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Zastosowanie ensemble klasyfikatorów do oceny ryzyka upadłości…

Wstęp
Udzielanie kredytów przedsiębiorstwom, czyli klientom korporacyj-

nym, jest jednym z podstawowych rodzajów działalności banków i insty-
tucji kredytowych. Działalność ta, jak każda inna forma działalności ban-
ków związana z pożyczaniem pieniędzy, obarczona jest dużym ryzykiem, 
wynikającym z tego, że przedsiębiorstwo w przyszłości może nie być 
w stanie zrealizować zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Istniejące 
realne potencjalne ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa może spowodo-
wać sytuację, gdy udzielony kredyt zostanie z punktu widzenia banku 
stracony. Z tych powodów zostały opracowane, i w dalszym ciągu są 
udoskonalane, liczne metody i modele przewidywania oraz wczesnego 
ostrzegania przed potencjalnym ryzykiem upadłości przedsiębiorstw 
(klientów korporacyjnych banków).

W literaturze przedmiotu, zarówno polskiej, jak i światowej, można 
znaleźć wiele publikacji poświęconych tej problematyce. Pierwsze prekur-
sorskie wyniki badań nad ryzykiem upadłości przedsiębiorstw w warun-
kach polskich omawiają prace [Mączyńska, 1994; Pogodzińska, Sojak, 1995, 
s. 53–61]. Później wielu innych autorów przyczyniło się do rozwoju modeli 
oraz popularyzacji wyników badań z tej tematyki w Polsce. Istotny wkład 
w tym zakresie wniosła monografia [Hadasik, 1998].

Do analizy i oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw stosuje się obecnie 
liczne klasyczne modele oparte o metody statystyczne, a także metody 
niestatystyczne tzw. sztucznej inteligencji. Do najczęściej stosowanych 
klasycznych metod przewidywania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw 
należy wymienić: analizę dyskryminacyjną [Gajdka, Stos, 1996, s. 59–63], 
uogólnione modele liniowe (Generalized Linear Models – GLM), w tym: 
regresję logitową oraz probitową [Brożyna i inni, 2016, s. 80–102], drzewa 
klasyfikacyjne [Lasek, 2007, s. 59–69], metodę k-najbliższych sąsiadów, sieci 
neuronowe: np. perceptrony wielowarstwowe MLP czy też sieci Koho-
nena [Korol, 2013, s. 22–30], metodę wektorów nośnych: Support Vector 
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Machines – SVM [Pisula i inni, 2015, s. 7–21], Naive-Bayes klasyfikatory 
i inne. Z punktu widzenia zastosowań praktycznych bardzo ważne jest, aby 
stosowane model posiadały jak najlepsze własności klasyfikacyjne, a tym 
samym posiadały jak najlepszą efektywność i skuteczność w rozpoznawa-
niu przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. W celu poprawy skuteczno-
ści klasyfikacyjnej stosowanych modeli z dużym powodzeniem stosuje się 
ostatnio tzw. zespołowe klasyfikatory typu ensemble. Są to techniki mające 
na celu łączenie różnych indywidualnych autonomicznych modeli klasyfi-
kacyjnych w celu znacznej poprawy ich skuteczności. W literaturze świa-
towej można znaleźć bardzo dużo publikacji opisujących teorię i praktykę 
zastosowania tego typu podejścia np. [Fedorova i inni, 2013, s. 7285–7293], 
jednak brak jest publikacji z tego zakresu w literaturze polskiej.

W artykule przedstawiono wyniki autorskich badań dotyczących moż-
liwości wykorzystania technik ensemble klasyfikatorów do oceny ryzyka 
upadłości firm z sektora produkcyjnego działających na Podkarpaciu. 
Analizowane modele klasyfikatorów typu ensemble zostały wykorzystane 
do oszacowania prawdopodobieństwa upadłości w rocznym horyzon-
cie czasu (dla roku 2016) dla 144 przedsiębiorstw sektora produkcyjnego 
z województwa podkarpackiego i oceny ryzyka ich upadłości.

1. Klasyfikatory ensemble i ich zastosowanie do oceny ryzyka 
upadłości przedsiębiorstw

Główna idea metodologii klasyfikatorów zespołowych (tzw. ensembles 
of classifiers) polega na zwiększaniu efektywności klasyfikacyjnej (zdolności 
dyskryminacyjnej w poprawnym rozróżnianiu prognozowanych klas) dla 
stosowanych bazowych klasyfikatorów indywidualnych, poprzez odpo-
wiednie agregowanie lub ważenie wyników klasyfikacji dla poszczegól-
nych modeli składowych, w celu uzyskania klasyfikatorów wynikowych 
o jak najlepszych własnościach (przewyższających wszystkie klasyfikatory 
bazowe). Model funkcjonowania klasyfikatorów grupowych typu ensemble 
przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Schemat funkcjonowania klasyfikatorów grupowych typu 
ensemble
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Źródło: Opracowanie własne.
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Wyczerpujący opis metodologii oraz charakterystykę zespołowych kla-
syfikatorów ensemble, a także ich klasyfikację i możliwości praktycznych 
zastosowań można znaleźć w monografiach: [Zhang, Ma, 2012; Zhou, 2012]. 
W praktyce stosowania tej metodologii stosuje się najczęściej trzy typy 
podejść: boosting, bagging oraz stacking. Terminologia klasyfikatorów ensem-
ble typu boosting odnosi się do szerokiej klasy metod i algorytmów, które 
potrafią wzmocnić „słabe klasyfikatory” i zamienić je na „klasyfikatory 
silne” (o bardzo dobrych własnościach klasyfikacyjnych zbliżonych do per-
fekcyjnych). Przykładem tego typu podejścia jest algorytm adaptacyjnego 
boostingu AdaBoost [Freund, Schapire, 1997, s. 119–139]. Jako klasyfikatory 
składowe stosuje się tutaj klasyfikatory tego samego typu, np. wzmac-
niane drzewa klasyfikacyjne. Określenie kolejnej klasy metod ensemble, 
a więc bagging, pochodzi od angielskiego skrótu Bootstrap AGGregatING 
[Breiman, 1996, s. 123–140]. Metodologia ta wykorzystuje techniki bootstra-
powego próbkowania do uzyskania podzbiorów uczących dla składowych 
klasyfikatorów oraz stosuje najczęściej tzw. strategie głosowania (voting) 
dla agregowania ich wyjściowych klasyfikacji: np. majority voting, plurality 
voting, weighted voting lub soft voting. Jako klasyfikatory składowe stosuje się 
tutaj także klasyfikatory tego samego typu, np. losowy las (random forest). 
Trzecią grupę metod ensemble stanowią tzw. metody kombinowane dla 
wyników klasyfikacji klasyfikatorów składowych. Do grupy tych metod 
zalicza się: podejście typu averaging, czyli proste lub ważone uśrednia-
nie wyników, podejście typu voting z wykorzystaniem strategii głosowa-
nia oraz podejście typu stacking. W metodologii ensemble typu stacking 
[Wolpert, 1992, s. 241–259] stosuje się podejście kombinacyjne, w którym 
bazowe klasyfikatory (tzw. 1 poziomu) są trenowane na próbach losowych, 
a następnie ich wyniki klasyfikacji (ich funkcje klasyfikacyjne) są wyko-
rzystywane jako próby uczące dla meta-klasyfikatora (tzw. 2 poziomu) 
i agregowane w klasyfikacje wynikowe.

2. Metody doboru zmiennych diagnostycznych w zagadnieniach 
klasyfikacyjnych

Bardzo istotnym problemem występującym w zagadnieniach klasyfika-
cyjnych, w tym w szczególności w zagadnieniach przewidywania zagroże-
nia upadłością (zagrożenia niedopełnienia zobowiązań spłaty kredytowej) 
dla przedsiębiorstw, jest problem wyboru właściwego podzbioru zmien-
nych predykcyjnych, tzw. feature selection problem [John i inni, 1994, s. 121–
129; Jović i inni, 2015, s. 1200–1205]. Metody doboru najlepszego podzbioru 
potencjalnych zmiennych diagnostycznych dla zagadnień klasyfikacyjnych 
można ogólnie podzielić na dwa podstawowe typy: metody filtracyjne 
(filter methods) oraz tzw. metody typu wrapper (wrapper methods). Metody 
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filtracyjne polegają na wyborze zmiennych o jak najlepszych zdolnościach 
predykcyjnych, niezależnie od klasyfikatora, pomijając tym samym ich 
wzajemne oddziaływanie z klasyfikatorem. Są to najczęściej techniki jedno-
wymiarowe (univariate filters), w których każda zmienna jest rozpatrywana 
oddzielnie i rangowana względem ustalonej miary efektywności (jakości) 
klasyfikacyjnej, pomija się tym samym możliwe współzależności z innymi 
predyktorami, co może prowadzić do gorszych wyników. Pozbawione 
tej niedogodności są metody filtrowania wielowymiarowego (multivariate 
filters), które oszacowują potencjalną zdolność predykcyjną całych wejścio-
wych podzbiorów czynników. Metody typu wrapper są technikami, które 
analizują możliwe podzbiory predyktorów oraz ustalają ich efektywność 
oddziaływania na zmienną zależną modelu na podstawie: przyjętego algo-
rytmu poszukiwania (search algorithm), najlepszego podzbioru zmiennych 
i zastosowanej metody klasyfikacji. Aby przeszukać wszystkie podzbiory 
predyktorów, algorytm poszukiwania jest jakby owijany (wrapped) wokół 
modelu klasyfikacyjnego, stąd też pochodzi nazwa tej grupy metod.

Spośród metod filtracyjnych z grupy metod jednowymiarowych tech-
nik doboru zmiennych predykcyjnych można wyróżnić metody doboru 
czynników wykorzystujące:

– miary oparte na entropii (zdolności informacyjnej), są to metody 
wykorzystujące takie miary, jak: information gain, gain ratio lub sym-
metrical uncertainty,

– miary wykorzystujące współzależności statystyczne, np. współczyn-
nik V-Cramera, współczynnik Giniego,

– miary bazujące na wartości informacyjnej zmiennych, np. współ-
czynnik Information Value (IV) lub Weight of Evidence (WoE),

– miary bazujące na odległości obiektów w przestrzeni, np. metoda 
ReliefF, która nadaje zmiennym odpowiednie wagi, według lokal-
nie określanej zdolności dyskryminacyjnej dla pewnego podzbioru 
zmiennych.

Spośród metod filtracyjnych wielowymiarowych można stosować np. 
następujące metody:

– rekurencyjnej eliminacji zmiennych (Recursive Feature Elimination – RFE),
– analizy spektralnej doboru zmiennych (Spectral Feature Selection – SFS).
W metodach doboru zmiennych typu wrapper stosowane są różne metody 

poszukiwania optymalnego podzbioru predyktorów. Metody te można 
podzielić na dwie zasadnicze grupy: metody deterministyczne (determini-
stic) i losowe (randomized). W grupie metod deterministycznych stosuje się 
różnego rodzaju algorytmy sekwencyjne, np. selekcji krokowej postępującej 
lub eliminacji krokowej wstecznej. Najczęściej stosowane algorytmy losowe 
przy wyborze zmiennych w metodach wrapper to: algorytm symulowanego 
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wyżarzania (simulated annealing), algorytmy genetyczne (genetic algorithm) 
lub algorytmy „mrówkowe” (ant colony optimization algorithms).

3. Charakterystyka firm z sektora produkcyjnego działających 
w województwie podkarpackim

Przedmiotem analiz w badaniach możliwości zastosowania ensemble 
klasyfikatorów do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw są firmy sektora 
produkcyjnego działające w regionie Podkarpacia. Sektor przedsiębiorstw 
produkcyjnych jest jednym z ważniejszych sektorów w województwie 
podkarpackim. Na podstawie danych statystycznych z systemu EMIS1 
liczba sklasyfikowanych firm z tego sektora w województwie podkar-
packim w 2016 r. wynosiła 762, co stanowiło ponad 19% wszystkich firm 
działających w województwie. Są to firmy, które przyczyniają się w zna-
czący sposób do rozwoju regionu, podnoszenia jego prestiżu oraz wzrostu 
zatrudnienia. W firmach tego sektora było zatrudnionych 85 550 osób 
(co daje średnią wielkość zatrudnienia na poziomie 112 osób/firmę). Wiele 
firm z tego sektora działa w ramach Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Jest 
to stowarzyszenie rozwoju regionu skupiające konsorcjum firm wytwarza-
jących części i komponenty do samolotów i silników lotniczych (np. Pratt 
& Whitney Rzeszów, Goodrich Aerospace Poland, Safran Transmission 
Systems Poland, MTU Aero Engines Polska). Największy odsetek, bo aż 
68%, stanowiły firmy funkcjonujące na rynku już od dłuższego czasu, 
7–16 lat, 31% – to firmy stosunkowo młode, funkcjonujące nie dłużej niż 
7 lat, zaś 1% – to firmy funkcjonujące dłużej niż 16 lat. W latach 2015–2016 
rozpoczęło działalność ponad 70 nowych firm tego sektora. Jednak rów-
nocześnie w kilku ostatnich latach ponad 40 firm z tego sektora zostało 
zlikwidowanych albo zamkniętych w wyniku upadłości albo restruktury-
zacji. Rysunek 2 przedstawia osiągany średni zysk (stratę) netto przez firmy 
z sektora produkcyjnego w województwach Polski w 2015 r. Największą 
średnią zyskownością charakteryzowały się firmy z tego sektora w woje-
wództwach mazowieckim i małopolskim (4–6 mln zł). Województwo pod-
karpackie wraz z czterema innymi województwami znalazło się w gronie 
województw z dość dużym średnim zyskiem netto (od 2–4 mln zł), co 
świadczy o dużej zyskowności firm tego sektora w regionie i ich dobrej 
kondycji finansowej.

Rysunek 3 przedstawia średnią wartość zobowiązań krótkotermino-
wych, czyli zadłużenia krótkoterminowego, dla firm sektora produkcyj-
nego w województwach Polski. Najbardziej zadłużone firmy prowadzą 
swoją działalność w województwie śląskim, zachodniopomorskim i mazo-
wieckim (średnie zadłużenie krótkookresowe wynosi 30–40 mln zł). Firmy 
1 Emerging Markets Information Service (http://www.emis.com/pl).
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w województwie podkarpackim ze średnim zadłużeniem krótkookreso-
wym na poziomie ponad 16 mln zł należą do grupy województw o sto-
sunkowo niskim poziomie zadłużenia, co również ma wpływ na ich dość 
dobrą kondycję i stabilność finansową.

Rysunek 2. Średni zysk (strata) netto firm z sektora produkcyjnego 
w województwach Polski w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Średnia wartość zobowiązań krótkoterminowych w firmach 
z sektora produkcyjnego w województwach Polski w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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4. Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli 
klasyfikatorów ensemble

Do badań nad oceną ryzyka upadłości dla firm produkcyjnych z regionu 
Podkarpacia jako zmienne diagnostyczne wykorzystano 11 wskaźników 
finansowych. Wykorzystane wskaźniki wybrano metodą filtracji spośród 
wielu wstępnie wytypowanych wskaźników opisujących: płynność finan-
sową, zyskowność, zadłużenie oraz sprawność działania analizowanych 
przedsiębiorstw. Ostateczny zbiór predyktorów zawiera tylko te wskaź-
niki, które posiadały dobre zdolności dyskryminacyjne w rozróżnianiu 
przedsiębiorstw zagrożonych i niezagrożonych upadłością. Jako miary 
zdolności dyskryminacyjnych dla zmiennych diagnostycznych wybrano: 
miarę Symmetrical Uncertainty, współczynnik V-Cramera oraz współczyn-
nik Information Vaulue (IV). Tablica 1 przedstawia zbiór 11 ostatecznie 
wybranych wskaźników oraz wartości miar określających ich zdolności 
predykcyjne. Można zauważyć duże wartości tych miar, co świadczy o bar-
dzo dobrych własnościach klasyfikacyjnych wybranych predyktorów.

Tablica 1. Zmienne diagnostyczne wybrane metodą filtracji uporządkowane 
według malejących wartości wskaźnika Symmetrical Uncertainty

Zmienna (wskaźnik)
opis wskaźnika

Miara zdolności dyskryminacyjnej
Symmetrical
Uncertainty

V-Cramer Information
Value (IV)

X1 – zadłużenia: Zysk brutto / 
Zobowiązania krótkoterminowe

0,781 0,927 6,292

X2 – ROS (return on sales)
Rentowność sprzedaży

0,719 0,899 5,402

X3 – ROA (return on asets)
Rentowność aktywów

0,685 0,918 5,431

X4 – Marża zysku brutto 0,613 0,878 4,596
X5 – dźwignia finansowa: Aktywa / 
Kapitał własny

0,470 0,848 4,134

X6 – płynności finansowej szybkiej, 
tzw. Quick Ratio

0,462 0,788 3,394

X7 – płynności: Kapitał pracujący 
obrotowy / Suma bilansowa

0,397 0,763 2,789

X8 – sprawności: Rotacja 
zobowiązań [dni]

0,362 0,670 2,307

X9 – zwrot z kapitału: Zysk 
netto / (Aktywa – Zobowiązania 
krótkoterminowe)

0,356 0,693 2,486

X10 – rentowności: Zysk netto / 
(Kapitał własny – Zysk netto)

0,281 0,595 1,728

X11 – sprawności: Cykl środków 
pieniężnych [dni]

0,226 0,605 1,470

Źródło: Opracowanie własne.
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Wartości wskaźników obliczono na podstawie danych ze sprawozdań 
finansowych firm, które pochodziły z bazy systemu EMIS i obejmowały 
roczne wskaźniki finansowe przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego 
w okresie 2008–2014 obliczone na 1 rok przed okresem ogłoszenia ich 
upadłości. Informacje o zdarzeniach upadłości przedsiębiorstw pochodziły 
z Ogólnopolskiego Informatora Upadłościowego systemu EMIS. Zdarzenie ogło-
szenia upadłości było podstawą do przyjęcia dla takiego przedsiębiorstwa 
dla zmiennej zależnej w modelu klasyfikacyjnym (Y=1) – przynależność do 
klasy przedsiębiorstw upadłych. Jeżeli takie zdarzenie nie występowało, 
to zmienna zależna w modelu klasyfikacyjnym przyjmowała wartość (Y=0) 
– przynależność przedsiębiorstwa do klasy przedsiębiorstw zdrowych, 
czyli niezagrożonych upadłością.

W celu kalibracji zastosowanych modeli klasyfikatorów ensemble oraz 
do oceny ich efektywności (w rozpoznawaniu przedsiębiorstw zdrowych 
i upadłych) wykorzystano dwa warianty prób uczących: próba zbalan-
sowana obejmowała jednakową liczbę przedsiębiorstw w obu klasach, 
natomiast w próbie niezbalansowanej liczebność klasy przedsiębiorstw 
niezagrożonych ryzykiem upadłości w stosunku do bankrutów była dwa 
razy większa. W obu próbach liczba przedsiębiorstw upadłych wynosiła 81. 
Ponadto 70% w obu próbach stanowiła próba ucząco-walidacyjna, zaś 30% 
próba testowa, która nie była brana pod uwagę przy trenowaniu i kalibracji 
modeli klasyfikacyjnych. Osobną ostateczną próbę badawczą stanowiły 
przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego (144 przedsiębiorstwa), 
dla których dostępne były pełne dane finansowe z 2015 r. w systemie EMIS 
dla 11 wybranych wskaźników będących zmiennymi diagnostycznymi. Na 
podstawie tej próby oraz skalibrowanych modeli klasyfikatorów ensem-
ble zostały oszacowane prawdopodobieństwa upadłości dla firm sektora 
produkcyjnego z Podkarpacia dla 2016 r.

5. Analiza ryzyka upadłości dla podkarpackich firm 
z sektora produkcyjnego

Jako klasyfikatory bazowe zastosowano pięć znanych i często stosowa-
nych modeli klasyfikacyjnych: liniową analizę dyskryminacyjną (LDA), 
drzewa decyzyjne klasyfikacyjno-regresyjne (CaRT), metodę k-najbliższych 
sąsiadów (k-NN), metodę wektorów nośnych z radialnymi funkcjami bazo-
wymi (SVM Radial) oraz naiwną metodę Bayesa (Naive Bayes). Są to metody 
dokładnie opisane w literaturze przedmiotu, dlatego szczegóły techniczne 
tych metod zostaną w pracy pominięte. Jako klasyfikatory ensemble 
wykorzystano trzy warianty klasyfikatorów zespołowych. W pierwszym 
wariancie zastosowano metodologię stacking, gdzie jako metaklasyfikator 
2 poziomu wykorzystano sieć neuronową NNet z jedną warstwą neuronów 
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ukrytych. W drugim wariancie zastosowano jedną z technik wzmacnia-
nia klasyfikatorów (boosting), jaką jest metoda GBM (stochastic gradiend 
boosting). W trzecim wariancie wykorzystano natomiast technikę boot-
strapowego agregowania (bagging), gdzie wykorzystano jako technikę 
klasyfikacji losowy las (random forest). Do kalibracji rozpatrywanych modeli 
wykorzystano pakiet obliczeniowy „R” oraz specjalistyczne biblioteki 
caret i caret ensemble. W celu ustalenia najlepszych wartości parametrów 
dla trenowanych modeli zastosowano metodę poszukiwania sieciowego 
(grid search) oraz technikę próbkowania: (5-folds) CV (cross-validation). 
Dla potrzeb walidacji oraz oceny dokładności klasyfikacyjnej zastosowa-
nych modeli ensemble oraz modeli bazowych wykorzystano znane miary 
zgodności:

– pole pod krzywą ROC (Area Under Curve Receiver Operating Charac-
teristic – AUC ROC),

– miarę ogólnej dokładności klasyfikacyjnej Accuracy:

 AC = a + d
(a + b + c + d) 

(1)

 gdzie: a – liczba poprawnie zakwalifikowanych przez model rze-
czywistych epizodów upadłości, b – liczba zakwalifikowanych nie-
poprawnie przez model (jako upadłość) rzeczywistych epizodów 
braku upadłości, c – liczba niepoprawnie zakwalifikowanych przez 
model (jako zdarzenie braku upadłości) rzeczywistych epizodów 
upadłości, zaś d – liczba poprawnie zakwalifikowanych przez model 
rzeczywistych epizodów upadłości,

– statystykę zgodności klasyfikacyjnej Kappa:

 
Kappa =

(AC – pe)
(1 – pe)  

(2)

 gdzie: pe =
a + c

a + b + c + d
· a + b
a + b + c + d

+ b + d
a + b + c + d

· c + d
a + b + c + d

 – jest tzw. zgodno-
ścią oczekiwaną.

Tablice 2 i 3 przedstawiają uśrednione wartości statystyk walidacyj-
nych dla przyjętych klasyfikatorów bazowych oraz dla metaklasyfikatora 
grupowego ensemble NNet w przypadku wykorzystania zbalansowa-
nej i niezbalansowanej próby uczącej (na podstawie której modele były 
trenowane) z wykorzystaniem techniki (5-folds) cross validation. Można 
zaobserwować, że w obu przypadkach (niezależnie od próby) klasyfikator 
ensemble posiadał takie same lub lepsze własności klasyfikacyjne (wyż-
sze wartości statystyk walidacyjnych), a tym samym lepiej prognozował 
upadłość przedsiębiorstw niż modele bazowe.
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Tablica 2. Statystyki walidacyjne dla klasyfikatorów bazowych oraz meta-
klasyfikatora ensemble dla zbalansowanej próby uczącej

Klasyfikator bazowy (jednostkowy) Accuracy
(AC) Kappa ROC 

(AUC)
LDA 0,88 0,76 0,97
CaRT 0,93 0,85 0,96
k-NN 0,92 0,83 0,98
SVM Radial 0,85 0,71 0,99
Naive Bayes 0,90 0,80 0,99
Klasyfikator ensemble
metaklasyfikator NNet

0,98 0,96 0,99

Źródło: Opracowanie własne.

Tablica 3. Statystyki walidacyjne dla klasyfikatorów bazowych oraz meta-
klasyfikatora ensemble dla niezbalansowanej próby uczącej

Klasyfikator bazowy (jednostkowy)
Accuracy

(AC) Kappa ROC 
(AUC)

LDA 0,89 0,74 0,98
CaRT 0,94 0,86 0,94
k-NN 0,91 0,79 0,99
SVM Radial 0,90 0,78 0,99
Naive Bayes 0,93 0,84 0,98
Klasyfikator ensemble
metaklasyfikator NNet

0,98 0,96 0,99

Źródło: Opracowanie własne.

Tablica 4 przedstawia natomiast wartości tych samych statystyk walida-
cyjnych, lecz dla zbalansowanej próby testowej. Można również zauważyć, 
że klasyfikator ensemble NNet przewyższa zdolnościami klasyfikacyjnymi 
większość zastosowanych modeli bazowych. Porównanie efektywności kla-
syfikacyjnej wszystkich trzech zastosowanych wariantów klasyfikatorów 
ensemble dla nierównolicznej próby niezbalansowanej, zarówno uczącej, 
jak i testowej, przedstawia tablica 5. W przypadku próby testowej najlepsze 
wyniki uzyskano w przypadku metody losowego lasu. Jednakże wszystkie 
modele posiadają bardzo wysokie wartości statystyk walidacyjnych, np. 
dla próby uczącej model GBM w 100% poprawnie sklasyfikował wszystkie 
przedsiębiorstwa upadłe.
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Tablica 4. Statystyki walidacyjne dla klasyfikatorów bazowych oraz meta-
klasyfikatora ensemble dla zbalansowanej próby testowej

Klasyfikator
bazowy

Accuracy 
(AC) Kappa AC

(upadłe)
AC

(zdrowe)
ROC 

(AUC)
LDA 0,96 0,92 1,00 0,92 0,98
CaRT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
KNN 0,90 0,81 0,85 0,96 0,96
SVM Radial 0,90 0,81 1,00 0,81 1,00
Naive Bayes 0,96 0,92 1,00 0,92 0,97
Klasyfikator ensemble (stacking)
metaklasyfikator 
NNet

0,98 0,96 1,00 0,96 1,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tablica 5. Statystyki walidacyjne modeli ensemble dla niezbalansowanej 
próby testowej i uczącej

Klasyfikator
ensemble

Acurracy
(AC) Kappa AC

(upadłe)
AC

(zdrowe)
ROC

(AUC)
Próba testowa
GBM (boosting) 0,94 0,86 0,89 0,96 0,92
Random Forest
(bagging)

0,96 0,92 0,96 0,96 0,99

Klasyfikator ensemble 
(stacking)
meta-klasyfikator NNet

0,94 0,86 0,93 0,95 0,98

Próba ucząca
GBM (boosting) 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99
Random Forest
(bagging)

0,96 0,90 0,91 0,98 0,99

Klasyfikator ensemble
(stacking)
Metaklasyfikator NNet

0,98 0,96 0,96 0,99 0,99

Źródło: Opracowanie własne.

Skalibrowane modele klasyfikatorów ensemble zastosowano do pro-
gnozy upadłości firm sektora produkcyjnego z województwa podkarpac-
kiego. Wartości wskaźników obliczono na podstawie danych z 2015 r., gdyż 
tylko dla tego roku dostępne były pełne dane dla dostatecznie dużej liczby 
144 przedsiębiorstw, zaś prognozę wyznaczono na 2016 rok. W populacji 
144 firm było tylko 3 firmy, które w rzeczywistości ogłosiły w 2016 r. upa-
dłość. W tablicy 6 przedstawiono macierz klasyfikacji dla badanych przed-
siębiorstw przy wykorzystaniu rozpatrywanych modeli klasyfikatorów 
ensemble. Warto zauważyć, że każdy z modeli poprawnie zakwalifikował 
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je jako prognozowane upadłe. Ponadto w zależności od zastosowanego 
modelu 20–38 firm było klasyfikowanych przez modele jako zagrożone 
potencjalną upadłością.

Tablica 6. Macierz poprawnych klasyfikacji dla zastosowanych trzech typów 
klasyfikatorów ensemble skalibrowanych na podstawie próby uczącej 
zbalansowanej dla badanych firm produkcyjnych z regionu Podkarpacia

Klasyfikator ensemble
skalibrowany na podstawie

próby uczącej zbalansowanej

 Macierz poprawnych klasyfikacji

Przewidywane
Obserwowane

upadłe zdrowe
GBM (boosting) upadłe 3  38

zdrowe 0 103
RF – Losowy Las (bagging) upadłe 3  32

zdrowe 0 109
Ensemble metaklasyfikator NNet 
(stacking)

upadłe 3  20
zdrowe 0 121

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie wszystkich modeli ensemble wyznaczono przewidywane 
ryzyko upadłości firm w rocznym horyzoncie czasu, wyrażone prawdopo-
dobieństwem upadłości (PD – probability of default) i obliczono jego wartości 
średnie. Tablica 7 przedstawia stablicowane klasy ryzyka upadłości dla 
firm produkcyjnych z Podkarpacia względem średniej wartości rocznego 
prawdopodobieństwa upadłości. Spośród badanych 144 firm 46 zostało 
zakwalifikowanych jako firmy o bardzo niskim ryzyku upadłości (poniżej 
2%), 54 firmy zostały zakwalifikowane jako posiadające średnie ryzyko upa-
dłości (2%–20%). Natomiast 12 firm to przedsiębiorstwa o dużym ryzyku 
upadłości (20%–50%), czyli są to już potencjalni bankruci, a 32 firmy cha-
rakteryzuje nawet bardzo duże ryzyko upadłości w skali roku (powyżej 
50%). Spośród nich 3 firmy już ogłosiły upadłość, a pozostałe mogą to zro-
bić w najbliższej przyszłości.

Tablica 7. Średnie roczne prawdopodobieństwo upadłości

PD (T=1) Liczba 
firm Charakterystyka – ocena zagrożenia upadłością

<2% 46 niezagrożone upadłością
[2,11]% 36 niezagrożone – ale narażone na zmiany kondycji

finansowej
(11–20]% 18 aktualnie niezagrożone upadłością – jednak istnieje 

duże ryzyko zmiany sytuacji (zależnie od warunków 
ekonomicznych)
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PD (T=1) Liczba 
firm Charakterystyka – ocena zagrożenia upadłością

(20–50]% 12 potencjalny bankrut – duże ryzyko niewypłacalności 
(występują trudności w spłacie pewnych zobowiązań)

>50% 32 upadłość finansowa – bardzo duże ryzyko
niewypłacalności

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie
Przeprowadzone w pracy eksperymenty badawcze z wykorzystaniem 

prób testowych pokazały, że klasyfikatory ensemble charakteryzują się 
lepszymi zdolnościami klasyfikacyjnymi niż klasyfikatory bazowe (auto-
nomiczne). Statystyki walidacyjne otrzymane metodą próbkowania CV 
(cross validation) dla klasyfikatorów ensemble znacznie przewyższają efek-
tywność klasyfikacyjną większości modeli bazowych dla prób uczących 
oraz wszystkich modeli dla prób testowych. Oszacowane średnie prawdo-
podobieństwa upadłości (dla horyzontu rocznego T=1) pokazują, że firmy 
z sektora produkcyjnego działające na Podkarpaciu są w przeważającej 
większości stabilne finansowo i niezagrożone ryzykiem upadłości (aż 100 
na 144 badane firmy). Tylko 44 z nich charakteryzuje znaczne ryzyko 
upadłości, a modele ensemble przewidują w przyszłości dla nich albo 
bankructwo, albo występowanie aktualnych trudności ze spłatą swoich 
zobowiązań finansowych i kredytowych. Badania zostaną rozszerzone 
w przyszłości na inne sektory, a także na inne województwa Polski.
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Streszczenie
Jednym z głównych rodzajów działalności banków oraz innych instytucji 

kredytowych jest udzielanie i obsługa kredytów dla klientów indywidualnych 
oraz korporacyjnych. Jest to jedno z podstawowych źródeł dochodów dla 
banków, jednak wiążące się często z dużym ryzykiem. Banki stosują różnego 
rodzaju metody oceny ryzyka kredytowego, w tym dla klientów korporacyjnych. 
Umożliwiają one z dostatecznie dużą dokładnością prognozowanie (w zadanym 
horyzoncie czasu) prawdopodobieństwa upadłości, a tym samym oszacowanie 
potencjalnego ryzyka poniesienia strat dla banku, wynikającego z niespłacenia 
części lub całości kredytu. W praktyce stosowane są różnego rodzaju modele 
oceny potencjalnego ryzyka kredytowego, wynikającego z możliwości bankructwa 
przedsiębiorstw. Są to zarówno modele wykorzystujące metody statystyczne, 
jak i metody niestatystyczne. W celu zwiększenia skuteczności klasyfikacyjnej 
stosowanych modeli w ostatnich latach z dużym powodzeniem wykorzystuje się 
tzw. grupowe klasyfikatory typu ensemble. Są to techniki polegające na łączeniu 
różnych metod klasyfikacyjnych w celu znacznej poprawy skuteczności tych 
modeli składowych i zwiększenia ich efektywności klasyfikacyjnej. W artykule 
przedstawiono wyniki autorskich badań nad możliwością zastosowania technik 
ensemble classifiers do oceny ryzyka upadłości dla firm z sektora produkcyjnego 
działających na Podkarpaciu. Skuteczność metod ensemble została porównana 
z wybranymi klasycznymi modelami oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw. 
Praktycznym aspektem pracy było zastosowanie analizowanych modeli do 
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oszacowania prawdopodobieństwa upadłości w rocznym horyzoncie czasu dla 
144 przedsiębiorstw sektora produkcyjnego z województwa podkarpackiego oraz 
zbadanie ich potencjalnego zagrożenia upadłością w 2016 r.

Słowa kluczowe
bankructwo przedsiębiorstw, prognozowanie upadłości, prawdopodobieństwo 
upadłości, klasyfikatory grupowe ensemble

An application of ensemble classifiers to assess the bankruptcy risk 
of enterprises on the example of manufacturing sector companies 
operating in the Podkarpacie region (Summary)

One of the main activities of banks and credit institutions is lending and ser-
vicing activities for individuals and corporate clients. This is one of the main 
sources of income for the banking sector, but it sometimes involves very high risks. 
Contemporary banks use different types of credit risk assessment methods for 
corporate clients, with a view to reasonably assess the probability of bankruptcy 
in a given time horizon, and thus evaluate the risk of potential bank losses due 
to non-payment of a part or the whole loan. In practice, different types of bank-
ruptcy risk assessment models are used successfully (both statistical models 
and also non-statistical methods). In order to increase the classification efficiency 
of used models in recent years, the so-called group ensemble classifiers have 
been used successfully. These are techniques to combine different individual 
classification methods to significantly improve the effectiveness of models used 
to predict bankruptcy occurrence in customer credit repayments. The article 
presents the results of own research on the possibility of using ensemble classifi-
ers to assess the risk of bankruptcy for companies operating in the Podkarpacie 
region. The effectiveness of the ensemble methods was compared to some classic 
bankruptcy risk assessment methods. The practical aspect of the work was to use 
the analysed models to estimate the probability of bankruptcy in the annual time 
horizon for 144 manufacturing sector companies in the Podkarpacie Voivodeship 
and to examine their bankruptcy risk for 2016.

Keywords
corporate bankruptcy, bankruptcy prediction, probability of default, ensemble 
classifiers




