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ABSTRAKT 
 

Od ponad 50 lat do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw banki i inwestorzy wykorzystują modele 

prognozowania ryzyka upadłości. Kryzysy gospodarcze z udziałem gigantycznych firm są obecnie coraz 

częstsze, dlatego rozwój tych modeli intensywnie wzrósł. Ponadto postęp w dziedzinie informatyki oferuje 

nowe narzędzia, które można zastosować do prognozowania finansowego. Dzięki temu modele te mogą 

również stanowić narzędzia wspomagające process decyzyjny w firmach. Kolejną ważną kwestią jest 

utrudniona dostępność do danych finansowych upadłych podmiotów gospodarczych. Z tego powodu, w 

literaturze wciąż istnieje ograniczona liczba modeli skupiających się na mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Stąd, konieczne są badania ukierunkowane na prognozowanie ryzyka upadłości 

mikro, małych i średnich firm. 

Dlatego też, celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest opracowanie modeli prognozowania ryzyka 

upadłości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Grecji. Próba badawcza składa się ze 100 

bankrutów i 100 niebankrutów mikro, małych i średnich firm prywatnych. Spółki te zostały dobrane w pary 

(bankrupt i niebankrut) ze względu na rodzaj działalności, wielkość aktywów oraz rok badanego 

sprawozdania finansowego. W Grecji są tylko trzy badania poświęcone tej tematyce, w których zebrano 

dane od ponad 61 upadłych firm. Wszystkie te badania poświęcone zostały prognozowaniu ryzyka 

upadłości dużych spółek.  

Autorka rozprawy obliczyła łącznie 50 wskaźników finansowych dla 200 firm dla trzyletniego okresu 

analizy. Dodatkowo zbadała dwa różne podejścia do wyboru zmiennych diagnostyczynych i cztery różne 

techniki do opracowania modeli prognozowania upadłości. Łącznie oszacowała osiem modeli. W 

pierwszym podejściu badawczym wykorzystała opinie ekspertów do wyboru zmiennych wejściowych, a w 

drugim wariancie badawczym zastosowała podejście statystyczne. Oprócz porównania wpływu sposobu 

doboru zmiennych diagnostycznych na efektywność opracowanych modeli porównała również wpływ 

zastosowanych technik statystycznych i sztucznej inteligencji na skuteczność modeli. 

Model sieci neuronowej zapewnił najwyższą skuteczność prognozy, a zestaw zmiennych 

diagnostycznych ustalonych za pomocą podejścia statystycznego zapewnił dalszą poprawę dokładności 

predykcyjnej modelu sztucznej inteligencji. Na podstawie otrzymanych wyników, w obu podejściach 

badawczych w rozprawie doktorskiej, wykazano dużą użyteczność wskaźników płynności finansowej oraz 

dźwigni finansowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw.  
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