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W literaturze wyróżnia się trzy podejścia do problemu kryzysu finansowego w rozumieniu trudno-
ści finansowych i niewypłacalności, tj. niewypłacalność ekonomiczną, techniczną i upadłościową1. 
Niewypłacalność ekonomiczna wiąże się z naruszeniem podstawowych czynników decydujących 
o kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa zarówno w rozumieniu wartości ekonomicznej (ekono-
micznej wartości dodanej), jak i wartości rynkowej. Niewypłacalność ekonomiczna w kontekście 
wartości ekonomicznej oznacza sytuację, w której: wpływy nie pokrywają wydatków, łącznie z za-
bezpieczeniem interesów kapitałodawców, osiągana stopa zysku mierzona zyskami operacyjnymi 
odbiega od kosztu kapitału (WACC) w rozumieniu średniej oczekiwanej stopy zwrotu przez wszyst-
kie grupy kapitałodawców oraz zostaje naruszona równowaga interesów różnych grup interesariu-
szy.

Niewypłacalność techniczna oznacza czasowy brak płynności (kryzys gotówkowy), dający jednak 
szanse na pozyskanie środków pieniężnych, realizację zobowiązań i przetrwanie na rynku. Nie-
wypłacalność w sensie upadłościowym występuje, gdy wartość zobowiązań przewyższa wartość 
rynkową aktywów, co może wymuszać podjęcie radykalnych działań naprawczych i ewentualną 
likwidację przedsiębiorstwa. Takie rozumienie kryzysu można łączyć z wyróżnieniem trzech pod-
stawowych etapów jego powstania, tj.:

1. Kryzys strategiczny związany z brakiem koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa i stosowaniem zbyt 
agresywnych strategii finansowych.
2. Kryzys rentowności, czyli utraty zdolności do generowania dochodów.
3. Kryzys płynności decydujący o braku gotówki do realizacji bieżących zobowiązań.

Najszerszym i skutecznym sposobem ograniczenia negatywnych konsekwencji kryzysu, przywró-
cenia równowagi finansowej i zapewnienia dalszego funkcjonowania na rynku jest restrukturyzacja 
przedsiębiorstwa. 

Restrukturyzacja może być traktowana głównie jako odpowiedź na kryzys strategiczny (struktural-
ny) przedsiębiorstw. Wymaga to zawsze przeprowadzenia szerokiej analizy i oceny przedsiębior-
stwa (analizy due diligence).

Z punktu widzenia przedmiotu restrukturyzacji można wyróżnić: restrukturyzację finansową mającą 
na celu zmiany w strukturze kapitałodawców, restrukturyzację aktywów i związaną z tym restruktu-
ryzację produktową oraz restrukturyzację własnościową.

Restrukturyzacja finansowa obejmuje szeroki zakres działań pozwalających na osiągnięcie takiej 
struktury zadłużenia, a tym samym i kapitału, które umożliwiłyby terminową spłatę bieżących zo-
bowiązań (utrzymanie wypłacalności), finansową reorientację strategiczną, odzyskanie zaufania 
(wsparcia) wierzycieli i innych grup interesariuszy2.

W restrukturyzacji finansowej powinny uczestniczyć różne grupy kapitałodawców, z wyróżnieniem 

1 E.F. Brigham, L.C. Gapenski: Zarządzanie finansami. T. 2. PWE, Warszawa 2000, s. 35.

2 S. Slatter, D. Lovett: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG-Press, Warszawa  
   2001.
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zarówno właścicieli, wierzycieli, jak i kontrahentów (głównie dostawców).

Udział wierzycieli w procesach restrukturyzacji finansowej może wiązać się z: restrukturyzacją za-
dłużenia, konwersją wierzytelności, renegocjowaniem warunków realizacji zobowiązań, zmianą for-
my i wysokości oprocentowania, wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności lub 
pełną realizacją dotychczasowych zabezpieczeń, wprowadzeniem dodatkowych klauzul zabezpie-
czających, sanacyjnym finansowaniem kredytowym.

W warunkach kryzysu finansowego i w celu ograniczenia jego konsekwencji dla przedsiębiorstwa, 
niezależnie od procesów restrukturyzacji, konieczne są działania pozwalające poprawić jego ren-
towność i ograniczyć ewentualne straty bilansowe. W tym obszarze niezbędne są oceny możli-
wości wzrostu nadwyżki finansowej stanowiącej potencjalne źródło zwrotu i obsługi pozyskane-
go kapitału. Wymaga to opracowania i wykorzystania strategii kosztowej, produktowej i cenowej, 
wpływających na wynik finansowy z działalności operacyjnej, w powiązaniu z pozycją marketingo-
wą i strategią uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Istotny obszar działania przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na wynik finansowy stanowi 
obszar kosztów produkcji, w powiązaniu ze strukturą aktywów, specyfiką sfery realnej oraz reak-
cją kosztów na zmiany wielkości produkcji. W tym zakresie wykorzystuje się wartość poznawczą 
zależności: koszty – wolumen produktu – zysk operacyjny (cost – volume – profit analyse – CVP).
Należy również wyróżnić konieczność wykorzystania analizy przepływów pieniężnych do oceny 
realnych możliwości samofinansowania w warunkach kryzysu. Wymaga to retrospektywnej oceny 
dotychczasowych przepływów pieniężnych, głównie w obszarze działalności operacyjnej oraz sza-
cowania przyszłych przepływów, z uwzględnieniem ewentualnych nowych obszarów działalności i 
wprowadzonych zmian strukturalnych.
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