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WSKAŹNIK KONDYCJI FINANSOWEJ KREDYTOBIORCY.  
ASPEKTY METODOLOGICZNE 

Anna Nowak-Czarnocka, Kolegium Zarządzania i Finansów,  

Szkoła Główna Handlowa 

Wprowadzenie 

Wraz z początkiem globalnego kryzysu finansowego wywołanego między innymi brakiem 

ostrożności w udzielaniu kredytów podwyższonego ryzyka subprime przez instytucje 

finansowe w Stanach Zjednoczonych banki zaczęły w większym stopniu obserwować 

modele służące do szacowania zdolności kredytowej klientów detalicznych. Doświadcze-

nia z 2006 i 2007 roku, kiedy nastąpił nagły spadek cen nieruchomości, wskazały na błęd-

ność założeń niektórych banków o możliwości koncentrowania się podczas udzielania kre-

dytu głównie na wartości zabezpieczenia, a dopiero w drugiej kolejności na sytuacji 

finansowej kredytobiorcy.  

Pomimo podstawowej zasady udzielania kredytów mówiącej, że ryzyko każdej ekspozycji 

kredytowej zależy przede wszystkim od kondycji finansowej kredytobiorcy i jego zdol-

ności do spłaty, niektóre instytucje bankowe były skłonne udzielać kredytów podmiotom 

niemającym wystarczającej zdolności kredytowej na podstawie właściwego zabezpieczenia 

spłaty kredytu. Instytucje te nie wzięły jednak pod uwagę konsekwencji prowadzenia zbyt 

liberalnej polityki kredytowej i jej możliwego wpływu na przyszłą wartość zabezpieczeń, 

zapominając o istnieniu zależności, zgodnie z którą wszelkiego rodzaju załamania gospo-

darki, zarówno polskiej, jak i światowej, mogą znaleźć odzwierciedlenie na rynku 
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nieruchomości. W rzeczywistości post-kryzysowej potrzebna zatem stała się konieczność 

dalszej szczegółowej weryfikacji zdolności kredytowej klientów banku ubiegających się 

o kredyt oraz walidacji obecnie stosowanych modeli. 

Efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach jest konieczne ze względu na 

stabilność finansową tych instytucji. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że banki to 

podmioty zorientowane na osiąganie zysku. Klientów zdobywają te instytucje, które w ce-

nie usług umieszczają koszt ryzyka, jednak w takiej wysokości, aby ich oferta była atrak-

cyjna na tle konkurencji. Wzrost liczby instytucji kredytowych oraz rozwój rynku usług 

finansowych doprowadziły do tego, że banki, aby osiągnąć zamierzony zysk, zmuszone są 

do kooperacji z coraz „słabszymi” klientami, z którymi związane jest większe ryzyko. 

Istotne jest zatem dalsze doskonalenie stosowanych metod do oceny zdolności kredytowej, 

polegające między innymi na analizie cech swoich klientów, w szczególności tych, które 

opisują ich sytuację dochodową. 

Niniejsza publikacja wpisuje się w nurt ciągłych poszukiwań rozwiązań nadążających za 

zmianami zarówno w bezpośrednim otoczeniu kredytobiorcy, jak i w ogólnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej. 

Obiektem badań jest kredytobiorca kredytów konsumpcyjnych, jego cechy oraz siła, z jaką 

wpływają one na jego kondycję finansową, a tym samym na jego wiarygodność kredytową. 

Przedmiotem pracy jest analiza możliwości wyboru optymalnego zestawu cech kredyto-

biorcy, na podstawie którego możliwa będzie ocena jego sytuacji finansowej.  

Do badań wybrano dane dotyczące kredytów konsumpcyjnych oraz kart kredytowych, 

gdyż właśnie tego typu produkty kredytowe charakteryzują się najgorszą spłacalnością, co 

może być związane z niedostatecznie precyzyjnym sposobem oceny zdolności kredytowej. 

Analiza kondycji finansowej poszczególnych kredytobiorców została przeprowadzona 

w oparciu o wartość wskaźnika zbudowanego na podstawie cech kredytobiorców 
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szczegółowo opisanych w dalszej części publikacji. Wskaźnik kondycji finansowej kredy-

tobiorcy zdefiniowano jako wartość funkcji W(X). Zapis wskaźnika jest następujący: 

 nmnjjjij XXXXXW   ...)( 332211  (1) 

gdzie: Xij to poszczególne i-te cechy j-tego kredytobiorcy natomiast αi to wagi przypisane 

do tych cech, i=1,…, n, j=1,…, m. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w większości przypadków w skład wskaźnika wchodzą cechy 

takie jak: dochód kredytobiorcy, wiek bądź liczba osób na utrzymaniu – które dla poszcze-

gólnych osób wnioskujących o kredyt mogą być dowolne – wartości, które przyjmuje 

wskaźnik są również nieograniczone. Należy jednak podkreślić, że w praktycznych 

zastosowaniach wartości wskaźnika kształtują się w określonych przedziałach zależnych 

od zbioru danych oraz wybranego modelu. Im wyższa wartość wskaźnika, tym kondycja 

finansowa kredytobiorcy jest lepsza, a co za tym idzie większe jest prawdopodobieństwo 

spłaty kredytu. 

Funkcja W(X) została zbudowana za pomocą kilku metod statystycznych, między innymi 

analizy dyskryminacyjnej, regresji logistycznej oraz analizy głównych składowych w połą-

czeniu z liniową regresją wieloraką, w celu porównania efektywności ich stosowania do 

klasyfikacji kredytobiorców. Zastosowano również metodę epsilon, która dotychczas nie 

była wykorzystywana do analizy cech kredytobiorcy w kontekście jego kondycji 

finansowej. 

Na podstawie punktów odcięcia wyznaczonych za pomocą krzywej ROC (Receiver Opera-

ting Characteristic) poszczególni klienci banku zostali zaklasyfikowani do grupy „dob-

rych” bądź „złych” kredytobiorców.
 1

 Jakość modeli oceniono za pomocą trafności 

klasyfikacji, tzn. sprawdzono, czy kredytobiorca uznany za „dobrego” faktycznie spłacił 

                                                      

1
 Punkty odcięcia zostały tak wybrane, aby minimalizować popełnienie obu błędów klasyfikacji, tzn. błędnego 

przypisania klienta „dobrego” do klasy „złych” oraz niewskazania klienta „niesolidnego” i przypisania go do grupy 

„dobrych”, zamiast „złych”. 
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kredyt, natomiast klient zaklasyfikowany do grupy „złych” nie wywiązał się z zobowią-

zania wobec banku. Trafność klasyfikacji znajduje się w przedziale od 0 do 100%. 

W rozprawie skoncentrowano się na podejściu statycznym, głównie ze względu na poważ-

ne ograniczenia związane z pozyskaniem danych w postaci szeregów czasowych niezbęd-

nych do przeprowadzenia badań opartych o modele dynamiczne. 

Należy podkreślić, że podczas oceny kondycji kredytobiorcy występują często problemy 

związane z wysoką korelacją zmiennych objaśniających. Ocena wpływu skorelowanych 

zmiennych objaśniających na wyjaśnienie kształtowania zmiennej objaśnianej jest utrud-

niona i może nie być dostatecznie precyzyjna. Ponadto ograniczenia wielu standardowych 

metod statystycznych prowadzą do eliminacji silnie skorelowanych zmiennych, co wiąże 

się z utratą części informacji. W pracy do zbioru znanych modeli włączono nie stosowaną 

dotychczas metodę epsilon, która „omija” ten problem poprzez przekształcenie zbioru 

regresorów do zmiennych ortogonalnych. Dodatkowo, zaproponowana przez J. W. John-

sona (2000) metoda epsilon pozwala ustalić poziom wpływu poszczególnych zmiennych 

objaśniających na zmienną objaśnianą zarówno z punktu widzenia każdego regresora 

oddzielnie, jak i w interakcji z pozostałymi regresorami.
2
 

Cel i zakres pracy 

Celem rozprawy było podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość 

określenia wartości wskaźnika kondycji finansowej kredytobiorcy, pozwalającego na 

wybór metody, która dla dowolnego zbioru cech opisujących kredytobiorców będzie 

charakteryzowała się najwyższą trafnością klasyfikacji klientów banku do grupy „dobrych” 

bądź „złych” kredytobiorców. 

                                                      

2
 Johnson J. W. (2000), A Heuristic Method for Estimating the Relative Weight of Predictor for Variables in 

Multiple Regression, “Multivariate Behavioral Research”, No 35 (1). 
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W pracy postawiono następującą hipotezę główną: 

1. Wybór właściwego wskaźnika, opartego na zmiennych charakteryzujących kredyto-

biorcę oraz wyznaczonego za pomocą metod statystycznych zwiększa trafność oceny 

kondycji kredytobiorcy. 

Sformułowano ponadto następujące hipotezy szczegółowe: 

1. Zastosowanie tradycyjnych metod oceny kondycji finansowej kredytobiorcy, takich jak 

analiza dyskryminacyjna czy regresja logistyczna, może być niewystarczające do oce-

ny kondycji kredytobiorcy w kontekście trafności klasyfikacji; 

2. Analiza korelacji cech ma wpływ na jakość modeli statystycznych, co rzutuje na efek-

tywność wskaźników kondycji finansowej budowanych na podstawie tych modeli. 

W przypadku wystąpienia silnej korelacji zmiennych objaśniających uniezależnienie 

się w metodzie od tego zjawiska zwiększa trafność oceny kondycji finansowej kredy-

tobiorcy. 

Opis danych 

W celu przeprowadzenia obszernych badań wykorzystane zostały dwie grupy klientów 

banków z różnych regionów geograficznych oraz odmiennych okresów czasu. Mając jed-

nak na uwadze wyniki badań Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, wskazu-

jące na występowanie w Polsce megatrendów w zachowaniach konsumpcyjnych, rezultaty 

badań mogą okazać się pomocne w przyszłości również do ewentualnych analiz cech 

polskich kredytobiorców.
 3
 

Pierwszy ze zbiorów – zestaw informacji pochodzących z 1000 wniosków kredytowych 

jednego z dużych banków południowych Niemiec, dostępny za pośrednictwem witryny 

internetowej Uniwersytetu w Monachium – zawierał informacje o kredytobiorcach, którym 

                                                      

3
 D. Szapieniec–Puchalska, Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, Konsumpcja i Rozwój, 

nr. 1/2012 (2), s. 98. 
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przyznano kredyt konsumpcyjny.
 4
 Druga baza obejmująca 50 000 klientów, którzy korzys-

tali z limitu w karcie kredytowej, pochodziła z brazylijskiego centrum kredytowego.
 
Baza 

danych została udostępniona przez International Institute of Information Technology 

w ramach konkursu PAKDD-2010 Data Maining Competition. 
5
 Oba zbiory poza standar-

dowymi danymi o klientach (wiek, miejsce zamieszkania, średnie miesięczne dochody itd.) 

zawierały również informację, czy kredytobiorcy wywiązali się ze zobowiązań wobec 

banku.
6
 Dodatkowo, do zbioru cech brazylijskich kredytobiorców wprowadzono nowe 

zmienne charakteryzujące stany tego kraju. 

Mając na uwadze fakt, że większość z analizowanych cech ma charakter jakościowy, oraz 

pamiętając, że nie wszystkie z zastosowanych metod estymacji są najefektywniejsze do 

analizy zmiennych binarnych, stwierdzono, że zasadne jest przeprowadzenie równoległych 

badań na kilka sposobów. Pierwsze podejście polegało na przekształceniu zmiennych 

jakościowych w binarne oraz pozostawieniu zmiennych mierzalnych bez zmian. Drugi 

sposób polegał na przekształceniu zmiennych jakościowych w cechy skategoryzowane za 

pomocą transformacji WoE (Weight of Evidence). W trzecim zestawie cechy mierzalne 

poddano dyskretyzacji, uzyskując zbiór zmiennych binarnych. Zarówno dane brazylijskie, 

jak i niemieckie, zostały przeanalizowane za pomocą 3 zestawów zmiennych utworzonych 

na podstawie powyższych założeń. Ostatecznie otrzymano zatem 6 zestawów zmiennych. 

Przed przystąpieniem do budowy zestawów zmiennych, będących podstawą dalszej ana-

lizy, ze zbioru 1000 kredytobiorców German credit data wylosowano 200 przypadków 

i odłożono w celu przyszłego testowania modelu. Udział kredytobiorców „dobrych” 

i „złych” w próbie podstawowej nie uległ zmianie w porównaniu do próby pełnej, tzn. wy-

niósł odpowiednio 70% i 30%. Dla danych brazylijskich kredytobiorców wystąpił problem 

                                                      

4
 http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Statlog+(German+Credit+Data); http://www.stat.uni-

muenchen.de/service/datenarchiv/kredit/ kredit_e.html. 
5
 http://sede.neurotech.com.br/PAKDD2010/arquivo.do?method =load. 

6
 W przypadku danych brazylijskich klient uznany został za „złego”, gdy opóźnienie spłaty karty kredytowej 

było dłuższe niż 60 dni. Nie udostępniono informacji, w jaki sposób kredytobiorcy niemieccy zostali 

zaklasyfikowani do odpowiednich grup, tj. czy do kategorii „złych” zaliczono klientów, którzy w ogóle nie 

spłacili kredytu, czy również klientów niespłacających rat terminowo. 
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próby niezbilansowanej, dlatego też podjęto decyzję o zastosowaniu próby dobieranej 

(choice-based sample). Próba pełna zawierała równą liczbę przypadków „dobrych” 

i „złych” klientów, natomiast próba podstawowa odpowiednio 50,1% i 49,9%. 

Metodologia wykorzystana w pracy 

Weryfikacja statystyczna zmiennych 

Istotnym punktem budowy modelu scoringowego jest wybór zbioru czynników egzoge-

nicznych, które wywołują zróżnicowanie pojedynczych klientów banku pod względem 

ryzyka niedotrzymania warunków umowy kredytowej. W rozprawie uwzględniono 

następujące grupy zmiennych objaśniających: 

 zmienne opisujące cechy osobowe i demograficzne kredytobiorcy; 

 zmienne charakteryzujące zawód; 

 zmienne ekonomiczne dotyczące zamożności kredytobiorcy; 

 zmienne finansowe opisujące dotychczasowe relacje klienta z bankami; 

 inne zmienne (np. cel kredytu, występowanie gwarantów itd.).
7
 

Zmienną objaśnianą w modelu scoringowym jest zmienna „rodzaj klienta” przyjmująca 

dwie wartości: „klient dobry” bądź „klient zły”. W zależności od zbioru danych „zły 

klient” definiowany jest jako ten, który nie spłacił kredytu bądź charakteryzował się 

opóźnieniami w płatności rat kredytowych. 

Wybór zmiennych objaśniających wykorzystanych do budowy modeli oparto ponadto 

na trzech kryteriach: zdolności dyskryminacyjnej, asymetrii rozkładu oraz pojemności 

informacyjnej zmiennych. Do analizy cech jakościowych zastosowano odrębne narzędzia 

                                                      

7
 M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna 

Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 110-111. 
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niż dla zmiennych mierzalnych – przedstawiono m.in. współczynnik skojarzenia Yule’a, 

test różnicy średnich oraz zmodyfikowaną macierz współzależności.
 8
 

Analiza dyskryminacyjna 

Pierwszą z metod wykorzystanych do budowy wskaźników kondycji finansowej kredyto-

biorcy była analiza dyskryminacyjna klasyfikująca obserwacje do jednej z dwóch grup: 

wypłacalnych bądź niewypłacalnych kredytobiorców, w oparciu o wcześniej ustalone 

kryterium dyskryminacji.  

Stosowanie analizy dyskryminacyjnej wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków. Przede 

wszystkim zakłada się występowanie wielowymiarowego rozkładu normalnego zmiennych 

oraz jednorodność wariancji i kowariancji w grupach testowych. Ostateczna liczba zmien-

nych została ustalona po weryfikacji ich statystycznej istotności za pomocą współczynnika 

λ Wilksa testowanego przy użyciu statystyki o rozkładzie chi-kwadrat. 

Regresja logistyczna 

Kolejną metodą wykorzystaną w badaniach była regresja logistyczna stosowana w mode-

lach do analizy niewypłacalności kredytobiorców od 1980 r. Zaletą tej metody jest brak 

wymagań odnośnie założeń o rozkładzie normalnym zmiennych oraz jednorodności 

wariancji tych zmiennych w obu klasach podmiotów („dobrych” i „złych”), jak miało to 

miejsce w analizie dyskryminacyjnej. Wadą jest brak „odporności” na silną korelację 

regresorów. 

W niniejszej rozprawie do estymacji parametrów modelu wykorzystano metodę najwięk-

szej wiarygodności. Po wyeliminowaniu silnie skorelowanych ze sobą regresorów przepro-

wadzono test hipotezy o całkowitej nieistotności zmiennych objaśniających. Do oceny 

istotności całego modelu zastosowano statystykę ilorazu wiarygodności, natomiast wartość 

                                                      

8
 M. Gruszczyński, Dobór zmiennych objaśniających do modelu logitowego, Przegląd Statystyczny, Zeszyt 1-

2, 2000, s. 178-180. 



 

Copyright © StatSoft Polska 2016, info@DaneWiedzaSukceS.pl 

 

45 

 

krytyczna została wyznaczona za pomocą statystyki chi-kwadrat. Kolejno przeprowadzono 

testy na istotność poszczególnych parametrów βj za pomocą statystyki Walda mającej 

rozkład chi-kwadrat. 

Analiza głównych składowych 

Analiza głównych składowych, chociaż nie jest powszechnie wykorzystywana w modelach 

scoringowych, w niniejszych badaniach okazała się pomocna. Dzięki implementacji tej 

metody do modelu w znaczący sposób zredukowano liczbę zmiennych objaśniających i, co 

nie mniej ważne, uniknięto problemu silnej korelacji predyktorów. Do budowy wskaźnika 

kondycji finansowej kredytobiorcy wykorzystano liniową regresję wieloraką, przy czym za 

zmienne objaśniane przyjęto główne składowe otrzymane po zastosowaniu algorytmu 

analizy głównych składowych. 

Metoda epsilon 

Metoda epsilon, nie stosowana dotychczas do analizy kondycji finansowej kredytobiorcy, 

spośród przedstawionych w pracy narzędzi statystycznych wyróżnia się zdolnością wyzna-

czenia wielkości udziału poszczególnych zmiennych objaśniających w wyjaśnieniu zmien-

nej objaśnianej, zarówno z punktu widzenia każdego regresora oddzielnie, jak i w inter-

akcji z pozostałymi zmiennymi. Ponadto „odporność” metody na silną korelację zmien-

nych wyklucza ryzyko utraty informacji „przenoszonych” przez zmienne, które byłyby 

wyeliminowane z modelu budowanego przy użyciu klasycznych metod statystycznych, np. 

regresji logistycznej czy analizy dyskryminacyjnej. 

Główna idea metody epsilon polega na przekształceniu zbioru regresorów X1, X2,…, Xn do 

zmiennych ortogonalnych Z1, Z2,…, Zn. Nowe sztuczne zmienne są nieskorelowane i po-

winny w jak najlepszym stopniu odzwierciedlać zasób informacyjny oraz strukturę roz-

kładu i powiązań pomiędzy oryginalnymi zmiennymi. Biorąc pod uwagę fakt, że problem 

korelacji został wyeliminowany, nie ma przeszkód do zastosowania współczynników 

regresji do oszacowania wkładu danego regresora w R
2
 modelu. 
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Rys. 1. Schemat powiązań pomiędzy zmiennymi w metodzie epsilon w modelu z trzema 

predykatorami. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. W. Johnson, J. M. Lebreton,  

History and Use of Relative Importance Indices in Organizational Research, Organizational 

Research Methods, No 3, 2004, s. 250. 

Dzięki ortogonalizacji zmiennych oryginalnych możliwe jest przedstawienie każdej ze 

zmiennych sztucznych Z1, Z2,…, Zn jako kombinacji liniowej zmiennych pierwotnych X1, 

X2, …, Xn. Działanie to pozwala na rozdzielenie wariancji zmiennej Y na poszczególne 

zmienne oryginalne. Graficzna prezentacja zależności pomiędzy zmiennymi Z1, Z2,..,Zn, 

X1, X2,…., Xn oraz Y została przedstawiona na rys. 1. 

Zastosowanie algorytmu metody epsilon umożliwiło wyznaczenie relatywnych wag, przy-

porządkowanych do każdej z pierwotnych zmiennych modelu. Suma otrzymanych wag jest 

równa współczynnikowi R
2
. Poszczególne wagi mogą być interpretowane jako relatywny 

wkład powiązanej zmiennej w wyjaśnienie wariancji zmiennej objaśnianej Y.
9
 

                                                      

9
 N. Nehrebecka, S. Grudkowska, Wykorzystanie metody epsilon do badania wpływu czynników determinu-

jących opinie konsumentów, Wiadomości Statystyczne nr 5/2009, s.11-13. 
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Wyniki i charakterystyka przeprowadzonych badań 

Celem przeprowadzonej weryfikacji empirycznej była budowa wskaźnika kondycji finan-

sowej kredytobiorcy, którego wartość dla konkretnego klienta banku pozwoliłaby zakla-

syfikować go do grupy „dobrych” bądź „złych” kredytobiorców.  

Za pomocą zaprezentowanych metod statystycznych oraz na podstawie liniowego modelu 

postaci (1) zbudowano 24 wskaźniki kondycji finansowej kredytobiorcy, a następnie pod-

dano je weryfikacji empirycznej w celu sprawdzenia ich trafności klasyfikacji klientów do 

grupy „złych” bądź „dobrych” kredytobiorców. Poszczególne wskaźniki wyznaczono dla 

wszystkich klientów znajdujących się w analizowanych bazach danych. Przykład skła-

dowych jednego ze zbudowanych wskaźników – otrzymanego dla II zestawu zmiennych 

niemieckich kredytobiorców i charakteryzującego się najwyższą trafnością klasyfikacji 

klientów należących do próby odłożonej – zaprezentowano w tabeli 1. Zgodnie z przed-

stawionymi wynikami najwyższy wkład w wyjaśnienie poziomu spłacalności kredytów na 

podstawie danych niemieckich kredytobiorców mają kolejno zmienne Z1, Z3, Z2, Z4, Z6 

oraz Z5 odpowiadające zmiennym oryginalnym X1 (aktualne saldo na rachunku 

bankowym), X3 (historia kredytowa), X2 (okres kredytowania), X4 (cel kredytu), X6 (suma 

aktywów) oraz X5 (kwota kredytu). 

Na podstawie wartości funkcji W(X) oraz punktu odcięcia klienci zostali przypisani do 

grupy „dobrych” bądź „złych” kredytobiorców. W kolejnym kroku sprawdzono, czy 

klienci przypisani do grupy „dobrych” faktycznie wywiązali się ze zobowiązania wobec 

banku i na tej podstawie wyznaczono trafność klasyfikacji. 

Należy podkreślić, że jakość wyznaczonych wskaźników kondycji kredytobiorcy analizo-

wana była za pomocą danych z prób podstawowych oraz odłożonych. Poszczególne próby 

podstawowe obejmowały około 80% losowo wybranych klientów i na ich podstawie zbu-

dowane zostały modele. Próby odłożone składały się z pozostałej części populacji i zostały 

wydzielone w celu testowania modeli za pomocą zbiorów danych, które nie były wyko-

rzystane do ich budowy.  
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Tabela 1. Współczynniki β, wagi, względne oraz współczynniki α we wskaźniku kondycji finanso-
wej kredytobiorcy – dane niemieckie, analiza dla II zestawu zmiennych. 

Nazwa 

zmien-

nej 

Współ-

czynnik β 

Wagi 

względ-

ne 

Udział 

zmiennej 

w sumie 

wag 

względ-

nych 

Wagi 

α we 

wskaź-

niku 

Nazwa 

zmiennej 

Współ-

czynnik 

β 

Wagi 

względ-

ne 

Udział 

zmiennej 

w sumie 

wag względ-

nych 

Wagi 

α we 

wskaź-

niku 

Z1 0,12 0,015 26,7% 0,27 Z10 0,03 0,001 1,8% 0,02 

Z2 -0,08 0,006 10,3% -0,10 Z12 0,03 0,001 2,1% 0,02 

Z3 0,09 0,008 14,5% 0,15 Z13 0,04 0,001 2,5% 0,03 

Z4 0,07 0,005 8,6% 0,09 Z14 0,04 0,002 2,8% 0,03 

Z5 -0,06 0,003 6,2% -0,06 Z15 0,04 0,002 2,8% 0,03 

Z6 0,07 0,005 8,4% 0,08 Z16 0,00 0,000 0,5% 0,01 

Z7 0,04 0,001 2,5% 0,02 Z19 0,03 0,001 2,2% 0,02 

Z8 -0,04 0,002 3,3% -0,03 Z20 0,03 0,001 2,1% 0,02 

Z9 0,04 0,002 2,8% 0,03      

Biorąc pod uwagę fakt, że próby odłożone były niejako niezależnymi zbiorami danych, 

trafności klasyfikacji otrzymane na podstawie tych zbiorów danych nazwano prognozami 

i uznano za ważniejsze mierniki podczas oceny jakości modeli w porównaniu do 

rezultatów otrzymanych na podstawie prób podstawowych. 

Tabela 2. Tablica trafności wskaźników kondycji finansowej dla próby podstawowej – metoda 

epsilon – dane niemieckie, analiza dla II zestawu zmiennych. 

 

Przewidywane 

Procent poprawnych 

Y=1 Y=0 suma 

Obserwowane 

Y=1 498 64 562 88,6% 

Y=0 113 125 238 52,5% 

suma 611 189 800 77,9% 
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Tabela 3. Tablica trafności wskaźników kondycji finansowej dla próby odłożonej – metoda epsilon 

– dane niemieckie, analiza dla II zestawu zmiennych. 

 

Przewidywane 

Procent poprawnych 

Y=1 Y=0 suma 

Obserwowane 

Y=1 121 17 138 87,7% 

Y=0 30 32 62 51,6% 

suma 151 49 200 76,5% 

Zgodnie z oczekiwaniami trafność klasyfikacji kredytobiorców należących do próby odło-

żonej była w większości przypadków niższa w porównaniu do próby podstawowej. Przy-

kłady tablic trafności dla modelu charakteryzującego się najwyższą poprawnością genero-

wanych prognoz (trafność klasyfikacji przypadków z próby odłożonej) – zbudowanego za 

pomocą metody epsilon na podstawie II zestawu zmiennych, tj. cech mierzalnych i skate-

goryzowanych – zaprezentowano w tabelach 2 i 3. Zgodnie z wynikami zamieszczonymi 

w tabeli 3 model poprawnie zaklasyfikował 87,7% „dobrych” oraz 51,6% „złych” kredy-

tobiorców. Ogólna trafność klasyfikacji przeprowadzona dla próby podstawowej wyniosła 

77,9%, natomiast odłożonej 76,5%. 

Wyniki badań przeprowadzonych dla wszystkich zbudowanych wskaźników kondycji 

finansowej kredytobiorcy zaprezentowano w tabeli 4. Trafność klasyfikacji najlepszego 

modelu zbudowanego dla danych niemieckich kredytobiorców na podstawie próby podsta-

wowej wyniosła 79,3% (analiza głównych składowych i analiza dyskryminacyjna), nato-

miast na podstawie próby odłożonej 76,5% (metoda epsilon). Podobne badania przepro-

wadzone przez M. Gruszczyńskiego na tym samym zbiorze danych wskazały 77,6% 

skuteczność klasyfikacji przypadków należących do próby podstawowej (model logitowy) 

oraz poprawność klasyfikacji, mierzoną również za pomocą tablicy trafności klasyfikacji, 
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na poziomie 74,5% dla próby odłożonej.
10

 Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, 

że jakość otrzymanych modeli jest wysoka i warta dalszych rozważań.  

Tabela 4. Porównanie trafności klasyfikacji analizowanych metod dla prób podstawowych oraz 

odłożonych – dane niemieckich i brazylijskich kredytobiorców. 

Numer 

zestawu 

zmiennych 

Rodzaj danych 

Analiza 

dyskrymi-

nacyjna 

Regresja 

logistyczna 

Metoda 

epsilon 

Analiza głównych 

składowych + regresja 

wieloraka 

Dane niemieckie 

I zestaw 

próba podstawowa 77,3% 74.8% 72,9% 78,6% 

prognoza 76,0% 74,5% 72,5% 70,5% 

II zestaw 

próba podstawowa 77,8% 77,4% 77,9% 78,1% 

prognoza 74,5% 74,0% 76,5% 72,0% 

III zestaw 

próba podstawowa 79,3% 79,0% 72,4% 79,3% 

prognoza 74,0% 75,0% 71,0% 57,5% 

Dane brazylijskie 

I zestaw 

próba podstawowa 55,9% 55,8% 54,1% 55,8% 

prognoza 56,2% 56,2% 53,5% 47,8% 

II zestaw 

próba podstawowa 58,0% 58,0% 57,6% 56,5% 

prognoza 58,2% 57,9% 57,7% 46,2% 

III zestaw 

próba podstawowa 58,6% 58,5% 53,3% 55,6% 

prognoza 58,2% 57,5% 53,0% 48,2% 

Podobne porównanie zostało przeprowadzone w kontekście oceny trafności klasyfikacji 

wskaźników zbudowanych na podstawie danych brazylijskich kredytobiorców. Jak już 

wcześniej wspomniano baza danych została udostępniona w ramach międzynarodowego 

                                                      

10
 M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych op. cit., s. 115-122. 
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konkursu PAKDD-2010 Data Mining Competition. Uczestnicy znajdujący się w pierwszej 

10 zwycięzców otrzymali miarę AUC mierzącą jakość modelu na poziomie około 0,629 – 

0,645.
11

 Analogiczna miara dla zbudowanego modelu logitowego (najwyższą miarę AUC 

otrzymano dla III zestawu zmiennych) wyniosła 0,6167. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że modele otrzymane na podstawie danych 

brazylijskich – chociaż ich poprawność klasyfikacji jest niższa w porównaniu do wskaźni-

ków niemieckich kredytobiorców – charakteryzują się wysoką trafnością klasyfikacji 

w kontekście konfrontacji modelu z wynikami otrzymanymi przez innych autorów na tym 

samym zbiorze danych. 

Wyniki uzyskane na podstawie danych niemieckich kredytobiorców (tabela 4) wskazują, 

że najlepsza klasyfikacja przypadków należących do próby podstawowej dla wszystkich 

zestawów zmiennych została przeprowadzona za pomocą analizy głównych składowych. 

Najlepszą z prognoz otrzymano na podstawie modelu zbudowanego za pomocą metody 

epsilon dla II zestawu zmiennych (zmienne mierzalne i skategoryzowane). Należy podkreś-

lić, że metoda epsilon oparta jest na estymacji metodą najmniejszych kwadratów, stąd 

lepsze wyniki generuje dla zmiennych ilościowych i skategoryzowanych niż dla zmiennych 

binarnych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że spośród wszystkich metod statystycznych stosowanych w niniej-

szej pracy tylko analiza głównych składowych i metoda epsilon są „odporne” na silną kore-

lację zmiennych objaśniających, oraz mając na uwadze powyższe wyniki badań, można 

stwierdzić, że analiza korelacji cech ma wpływ na jakość modeli statystycznych, co rzutuje 

na efektywność wskaźników kondycji finansowej kredytobiorcy budowanych na podstawie 

tych modeli. Uniezależnienie się w metodzie od tego zjawiska zwiększa trafność oceny 

kondycji kredytobiorcy, co dowodzi prawdziwości drugiej hipotezy szczegółowej niniej-

szej pracy.  

                                                      

11
 http://sede.neurotech.com.br/PAKDD2010/result.do?method =load. 
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Trafność klasyfikacji brazylijskich kredytobiorców za pomocą analizy głównych składo-

wych nie była już wyższa w porównaniu do pozostałych metod. Również metoda epsilon, 

chociaż daje prognozę na poziomie 57,7% (II zestaw), nie była już najefektywniejszą z me-

tod. Powodem rozbieżności w zachowaniu się analizy głównych składowych oraz metody 

epsilon dla różnych zbiorów danych był poziom skorelowania zmiennych objaśniających. 

Zmienne charakteryzujące cechy brazylijskich kredytobiorców w znaczącej większości nie 

były ze sobą skorelowane. Dla danych niemieckich kredytobiorców korelacja zmiennych 

objaśniających  chociaż nie na wysokim poziomie - była już bardziej widoczna.  

Dotychczasowe zastosowania metody epsilon, w odniesieniu do zagadnień innych niż ba-

danie zdolności kredytowej, wskazują, że metoda epsilon nie przynosi lepszych rezulta-

tów przy stosowaniu jej do danych nieskorelowanych. Jakość modelu zbudowanego 

z takich zmiennych nie zostanie znacząco poprawiona poprzez zastosowanie przybliżenia 

za pomocą metody epsilon, natomiast istnieje ryzyko pogorszenia jego innych własności 

statystycznych. Zgodnie z uwagą A. Młodaka oraz T. Słaby „metoda epsilon nie posiada 

własności niezmienniczości ze względu na ortogonalne przekształcenia macierzy zmien-

nych objaśniających oraz liniowe transformacje niektórych spośród nich”.
12

 Dla danych 

nieskorelowanych część informacji „zgubiona” przez wspomniany brak własności nie-

zmienniczości może być większa w porównaniu z informacjami „zyskanymi” dzięki unie-

zależnieniu się od silnej korelacji zmiennych objaśniających. Mając na uwadze powyższe 

można stwierdzić, że metoda epsilon jest efektywna, jednak należy jej umiejętnie używać. 

Jednak niewątpliwe korzyści z implementacji metody można uzyskać pod warunkiem 

zastosowania jej do danych skorelowanych oraz wyrażonych na skali co najmniej 

porządkowej. 

                                                      

12
 A. Młodak, T. Słaby, Jedna czy kilka …op. cit., s. 93-98. 
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Podsumowanie 

W oparciu o wyniki weryfikacji empirycznej przeprowadzonej za pomocą 24 modeli zbu-

dowanych na bazie dwóch niezależnych zbiorów danych stwierdzono, że żadna z anali-

zowanych metod nie stanowi uniwersalnego podejścia, które każdorazowo, dla dowolnego 

zbioru cech kredytobiorcy gwarantowałoby najwyższą poprawną trafność klasyfikacji. 

Wybór odpowiedniej metody, a co za tym idzie  wskaźnika kondycji finansowej kredy-

tobiorcy  jest uwarunkowany charakterem badanych zmiennych oraz ich własnościami 

statystycznymi i dopiero spełnienie tych założeń gwarantuje najwyższą trafność 

klasyfikacji. Mając na uwadze powyższy wniosek, dowiedziono hipotezę główną mówiącą 

o tym, że wybór właściwego wskaźnika, opartego na zmiennych charakteryzujących 

kredytobiorcę oraz wyznaczonego za pomocą metod statystycznych, zwiększa trafność 

oceny kondycji kredytobiorcy.  

Ponadto na podstawie zbudowanych modeli stwierdzono, że uniezależnienie się od zja-

wiska korelacji zmiennych za pomocą metody epsilon i analizy głównych składowych 

zwiększa trafność oceny kondycji kredytobiorcy, co dowodzi tezy postawionej w drugiej 

hipotezie szczegółowej. Z tego wynika, że – zgodnie z pierwszą hipotezą szczegółową – 

zastosowanie tradycyjnych metod oceny kondycji kredytobiorcy, takich jak analiza dyskry-

minacyjna czy regresja logistyczna, może być niewystarczające do oceny kondycji 

kredytobiorcy w kontekście najwyższej trafności klasyfikacji klientów do grupy „dobrych” 

i „złych” kredytobiorców. 

W oparciu o przeprowadzone badania dodatkowo sformułowano następujące wnioski:  

 Metoda epsilon charakteryzuje się najwyższą trafnością klasyfikacji przypadków nale-

żących do próby odłożonej w porównaniu do analizy dyskryminacyjnej, regresji logis-

tycznej oraz analizy głównych składowych połączonej z liniową regresją wieloraką, 

pod warunkiem zastosowania metody do danych charakteryzujących się umiarkowaną 

bądź silną korelacją, wyrażonych na skali porządkowej bądź przedziałowej. 
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 Analiza głównych składowych połączona z liniową regresją wieloraką pozwala uzys-

kać najlepsze wyniki klasyfikacji przypadków należących do próby podstawowej 

w porównaniu do metody epsilon, analizy dyskryminacyjnej i regresji logistycznej, pod 

warunkiem zastosowania metody do danych charakteryzujących się umiarkowaną bądź 

silną korelacją. 

 Jakość prognoz wykonywanych za pomocą metody epsilon nie odbiega znacząco od 

wyników trafności klasyfikacji na podstawie przypadków należących do próby podsta-

wowej. 

 Prognozy wykonywane za pomocą analizy głównych składowych w połączeniu z linio-

wą regresją wieloraką charakteryzują się niższą jakością w porównaniu do miar traf-

ności klasyfikacji otrzymanych na podstawie próby podstawowej. Modele oparte 

na analizie głównych składowych mogą być przedmiotem dalszych badań. 

 Metoda epsilon oparta na estymacji metodą najmniejszych kwadratów generuje gorsze 

wyniki, gdy zmienne przedstawione są w postaci binarnej w porównaniu z cechami 

wyrażonymi na skali porządkowej bądź przedziałowej. 

 Dla danych charakteryzujących się niską korelacją zmiennych objaśniających metody, 

takie jak: analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna, generują nieco lepsze wyniki 

w porównaniu do metody epsilon oraz analizy głównych składowych w kontekście 

trafności oceny kredytobiorców. 

Należy również podkreślić, że wyniki uzyskane za pomocą metody epsilon są zadowala-

jące, co może zachęcać do stosowania tej metody w ocenie zdolności kredytowej, szcze-

gólnie gdy zmienne opisujące cechy kredytobiorców charakteryzują się silną korelacją. 
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