkcyjny, polegajæcy na wykorzystaniu zasobów
ludzkich (zatrudnienie) i materialnych (majætek trwađy, inwestycje) w celu wytwarzania róľnego rodzaju
dóbr (produkcja), co wiæľe siú z ponoszeniem róľnego
rodzaju kosztów operacyjnych.
Sfera Þnansowa, to proces zmierzajæcy do zachowania równowagi Þnansowej, a zatem równowagi pomiúdzy aktywami (majætkiem) i pasywami (ļródđami
Þnansowania majætku).
Dotychczas przyjmowane byđo, ľe sfera Þnansowa samoczynnie dopasowuje siú do zmian w sferze realnej,
w której podstawowym celem jest inwestowanie powodujæce zwiúkszanie wartoħci posiadanych aktywów.
Wyrazem takiego podejħcia jest klasyczny rachunek
opđacalnoħci projektów inwestycyjnych, za pomocæ którego oceniane jest, czy projekt inwestycyjny podniesie
wartoħè przedsiúbiorstwa. Poza tym celami poħrednimi, sđuľæcymi celowi nadrzúdnemu sæ:
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– w okresie kilkudziesiúciu lat utrzymanie wysokiej
rentownoħci,
– w okresie kilku lat utrzymanie pđynnoħci Þnansowej.
W przedsiúbiorstwie moľe zatem wystúpowaè sytuacja, kiedy okresowo nie jest utrzymywana rentownoħè, zawsze jednak musi byè utrzymana pđynnoħè
Þnansowa. Z pđynnoħciæ Þnansowæ wiæľe siú pojúcie
kapitađu obrotowego (majætku obrotowego netto). W literaturze przedmiotu znane jest pojúcie cyklu kapitađu
obrotowego, który przedstawiono na rysunku 1.

Rozwiæzaniem tego równania jest wzór na wartoħè
sumy pieniúľnej otrzymanej po n okresach, jest to tzw.
(3)
Yn = Y0 (1 + r) n
n
Dzielæc obie strony równania przez (1 + r) otrzymywany jest wzór na wartoħè obecnæ rozpatrywanej kwoty:
Yn
(4)
Y0 =
(1 + r) n
W przypadku przedsiúbiorstwa analizowane sæ przepđywy pieniúľne, spodziewane w kaľdym z n okresów.
W zwiæzku z tym wzór na wartoħè obecnæ (NPV) przepđywów pieniúľnych (NCF), spodziewanych po zrealizowaniu inwestycji (INV) przybiera nastúpujæcæ postaè:
n

NPV =

/ (1NCF
+ r)

n
n

- INV

(5)

t=1

Rys. 1. Cykl kapitađu obrotowego (konwersji gotówki)
Fig. 1. Working capital (cash conversion) cycle

Zarzædzanie Þnansami przedsiúbiorstwa sprowadza
siú do trzech podstawowych zagadnieē:
– ryzyko i stopa dochodu,
– wartoħè pieniædza w czasie,
– wycena obligacji i akcji (aktywów).
Wspóđzaleľnoħè pomiúdzy ryzykiem, a stopæ dochodu
opisywana jest przez model wyceny aktywów kapitađowych (CAPM – Capital Assets Pricing Model), autorstwa H. Markowitza i W.F. Sharpe’a [2]. Równowaga
na rynku Þnansowym wyraľana jest przez nastúpujæce
równanie:
ri - b i (r m - rf ) = rj - b j (rm - rf )

(1)

gdzie:
ri – oczekiwana stopa dochodu z aktywa „i”,
rj – oczekiwana stopa dochodu z aktywa „j”,
ȕi – stopieē ryzyka zwiæzany z aktywem „i”,

ȕj – stopieē ryzyka zwiæzany z aktywem „j”,

Rachunek ten pokazuje ħcisđæ zaleľnoħè pomiúdzy
wartoħciæ i ryzykiem, które jest uwzglúdniane przez
zastosowanie stopy dyskontowej, przyjmowanej zwykle jako ħredni waľony koszt kapitađu. Skđadnikiem tej
stopy procentowej jest premia za ryzyko, której wzrost
zmniejsza wartoħè projektu inwestycyjnego.
Pojúcie zdyskontowanych przepđywów pieniúľnych
uľywane jest do wyceny dowolnych aktywów, wynikajæcej z przyszđych przepđywów ħrodków pieniúľnych.
Aktywa tego typu to miúdzy innymi przedsiúbiorstwa,
ħrodki Þnansowe, urzædzenia czy maszyny. Jeľeli
przedsiúbiorstwo jest spóđkæ akcyjnæ lub emituje obligacje i skupuje akcje innych przedsiúbiorstw, istotna
z punktu widzenia zarzædzania Þnansami jest równieľ
wycena takich papierów wartoħciowych.
Podstawowymi charakterystykami obligacji sæ:
wartoħè nominalna, wartoħè rynkowa, cena emisyjna
i termin wykupu. Obligacje sæ przedmiotem obrotu na
rynku pierwotnym i rynku wtórnym. Dochód z obligacji
moľe skđadaè siú z dochodu z róľnic kursowych oraz
dochodu z odsetek. W zaleľnoħci od rodzaju obligacji
odsetki naliczane sæ róľnymi metodami. W prospekcie
emisyjnym okreħlane sæ ħciħle dni, w których posiadanie obligacji daje prawo do otrzymania odsetek za dany
okres rozliczeniowy. Cena obligacji o stađym oprocentowaniu to suma zdyskontowanych do momentu kupna
obligacji przepđywów Þnansowych zwiæzanych z posiadaniem tego waloru. Równanie wyznaczajæce cenú obligacji o stađym oprocentowaniu wyglæda nastúpujæco:
n

rf – stopa dochodu z bezpiecznego aktywa,
rm – oczekiwana stopa dochodu z portfela aktywów
ryzykownych.
Przy zađoľeniu, ľe celem zarzædzania Þnansami
przedsiúbiorstwa jest wzrost jego wartoħci, podstawowæ kwestiæ jest jasny obraz analizy zdyskontowanych
przepđywów ħrodków pieniúľnych oraz ich wpđywu na
wartoħè Þrmy. Ze wszystkich pojúè i metod uľywanych w Þnansach najwaľniejsza jest wartoħè pieniædza
w czasie (analiza zdyskontowanych przepđywów pieniúľnych).
Metoda dyskontowania spodziewanych przepđywów
pieniúľnych wywodzi siú z metodyki stosowanej w rozwiæzywaniu równaē róľnicowych i pokazuje istotny
z punktu widzenia rozwoju przedsiúbiorstw rachunek
kumulacyjny. Zakđadajæc, ľe wzrost pewnej kwoty pieniúľnej Y zđoľonej na procent skđadany r, na t = 1, 2, 3,
…, n okresów (lat) opisuje nastúpujæce równanie:
Yn = (1 + r) Yn - 1

(2)

Po =

/ ; (1 +Or)
t=1

t

E+

Wn
(1 + r) t

(6)

gdzie:
O – pđacone odsetki w okresie t,
Wn – nominalna wartoħè obligacji,
n – okres ľycia obligacji,
r – rentownoħè do wykupu obligacji (stopa dyskontowa)
Akcje okreħlane sæ mianem papierów wartoħciowych
o zmiennym dochodzie, sæ one zbywalne, a obrót nimi
odbywa siú gđównie na gieđdzie papierów wartoħciowych. Notowania akcji umoľliwiajæ gieđdzie speđnienie
jej podstawowej funkcji, czyli wyceny akcji przedsiúbiorstw. Wartoħè akcji ustalana jest na podstawie zđoľonych zleceē, które wystawiane sæ przez inwestorów
z okreħlonym limitem ceny po jakiej majæ byè zawierane transakcje.
Do oceny opđacalnoħci inwestycji w akcje spóđek stosowane sæ dwie grupy metod: analiza techniczna i analiza fundamentalna. Pierwsza z nich dotyczy przede
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wszystkim transakcji spekulacyjnych (krótkoterminowych), a jej podstawæ sæ wykresy przedstawiajæce
zmiany cen i wolumenów obrotów na gieđdzie. Prawidđowoħci w ksztađtowaniu siú kursów akcji wykorzystywane sæ do przewidywania zmian trendów cenowych,
zanim ulegnæ one odwróceniu. O ile analiza techniczna
pozwala okreħliè moment kupna bædļ sprzedaľy akcji,
to analiza fundamentalna umoľliwia okreħlenie, czy
i które akcje naleľy kupowaè. Polega ona na badaniu
czynników ekonomicznych wpđywajæcych na kursy akcji. Jej celem jest szacowanie kursów akcji w przyszđoħci, identyÞkacja tych akcji, które sæ wyceniane na zbyt
wysokim lub zbyt niskim poziomie oraz ocena efektywnoħci lokaty kapitađu w akcje. W ramach analizy fundamentalnej uwzglúdniane sæ:
– analiza sektorowa,
– analiza sytuacyjna Þrmy,
– analiza Þnansowa Þrmy,
– analiza wskaļników Þnansowych i gieđdowych.
Wskaļniki Þnansowe konstruowane sæ na podstawie
sprawozdaē Þnansowych (bilans, rachunek wyników,
rachunek przepđywów pieniúľnych). Za najwaľniejsze
uznawane sæ:
– wskaļniki charakteryzujæce pđynnoħè Þnansowæ,
– wskaļniki zyskownoħci (rentownoħci),
– wskaļniki sprawnoħci zarzædzania,
– wskaļniki zadđuľenia.
Do wskaļników rynku kapitađowego zaliczane sæ
przede wszystkim:
– wskaļnik cena-dochody,
– wskaļnik pokrycia,
– wskaļnik relacji ceny rynkowej do wartoħci ksiúgowej majætku Þrmy,
– wskaļnik stopy dywidendy.
W zwiæzku z tym, ľe decyzje inwestycyjne dotyczæ
przyszđoħci, a zatem podejmowane sæ w warunkach
niepewnoħci, wđaħciwoħè takæ naleľy uwzglúdniè w procesie ich podejmowania.
W ostatecznoħci inwestora interesuje stopa zysku,
któræ otrzyma z zaangaľowanego kapitađu. Moľe ona
przyjmowaè w przyszđoħci róľne poziomy z okreħlonym
prawdopodobieēstwem. Obrazuje to oczekiwana stopa
zysku, dana nastúpujæcym równaniem:
m

E (R) =

/R p
i

i

(7)

i=1

E – operator wartoħci oczekiwanej,
Ri – i-ty moľliwy poziom stopy zysku,
pi – prawdopodobieēstwo osiægniúcia i-tej moľliwej
stopy zysku.
Akcje sæ papierami wartoħciowymi obarczonymi duľym ryzykiem, a za miarú tego ryzyka przyjmowana
jest wariancja oraz odchylenie standardowe. Stosunek odchylenia standardowego do oczekiwanej stopy
zysku nazywany jest wspóđczynnikiem zmiennoħci.
Wybór kierunków inwestowania na podstawie takiego
wspóđczynnika nosi nazwú zasady minimalnego ryzyka
wzglúdem zysku.
Inwestowanie zwykle polega na zakupie wielu papierów wartoħciowych, czyli portfela takich papierów.
Odpowiednia konstrukcja takiego portfela zmniejsza
ryzyko inwestowania. Struktura portfela powinna zapewniaè:
– maksymalizacjú dochodu,
– bezpieczeēstwo inwestycji,
– wysokæ pđynnoħè.
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W praktyce do wyznaczania zrównowaľonego (efektywnego) portfela akcji wykorzystywane sæ informacje
z przeszđoħci. W przypadku portfela dwóch akcji stopa
zysku oraz ryzyko wyznaczane sæ z nastúpujæcych wzorów:
E (R p) = k1 E (R1) + k2 E (R2)
Sp =

k12 s12 + k22 s22 + 2k1 s1 k2 s2 r12

(8)
(9)

gdzie:
E(Rp) – stopa zysku portfela dwóch akcji,
Sp – ryzyko (odchylenie standardowe) portfela
dwóch akcji,
k1 – udziađ wartoħciowy pierwszej akcji w portfelu,
k2 – udziađ wartoħciowy drugiej akcji w portfelu,
E(R1) – oczekiwana stopa zysku pierwszej akcji,
E(R2) – oczekiwana stopa zysku drugiej akcji,
s1 – odchylenie standardowe pierwszej akcji,
s2 – odchylenie standardowe drugiej akcji,
r12 – wspóđczynnik korelacji pomiúdzy pierwszæ i drugæ akcjæ.
Analogicznie moľna mówiè o portfelu inwestycyjnym
skđadajæcym siú z inwestycji rzeczowych (projektów inwestycyjnych), które mogæ byè zrealizowane w okreħlonym czasie. Do oceny takich inwestycji mogæ byè równieľ stosowane metody wyceny opcji.
Jeľeli chodzi o rozwój wspóđczesnej teorii Þnansów,
to moľna jæ przedstawiè w 5 najwaľniejszych zagadnieniach [3]:
1. Finansowanie i koszty agencji:
– model pokusy naduľycia (moral hazard),
– determinanty zdolnoħci kredytowej,
– zarzædzanie pđynnoħciæ i ryzykiem,
– Þnansowanie przy asymetrii informacyjnej,
– interakcje pomiúdzy Þnansami przedsiúbiorstwa, a
konkurencjæ na rynku produktów,
– manipulacja zyskami.
2. Monitorowanie pasywne i aktywne:
– koszty i korzyħci z czasowego wejħcia do Þrmy inwestorów spekulacyjnych,
– zmniejszenie pokusy naduľycia przez kredytobiorców.
3. Podejħcie z punktu widzenia praw kontroli (nadzoru):
– prawa kontrolne, a nadzór korporacyjny,
– przejúcia Þrm.
4. Konstrukcja kapitađu akcyjnego:
– popyt inwestorów na realizacjú swoich inwestycji.
5. Implikacje makroekonomiczne i ekonomia polityczna
Þnansów przedsiúbiorstw:
– racjonowanie kredytu, a aktywnoħè gospodarcza,
– realokacje kapitađu,
– kwestia istnienia zasobów wartoħci w gospodarce,
– instytucje i polityka publiczna.
Wħród 14 najwaľniejszych teorii Þnansów, jakie ogđoszono w ostatnich 50 latach wymieniane sæ [4]:
1. Teorie struktury kapitađu:
– teoria inwestycji Modiglianiego-Millera,
– teoria kosztów agencji,
– teoria wolnych przepđywów pieniúľnych,
– teoria kolejnoħci ļródeđ Þnansowania,
– statyczna teoria trade-off struktury kapitađu.
2. Teorie budľetowania kapitađowego i kosztów kapitađu wđasnego:
– teoria ekonomicznej wartoħci dodanej,
– model wyceny aktywów kapitađowych,
– teoria zdyskontowanych przepđywów pieniúľnych.
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3. Teorie wyceny aktywów:
– teoria efektywnoħci rynków kapitađowych (Fama
oraz Ball i Brown),
– model Blacka-Scholesa wyceny opcji.
4. Teorie zachowaē Þnansowych (Þnansów behawioralnych):
– teoria REMM (Resourceful, evaluative, maximizing
model)
5. Teorie Þnansów miúdzynarodowych:
– teoria liberalizacji Þnansowej,
– instytucjonalno-centryczna teoria Þnansów.

2. CHARAKTERYSTYKA METOD
MIKROEKONOMETRII FINANSOWEJ
ORAZ ICH PRAKTYCZNYCH
ZASTOSOWAĒ
Model mikroekonometryczny to zwykle model jednorównaniowy, opisujæcy wybranæ kategoriú, obserwowanæ za pomocæ mikrodanych. Zmiennæ objaħnianæ moľe
byè np. sprzedaľ, albo „zmiana prezesa zarzædu w ciægu kwartađu”. W drugim przypadku stosowane sæ tzw.
zmienne zero-jedynkowe. Mikrodane moľna zatem podzieliè na iloħciowe i jakoħciowe [5]:
1. Mikrodane iloħciowe: dyskretne lub ciægđe:
– zakres nieograniczony,
– zakres ograniczony: ograniczone zmienne zaleľne,
zmienne czasu trwania (przeľycia), zmienne licznikowe.
2. Mikrodane jakoħciowe:
– dwumianowe,
– wielomianowe nieuporzædkowane,
– wielomianowe uporzædkowane.
Przykđadem modelu czasu trwania jest model prawdopodobieēstwa istnienia Þrmy w ciægu roku t pod warunkiem dotrwania do roku t. Zmiennymi objaħniajæcymi sæ wielkoħè Þrmy, wydatki na reklamú, strategia
B+R, wydajnoħè, intensywnoħè eksportu, forma prawna, udziađ kapitađu zagranicznego.
Modele mikroekonomiczne zwykle budowane sæ
z wykorzystaniem bardzo duľych zbiorów danych (kilka tysiúcy obserwacji). Ich podstawowe rodzaje, to:
1. Modele regresji wielorakiej.
2. Modele zmiennych ograniczonych:
– regresja uciúta,
– model tobitowy,
– dwugraniczny model tobitowy,
– model doboru próby.
3. Modele licznikowe:
– model regresji Poissona,
– model rozkđadu ujemnego dwumianowego.
4. Modele czasu trwania.
5. Modele dwumianowe:
– liniowy model prawdopodobieēstwa,
– model logitowy i model probitowy,
– komplementarny model log-log.
6. Modele zmiennych wielomianowych nieuporzædkowanych:
– wielomianowy model logitowy i probitowy,
– warunkowy model logitowy,
– zagnieľdľony model logitowy,
– mieszany model logitowy.
7. Modele zmiennych wielomianowych uporzædkowanych:
– uporzædkowany model logitowy i probitowy,
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– uogólniony model uporzædkowany,
– model danych sekwencyjnych.
8. Modele efektów oddziađywania.
Najogólniej model mikroekonometryczny, dla „k”
zmiennych objaħniajæcych oraz i = 1, 2, …, n obserwacji, moľe zostaè zapisany w nastúpujæcej formie:
(10)
yi = xi b = b0 + b1 x1i + b2 x2i + ... + b k xki
przy czym po lewej stronie równania wystúpuje, albo
sama zmienny „y”, albo jej przeksztađcenie, np. prawdopodobieēstwo tego, ľe y = 1 (1 – to np. zmiana prezesa zarzædu w ciægu kwartađu).
Na szczególnæ uwagú zasđugujæ dwa zagadnienia mikroekonometrii Þnansowej:
– modelowanie zagroľenia Þnansowego i bankructwa
(upadđoħci),
– mikroekonometria ujawnieē.
Pierwsze zagadnienie jest najbardziej popularnym
tematem badaē w dziedzinie mikroekonometrii. Zagroľenie Þnansowe zwykle poprzedza upadđoħè. Metody
badawcze stosowane sæ w celu najlepszego prognozowania kolejnych stanów zagroľenia, aľ do wystæpienia
stanu upadđoħci.
W nurcie tym, na uwagú zasđugujæ modele przeľycia
Þrmy, które sæ bardzo popularne w literaturze z zakresu industrial organization. Metody takie sæ okreħlane
jako duration analysis lub survival analysis. Trwanie
Þrmy badane jest za pomocæ prawdopodobieēstwa
tego, ľe Þrma o okreħlonych charakterystykach przestaje dziađaè w danym roku t pod warunkiem, ľe doľyđa
do roku t.
W dalszej czúħci artykuđu podjúto próbú zastosowania
tzw. analizy przeľycia (trwania) Þrmy, która jest jednæ
z metod mikroekonometrii Þnansowej. Badania z zastosowaniem tej metody, po odpowiednim uzupeđnieniu
baz danych, mogæ sđuľyè jako narzúdzie wspomagajæce
tworzenie zasad dobrych praktyk w dziedzinie corporate governance. Mogæ równieľ sđuľyè jako narzúdzie
wspomagajæce np. analizú ryzyka inwestycyjnego lub
wycenú przedsiúbiorstw. Analiza przeľycia ma swoje
ļródđa w naukach przyrodniczych, a jej podstawowymi
zmiennymi sæ czas i prawdopodobieēstwo przeľycia.
Do cech charakterystycznych tej metody naleľæ:
– sugerowana liczebnoħè próby uczæcej wynosi przynajmniej 30 obiektów,
– modelem prognozowania upadđoħci jest równanie
funkcji przeľycia oszacowane na podstawie próby,
– zmiennæ objaħnianæ jest prawdopodobieēstwo przeľycia (przetrwania) przedsiúbiorstwa,
– istnieje moľliwoħè uwzglúdnienia czasu trwania,
– nie sæ przyjmowane zađoľenia o rozkđadach zmiennych
niezaleľnych oraz o rozkđadzie czasu przetrwania,
– prognozowanie upadđoħci polega na klasyÞkowaniu
obiektów na podstawie wartoħci funkcji przetrwania.
Modele czasu trwania (przeľycia) Þrm sæ doħè popularne w analizach z zakresu industrial organization.
Jest to czúħè ekonomii, która zajmuje siú strukturæ zaleľnoħci pomiúdzy zachowaniem Þrm i rynkami na których dziađajæ, a takľe interakcjami pomiúdzy Þrmami.
Trwanie Þrmy badane jest za pomocæ prawdopodobieēstwa tego, ľe Þrma o okreħlonych charakterystykach przestaje dziađaè w roku t pod warunkiem, ľe dotrwađa do roku t. Prawdopodobieēstwo to dla mađych
przyrostów czasu t moľe byè uznane jako wartoħè tzw.
funkcji hazardu.
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Najwaľniejszæ zmiennæ w takiej analizie jest czas
trwania, od utworzenia Þrmy do zakoēczenia jej dziađalnoħci. Jest to nieujemna zmienna losowa T, która
w ekonomii jest zwykle zmiennæ dyskretnæ. Analizú
prowadzono przy zađoľeniu czasu ciægđego. Przyjúto nastúpujæce oznaczenia:
F(t) – dystrybuanta zmiennej T,
dF (t) – funkcja gústoħci zmiennej T,
f (t) =
dt
Pr (T # t) = F (t) – prawdopodobieēstwo tego, ľe czas
trwania jest nie dđuľszy niľ t,
S (t) = Pr (T > t) = 1 - F (t) – funkcja przeľycia, prawdopodobieēstwo tego, ľe czas trwania jest dđuľszy od t,
maleje monotonicznie od jednoħci do zera.
Funkcja hazardu deÞniowana jest nastúpujæco:
Pr (t # T < t + Dt | T $ t)
f (t)
=
S (t)
Dt
Dt " 0

m t = lim
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(12)

m (t | x, b) = m o (t) z (x, b)
gdzie:

Ȝo(t) – jest tzw. hazardem bazowym, búdæcym
jedynie funkcjæ czasu,
z (x, ȕ) – jest funkcja zmiennych X (objaħniajæcych),
które moľna przyjmowaè jako stađe lub
zmienne w czasie.
Wszystkie warunkowe funkcje hazardu m (t | x, b)
sæ proporcjonalne do hazardu bazowego, z czynnikiem
skalujæcym z (x, ȕ), który nie jest jawnæ funkcjæ czasu.
Dla czynnika tego najczúħciej wybierana jest funkcja
wykđadnicza:
(13)

z (x, b) = exp (x'b)

Wielkoħè exp(ȕm) nosi nazwú wspóđczynnika ryzyka.
Estymacji parametrów ȕ moľna dokonywaè metodæ
najwiúkszej wiarygodnoħci (bez koniecznoħci jednoczesnej estymacji funkcji hazardu bazowego).
Analizie poddano spóđki, których akcje notowane sæ
na Warszawskiej Gieđdzie Papierów Wartoħciowych.
Wybrano przedsiúbiorstwa, w przypadku których zđoľono wniosek o ogđoszenie upadđoħci. Zebrano dane
o podstawowych wskaļnikach Þnansowych w takich
spóđkach, za rok poprzedzajæcy zđoľenie wniosku.
W przypadku braku danych dla takiego okresu, wykorzystano ostatnie publikacje sprawozdaē Þnansowych.
Zebrane dane przedstawiono w tabeli 1.

(11)

Wartoħè funkcji hazardu do chwilowe (dla mađych
ǻt) prawdopodobieēstwo wyjħcia z danego stanu pod
warunkiem doľycia do czasu t. Ksztađt funkcji hazardu moľe byè okreħlony za pomocæ pewnych zađoľeē, na
ogóđ ustalany jest jednak za pomocæ determinant czasu
trwania, czyli zmiennych objaħniajæcych.
Najbardziej popularnymi modelami w tej dziedzinie sæ modele proporcjonalnych hazardów Coxa
(CPH: Cox Proportional Hazard). W modelu takim
zakđadane jest, ľe warunkowa funkcja hazardu, o postaci:

Tabela 1. Dane dla spóđek gieđdowych, w przypadku których zđoľono wniosek o ogđoszenie upadđoħci

Trwanie
w miesiæcach

Upadđoħè

Marľa zysku
operacyjnego

Marľa zysku
netto

Wskaļnik
pđynnoħci
bieľæcej

Wskaļnik
pđynnoħci
szybkiej

Cykl
konwersji
gotówki

Stopa
zadđuľenia

Dđug/EBITDA

Nazwa

Data zđoľenia
wniosku

Nr

Data
sprawozdania

Table 1. Data for listed companies for which a bankruptcy petition was Þled

t0

t

D

U

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

1

RAFAKO

2012-12-30 2013-11-30

335

1

9,90%

0,70%

1,1

1,07

-17,6

68,10%

2

Motor Trade
Company SA

2011-12-30 2013-11-29

700

1

12,10%

1,30%

1,17

0,32

19,3

47,60% 10,7

3

BGE SA

2012-12-30 2013-11-20

325

1

-3,50%

-3,50%

1,59

1,05

4,4

38,70%

4

OEM SA

2011-12-30 2013-11-15

686

1

0,00%

7,90%

0,85

0,84

-103,5

74,70% 73,3

2012-12-30 2013-11-04

309

1

-6,10%

-5,30%

0,94

0,93

-136,3

90,20% -12,1

2012-12-30 2013-10-16

290

1

-26,60%

-35,80%

0,97

0,87

-29,5

99,50%

81,2

35,90% -14,7

5
6

Mostostal Warszawa
SA
Polimex Mostostal
SA

7

KC SP SA

2010-12-30 2013-10-09 1014

1

-18,10%

-20,60%

2,16

2,12

8

MEW SA

2012-12-30 2013-08-13

1

-0,70%

-50,30%

0,33

0,33

9

Richter Med. SA

226

7,3

-6,1

-3,4

64,20%

-1,3

2011-12-30 2013-01-31

398

1

-15,10%

-17,90%

0,83

0,44

-39,4

91,60%

-6,2

10 Sobet SA

2011-12-30 2012-12-21

357

1

7,50%

0,90%

1,07

0,37

0,7

81,60%

9,1

11 Invest Remex SA

2011-12-30 2012-12-21

357

1

9,80%

3,00%

1,79

1,53

-25,4

78,40%

8,5

12 Euromark Polska SA 2011-12-30 2012-11-30

336

1

1,40%

-0,40%

1,66

0,54

110

48,20%

8,4

13 Synkret SA

2011-12-30 2012-11-29

335

1

5,40%

3,00%

1,04

0,95

-66,8

81,80%

8,5

14 Cool Marketing SA

2011-12-30 2012-11-29

335

1

-23,70%

-25,00%

1,15

0,98

21

61,20%

-2,2

15 Partex SA

2011-12-30 2012-11-15

321

1

-24,40%

-21,00%

1,24

0,61

53,7

66,50%

-2,2

16 Polskie Jadđo SA

2011-12-30 2012-09-28

273

1

11,30%

10,10%

0,19

0,17

-206,8

52,00%

17

17 Alterco SA

2011-12-30 2012-09-25

270

1

45,70%

14,60%

5,05

5,05

95

18 M Development SA

2011-12-30 2012-07-23

206

1

-16,90%

0,40%

4,48

2,32

619,9

34,20% 10,8
15,80%

-3,6
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19 ABM Solid SA

2011-12-30 2012-06-28

181

1

-8,20%

-10,30%

0,71

0,61

-63

85,70%

-8,6

20 Budostal 5 SA

2010-12-30 2011-12-30

365

1

6,90%

2,70%

0,87

0,66

-76,2

81,60%

4,9

21 FH Jago SA

2010-12-30 2011-11-02

307

1

-20,30%

-23,00%

0,64

0,52

-66,1

72,90%

-4,4

22 Advadis SA

2010-12-30 2011-10-14

288

1

-7,80%

-8,60%

0,82

0,51

-13,4

49,00%

-2,7

23 Drewex SA

2010-12-30 2011-09-30

274

1

-15,40%

-18,20%

0,92

0,2

-12,7

62,80%

-5,9

Triton Development
24
SA

2010-12-30 2011-09-14

258

1

10,20%

31,00%

3,1

2,86

7,3

1,70%

3,5

25 URSUS SA

2010-12-30 2011-06-29

181

1

0,00%

-1,50%

1,17

0,43

23,4

51,90% 15,1

26 Promet SA

2010-12-30 2011-06-28

180

1

0,20%

1,30%

1,85

1,82

-1,6

47,10% 18,3

27 Pol Aqua SA

2009-12-30 2010-11-26

331

1

-8,20%

-9,40%

1,41

1,41

-25,5

43,50%

-8,2

28 ZO Bytom SA

2009-12-30 2010-11-24

329

1

-10,40%

-16,40%

1,21

0,5

32,6

50,90%

-8,7

Korporacja
29
Budowlana DOM SA

2008-12-30 2010-10-29

668

1

3,20%

4,20%

1,27

1,27

-63,8

11,00%

6,1

30 Huta Irena SA

2009-12-30 2010-09-17

261

1

-16,80%

-30,10%

0,53

0,33

-176,8

92,00% -29,9

6,90%

2,00%

1,46

1,25

12,5

41,60% 16,1

-90,10% -169,90%

1,94

1,62

-30,6

72,20%

31 Makrum SA

2009-12-30 2010-07-30

212

1

32 Swarzúdz SA

2009-12-30 2010-05-19

140

1

33 Techmex SA

2008-12-30 2009-10-05

279

1

-1,00%

2,20%

1,1

0,78

-23,5

57,60% -65,4

34 Mostostal Export SA

2008-12-30 2009-08-13

226

1

-3,20%

22,80%

1,83

1,42

47,4

34,10% -23,5

35 Hydrapres SA

2008-12-30 2009-08-03

216

1

-5,30%

-5,10%

1,5

1,15

19,8

32,50% 25,2

36 Redan SA

2008-12-30 2009-07-31

213

1

-7,30%

2,30%

1,6

0,76

37 ZNTK Đapy SA

2008-12-30 2009-06-19

171

1

19,00%

-22,00%

0,38

0,08

-102,1

78,30%

-4,2

38 Monnari Trade SA

2008-12-30 2009-05-22

143

1

4,30%

-12,80%

0,95

0,3

-19,4

67,30%

8,4

39 Vistula SA

2008-12-30 2009-04-10

101

1

-34,40%

-52,40%

0,51

0,15

-292

66,90%

-5,2

40 Krosno SA Tarnów

2008-12-30 2009-03-04

64

1

-33,20%

-58,20%

0,35

0,17

-254,5

110,40%

-4,5

Maksymalny okres przeľycia wynosiđ 1014 dni.
Funkcja hazardu moľe zatem informowaè o tym, jakie
parametry majæ najsilniejszy zwiæzek z przetrwaniem
Þrmy w okresie 34 miesiúcy (okođo 3 lat) od daty zđoľenia wniosku o upadđoħè. W tabeli 2 przedstawiono oszacowane parametry funkcji hazardu. Wynika z nich, ľe:
– hazard upadđoħci zwiæzany z niskæ marľæ zysku operacyjnego (x1) wynosi 0,13,
– hazard upadđoħci zwiæzany z marľæ zysku netto (x2)
wynosi 0,51,
– hazard upadđoħci zwiæzany z niskim wskaļnikiem
pđynnoħci bieľæcej (x3) wynosi 19,3,
– hazard upadđoħci zwiæzany z niskim wskaļnikiem
pđynnoħci szybkiej (x4) wynosi 0,14,
– hazard upadđoħci zwiæzany ze zbyt dđugim cyklem
konwersji gotówki (x5) wynosi 0,98,
– hazard upadđoħci zwiæzany z wysokæ stopæ zadđuľenia (x6) wynosi 0,88,
– hazard upadđoħci zwiæzany z niskim pokryciem dđugu przez EBITDA (x7) wynosi 0,99.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ľe istotne statystycznie (na poziomie 1%), sæ parametry x3 i x5. Moľna
zatem stwierdziè, ľe wzrost wartoħci tych dwóch parametrów, wiæľe siú ze zmniejszeniem prawdopodobieēstwa przeľycia w okresie 3 lat. Wyniki mogæ siú wydawaè zaskakujæce, ale mogæ ħwiadczyè o problemach
w ħciæganiu naleľnoħci lub narastaniu zapasów wyrobów gotowych, co formalnie moľe podnosiè wartoħè majætku obrotowego, a zatem równieľ poziom wskaļnika
pđynnoħci i wydđuľaè cykl konwersji gotówki.
Na rysunku 2 przedstawiono funkcjú przeľycia,
z której wynika, ľe mniej niľ 25% Þrm moľe przetrwaè
okres 400 dni od dnia zđoľenia wniosku o upadđoħè.

-1,1

51,20% -12,1

Rys. 2. Funkcja prawdopodobieēstwa przeľycia
Fig. 2. Survival likelihood function

Innæ formæ przedstawienia tej zaleľnoħci jest funkcja
przetrwania przedstawiona na rysunku 3.
Oszacowane funkcje hazardu (wygđadzone) przedstawiono na rysunku 4. Z analizy tej wynika, ľe hazard
wykazuje zachowania cykliczne. Maksymalne wartoħci wystúpujæ w okresie okođo 300, 700 i 1000 dni od
momentu opublikowania rocznych sprawozdaē Þnansowych.
Z powyľszej analizy wynika, ľe w badanej grupie
spóđek gieđdowych prawdopodobieēstwo przeľycia od
chwili opublikowania rocznego sprawozdania Þnansowego roħnie gđównie ze wzglúdu na wzrost wskaļników
pđynnoħci Þnansowej oraz wydđuľanie cyklu konwersji
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Tabela 2. Wyniki estymacji funkcji hazardu
Table 2. Results of hazard function estimation

gotówki. Moľe to ħwiadczyè o problemach w ħciæganiu
naleľnoħci.

3. WNIOSKI
W artykule przedstawiono obszar badaē naukowych
i zastosowaē praktycznych nazywany mikroekonometriæ Þnansowæ. Obszar ten obejmuje miúdzy innymi
prace z dziedziny Corporate Governance (Đadu Korporacyjnego, Nadzoru Wđaħcicielskiego). Jest to dziedzina
wiedzy đæczæca ekonomiú, zarzædzanie i prawo cywilne.
Szeroka deÞnicja tego pojúcia obejmuje system praw
i zasad sterujæcych funkcjonowaniem Þrmy.
Pierwsze polskie zasady đadu korporacyjnego zostađy
opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk i dotyczæ
one gđównie spóđek gieđdowych. Duľe Þrmy doradcze,
takie jak np. Deloitte oferujæ juľ usđugi w zakresie đadu
korporacyjnego i ustanawiania zasad dobrych praktyk.
Jest to zatem dziedzina, w której Instytut Metalurgii
Ľelaza moľe konkurowaè na rynku producentów wyrobów hutniczych.
W dziedzinie metodyki stosowanej w mikroekonometrii Þnansowej rozwijane sæ gđównie dwa zagadnienia:
– modelowanie zagroľenia Þnansowego i bankructwa
(upadđoħci),
– mikroekonometria ujawnieē.
W artykule podjúto próbú zastosowania tzw. analizy
przetrwania Þrmy, która moľe sđuľyè jako narzúdzie
wspomagajæce tworzenie zasad dobrych praktyk czy
analizú ryzyka inwestycyjnego. Modele czasu przetrwania sæ doħè popularne w analizach z zakresu industrial
organization. Jest to czúħè ekonomii, która zajmuje
siú strukturæ zaleľnoħci pomiúdzy zachowaniem Þrm
i rynkami na których one dziađajæ, a takľe interakcjami pomiúdzy Þrmami.

Rys. 3. Funkcja prawdopodobieēstwa upadđoħci
Fig. 3. Failure likelihood function

Rys. 4. Funkcja hazardu
Fig. 4. Hazard function
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