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SZACOWANIE PARAMETRÓW
RYZYKA KREDYTOWEGO
PRZY UŻYCIU RODZIN KLASYFIKATORÓW
Streszczenie: Banki stosujące zalecenia Umowy Bazylejskiej II/III zobowiązane są do
wyznaczania ryzyka na podstawie szeregu parametrów. Jednym z nich jest procent straty –
Loss Given Default (LGD). W literaturze LGD traktowany jest jako zmienna losowa,
o rozkładzie dwumodalnym. Do szacowania wielkości LGD stosuje się zaawansowane
regresyjne modele statystyczne. Alternatywny sposób to wykorzystanie metod data miningowych. Szczególnie atrakcyjne wydają się estymatory typu rodzin klasyfikatorów,
które pozwalają na uśrednienie rezultatów wielu „słabych klasyfikatorów” i uzyskanie
bardziej precyzyjnych wyników.
Rodziny klasyfikatorów operują tzw. informacją. Problemem jest interpretacja informacji w kategoriach biznesowych. Celem artykułu jest uzgodnienie obu podejść i interpretacji. Przedstawione zostaną wyniki szacowania przy użyciu modeli: ułamkowej
regresji logistycznej, beta-regresji, boostingu gradientowego oraz lasów losowych. Porównane zostaną właściwości estymatorów. Obliczenia wykonane zostały na danych
rzeczywistych.
Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe, LGD, metody ensemble, regresja.

Wprowadzenie
Nowe Umowy Kapitałowe (Revised international capital framework Basel
II i III [www 1, www 2]) zmieniły zasady zarządzania ryzykiem kredytowym
i wprowadziły możliwość wykorzystywania przez banki systemów IRB, czyli
wewnętrznych systemów ratingowych. Podejście IRB wymaga szacowania
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trzech kluczowych parametrów: PD (Probability of Default) – prawdopodobieństw migracji do stanu niewypłacalności w ciągu roku, LGD (Loss Given Default) – współczynnika straty z tytułu niewywiązania się klienta z zobowiązań
oraz EAD (Exposure at Default) – potencjalnego zaangażowania w momencie
defaultu.
LGD danej należności wobec kredytobiorcy zdefiniowano jako stratę, którą
bank poniesie w przypadku zajścia zdarzenia niewykonania zobowiązań. Jest
ona wyrażona w ujęciu procentowym jako część EAD:
=

(1)

O ile wyznaczaniu PD poświęcono wiele uwagi zarówno w publikacjach
akademickich, jak i literaturze fachowej [Crouhy i in., 2001], modelowanie LGD
napotyka trudności [Schuermann, 2004]. Problemem są zarówno brak jednolitych definicji dotyczących defaultu oraz straty ekonomicznej, jak i fakt, że banki
w pewnym zakresie same decydują, które składniki powinny być uznane za
istotne. Zasadniczo LGD oblicza się na bazie danych empirycznych, trudno dostępnych ze względu na specyfikę wyceny straty oraz długiego okresu niezbędnego do ich kolekcji.
W pracy podejmujemy próbę zastosowania nowoczesnych technik uczenia
maszynowego: lasów losowych i boostingu gradientowego do szacowania LGD.
W praktyce metody maszynowe, choć powszechnie uważane za bardzo obiecujące, nie są stosowane z uwagi na trudności w interpretacji wyników, takich jak
np. opis wpływu poszczególnych czynników ryzyka oraz możliwości porównywania z metodami klasycznymi opartymi na innym paradygmacie analitycznym.
Metody klasyczne oparte są na minimalizacji wariancji, zaś metody maszynowe
na maksymalizacji informacji.
W pracy pokazujemy, że zastosowanie zarówno lasów losowych, jak i boostingu gradientowego stanowi nowe i bardzo obiecujące podejście do szacowania LGD. Rezultaty otrzymane przy pomocy lasów losowych i boostingu gradientowego porównujemy z wynikami uzyskanymi przy pomocy tradycyjnych
metod regresji (regresji beta i regresji ułamkowej). Do porównywania modeli
wykorzystujemy metody graficzne, m.in. krzywą REC.

1. Wyznaczanie LGD w bankach
Straty w ryzyku kredytowym reprezentowane są przez zmienną losową L.
Jej wartość oczekiwana wyznaczana jest jako:
( )=

∙

∙

(2)
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Sam czynnik LGD również możemy potraktować jako zmienną losową.
LGD związane z transakcjami niebędącymi w stanie default, może być postrzegane jako zmienna losowa. LGD dla transakcji w stanie default wyznacza się jako procentową utratę wartości w momencie defaultu. Jeśli posiadamy kompletną
informację na temat wszystkich strat związanych z produktem oraz mamy wybraną metodę obliczania strat, to możemy bezpośrednio obliczyć LGD. Jeżeli
jednak informacja nie jest kompletna, LGD jest również zmienną losową.
W niniejszym artykule rozważane będą modele LGD transakcji tzn. obliczana będzie wartość LGD dla każdej transakcji indywidualnie. LGD każdej
transakcji związane jest z działaniem różnych czynników ryzyka. Z literatury
wiadomo, że wartości LGD wyznaczane dla danych historycznych wykazują dużą zmienność – mamy do czynienia z dwumodalną koncentracją wartości wokół
0.0 (pełny odzysk) oraz 1.0 (całkowita strata).

2. Modele LGD
Wartość LGD wyraża się w procentach, jest zatem ułamkową zmienną celu.
Do opisu LGD można zastosować szereg metod regresyjnych, np. ułamkową regresję logistyczną albo regresję beta [Loterman i in., 2012]. Model regresji
ułamkowej, oznaczany w pracy przez PLogit, został wprowadzony przez Papkego i Wooldridge’a w 1996 r. [Papke i Wooldridge, 1996]. Model ten należy do
klasy Uogólnionych Modeli Liniowych (GLM), z logitową funkcją łączącą:
(

)=

(

(3)

)

Model regresji beta do opisu frakcji został wprowadzony w 2004 r. przez
Ferrariego i Cribari-Neto [Ferrari i Cribari-Neto, 2004]. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla > 0 i > 0 oraz (0,1) jest dana wzorem:
( ; , )=

(
)
( , )

=

(
)
( ) ( )

(1 − )

(4)

gdzie (∙,∙) oznacza funkcję Beta, zaś Γ(∙) oznacza funkcję Gamma. Ferrari
i Cribari-Neto zaproponowali transformację parametrów p i q na miary koncentracji oraz rozproszenia . Mamy
( )=
( )=

(

) (

)

=

=
(

)

(5)
, gdzie

=

+

(6)
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Ferrari i Cribari-Neto zastosowali procedurę budowy funkcji wiarygodności
analogiczną do teorii Uogólnionych Model Liniowych.
Lasy losowe zostały wprowadzone w 2001 r. przez L. Breimana jako metoda klasyfikacji [Breiman, 2001]. Podejście zaproponowane przez Breimana polega na konstrukcji dużej rodziny nieprzyciętych drzew na losowanych ze zwracaniem ze zbioru obserwacji pseudopróbach uczących. Dodatkowo, w każdym
węźle losowanych jest m zmiennych do podziału ze zbioru wszystkich p atrybutów. Obserwacja jest klasyfikowana na podstawie głosowania większościowego
rodziny drzew.
Algorytm lasów losowych na zbiorze obiektów S można opisać następująco
[Hastie i in., 2009]:
1. Tworzymy N pseudo-próbek {S1,…,SN} ze zbioru S:
Si: obiekty losowane są z S wg schematu losowania prostego ze zwracaniem
o objętości |N|.
2. Dla każdego i=1,…,N dokonywana jest losowa selekcja atrybutów ze zbioru
{X*} i budowany jest klasyfikator h*i=Learn(Si ; X*).
3. Wynik uzyskiwany jest poprzez następujące uśrednienie: H=[{h*1,…,h*N},
majority vote].
Boosting gradientowy został wprowadzony przez J. Fridmana w 1999 r.
Podobnie jak lasy losowe, boosting gradientowy jest rozszerzeniem drzew regresyjnych. W boostingu gradientowym, tak jak w lasach losowych, konstruowana
jest rodzina drzew. Konstrukcja kolejnego drzewa oparta jest na poprzednim
w taki sposób, aby najefektywniej, czyli w kierunku wektora gradientu, minimalizowana była dana funkcja straty. Algorytm boostingu gradientowego można
opisać następująco [Berk, 2008]:
Niech Y=learn(h(X)) oraz ( ) będą predyktorami Y
ℎ( ) = ∑

( ;

( )=∑

)

(7)

1. Podstawiamy: h (x) ← 0
2. Dla m=1,…,M i funkcji straty L( ):
( , )←−
← arg min ∑(
ℎ ( )←ℎ

(ℎ
, )

( ), )

(8)

( )− ( , )

(9)

( )+

∙

( )

(10)
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W algorytmie boostingu gradientowego wykorzystuje się fakt, że do zmiany h(x) na ℎ( ) + ( ) dla małych wartości ν możemy użyć wyrażenia:
(ℎ

( )+

(ℎ

( ), ) ≈

( , )

( ), ) +

( , )

∑(

, )

(ℎ

( ), )

( )

(11)

3. Dane
W pracy wykorzystano dane z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw
pochodzące z jednego z dużych polskich banków. Dane pochodziły z operacyjnych baz danych wykorzystywanych przez różne departamenty bankowe. Dane
obejmowały informacje o kliencie i produktach. Do analizy wykorzystano 803
obserwacje i 7 zmiennych, opisanych w tabeli 1.
Tabela 1. Zmienne objaśniające wykorzystane w analizie
X1

współczynnik spłaty zaciągniętego kredytu, wyznaczany jako stosunek wartości wszystkich
spłaconych kredytów do wartości wszystkich zaciągniętych/przyznanych kredytów;

X2

suma zaległości odsetkowych w momencie analizy;

X3

flaga informująca o tym, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do spadku liczby zabezpieczeń
ustanowionych na kliencie;

X4

średnie opóźnienie w spłatach (w dniach) wyznaczone jako iloraz liczby dni wszystkich opóźnień
w spłatach na wszystkich rachunkach posiadanych przez klienta przez liczbę wszystkich rachunków posiadanych przez klienta;

X5

współczynnik spłaty zaciągniętego kredytu, wyznaczany jako stosunek wartości wszystkich
spłaconych kredytów do wartości wszystkich zaciągniętych/przyznanych kredytów;

X6

liczba wszystkich aktywnych rachunków posiadanych przez klienta banku (rachunki, których
klient jest pierwszym właścicielem oraz te, których jest współwłaścicielem);

X7

miesięczna wysokość obciążeń na wszystkich rachunkach OVERDRAFT klienta.

Źródło: Karwański i in. [2015, s. 5].

4. Wyniki
Do estymacji wartości LGD zastosowano dwa modele regresyjne: ułamkową regresję logistyczną, regresję beta oraz dwie metody uczenia maszynowego:
lasy losowe i boosting gradientowy. Obliczenia przeprowadzono w pakietach
SAS Foundation (ver. 9.4) oraz SAS Enterprise Miner (ver. 13.2). Do porównania uzyskanych wyników wykorzystano miary oparte na ocenie jakości klasyfikatorów ROC [Koronacki i Ćwik, 2008].
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W celu zastosowania miar oceny klasyfikacji modeli zmienną LGD podzie> 0.5
. Wartości miar dopasowania modeli znajdulono na dwie kategorie
≤ 0.5
ją się w tabeli 2. Otrzymane wyniki wskazują na lasy losowe i boosting gradientowy jako modele lepsze od klasycznych modeli regresyjnych. Zauważmy, że
wyniki dla modelu regresji ułamkowej (PLogit) i regresji beta są dość podobne.
Najlepsze dopasowanie uzyskano dla boostingu gradientowego.
Tabela 2. Miary dopasowania modeli
Model

Mann-Whitney
95% Prz. Ufn.

Somers' D Gamma Tau-a

AUC

Błąd

Regresja beta

0.6511

0.0192

0.6134

0.6889

0.3023

0.3023

0.1512

Regresja ułamkowa

0.6420

0.0194

0.6040

0.6799

0.2839

0.2839

0.1420

Lasy losowe

0.6838

0.0186

0.6474

0.7203

0.3677

0.3699

0.1839

Boosting gradientowy

0.7073

0.0182

0.6717

0.7429

0.4146

0.4148

0.2074

Źródło: Obliczenia własne.

Do dalszych porównań wykorzystana została prezentacja graficzna typu
PP-plot (rys. 1). Na osi X znajdują się wartości estymatora LGD liczone dla
każdej transakcji wg jednej metody, a na osi Y wg drugiej metody. Odstępstwa
od przekątnej wskazują na różnice między porównywanymi metodami. Modele
regresyjne oraz model lasu losowego dają zbliżone rezultaty. Jedynie model boostingu gradientowego wykazuje wartości odbiegające od pozostałych modeli,
szczególnie dla skrajnych wartości LGD.
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W tabeli 4 zebrane zostały miary zgodności Kappa dla wszystkich modeli.
Współczynniki Kappa używane są do kwantyfikacji stopnia zgodności wyników
modeli. W praktyce wykorzystuje się progi 0.2 i 0.4 jako wartości odpowiadające
„umiarkowanej” oraz „istotnej” zależności. Wartości współczynników w tabeli 4
wskazują, że modele regresyjne są „przeciętnie” powiązane, natomiast rodziny
klasyfikatorów „istotnie”.
Tabela 4. Współczynniki zgodności Kappa
Współczynniki zgodności Kappa
Model

Regresja ułamkowa

Las losowy

Boosting gradientowy

Regresja beta

0.2430

-0.0010

0.0265

Regresja ułamkowa

1

0.06360

0.0527

Las losowy

0.06360

1

0.4356

Źródło: Obliczenia własne.

Inne porównanie i ocenę modeli można przeprowadzić przy pomocy krzywej
Regression Error Characteristic (REC) [Bi i Bennett, 2003]. Krzywa REC jest
dystrybuantą reszt modelu i stanowi odpowiednik krzywej ROC wykorzystywany w problemach klasyfikacyjnych do zadań regresyjnych z ciągłą zmienną celu.
REC przedstawia graficznie relację pomiędzy wartością błędu, czyli resztą
(na osi x) i precyzją klasyfikatora (na osi y). Precyzja zdefiniowana jest jako
procent obserwacji, które znajdują się w granicach błędu. Jeśli jako granicę
przyjmiemy zero, wówczas tylko punkty, które są klasyfikowane bezbłędnie,
będą uważane za prawidłowe. Jeśli wybierzemy granicę, która przekracza maksymalny błąd obserwowany dla modelu, to wszystkie obserwacje zostaną uznane
za prawidłowe. Reguły, dla których krzywa REC majoryzuje inne krzywe można uznać za bardziej precyzyjne.
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Podsumowanie
Uzyskane wyniki wskazują na znaczne podobieństwo rezultatów uzyskiwanych przy pomocy tradycyjnych metod regresyjnych oraz metod uczenia maszynowego. Dzięki zastosowaniu lasów losowych oraz boostingu gradientowego
możliwe jest zwiększenie precyzji szacowania LGD, co ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia szacowania rezerw kapitałowych w bankach. Do porównywania modeli wykorzystane zostały metody graficzne: wykresy typu PP Plot
oraz zasługująca na szczególną uwagę krzywa REC, będąca odpowiednikiem
krzywej ROC stosowanej dla modeli klasyfikacyjnych. Wyznaczono także miary,
takie jak współczynnik korelacji Pearsona oraz współczynnik zgodności Kappa.
Otrzymane w pracy wyniki wskazują, że modele lasów losowych oraz boostingu
gradientowego lepiej opisują dane niż tradycyjne modele regresji ułamkowej czy
regresji beta. Modele data miningowe mogą być także z powodzeniem wykorzystywane do celów prognostycznych.
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FAMILIES OF CLASSIFIERS APPLICATION
IN CREDIT RISK PARAMETERS ESTIMATION
Summary: According to the Capital Requirements Directive banks applying the internal
rating based approach are obliged to estimate risk based on a set of risk parameters. One
of the risk parameters is Loss Given Default (LGD). LGD is treated as a random variable
with a bimodal distribution. One can apply advanced statistical models in LGD estimation. An alternative approach is to use data mining methods. The most promising seem to
be families of classifiers, that allow for averaging results of many weak classifiers and
for obtaining more precise results.
Families of classifiers are built based on information criterion. The problem encountered is interpretation of obtained results in terms of business applications. The aim
of the paper is to compare both approaches. We present results of LGD estimation with
help of two regression models: fractional and beta regression and two ensemble methods: gradient boosting and random forests. Calculations were done on real life data.
Keywords: credit risk, LGD, ensemble methods, regression.

