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METODY àĄCZENIA I SELEKCJI KLASYFIKATORÓW
W PROGNOZOWANIU UPADàOĝCI PRZEDSIĉBIORSTW
1. WSTĉP

Ze wzglĊdu na powszechnoĞü i uniwersalnoĞü wykorzystania metod klasyfikacyjnych, problem poprawnej klasyfikacji obiektów jest wciąĪ aktualny i waĪny z punktu
widzenia badaĔ we wszystkich obszarach nauki. Jedną z dróg dających szansĊ na
poprawĊ zdolnoĞci klasyfikacyjnych obiektów jest jednoczesne wykorzystanie zbioru
klasyfikatorów. PodejĞcie to polega na stosowaniu metod, w których ostateczna decyzja
o przynaleĪnoĞci obiektu do jednej z moĪliwych populacji (klas) zaleĪy od wskazaĔ
wiĊkszej liczby klasyfikatorów indywidualnych. W niniejszym artykule, klasyfikatorami indywidualnymi nazywane są metody klasyfikacyjne róĪnego typu, których prognozy (wskazania klasy przynaleĪnoĞci lub prawdopodobieĔstwa a posteriori) sáuĪą do
podejmowania ostatecznej decyzji o przynaleĪnoĞci obiektu przez caáy zespóá klasyfikatorów. Zbiór klasyfikatorów podejmujący decyzje klasyfikacyjne zgodnie z reguáami
metod áączenia lub selekcji nazywany jest w skrócie klasyfikatorem hybrydowym.
Modelami klasyfikacyjnymi indywidualnymi lub hybrydowymi nazywane są natomiast konkretne realizacje metod klasyfikacyjnych, oszacowane na podstawie obiektów
próby uczącej i testowane na obiektach próby testującej.
W niniejszym artykule przedstawione zostaáy wyniki badaĔ nad próbą wykorzystania metod áączenia oraz selekcji klasyfikatorów w prognozowaniu upadáoĞci przedsiĊbiorstw. Poza porównaniem trafnoĞci prognoz uzyskanych przez modele bazujące
na klasyfikatorach indywidualny oraz hybrydowych, przeanalizowano takĪe wpáyw
liczby uwzglĊdnianych zmiennych objaĞniających na poprawnoĞü klasyfikacji przez
poszczególne modele. W zbiorze klasyfikatorów indywidualnych znalazáy siĊ cztery
róĪne metody klasyfikacyjne: liniowa analiza dyskryminacyjna, regresja logistyczna,
sztuczna sieü neuronowa oraz las losowy.
PojĊcie „upadáoĞci przedsiĊbiorstwa” jest silnie powiązane z pojĊciem „bankructwa przedsiĊbiorstwa”. Pomimo czĊstego zamiennego uĪywania tych pojĊü w jĊzyku
potocznym, naleĪy podkreĞliü, Īe nie są to okreĞlenia toĪsame. Termin bankructwa
podkreĞla ekonomiczny charakter zjawiska, jakim jest zaprzestanie podstawowej dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa. UpadáoĞü jest natomiast pojĊciem prawnym, którego znacze1
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nie regulują przepisy prawa upadáoĞciowego. W niniejszym artykule, autor korzysta
z pojĊcia „upadáoĞci przedsiĊbiorstw” ze wzglĊdu na wykorzystanie w konstruowanych
modelach klasyfikacyjnych zmiennej kategorialnej okreĞlającej fakt wystąpienia lub
nie wystąpienia upadáoĞci w sensie prawnym.
Analiza dyskryminacyjna z liniową funkcją dyskryminacyjną zostaáa zaproponowana przez Fishera (1936) jako narzĊdzie pozwalające odseparowaü w moĪliwie najlepszy sposób obiekty pochodzące z dwóch róĪnych populacji. Pierwszym
modelem dyskryminacyjnym wykorzystanym do problemu prognozowania upadáoĞci przedsiĊbiorstw byá model Altmana nazwany „Z-score model” (Altman, 1968).
Profesor Altman jest takĪe autorytetem w dziedzinie teorii bankructwa oraz autorem
wielu publikacji na ten temat (Altman i inni, 2008; Altman, Roggi, 2013). Modele
liniowej analizy dyskryminacyjnej są narzĊdziem czĊsto wykorzystywanym w prognozowaniu upadáoĞci przedsiĊbiorstw zarówno zagranicą jak i w Polsce (Mossman i inni,
1998; MączyĔska, 1994; Hadasik, 1998; Hoáda, 2001, 2006; MączyĔska, Zawadzki,
2006). Proponowane modele wykorzystują róĪne zestawy wskaĨników lub wielkoĞci
finansowych, które pozwalają z duĪym prawdopodobieĔstwem wskazywaü przedsiĊbiorstwa zagroĪone ryzykiem upadáoĞci.
Drugim z wykorzystanych klasyfikatorów indywidualnych jest regresja logistyczna.
Metoda ta pozwala okreĞlaü przynaleĪnoĞü obiektu do jednej z dwóch populacji na
podstawie zmiennych o charakterze iloĞciowym bądĨ jakoĞciowym. PrzynaleĪnoĞü
wynika z wielkoĞci prawdopodobieĔstwa modelowanego z wykorzystaniem funkcji
przeksztaácającej prawdopodobieĔstwo na logarytm ilorazu szans (logit) oraz dystrybuanty rozkáadu logistycznego (Pociecha i inni, 2014). Warto podkreĞliü, Īe modele
regresji logistycznej nie wymagają speánienia zaáoĪenia o normalnoĞci rozkáadu zmiennych objaĞniających. Metoda ta, podobnie jak liniowa analiza dyskryminacyjna, jest
czĊsto wykorzystywana w prognozowaniu upadáoĞci przedsiĊbiorstw (Ohlson, 1980;
Hoáda, 2000; WĊdzki, 2005).
Kolejnym z wykorzystanych w badaniu klasyfikatorów indywidualnych jest
sztuczna sieü neuronowa, której dziaáanie wzorowane jest na sieci neuronów przetwarzających sygnaáy w ukáadzie nerwowym organizmów Īywych. Sztuczna sieü neuronowa poprzez sieü powiązanych neuronów stanowiących okreĞloną strukturĊ ma za
zadanie przetworzyü wejĞciowe sygnaáy w taki sposób, aby sygnaáy wychodzące z sieci
byáy zgodne z oczekiwanymi. Obok wyboru odpowiedniej struktury, waĪnym etapem
konstruowania sieci jest proces jej uczenia z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów. W badaniach nad upadáoĞcią przedsiĊbiorstw najczĊĞciej stosowaną postacią
sieci neuronowej jest perceptron wielowarstwowy (Bell i inni, 1990; Korol, Prusak,
2005; Hoáda, 2006).
Ostatnim klasyfikatorem indywidualnym uwzglĊdnionym przez autora artykuáu jest
las losowy. Podobnie jak sztuczna sieü neuronowa, las losowy naleĪy do grupy metod
nieparametrycznych. Nie wymaga zatem speánienia rygorystycznych zaáoĪeĔ wobec
zmiennych objaĞniających wykorzystywanych przy jego budowie. Las zbudowany
jest z duĪej liczby drzew klasyfikacyjnych, które poprzez gáosowanie wiĊkszoĞciowe
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wskazują na populacjĊ (klasĊ), do której naleĪy zakwalifikowaü rozpoznawany obiekt.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe decyzje klasyfikacyjne lasu losowego bazują na wskazaniach
wiĊkszej liczby drzew klasyfikacyjnych. Celem autora jest zweryfikowanie uĪytecznoĞci metod áączenia i selekcji dla metod róĪnego typu, dlatego las losowy zostaá
wáączony do grupy klasyfikatorów indywidualnych. SkutecznoĞü lasu losowego w prognozowaniu upadáoĞci przedsiĊbiorstw byáa weryfikowana równieĪ dla przedsiĊbiorstw
dziaáających w Polsce (Korol, 2010).
2. METODY àĄCZENIA I SELEKCJI KLASYFIKATORÓW

Ze wzglĊdu na odmienne koncepcje dziaáania metod klasyfikacyjnych uwzglĊdnionych w badaniu, moĪe siĊ zdarzyü, Īe prognozy uzyskiwane na podstawie modeli
uczonych z wykorzystaniem tego samego zbioru obiektów istotnie róĪnią siĊ od siebie w zaleĪnoĞci od wykorzystanej metody. W sytuacji kiedy rozpatrywane metody
dokonują báĊdnej klasyfikacji odmiennych obiektów, a Īadnej z metod nie moĪna
jednoznacznie wskazaü jako najlepszej, zasadna jest próba jednoczesnego wykorzystania metod indywidualnych stosując podejĞcie áączenia bądĨ selekcji. Klasyfikatory
indywidualne powinny zatem charakteryzowaü siĊ wysoką precyzją oraz moĪliwą
róĪnorodnoĞcią stawianych prognoz2 (Kuncheva, 2000). Stosując metody áączenia lub
selekcji, ostateczna decyzja o przynaleĪnoĞci obiektu do populacji podejmowana jest
z wykorzystaniem wiĊkszej liczby metod klasyfikacyjnych, dając tym samym szansĊ na
uzyskanie peániejszej informacji o klasyfikowanych obiektach oraz poprawĊ wyników
ogólnej trafnoĞci (KrzyĞko i inni, 2008).
àączenie klasyfikatorów jest sposobem wykorzystania wielu metod klasyfikacyjnych jednoczeĞnie. Ostateczna decyzja o przynaleĪnoĞci obiektu do jednej ze zdefiniowanych klas podejmowana jest na podstawie wskazaĔ klasyfikatorów indywidualnych
(metoda gáosowania wiĊkszoĞciowego) lub na podstawie wektorów prawdopodobieĔstw a posteriori przynaleĪnoĞci obiektów (np. metoda sumacyjna).
W metodzie gáosowania wiĊkszoĞciowego decyzja o przynaleĪnoĞci obiektu
zaleĪna jest od liczby „gáosów” oddanych na kaĪdą z moĪliwych klas. Zaletą gáosowania wiĊkszoĞciowego jest moĪliwoĞü zastosowania dla dowolnych metod klasyfikacyjnych wskazujących jedynie klasĊ, do której zaliczany jest obiekt. Nie jest wymagana znajomoĞü wielkoĞü prawdopodobieĔstwa a posteriori przynaleĪnoĞci obiektu do
danej klasy. NaleĪy mieü na uwadze, Īe w przypadku parzystej liczby klasyfikatorów
skáadowych oraz dwóch klas, z których mogą pochodzi obiekty, metoda moĪe nie
rozstrzygaü o przynaleĪnoĞci obiektu. Dzieje siĊ tak w sytuacji gdy liczba gáosów
oddanych na kaĪdą z klas jest taka sama (KrzyĞko i inni, 2008).
Zakáadając, Īe wystĊpuje c róĪnych klasyfikatorów indywidualnych ݀መଵ ǡ ݀መଶ ǡ ǥ ǡ ݀መ ,
wyznaczonych na bazie n-elementowej próby uczącej ܷ ൌ ሼሺ࢞ ǡ ݕଵ ሻǡ ǥ ǡ ሺ࢞ ǡ ݕ ሻሽ,
2

Wysoka róĪnorodnoĞü jest rozumiana jako moĪliwie niska lub nawet ujemna korelacja báĊdów
poszczególnych klasyfikatorów indywidualnych.
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gdzie ࢞  jest wektorem obserwowanych cech, a ݕଵ etykietą jednej z K klas, klasyfikator gáosowania moĪna zapisaü jako3:


݀መ ሺ࢞ሻ ൌ ܽ  ݃ݎ ܫሺ݀መ ሺ࢞ሻ ൌ ݇ሻ, ݆ ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ܿ .
ଵஸஸ

(1)

ୀଵ

Innym sposobem áączenia klasyfikatorów jest metoda sumacyjna. Warunkiem moĪliwoĞci wykorzystania metody sumacyjnej jest posiadanie ocen prawdopodobieĔstw
a posteriori przynaleĪnoĞci klasyfikowanego obiektu do zdefiniowanych klas Ƹ ሺሻ ሺ݇ȁ࢞ሻ,
݆ ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ܿ ; ݇ ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ  ܭ. Klasyfikator sumacyjny moĪna wtedy zapisaü:
݀መௌெ ሺ࢞ሻ ൌ ܽ ݃ݎ ݏ ሺ࢞ሻ,

gdzie:

(2)



ݏ ሺ࢞ሻ ൌ  Ƹ ሺሻ ሺ݇ȁ࢞ሻ.
ୀଵ

SumĊ prawdopodobieĔstw moĪna zastąpiü równieĪ ich wartoĞcią Ğrednią uzyskując
takie same wskazania klasyfikatora. MoĪliwe jest takĪe wprowadzenie dodatkowych
wag róĪnicujących wpáyw okreĞlonych klasyfikatorów na podejmowaną ostatecznie
decyzjĊ. Przykáadem mogą byü wagi proporcjonalne do wspóáczynników trafnoĞci
globalnej klasyfikatorów indywidualnych.
Metoda iloczynowa, w przeciwieĔstwie do metody sumacyjnej, wykorzystuje iloczyny prawdopodobieĔstw a posteriori. Z tego powodu, w przypadku gdy chociaĪ
jeden z klasyfikatorów indywidualnych wskazuje niskie prawdopodobieĔstwo przynaleĪnoĞci obiektu do danej klasy to znacząco obniĪa to prawdopodobieĔstwo tego, Īe
klasyfikator áączony wskaĪe ostatecznie tĊ klasĊ dla rozwaĪanego obiektu. Klasyfikator
iloczynowy moĪna zapisaü jako:
݀መோை ሺ࢞ሻ ൌ ܽ ݃ݎ ݎ ሺ࢞ሻ,

(3)

gdzie:
ݎ ሺ࢞ሻ ൌ ςୀଵ Ƹ ሺሻ ሺ݇ȁ࢞ሻ.

Kolejnym sposobem áączenia klasyfikatorów jest wykorzystanie metod bazujących
na statystykach pozycyjnych wyznaczanych dla prawdopodobieĔstw a posteriori przynaleĪnoĞci obiektów do poszczególnych klas. àączenie klasyfikatorów odbywa siĊ dla
statystyk: minimum, maksimum oraz mediana, co moĪna zapisaü:
3

I(q) jest funkcją wskaĨnikową przyjmującą wartoĞü 1 gdy zdanie q jest prawdziwe lub 0 gdy
zdanie q jest faászywe.
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Metoda minimum ݀መெூே ሺ࢞ሻ ൌ ܽ ݃ݎ  Ƹ ሺሻ ሺ݇ȁ࢞ሻ,

(4)

Metoda maksimum ݀መெ ሺ࢞ሻ ൌ ܽ ݃ݎ  Ƹ ሺሻ ሺ݇ȁ࢞ሻ,

(5)

Metoda medianowa ݀መொ ሺ࢞ሻ ൌ ܽ ݃ݎ  ݁ܯƸ ሺሻ ሺ݇ȁ࢞ሻ.

(6)

Drugą z grup metod wykorzystujących zbiór klasyfikatorów indywidualnych do
okreĞlania przynaleĪnoĞci obiektu jest selekcja. Selekcja klasyfikatorów zakáada, Īe
poszczególne metody klasyfikacji mogą dziaáaü skuteczniej, kiedy stosuje siĊ je do
obiektów podobnych ze wzglĊdu na pewne cechy. MoĪliwy jest zatem wybór lokalnie
najlepszych metod klasyfikacyjnych, dla których áączna trafnoĞü jest wyĪsza niĪ kaĪdej
metody z osobna (Dasarathy, Sheela, 1979).
Jedną z propozycji wykorzystania metody selekcji przedstawiáa Kuncheva (2000).
Badaczka zaproponowaáa wykorzystanie metody iteracyjnej optymalizacji podziaáu
zbioru obiektów – k-Ğrednich w celu wyznaczenia skupieĔ obiektów, z którymi nastĊpnie
skojarzone zostaáy najskuteczniejsze w tych skupieniach klasyfikatory indywidualne.
Autorka wykorzystaáa w badaniu piĊü oddzielnie nauczonych sieci neuronowych. Inne
metody áączenia klasyfikatorów zostaáy dokáadnie opisane w pracy Kunchevej (2004).
3. CELE BADANIA, PROCEDURA POSTĉPOWANIA
ORAZ WYKORZYSTANY MATERIAà BADAWCZY

Przedstawione powyĪej koncepcje áączenia oraz selekcji klasyfikatorów posáuĪyáy
do budowy modeli prognozowania upadáoĞci przedsiĊbiorstw bazujących na wskazaniach czterech róĪnych klasyfikatorów indywidualnych: liniowa analiza dyskryminacyjna, regresja logistyczna, sztuczna sieü neuronowa oraz las losowy. Powstaáe
w ten sposób modele hybrydowe porównywane byáy z modelami indywidualnymi pod
wzglĊdem trafnoĞci stawianych przez nie prognoz.
Podstawowym celem badania byáo wskazanie metod klasyfikacyjnych spoĞród
wszystkich analizowanych (4 klasyfikatory indywidualne + 9 klasyfikatorów áączenia lub selekcji) zapewniających moĪliwie wysoką jakoĞü prognozowania upadáoĞci
przedsiĊbiorstw dla obiektów próby testującej. Badanie sáuĪy weryfikacji hipotezy
mówiącej o wyĪszej skutecznoĞci poprawnej klasyfikacji obiektów przez modele bazujące na metodach áączenia lub selekcji klasyfikatorów w porównaniu z modelami
indywidualnymi. Istotnym elementem badania byáo takĪe wskazanie listy wskaĨników
finansowych, których wykorzystanie w konstrukcji modeli klasyfikacyjnych zapewniáo
najwyĪszą jakoĞü stawianych prognoz. Badanie umoĪliwiáo równieĪ przeprowadzenie
analizy skutecznoĞci metod klasyfikacji w zaleĪnoĞci od liczby wskaĨników finansowych wykorzystywanych do budowy poszczególnych modeli indywidualnych oraz
hybrydowych. Wyniki podjĊtej analizy mogą pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy
i kiedy warto stosowaü metody áączenia oraz selekcji klasyfikatorów do problemu
prognozowaniu upadáoĞci przedsiĊbiorstw.
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Tabela 1.
Klasyfikatory indywidualne i hybrydowe wykorzystane w badaniu
Oznaczenie
AD

Klasyfikator
Liniowa analiza dyskryminacyjna

RL

Regresja logistyczna

SSN

Sztuczna sieü neuronowa

LL

Las losowy

H1

Gáosowanie wiĊkszoĞciowe

H2

Klasyfikator sumacyjny

H3

Klasyfikator sumacyjny (waĪony)

H4

Klasyfikator iloczynowy

H5

Klasyfikator minimum

H6

Klasyfikator medianowy

H7

Klasyfikator maksimum

H8

Klasyfikator selekcji 1

H9

Klasyfikator selekcji 2

ħródáo: opracowanie wáasne.

Konstruowane w badaniu sztuczne sieci neuronowe miaáy postaü perceptronu
wielowarstwowego. Sieci skáadaáy siĊ za kaĪdym razem z 3 warstw (1 wejĞciowa,
1 ukryta oraz 1 wyjĞciowa). Liczba neuronów warstwy wejĞciowej odpowiadaáa liczbie
wskaĨników finansowych wykorzystanych do budowy poszczególnych sieci. Liczba
neuronów warstwy ukrytej stanowiáa za kaĪdym razem poáowĊ liczby neuronów warstwy wejĞciowej. W przypadku nieparzystej liczby neuronów pierwszej warstwy, liczba
ta byáa zaokrąglana w górĊ. Reguáy związane z ustaleniem liczby neuronów w kaĪdej
z warstw sieci związane są z automatyzacją procesu budowy duĪej liczby SSN w dalszej czĊĞci badania. Uczenie sieci odbywaáo siĊ z wykorzystaniem metody zmiennej
metryki – algorytm BFGS (KrzyĞko i inni, 2008).
W przeprowadzonym badaniu zbudowano takĪe duĪą liczbĊ lasów losowych. Do
budowy pojedynczego lasu wykorzystywano za kaĪdym razem 1000 drzew klasyfikacyjnych. W kaĪdym wĊĨle drzewa, do podziaáu obiektów wybierana byáa jedna
z co najwyĪej czterech losowych zmiennych uczestniczących w budowie lasu. Miarą
róĪnorodnoĞci klas w wĊĨle przy budowie drzew klasyfikacyjnych byá indeks Giniego.
Dodatkowego komentarza wymaga takĪe wykorzystanie niektórych klasyfikatorów
hybrydowych. W przypadku klasyfikatora sumacyjnego (waĪonego) wykorzystano
wagi proporcjonalne do wspóáczynników trafnoĞci globalnej uzyskanych na poziomie
próby uczącej dla klasyfikatorów indywidualnych.
W przypadku klasyfikatora selekcji 1, lokalnie najlepszy klasyfikator wyznaczany byá dla kaĪdego z 4 skupieĔ obiektów podobnych pod wzglĊdem opisujących
je cech diagnostycznych (zestaw wskaĨników finansowych). Do utworzenia 4 skupieĔ
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wykorzystano metodĊ k-Ğrednich. W przypadku klasyfikatora selekcji 2, podobieĔstwo
obiektów pod wzglĊdem opisujących je cech diagnostycznych zastąpiono podobieĔstwem pod wzglĊdem wielkoĞci prawdopodobieĔstw a posteriori przynaleĪnoĞci do
populacji spóáek upadáych (prawdopodobieĔstwa uzyskane na podstawie 4 klasyfikatorów indywidualnych).
W badaniu empirycznym wykorzystano informacje dotyczące sytuacji finansowo-majątkowej 180 spóáek akcyjnych z okresu 1999–2012 dziaáających w Polsce w sektorach: budownictwo, handel oraz przetwórstwo przemysáowe. Dla kaĪdego z sektorów
dysponowano 30 obiektami, wobec których odpowiedni sąd ogáosiá upadáoĞü podmiotu
gospodarczego oraz 30 obiektami w dobrej kondycji finansowej, których wielkoĞü
aktywów oraz typ prowadzonej dziaáalnoĞci odpowiadaáy poszczególnym spóákom,
które ogáosiáy upadáoĞü. Poza zmienną zero-jedynkową wskazującą na wystąpienie
bądĨ nie wystĊpowanie upadáoĞci przedsiĊbiorstwa, obiekty badania opisane zostaáy
zestawem 19 wskaĨników finansowych prezentujących w moĪliwie peány sposób ich
sytuacjĊ finansowo-majątkową. W przypadku spóáek upadáych, wskaĨniki finansowe
wyznaczane byáa na podstawie sprawozdaĔ finansowych z okresu na rok przed záoĪeniem pierwszego wniosku o ogáoszenie upadáoĞci. ħródáami informacji i danych
w badaniu byáy: Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy, Monitor Polski B oraz
baza danych firmy Notoria Serwis.
Tabela 2.
Lista wskaĨników finansowych wykorzystanych w badaniu
Zmienna

WskaĨnik finansowy

X1

Stopa zwrotu z aktywów = zysk netto / Ğrednia wartoĞü aktywów

X2

Stopa zwrotu z kapitaáu wáasnego = zysk netto / Ğrednia wartoĞü kapitaáów wáasnych

X3

Zysk brutto / Ğrednia wartoĞü aktywów

X4

Zysk ze sprzedaĪy / Ğrednia wartoĞü aktywów

X5

MarĪa zysku brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedaĪy

X6

MarĪa zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaĪy

X7

MarĪa zysku operacyjnego = zysk na dziaáalnoĞci operacyjnej / przychody ze sprzedaĪy

X8

(Aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe) / suma bilansowa

X9

WskaĨnik bieĪącej páynnoĞci = Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

X10

WskaĨnik szybkiej páynnoĞci = (Aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe

X11

WskaĨnik podwyĪszonej páynnoĞci = (Aktywa obrotowe – zapasy – naleĪnoĞci) / zobowiązania
krótkoterminowe

X12

Zobowiązania ogóáem / aktywa ogóáem

X13

Zobowiązania dáugoterminowe / aktywa ogóáem

X14

Kapitaá wáasny / aktywa ogóáem

X15

Kapitaá wáasny / zobowiązania ogóáem
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Tabela 2. (cd.)
Zmienna

WskaĨnik finansowy

X16

WskaĨnik rotacji naleĪnoĞci = Ğrednia wartoĞü naleĪnoĞci / przychody ze sprzedaĪy netto Â 365

X17

WskaĨnik rotacji zapasów = Ğrednia wartoĞü zapasów / przychody ze sprzedaĪy netto Â 365

X18

WskaĨnik rotacji zobowiązaĔ = Ğrednia wartoĞü zobowiązaĔ / przychody ze sprzedaĪy Â 365

X19

WskaĨnik rotacji aktywów = Ğrednia wartoĞü aktywów / przychody ze sprzedaĪy Â 365

ħródáo: opracowanie wáasne.

NadrzĊdnym celem badania byáa próba generalnej oceny przydatnoĞci metod
áączenia i selekcji klasyfikatorów w prognozowaniu upadáoĞci przedsiĊbiorstw oraz
chĊü przedstawienia wpáywu róĪnej liczby zmiennych objaĞniających na skutecznoĞü
dziaáania poszczególnych metod. Z tego powodu, w toku prowadzonych badaĔ, konstruowana byáa duĪa liczba modeli klasyfikacyjnych z róĪnym co do liczebnoĞci oraz
skáadu zestawem zmiennych objaĞniających. W pierwszym kroku badania, dla kaĪdej
z moĪliwych liczebnoĞci zmiennych w modelach (przyjĊto od 2 do 18) wylosowano
po 100 róĪnych kombinacji zmiennych spoĞród wszystkich 19 dostĊpnych wskaĨników
finansowych4. Autor badania ma ĞwiadomoĞü, Īe w losowym zestawie zmiennych
mogą znaleĨü siĊ pary zmiennych silnie skorelowanych. Taka analiza równieĪ zostaáa
przeprowadzona. Nie zdecydowano siĊ jednak na usuwanie zmiennych skorelowanych, poniewaĪ nadrzĊdnym kryterium oceny przyjĊtym w badaniu byáa zdolnoĞü
poprawnej klasyfikacji obiektów próby testującej, a nie np. wáasnoĞci statystycznoekonometryczne konstruowanych modeli (szczególnie parametrycznych). RozwaĪania
na ten temat w szerszym zakresie podjąá Zbigniew CzerwiĔski w ksiąĪce pt. „Moje
zmagania z ekonomią” (CzerwiĔski, 2002).
Dla kaĪdej wylosowanej kombinacji zmiennych szacowane byáy modele indywidualne (AD, RL, SSN, LL). NastĊpnie, na podstawie wskazaĔ oraz wektorów prawdopodobieĔstw a posteriori przynaleĪnoĞci obiektów do populacji pochodzących z modeli
indywidualnych zbudowano modele hybrydowe (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8,
H9). Za kaĪdym razem modele byáy szacowane i walidowane poprzez 25-krotne5 wylosowanie próby testującej (losowanie proste bez zwracania) stanowiącej 30% wszystkich
dostĊpnych obserwacji. Pozostaáe 70% obserwacji stanowiáo próbĊ uczącą. Dla kaĪdego pojedynczego podziaáu zbioru obiektów na próbĊ uczącą i testującą wyznaczano
wszystkie 13 modeli klasyfikacyjnych. Uzyskane wyniki wspóáczynników trafnoĞci
globalnej prognoz w próbie uczącej i testującej byáy uĞredniane dla 25 powtórzeĔ.
W procesie walidacji, dla kaĪdej pojedynczej wylosowanej kombinacji zmiennych

4

Wyjątkami byáy losowania 2-elementowych oraz 18-elementowych kombinacji spoĞród 19 wskaĨników finansowych. W tych przypadkach zbadano wszystkie moĪliwe kombinacje dokonując przeglądu zupeánego moĪliwych zestawów zmiennych w modelach klasyfikacyjnych. Byáo ich odpowiednio 171 oraz 19.
5 Ustalona liczba powtórzeĔ równa 25 wynika z przeprowadzonej dodatkowej analizy stabilnoĞci
wspóáczynników trafnoĞci globalnej prognoz dla analizowanych metod.
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wyznaczono zatem 325 modeli indywidualnych i hybrydowych ((4 + 9) Â 25), a áączna
liczba modeli uwzglĊdniona w analizie wyniosáa 549 250.
Wszystkie analizy wykonano z wykorzystaniem autorskiej aplikacji komputerowej
napisanej w Ğrodowisku R, mającej zastosowanie dla problemów binarnej klasyfikacji
obiektów.
4. BADANIE SKUTECZNOĝCI WYKORZYSTANIA METOD àĄCZENIA
ORAZ SELEKCJI KLASYFIKATORÓW
W PROGNOZOWANIU UPADàOĝCI PRZEDSIĉBIORSTW

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie modeli klasyfikacyjnych z róĪną liczbą
zmiennych objaĞniających, których Ğredni wspóáczynnik trafnoĞci globalnej6 wyznaczony dla obiektów próby testującej byá najwyĪszy.
Tabela 3.
Modele z najwyĪszymi wspóáczynnikami trafnoĞci globalnej w próbie testującej
Liczba Wsp. trafnoĞci
Metoda
zmiennych
globalnej

Zestaw zmiennych

2

0,847

RL

X5, X12

3

0,848

RL

X1, X2, X15

4

0,865

RL

X5, X10, X11, X12

5

0,869

LL

X2, X4, X10, X14, X16

6

0,869

H2

X5, X6, X12, X14, X17, X18
X2, X6, X9, X14, X16, X18, X19

7

0,852

LL

8

0,857

H2 i H6 X1, X2, X5, X7, X8, X15, X17, X18

9

0,859

H2

X3, X4, X5, X8, X9, X10, X12, X18, X19

10

0,859

H6

X4, X7, X9, X10, X11, X13, X14, X16, X17, X18

11

0,858

LL

X2, X3, X5, X8, X9, X10, X13, X14, X16, X18, X19

12

0,866

LL

X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X11, X12, X13, X17, X18

13

0,858

LL

X1, X3, X4, X6, X7, X8, X9, X10, X14, X15, X16, X18, X19

14

0,869

LL

X2, X3, X4, X5, X8, X9, X11, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19

15

0,863

LL

X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X16, X17, X18, X19

16

0,862

LL

X2, X3, X4, X5, X6, X8, X9, X10, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19

17

0,867

LL

X2, X3, X4, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19

18

0,853

LL

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19

ħródáo: opracowanie wáasne.
6

W wyniku przeprowadzonej walidacji, wartoĞci wspóáczynnika trafnoĞci globalnej zostaáy uĞrednione dla 25 powtórzeĔ.
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Na podstawie informacji zawartych w tabeli 3 moĪna stwierdziü, Īe w przypadku maáej liczby zmiennych (od 2 do 4) najwyĪsze zdolnoĞci poprawnej klasyfikacji obiektów uzyskaáy modele regresji logistycznej. W przypadku modeli z duĪą
liczbą zmiennych (od 11 do 18) za kaĪdym razem najskuteczniejszy okazywaá siĊ las
losowy. Modele oparte na metodach áączenia H2 (klasyfikator sumacyjny) oraz H6
(klasyfikator medianowy) uzyskiwaáy najwyĪsze wyniki dla liczby zmiennych 6 oraz
od 8 do 10.
Zbudowanie modeli dla wszystkich moĪliwych 2-elementowych kombinacji zmiennych objaĞniających umoĪliwiáo zbadanie w sposób numeryczny zdolnoĞci poprawnego klasyfikowania obiektów przez poszczególne wskaĨniki finansowe wykorzystane
w badaniu. Na rysunku 1 przedstawiono Ğrednie wspóáczynniki trafnoĞci globalnej
w próbie uczącej oraz testującej dla wszystkich modeli z dwoma zmiennymi objaĞniającymi, w których wystąpiáa kaĪda z analizowanych zmiennych (kaĪdy ze wskaĨników
finansowych wystąpiá w 18 kombinacjach zestawów zmiennych).
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Rysunek 1. ZdolnoĞci poprawnej klasyfikacji obiektów przez wskaĨniki finansowe
ħródáo: opracowanie wáasne.

NajwyĪsze wspóáczynniki trafnoĞci globalnej uzyskiwaáy modele, w których znajdowaáy siĊ zmienne dotyczące zadáuĪenia przedsiĊbiorstwa (X15, X12), relacji kapitaáu
wáasnego do wielkoĞci aktywów (X14) oraz bieĪącej páynnoĞci (X9). NajniĪsze wspóáczynniki odpowiadaáy modelom, w których wystąpiáy wskaĨniki rotacji naleĪnoĞci,
zapasów i aktywów (X16, X17, X19).
Na rysunku 2 przedstawiono ksztaátowanie siĊ Ğrednich wspóáczynników trafnoĞci
globalnej uzyskanych przez poszczególne modele w próbie uczącej (lewy wykres)
oraz testującej (prawy wykres). Dodatkowo na wykresie wyróĪniono wyniki uzyskane przez modele indywidualne. Warto przypomnieü, Īe dla kaĪdej z moĪliwych
liczebnoĞci zmiennych (od 2 do 18) wylosowano po 100 kombinacji zmiennych7, dla
których 25-krotnie wyznaczano i testowano wszystkie 13 modeli klasyfikacyjnych
7

Wyjątek stanowiáy modele dla 2 i 18 zmiennych.
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(indywidualne i hybrydowe). Uzyskane rezultaty pokazują, Īe w przypadku próby
uczącej, Ğrednia wartoĞü wspóáczynnika trafnoĞci globalnej dla wszystkich analizowanych klasyfikatorów wzrastaáa wraz ze wzrostem liczby zmiennych. Najskuteczniejsze
w próbie uczącej okazaáy siĊ klasyfikatory selekcji uzyskujące Ğrednią trafnoĞü globalną przekraczającą 90%. Najlepszym z klasyfikatorów indywidualnych (dla róĪnych
liczebnoĞci zmiennych) byáa sztuczna sieü neuronowa.
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Rysunek 2. Liczba zmiennych w modelach a trafnoĞü prognoz w próbach uczącej i testującej
ħródáo: opracowanie wáasne.

Dla zdecydowanej wiĊkszoĞci klasyfikatorów, budowane modele zwiĊkszaáy zdolnoĞci poprawnej klasyfikacji obiektów próby testującej do momentu uwzglĊdniania
liczby zmiennych nieprzekraczającej 8–10. Przy wyĪszej liczbie zmiennych wspóáczynniki trafnoĞci globalnej stabilizowaáy siĊ lub spadaáy. Wyjątkiem jest klasyfikator
lasu losowego, dla którego Ğrednia trafnoĞü prognoz w próbie testującej wzrastaáa
razem ze wzrostem liczby uwzglĊdnianych zmiennych. Las losowy uzyskiwaá Ğrednio
najwyĪszą skutecznoĞü prognoz w modelach z liczbą zmiennych wiĊkszą od 8. Przy
mniejszej liczbie zmiennych, najwyĪsze wyniki uzyskiwaáy modele dla klasyfikatorów
hybrydowych (sumacyjny i medianowy) oraz modele regresji logistycznej. NaleĪy
zauwaĪyü duĪy spadek trafnoĞci prognoz w przypadku sztucznych sieci neuronowych.
W celu poprawy uzyskiwanych wyników moĪliwa jest potrzeba zmiany struktury konstruowanych sieci lub przyjĊtego algorytmu uczenia. Takie same wyniki uzyskaáy pary
modeli dla klasyfikatorów hybrydowych: sumacyjny i sumacyjny (waĪony), a takĪe
minimum i maksimum.
Na rysunku 3 przedstawiono dla kaĪdej z moĪliwych liczebnoĞci zmiennych odsetek modeli indywidualnych oraz hybrydowych, które uzyskaáy najwyĪszą trafnoĞü
globalną prognoz w próbie testującej. Dla przykáadu, poĞród 100 kombinacji modeli
z 4 zmiennymi objaĞniającymi, w 49 przypadkach modelem, który uzyskaá najwyĪszą
trafnoĞü globalną w próbie testującej (po walidacji) byá jeden z 4 modeli indywidualnych. W 46 przypadkach natomiast, najwyĪszą trafnoĞü globalną wskazaá jeden
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z 9 modeli hybrydowych. W pozostaáych 5 przypadkach najlepszy z modeli indywidualnych oraz hybrydowych wskazaáy taką samą wielkoĞü wspóáczynnika trafnoĞci
globalnej.
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Rysunek 3. Odsetek modeli z najwyĪszym wspóáczynnikiem trafnoĞci globalnej
w próbie testującej a liczba uwzglĊdnianych zmiennych
ħródáo: opracowanie wáasne.

PoĞród modeli z maáą liczbą zmiennych (2, 3, 5), w ponad poáowie przypadków
przynajmniej jeden z modeli hybrydowych uzyskiwaá wyĪszy wspóáczynnik trafnoĞci
globalnej na poziomie próby testującej niĪ najlepszy z modeli indywidualnych. Odsetek
ten spada wraz ze wzrostem liczby zmiennych. Sytuacja ta jest związana z rosnącą
(wraz ze wzrostem liczby zmiennych) skutecznoĞcią poprawnej klasyfikacji obiektów
przez las losowy naleĪący do grupy klasyfikatorów indywidualnych. Wzrost ten moĪna
zaobserwowaü na rysunku 2. Warto przypomnieü, Īe niektóre modele hybrydowe
(H2 i H6) znalazáy siĊ równieĪ w zestawieniu najlepszych modeli zaprezentowanych
w tabeli 3.
5. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoliáo na realizacjĊ zaáoĪonego celu
jakim byáa ocena skutecznoĞci wykorzystania metod áączenia oraz selekcji klasyfikatorów w prognozowania upadáoĞci przedsiĊbiorstw. Badanie zostaáo zaprojektowane
z myĞlą o moĪliwie wysokiej porównywalnoĞci uzyskiwanych wyników dla róĪnych
metod klasyfikacyjnych. Dokonana analiza pozwala stwierdziü, Īe metody áączenia
oraz selekcji, bazujące na wskazaniach oraz prawdopodobieĔstwach a posteriori klasyfikatorów indywidualnych, mogą wpáywaü na poprawĊ jakoĞci stawianych prognoz.
W badaniu wykorzystano 4 klasyfikatory indywidualne oraz 9 klasyfikatorów hybrydowych. W tabeli 3 przedstawiającej zestawienie modeli o najwyĪszych zdolnoĞciach
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poprawnego klasyfikowania obiektów kilkukrotnie znalazáy siĊ modele hybrydowe
(sumacyjny oraz medianowy).
W toku realizacji podstawowego celu badania wskazano równieĪ zestaw modeli
klasyfikacyjnych dla róĪnej liczby zmiennych objaĞniających, które charakteryzowaáy
siĊ najwyĪszymi wynikami poprawnej klasyfikacji obiektów próby testującej (tabela 3).
Oceniając uzyskane wyniki klasyfikacji warto podkreĞliü, Īe spóáki uwzglĊdnione
w badaniu pochodziáy z trzech róĪnych branĪ, co mogáo byü istotnym czynnikiem
utrudniającym poprawną klasyfikacjĊ obiektów charakteryzujących siĊ róĪnorodną
specyfiką prowadzonej dziaáalnoĞci. Na podstawie przeglądu wyników klasyfikacji
uzyskanych przez innych autorów badaĔ wynika, Īe Ğrednia zdolnoĞü poprawnej klasyfikacji (w próbie testującej) modeli szacowanych dla przedsiĊbiorstw dziaáających
w Polsce w branĪy produkcyjnej mieĞci siĊ w przedziale 77–85%, w branĪy budowlanej: 65–90%, a w branĪy handlowo-usáugowej: 61–82% (Pociecha i inni, 2014).
Wyniki poprawnej klasyfikacji najlepszych z uzyskanych modeli w badaniu, siĊgające
87% (w próbie testującej) moĪna zatem uznaü za wzglĊdnie wysokie.
W toku prowadzonej analizy dokonano równieĪ oceny dostĊpnych wskaĨników
finansowych pod wzglĊdem zdolnoĞci poprawnego klasyfikowania obiektów do populacji spóáek upadáych oraz tych w dobrej kondycji finansowej. NajwyĪsze oceny uzyskaáy wskaĨniki zadáuĪenia przedsiĊbiorstwa, bieĪącej páynnoĞci oraz relacji kapitaáu
wáasnego do wielkoĞci aktywów. NajniĪej ocenione zostaáy natomiast wskaĨniki rotacji
naleĪnoĞci, zapasów oraz aktywów.
Analiza prognoz stawianych przez duĪą liczbĊ modeli klasyfikacyjnych, uwzglĊdniających róĪną liczbĊ zmiennych objaĞniających pozwala stwierdziü, Īe stosowanie metod áączenia oraz selekcji klasyfikatorów jest czĊĞciej skuteczne w przypadku
modeli z mniejszą liczbą zmiennych. Wniosek ten wynika z porównania rezultatów
klasyfikacji obiektów i dotyczy zbioru metod uwzglĊdnionych w badaniu. PoĞród
wszystkich rozwaĪanych metod klasyfikacyjnych, najwyĪszą jakoĞcią stawianych
prognoz, w sytuacji uwzglĊdnienia duĪej liczby zmiennych objaĞniających, charakteryzowaá siĊ las losowy.
LITERATURA
Altman E. I., (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy, The
Journal of Finance, 23 (4), 589–609.
Altman E. I., Roggi O., (2013), Managing and Measuring Risk. Emerging Global Standards and Regulations
After Financial Crisis, World Scientific Press.
Altman E. I., Caouette J. B., Narayanan P., Nimmo R., (2008), Managing Credit Risk: The Great Challenge
for Global Financial Markets, Wiley Finance.
Bell T. B., Ribar G. S., Verchio J., (1990), Neural Nets Versus Logistic Regression: A comparison of Each
Model`s Ability to Predict Commercial Bank Failures, Proceedings of the 1990 Deloitte and Touche/
University of Kansas Symposium on Auditing Problems, 29–53.
CzerwiĔski Z., (2002), Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
PoznaĔ.

190

Bartáomiej Lach

Dasarathy B. V., Sheela B. V., (1979), A Composite Classifier System Design: Concepts and Methodology,
Proceedings of the IEEE (Special Issue on Pattern Recognition and Image Processing), 67 (5), 708–713.
Fisher R. A., (1936), The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, Annals of Eugenics, 7
(2), 179–188.
Hadasik D., (1998), UpadáoĞü przedsiĊbiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe –
seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PoznaĔ.
Hoáda A., (2000), Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdaĔ finansowych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Hoáda A., (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem
funkcji dyskryminacyjnej ZH, RachunkowoĞü, 5, 306–310.
Hoáda A., (2006), Zasada kontynuacji dziaáalnoĞci i prognozowanie upadáoĞci w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Korol T., (2010), Systemy ostrzegania przedsiĊbiorstw przed ryzykiem upadáoĞci, Wolters Kluwer, Warszawa.
Korol T., Prusak B., (2005), UpadáoĞü przedsiĊbiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu,
Warszawa.
KrzyĞko M., WoáyĔski W., Górecki T., Skorzybut M., (2008), Systemy uczące siĊ. Rozpoznawanie wzorców, analiza skupieĔ i redukcja wymiarowoĞci, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne w Warszawie,
Warszawa.
Kuncheva L. I., (2000), Cluster-and-Selection Method for Classifier Combination, 4th International Conference
on Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems & Allied Technologies, Brighton, UK.
Kuncheva L. I., (2004), Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms, Wisley.
MączyĔska E., (1994), Ocena kondycji przedsiĊbiorstwa (Uproszczone metody), ĩycie gospodarcze, 38,
42–45.
MączyĔska E., Zawadzki M., (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiĊbiorstw,
Ekonomista, 2, 205–235.
Mossman C. E., Bell G. G., Swartz L. M., Turtle H., (1998), An Empirical Comparison of Bankruptcy
Models, The Financial Review, 33 (2), 35–54.
Ohlson J. A., (1980), Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, Journal of Accounting
Research, 18 (1), 109–131.
Pociecha J., Paweáek B., Baryáa M., Augustyn S., (2014), Statystyczne metody prognozowania bankructwa
w zmieniającej siĊ koniunkturze gospodarczej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków.
WĊdzki D., (2005), Bankruptcy Logit Model for Polish Economy, Argumenta Oeconomica Cracoviensia,
3, 49–70.
Woods K., Kegelmeyer W. P., Bowyer K., (1997), Combination of Multiple Classifiers Using Local Accuracy
Estimates, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 19 (4), 405–410.

METODY àĄCZENIA I SELEKCJI KLASYFIKATORÓW
W PROGNOZOWANIU UPADàOĝCI PRZEDSIĉBIORSTW
Streszczenie
Autor niniejszego artykuáu postanowiá zbadaü skutecznoĞü wykorzystania metod áączenia oraz selekcji klasyfikatorów w prognozowaniu upadáoĞci przedsiĊbiorstw w Polsce. Przeprowadzone badanie
pozwoliáo na porównanie jakoĞci stawianych prognoz przez cztery klasyfikatory indywidualne: liniowa
analiza dyskryminacyjna, regresja logistyczna, sztuczna sieü neuronowa oraz las losowy z wynikami
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dziewiĊciu metod áączenia oraz selekcji, bazujących na zbiorze powyĪszych klasyfikatorów. Autor artykuáu przeprowadziá takĪe analizĊ wpáywu liczby uwzglĊdnianych zmiennych na poprawnoĞü klasyfikacji
poszczególnych metod.
Sáowa kluczowe: prognozowanie upadáoĞci przedsiĊbiorstw, metody klasyfikacyjne, metody áączenia
i selekcji klasyfikatorów

CLASSIFIER COMBINATION AND SELECTION METHODS
AT THE CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION
Abstract
The author of this article decided to investigate the efficiency of using classifier combination
and selection methods at the prediction of corporate bankruptcy in Poland. The study allowed us to
compare the predictions from 4 individual classifiers: linear discriminant analysis, logistic regression,
artificial neural network and random forest with the predictions from 9 classifier combination and
selection methods. Moreover, the author analyzed the influence of the number of variables in models
on performances of the correct classification for all considered methods.
Keywords: corporate bankruptcy prediction, classification methods, classifier combination and
selection methods

