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ANEKS 4. METODOLOGIA ANALIZY UBÓSTWA
4.1. Ubóstwo monetarne
4.1.1. Definicja
4.1.1.1. Podejście obiektywne
W podejściu obiektywnym jako linię (granicę) ubóstwa w maju 2015 r. przyjęto skorygowane, odpowiednim
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, minimum egzystencji dla grudnia 2014 r. obliczone przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego. Linię ubóstwa dla marca 2013 r. stanowiła jej wartość z maja 2015 r. urealniona odpowiednim wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dla
wszystkich pozostałych typów gospodarstw domowych linię ubóstwa obliczono jako iloczyn skorygowanego minimum egzystencji i odpowiadającej im skali ekwiwalentności.
Wartość minimum egzystencji jest tożsama z wartością koszyka dóbr konsumpcyjnych ustalanego dla gospodarstwa domowego o określonych cechach społeczno-demograficznych. Zawartość tego koszyka powinna przy tym zapewnić takie warunki bytowe gospodarstwa domowego, które umożliwiają wyłącznie "przetrwanie" w zdrowiu i zdolności do pracy (Deniszczuk, Sajkiewicz, 1996). Oznacza to, że wartość minimum egzystencji stanowi granicę skrajnego ubóstwa.
4.1.1.2. Podejście subiektywne
W podejściu subiektywnym do wyznaczenia granicy ubóstwa zastosowano metodę subiektywnej linii ubóstwa
(Goethart, Halberstadt, Kapteyn i Van Praag, 1997; Panek 2011). W metodzie tej gospodarstwa domowe wskazują
najniższe poziomy dochodów niezbędnych do związania końca z końcem, traktowane jako ich linie ubóstwa. Oceny
odnośnie dochodów formułowane przez poszczególne gospodarstwa zależą przede wszystkim od ich wielkości (liczby
osób w gospodarstwie domowym) oraz ich rzeczywistego dochodu.
Zależność tą możemy przedstawić w postaci następującego równania regresji:

ln ymin  0 1 lnL 2 ln y,

(1)

gdzie:
L – liczba osób w gospodarstwie domowym,
y – rzeczywisty dochód gospodarstwa domowego,
ymin – najniższy poziom dochodów, potrzebny do powiązania końca z końcem, wskazywany przez gospodarstwo
domowe.
Parametry powyższej funkcji regresji, oszacowane na podstawie metody najmniejszych kwadratów, stanowiły
podstawę do obliczania linii ubóstwa dla kolejnych lat badania. Otrzymujemy ją jako wartość dochodów y*, która
podstawiona na miejsce ymin oraz y spełnia równanie (1). Wartości linii ubóstwa (y*) zależne od liczby osób w gospodarstwie domowym wyznaczano ostatecznie na podstawie wzoru:

y * L   exp

 0  1 ln x
.
12

(2)

4.2. Skale ekwiwalentności
4.2.1. Podejście obiektywne
Skale ekwiwalentności przyjęte w podejściu obiektywnym, zarówno w ujęciu klasycznym jak i w ujęciu wielowymiarowym, zostały oszacowane na podstawie procedury, wykorzystującej informacje o wielkości wydatków gospodarstw domowych (Szulc, 1996). W procedurze tej uwzględniono fakt, że gospodarstwa domowe o różnym składzie w rozmaity sposób dysponują swoimi dochodami. Przykładowo gospodarstwa osób młodych mniej wydają na
ochronę zdrowia, a więcej na żywność niż gospodarstwa domowe osób starszych. Jednocześnie przyjęto założenie,
że struktura konsumpcji gospodarstw domowych jest odzwierciedleniem ich rzeczywistych potrzeb.
Jako gospodarstwo stanowiące punkt odniesienia (czyli gospodarstwo „standardowe”, ze skalą ekwiwalentności
równą 1, przyjęto gospodarstwo pracownicze osoby samotnej w wieku od 30 do 59 lat). Wartość skali ekwiwalentności dla innego, dowolnego gospodarstwa domowego możemy wtedy interpretować jako liczbę zawartych w nim „standardowych” gospodarstw (czyli w naszym przypadku „standardowych” osób). Skale ekwiwalentności zostały oszacowane według następującego wzoru:
© Rada Monitoringu Społecznego
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ln m i 
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(3)

gdzie:
mi – skala ekwiwalentności dla i-tego gospodarstwa.
wsi ,wsr – odsetek wydatków i-tego i r-tego gospodarstwa na s-te dobro lub grupę dóbr. W tym przypadku gospodarstwo r-te jest gospodarstwem standardowym.
msj – elastyczność wydatków na s-te dobro względem j-tej charakterystyki demograficznej (j=1,2,..,m).
Ai, Ar – wektory charakterystyk demograficznych i-tego i r-tego gospodarstwa.
W prezentowanym badaniu wektory charakterystyk demograficznych uwzględniały liczbę osób dorosłych w gospodarstwie (powyżej 16 lat), liczbę dzieci (poniżej 10 lat i od 10 do 15 lat) oraz wiek głowy rodziny (16-29 lat, 3060 lat oraz powyżej 60 lat).
Parametry msj otrzymujemy poprzez estymację modelu popytu konsumpcyjnego, w którym zmiennymi objaśniającymi są wydatki gospodarstwa domowego, liczba osób dorosłych oraz dzieci w gospodarstwie domowym i ceny
dóbr konsumpcyjnych. Są one interpretowane jako demograficzne elastyczności wydatków na poszczególne dobra.
Tym samym skala ekwiwalentności uzyskana na podstawie równania (3) jest średnią geometryczną elastyczności
wydatków względem zmiennych demograficznych ważonych udziałami wydatków na poszczególne dobra w wydatkach ogółem.
4.2.2. Podejście subiektywne
Podstawą szacunku skal ekwiwalentności w podejściu subiektywnym były granice ubóstwa obliczane dla gospodarstw domowych o różnej liczbie osób w gospodarstwie według formuły (2). Jako gospodarstwo „standardowe”,
stanowiące punkt odniesienia (ze skalą ekwiwalentności równą 1) przyjęto gospodarstwo domowe jednoosobowe.
Wartość skali ekwiwalentności dla gospodarstwa L-osobowego uzyskujemy dzieląc wartość jej linii ubóstwa przez
wartość linii ubóstwa dla gospodarstwa jednoosobowego:

mL 

y * L 
.
y * 1

(4)

4.3. Pomiar ubóstwa
4.3.1. Pomiar ubóstwa w podejściu jednowymiarowym. Ubóstwo monetarne.
W ujęciu jednowymiarowym (monetarnym), uwzględniającym wyłącznie bieżące dochody gospodarstw domowych, dysponując dochodami ekwiwalentnymi gospodarstw domowych (porównywalnymi miernikami zamożności
pojedynczych gospodarstw domowych różnych typów) oraz granicą ubóstwa możemy skoncentrować się na ocenie
samego zjawiska ubóstwa.
Najszersze zastosowanie w analizach zjawiska ubóstwa mają agregatowe indeksy ubóstwa (Panek, 2011). Są to
formuły statystyczne agregujące indywidualne mierniki ubóstwa (dotyczące pojedynczych gospodarstw domowych,
czy też osób) umożliwiające oceny tego zjawiska w skali kraju, w przekrojach terytorialnych czy też dla grup typologicznych gospodarstw domowych (osób). Ze względu na fakt, że nie istnieje jedna uniwersalna formuła w tym zakresie, w badaniach powinny być stosowane różne formuły indeksów agregatowych dostarczające informacji o różnych
aspektach ubóstwa.
Ze względu na fakt, że w wielowymiarowym podejściu do pomiaru ubóstwa dokonujemy zarówno pomiaru ubóstwa monetarnego jak i ubóstwa niemonetarnego (deprywacji materialnej) indeksy ubóstwa oceniające ubóstwo monetarne będziemy nazywali indeksami ubóstwa monetarnego. Najpopularniejszym indeksem oceniającym zasięg ubóstwa monetarnego (monetary poverty incidence) jest stopa ubóstwa monetarnego (headcount monetary poverty ratio),
czyli odsetek jednostek (osób, gospodarstw domowych) o dochodach poniżej granicy ubóstwa:

H um 

n um
,
n

(5)

gdzie:
n – liczba jednostek w badanej zbiorowości,
num – liczba jednostek ubogich monetarnie w badanej zbiorowości.
Indeks ten przyjmuje wartość 0 przy braku ubogich i wartość 1, gdy wszystkie badane jednostki posiadają dochody ekwiwalentne niższe niż granica ubóstwa.
Odsetek ubogich nie mówi nam nic o innych aspektach ubóstwa. Przykładowo nie dostarcza on żadnych informacji o głębokości ubóstwa, gdyż przyjmuje taką samą wartość niezależnie od tego, czy ubodzy mają dochody ekwiwalentne zbliżone do granicy ubóstwa czy też bliskie zeru. W prezentowanym badaniu zaproponowano rozszerzenie
analizy ubóstwa monetarnego o trzy pozostałe, poza zasięgiem, aspekty ubóstwa.
© Rada Monitoringu Społecznego
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Podstawową miarą oceniającą głębokość ubóstwa monetarnego (monetary poverty depth) jest indeks luki dochodowej ubogich (monetary poverty gap index) definiowany jako:

I um 

1
num

 y *  y ie


y*
i 1 
nnm


 ,


(6)

gdzie:
y* - granica ubóstwa monetarnego,

yie - dochód ekwiwalentny i-tej jednostki.
Indeks luki dochodowej ubogich jest tym samym równy nieważonej średniej z indywidualnych (dla każdego ubogiego) indeksów głębokości ubóstwa. Oznacza to, że wszystkie badane jednostki mają w nim taką samą wagę. Mierzy
on przeciętny dystans między dochodami ekwiwalentnymi ubogich oraz granicą ubóstwa, a tym samym mówi nam
jak bardzo ubogie są jednostki należące do populacji ubogich. Indeks przyjmuje wartość 0, jeżeli w badanej populacji
nie ma ubogich oraz wartość 1, gdy dochody wszystkich jednostek ubogich wynoszą zero.
Kolejnym aspektem ubóstwa monetarnego jest jego intensywność (monetary poverty intensity). Najczęściej stosowanym w praktyce indeksem oceniającym intensywność ubóstwa jest indeks luki dochodowej (income gap index):

IT um 

1 num  y*  yie 
.

n i 1  y* 

(7)

Może być on także przedstawiony jako iloczyn stopy ubóstwa monetarnego oraz luki dochodowej ubogich, czyli
opisuje dwie charakterystyki ubóstwa łącznie oceniając zarówno zasięg ubóstwa monetarnego jak i głębokość ubóstwa
monetarnego:
IT um  H um  I um .
(8)
Miernik ten różni się od indeksu luki dochodowej ubogich tym, że dotyczy całej badanej populacji, a nie tylko
ubogich. Suma luk dochodowych jednostek (luki nieubogich jednostek są oczywiście równe 0) dzielona jest tutaj
przez liczbę wszystkich badanych jednostek. Indeks luki dochodowej jest miarą kosztów eliminacji ubóstwa monetarnego (w relacji do granicy ubóstwa) gdyż wskazuje jaką wielkość dochodów ekwiwalentnych (mierzonych jako
odsetek granicy ubóstwa) należy przetransferować przeciętnie do każdego ubogiego aby dochody wszystkich badanych jednostek były nie mniejsze niż granica ubóstwa. Indeks ten przyjmuje, podobnie jak indeks luki dochodowej
ubogich, wartości z przedziału [0,1]. Indeks uzyskuje wartość 0 jeżeli w badanej populacji nie ma ubogich oraz wartość 1, gdy wszystkie badane jednostki mają dochody równe zero.
Czwartą grupę indeksów stanowią indeksy dotkliwości ubóstwa monetarnego (monetary poverty severity), oceniające nie tylko zasięg ubóstwa monetarnego, dystans dochodowy gospodarstw domowych ubogich od granicy ubóstwa (głębokość ubóstwa monetarnego) lecz także nierówności dochodowe między ubogimi.
Podstawowym indeksem dotkliwości ubóstwa monetarnego, najszerzej stosowanym w praktyce, jest kwadrat luki
dochodowej (squared income gap index):

1 num  y *  yie 

SE  
n i1  y* 

2

um

.

(9)

Możemy go także przedstawić w postaci wskazującej na wpływ poszczególnych aspektów ubóstwa na badane
zjawisko:
2

SE um





 y *  yieum  S 2 yieum
 
,
 H


y
*
 y * 2



(10)

gdzie:

yeum - średni dochód ekwiwalentny ubogich monetarnie,

  - wariancja dochodu ekwiwalentnego w populacji ubogich monetarnie.

S 2 yieum

W przeciwieństwie do indeksu luki dochodowej nadaje on tym większe wagi ubogim im ich dochód ekwiwalentny
jest bardziej odległy od dochodu wyznaczającego granicę ubóstwa. Tym samym dotkliwość ubóstwa monetarnego
ubogich i równocześnie wartość indeksu rośnie wraz ze wzrostem dystansu ich dochodu ekwiwalentnego od granicy
ubóstwa monetarnego. Wagi nadawane badanym jednostkom są wprost proporcjonalne do wielkości ich luk dochodowych. Przykładowo, jeżeli luka dochodowa danej jednostki stanowi 10 procent granicy ubóstwa otrzymuje ono
wagę stanowiącą 10 procent sumy wag wszystkich badanych jednostek. Indeks przyjmuje wartość 0, gdy w badanej
populacji nie ma ubogich. Wartość indeksu rośnie wraz ze wzrostem liczby ubogich, ich luk dochodowych oraz nierówności dochodowych pomiędzy ubogimi. Wartość maksymalną równą 1 indeks przyjmuje gdy w badanej populacji
wszystkie badane jednostki mają dochody równe zero.
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4.3.2. Ubóstwo niemonetarne (deprywacja materialna)
Punktem wyjścia dla pomiaru ubóstwa niemonetarnego jest definiowanie jego niemonetarnych wymiarów ściśle
powiązanych z grupami potrzeb badanych jednostek (osób, gospodarstw domowych), a następnie wybór zmiennych
będących symptomami ubóstwa niemonetarnego w poszczególnych jego wymiarach. W badaniu wyróżniono następujące wymiary deprywacji oraz ich symptomy:
1. Zaspokojenie potrzeb żywnościowych gospodarstwa domowego (brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych z przyczyn finansowych).
1.1. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie warzyw i przetworów warzywnych.
1.2. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie owoców i przetworów owocowych.
1.3. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie mięsa (w tym drobiu).
1.4. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie przetworów mięsnych i drobiowych.
1.5. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie ryb i przetworów rybnych.
1.6. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie masła i innych tłuszczów jadalnych.
1.7. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie mleka.
1.8. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie przetworów mlecznych.
1.9. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie cukierków.
1.10. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie wyrobów cukierniczych (słodyczy, czekolady itd.).
1.11. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w zakresie używek (kawy, herbaty, alkoholu, papierosów).
2. Wyposażenie gospodarstwa w dobra trwałego użytku (brak dóbr z przyczyn finansowych).
2.1. Brak pralki automatycznej.
2.2. Brak zmywarki do naczyń.
2.3. Brak kuchenki mikrofalowej.
2.4. Brak telewizora LCD/plazmy.
2.5. Brak płatnej telewizji (satelitarnej lub kablowej).
2.6. Brak komputera (stacjonarnego lub przenośnego).
2.7. Brak samochodu osobowego.
2.8. Brak dostępu do Internetu w domu.
2.9. Brak telefonu stacjonarnego.
3. Warunki mieszkaniowe i uiszczanie opłat za mieszkanie.
3.1. Zbyt duże zagęszczenie mieszkania (poniżej 5m2 na osobę).
3.2. Brak wyposażenia mieszkania w wodociąg.
3.3. Brak wyposażenia mieszkania w ustęp spłukiwany.
3.4. Brak wyposażenia mieszkania w łazienkę z wanną lub prysznicem.
3.5. Brak wyposażenia mieszkania w ciepłą wodę bieżącą.
3.6. Brak wyposażenia mieszkania w gaz z sieci lub butli.
3.7. Brak centralnego ogrzewania (zbiorowego lub indywidualnego).
3.8. Zaleganie z opłatami za mieszkanie (czynsz).
3.9. Zaleganie z opłatami za gaz, energię elektryczną.
3.10. Zaleganie ze spłatą kredytu mieszkaniowego.
4. Kształcenie dzieci (rezygnacja z usług edukacyjnych z przyczyn finansowych).
4.1. Rezygnacja z podjęcia przez dziecko zajęć dodatkowych.
4.2. Ograniczenie lub zawieszenie opłat na szkołę.
4.3. Rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów w szkole.
4.4. Rezygnacja z korepetycji dla dziecka.
4.5. Zmiana szkoły na wymagającą mniejszych opłat lub żadnych opłat.
4.6. Inne ograniczenia.
5. Kultura (rezygnacja z przyczyn finansowych z uczestnictwa w kulturze).
5.1. Rezygnacja z kina.
5.2. Rezygnacja z teatru, opery, operetki, filharmonii, koncertu.
5.3. Rezygnacja z muzeum lub wystawy.
5.4. Rezygnacja z zakupu książki.
5.5. Rezygnacja z zakupu prasy.
6. Wypoczynek (rezygnacja z przyczyn finansowych z różnych form wypoczynku).
6.1. Rezygnacja z kolonii, obozu, innych wyjazdów grupowych dzieci.
6.2. Rezygnacja z urlopu, wyjazdów dorosłych.
6.3. Rezygnacja z urlopu, wyjazdów rodzinnych.
7. Ochrona zdrowia (rezygnacja z przyczyn finansowych z usług ochrony zdrowia oraz zakupu leków).
7.1. Nierealizowanie recept lub niewykupywanie leków zalecanych przez lekarza.
7.2. Nieleczenie zębów.
7.3. Rezygnacja z uzyskania protez zębowych.
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7.4. Rezygnacja z wizyt u lekarza.
7.5. Rezygnacja z badań medycznych.
7.6. Rezygnacja z zabiegów rehabilitacyjnych.
7.7. Rezygnacja z wyjazdu do sanatorium.
Symptomy deprywacji materialnej uwzględnione w analizie mierzone są poza jednym symptomem, na skali nominalnej i mają charakter binarny. Symptomem tym jest zbyt duże zagęszczenie mieszkań (3.1). Przyjęliśmy, że gospodarstwo domowe podlega wykluczeniu ze względu na zbyt duże zagęszczenie jego mieszkania, gdy na osobę
przypada mniej niż 5m2.
Przedstawione w punkcie 5.3.1 miary różnych aspektów ubóstwa monetarnego zostały wykorzystane, po ich odpowiedniej modyfikacji, do analiz ubóstwa niemonetarnego (deprywacji materialnej dla wszystkich wymiarów ubóstwa niematerialnego łącznie.
W pierwszym kroku przypisano każdemu gospodarstwu domowemu liczbę występujących u niego symptomów
deprywacji, niezależnie dla każdego z wyróżnionych w badaniu wymiarów deprywacji materialnej.
W celu oceny, w których wymiarach deprywacji materialnej poszczególne gospodarstwa domowe podlegają deprywacji przyjęto dla każdego wymiaru deprywacji materialnej granicę deprywacji, czyli górną granicę liczby symptomów deprywacji, przy której jednostka już podlega deprywacji (tabl. 4.1).
Tabela45.1. Granice deprywacji dla poszczególnych wymiarów deprywacji materialnej.
Wymiary deprywacji
1. Zaspokojenie potrzeb żywnościowych
2. Wyposażenie w dobra trwałego użytku
3. Warunki mieszkaniowe i uiszczanie opłat za mieszkanie
4. Kształcenie dzieci
5. Kultura
6. Wypoczynek
7. Ochrona zdrowia

Granice deprywacji
występowanie przynajmniej 5 symptomów deprywacji
występowanie przynajmniej 4 symptomów deprywacji
występowanie przynajmniej 4 symptomów deprywacji
występowanie przynajmniej 2 symptomów deprywacji
występowanie przynajmniej 2 symptomów deprywacji
występowanie przynajmniej 1 symptomów deprywacji
występowanie przynajmniej 3 symptomów deprywacji

Gospodarstwo domowe podlega deprywacji materialnej w danym wymiarze gdy charakteryzuje się liczbą symptomów deprywacji w tym wymiarze co najmniej równą granicy deprywacji.
Ogólna ocena deprywacji materialnej (we wszystkich jej wymiarach łącznie) wymaga analizy liczby wymiarów
deprywacji, w których badane jednostki podlegają deprywacji. Przyjmujemy, że deprywacja materialna gospodarstwa
domowego rośnie wraz ze wzrostem liczby wymiarów, w których to gospodarstwo podlega deprywacji. Po uporządkowaniu liczby wymiarów deprywacji według malejącego stopnia deprywacji materialnej ogółem (od 7 wymiarów
do braku deprywacji w jakimkolwiek wymiarze) definiujemy zmienną przyjmującą wartości równe liczbie wyróżnionych wymiarów deprywacji (z=0,1,2,…,h). Następnie musimy ustalić wartość granicy deprywacji materialnej, czyli
dolną granicę liczby wymiarów deprywacji, przy której jednostka podlega deprywacji. Przyjęto, że dane gospodarstwo
domowe jest ubogie niemonetarnie (podlega deprywacji materialnej) gdy doświadcza deprywacji materialnej przynajmniej w trzech jej wymiarach.
Indeksem oceniającym zasięg deprywacji materialnej (material deprivation incidence), będącym odpowiednikiem stopy ubóstwa monetarnego przy ocenie zasięgu ubóstwa monetarnego, jest stopa deprywacji, czyli odsetek
jednostek (osób, gospodarstw domowych) podlegających deprywacji materialnej:

H dm 

n dm
,
n

(11)

gdzie:
ndm – liczba jednostek podlegających deprywacji materialnej w badanej zbiorowości.
Miarą oceniającą głębokość deprywacji materialnej (material deprivation depth) jest indeks luki deprywacji materialnej jednostek podlegających deprywacji (deprived individuals material deprivation gap index), który definiujemy następująco:
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gdzie:
zi - liczba wymiarów deprywacji materialnej u i-tej jednostki,
z* - granica deprywacji materialnej.
Pomiar intensywności deprywacji materialnej (material deprivation intensity) dokonywany jest za pomocą indeksu luki deprywacji materialnej (material deprivation gap index):
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Miarą oceniającą dotkliwość deprywacji materialnej (material deprivation severity) jest indeks będący kwadratem
luki deprywacji materialnej (squared material deprivation gap index):
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4.3.3. Pomiar ubóstwa, czyli współwystępowania ubóstwa monetarnego i ubóstwa niemonetarnego
(deprywacji materialnej)
Końcowym etapem wielowymiarowej analizy sfery ubóstwa jest ocena współwystępowania ubóstwa monetarnego i ubóstwa niemonetarnego. Kumulacja występowania ubóstwa monetarnego i deprywacji materialnej w zasadniczy sposób pogłębia dolegliwości tego zjawiska. Gdy gospodarstwo domowe zarówno nie osiąga bieżących dochodów co najmniej równych granicy ubóstwa monetarnego jak i podlega deprywacji materialnej oznacza to, że jego
środki finansowe, obejmujące nie tylko dochody bieżące, ale także dochody z poprzednich okresów oraz nagromadzone zasoby materialne nie pozwalają na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb na minimalnym, akceptowalnym
poziomie. Ubóstwo takie będziemy nazywali ubóstwem oczywistym (manifest poverty).
Do oceny różnych aspektów skumulowanego ubóstwa monetarnego i ubóstwa niemonetarnego zostaną zastosowane indeksy tzw. ubóstwa oczywistego. Miarę zasięgu ubóstwa monetarnego i niemonetarnego łącznie, czyli ubóstwa oczywistego (manifest poverty incidence) stanowi odsetek jednostek podlegających jednocześnie ubóstwu monetarnemu i deprywacji materialnej, czyli stopa ubóstwa oczywistego (manifest poverty headcount ratio) definiowana
następująco:
nu

H uo 

n x  X
i 1

i

dm

i

n

,

(15)

gdzie:
Xdm - zbiór jednostek podlegających deprywacji materialnej,

xi  X dm - i-ta jednostka należąca do zbioru jednostek podlegających deprywacji materialnej.
Miarą mierzącą głębokość ubóstwa oczywistego (manifest poverty depth) jest indeks luki ubóstwa oczywistego
jednostek podlegających ubóstwu oczywistemu (manifestly poor individuals manifest poverty gap index) tzn. ubogich
monetarnie i podlegających deprywacji łącznie:
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gdzie:
Xum - zbiór jednostek ubogich monetarnie,

xi  X dm - i-ta jednostka należąca do zbioru ubogich monetarnie.
Indeks mierzący intensywności ubóstwa oczywistego (manifest poverty intensity) jest indeks luki ubóstwa oczywistego (manifest poverty gap index):
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Miarą oceniającą dotkliwość ubóstwa oczywistego (manifest poverty severity) jest indeks kwadratów luki dochodowej i deprywacji materialnej łącznie (squared manifest poverty gap index):
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4.4. Analiza zmian ubóstwa w czasie
W analizach dynamicznych zjawiska ubóstwa niezwykle ważne jest czy gospodarstwo domowe znalazło się w
ubóstwie chwilowo czy też stan ten ma charakter trwały (Panek, 2011). Ma to szczególne znaczenie przy formułowaniu przedsięwzięć w zakresie polityki społecznej, mających na celu walkę z ubóstwem. powinny się one koncentrować, właśnie na przeciwdziałaniu ubóstwu o charakterze trwałym. Określenie charakteru ubóstwa jest możliwe wyłącznie stosując w badaniu podejście panelowe, polegające na obserwacji we wszystkich okresach (latach) tych samych gospodarstw domowych. Tym samym w prezentowanym badaniu ubóstwa, oceniając zmiany w sferze ubóstwa,
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oparto się na informacjach dotyczących tylko gospodarstw uczestniczących w obu ostatnich dwóch fazach badania tj.
zarówno w 2011 r. oraz 2013 r.
W przeprowadzonych w ramach badania analizach zbadano charakter ubóstwa poprzez dokonanie analizy mobilności gospodarstwa domowego ze względu na przynależność do sfery ubóstwa.
Ocena mobilności gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa opiera się na analizie
przepływów gospodarstw domowych pomiędzy statusami przynależności do sfery ubóstwa (należenia lub nienależenia do sfery ubóstwa) w dwóch porównywanych okresach (latach). Schemat przypływów gospodarstw domowych
pomiędzy statusami przynależności do sfery ubóstwa w ujęciu klasycznym przedstawia tabela 4.2.
Tabela 4.2. Schemat przepływów gospodarstw domowych pomiędzy statusami przynależności do sfery ubóstwa.
Status przynależności
Status przynależności do sfery ubóstwa
do sfery ubóstwa
w okresie t
w okresie t-1
gospodarstwo nieubogie (j=0) gospodarstwo ubogie (j=1)
gospodarstwo nieubogie (j=0)

nj,t1

n 00,t 1,t

n01,t1,t

n0,t1

gospodarstwo ubogie (j=1)

n10,t 1,t

n11,t 1t

n1,t1

n j ,t

n 0 ,t

n1,t

n

W przypadku analizy ubóstwa ze względu na sytuację dochodową gospodarstw domowych, wielkości na przekątnej macierzy przepływów



N  n jj',t 1,t

 wskazują liczebności gospodarstw domowych, które nie zmieniły w

porównywanych parach okresów swojego statusu przynależności do sfery ubóstwa (tzn., że w obu porównywanych
okresach (latach) należały lub nie należały do sfery ubóstwa). Poniżej przekątnej znajduje się liczebność gospodarstw
domowych, które „opuściły” sferę ubóstwa a powyżej przekątnej, które „weszły” do sfery ubóstwa.
Na podstawie macierzy przepływów obliczane są indeksy mobilności, które stanowią syntetyczne oceny skali
mobilności gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa. Klasycznym i jednocześnie często stosowanym w praktyce indeksem mobilności obliczanym w oparciu o macierze przepływów jest wskaźnik Shorrocks'a, (1978) który opisuje wzór:
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gdzie:
tr(N) – ślad macierzy przepływów114,
przy czym:
njj’,t-1,t – liczba gospodarstw domowych, która w okresie t-1,t napłynęła z j-tego stanu przynależności do sfery
ubóstwa do j'-tego stanu.
Wskaźnik (27) przyjmuje wartości z przedziału 0 ,1 . Im wyższa wartość indeksu tym większa mobilność gospodarstw domowych.
Dokonując dekompozycji indeksu (27), rozszerzającej jego możliwości analityczne, otrzymujemy ostatecznie:
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Pierwszy ze składników prawej strony równania wskazuje na odsetek gospodarstw domowych, które opuściły
sferę ubóstwa w porównywanych okresach. Drugi ze składników sumy stanowi odsetek gospodarstw domowych,
które „weszły do sfery ubóstwa” w badanym okresie. Jako uzupełnienie indeksu mobilności (27) T. Panek (2001)
zaproponował indeks charakteru mobilności gospodarstw domowych:
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Indeks ten przyjmuje wartości z przedziału [-1; 1]. Jego wartości dodatnie oznaczają przewagę przepływów gospodarstw domowych ze sfery ubóstwa poza sferę ubóstwa. Wartości ujemne indeksu wskazują na przewagę przepływów spoza sfery ubóstwa do sfery ubóstwa. Im wyższa wartość bezwzględna indeksu tym większa przewaga jednego
typu przepływów nad drugim z typów przepływów.

114 Suma wielkości na przekątnej macierzy, czyli liczebność gospodarstw domowych, które nie zmieniły w porównywanych okresach swojego
statusu przynależności do sfery ubóstwa.
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4.5. Determinanty ubóstwa
Często stosowanym w praktyce sposobem określania źródeł ubóstwa jest podział badanej zbiorowości na grupy
według wybranych cech społeczno-ekonomicznych i ocena tego zjawiska wewnątrz tych grup za pomocą indeksów
ubóstwa, najczęściej odsetka ubogich. Wysokie wartości indeksu ubóstwa w danej grupie gospodarstw, przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu ich wartości pomiędzy grupami według danej klasyfikacji sugerują, że dany wariant
cechy charakteryzujący wyróżnioną grupę gospodarstw generuje ubóstwo.
Oceny wpływu poszczególnych zmiennych na generowanie ubóstwa niezależnie mogą jednak okazać się obciążone, gdyż nie biorą pod uwagę związku tych zmiennych z innymi zmiennymi. Na przykład wysokie wartości indeksu
ubóstwa w grupie gospodarstw domowych wiejskich wskazują, że zamieszkiwanie na wsi generuje ubóstwo. Jednakże
duża wartość indeksu ubóstwa dla tej grupy gospodarstwa jest łącznym efektem nie tylko zamieszkiwania na wsi, lecz
również innych czynników (np. większa liczba dzieci w gospodarstwach domowych wiejskich niż w gospodarstwach
domowych miejskich, niższy poziom wykształcenia członków tych gospodarstw w porównaniu z gospodarstwami
zamieszkującymi miasta). Tym samym dla określenia determinant ubóstwa niezbędne jest oszacowanie wpływu
„netto” poszczególnych zmiennych na generowanie ubóstwa, co wymaga stosowania wielowymiarowych metod badania współzależności, a w szczególności regresji wielorakiej.
Do określenia wpływu wyróżnionych w badaniu cech na stopień zagrożenia ubóstwem można zastosować modele
probitowe lub logitowe (Greene, 1997). W modelach tych zmienną zależną jest zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1, gdy gospodarstwo domowe znajdowało się sferze ubóstwa oraz wartość 0 w przeciwnym przypadku.
Model probitowy można zapisać następująco:

1 p X   0  1 X1  2 X 2  ...  k X k  

,
(22)
gdzie:
X – wektor potencjalnych determinant ubóstwa (zmiennych objaśniających),
p(X) – prawdopodobieństwo znalezienia się gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa, przy określonym układzie potencjalnych determinant ubóstwa (zmiennych niezależnych),
Ф-1(p) – funkcja odwrotna dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego,
ε – reszta modelu.
Zmienne objaśniające uwzględnione w modelach jako potencjalne determinanty ubóstwa mogą zostać przedstawione, podobnie jak zmienna objaśniana, za pomocą układów zmiennych zerojedynkowych. Przy szacowaniu modeli
z układami zmiennych zerojedynkowych pomija się w każdym z układów, celem uniknięcia współliniowości, jedną
ze zmiennych zerojedynkowych (wariantów cechy). Oznacza to, że parametry stojące przy zmiennych niezależnych
modelu są relatywnymi wskaźnikami ryzyka wejścia w sferę ubóstwa. Im wyższa dodatnia wartość parametru stojącego przy danej zmiennej (wariancie cechy), tym większe ryzyko „wpadnięcia” w ubóstwo gospodarstw charakteryzujących się tym wariantem cechy w stosunku do gospodarstw, które mają pominięty w modelu wariant danej cechy.
Natomiast ujemna wartość parametru stosującego przy danej zmiennej (wariancie cechy) wskazuje na mniejsze ryzyko (w stosunku do pominiętego wariantu cechy) „wejścia” w ubóstwo.
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