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BADANIE UBÓSTWA Z ZASTOSOWANIEM NIEPARAMETRYCZNEJ
ESTYMACJI FUNKCJI PRZEĩYCIA DLA ZDARZEē POWTARZAJĄCYCH SIĉ
1. WSTĉP

Ubóstwo jest przewaĪnie rozpatrywane w ujĊciu statycznym przez pryzmat dochodów lub wydatków gospodarstwa domowego. Oznacza to, Īe na podstawie danych
dotyczących dochodów lub wydatków w danym momencie czasowym, obliczane są
wybrane mierniki ubóstwa, dotyczące najczĊĞciej jego zasiĊgu, gáĊbokoĞci czy dotkliwoĞci. MoĪna zauwaĪyü, Īe w Polsce i za granicą coraz czĊĞciej są przeprowadzane
badania panelowe, które pozwalają poszerzyü badania nad ubóstwem o wymiar czasowy.
Dynamika i trwaáoĞü ubóstwa mogą byü analizowane z wykorzystaniem metod analizy
historii zdarzeĔ, zwanych równieĪ metodami analizy przeĪycia lub metodami analizy
trwania. Analiza dynamiki ubóstwa z zastosowaniem tych metod zostaáa zapoczątkowana przez Bane, Ellwood (1986), przy czym skupiali siĊ oni w badaniach na czasach
oczekiwania na pierwsze wyjĞcie ze sfery ubóstwa oraz na pierwsze wejĞcie do sfery
ubóstwa. W trakcie okresu obserwacji gospodarstwa domowe mogą jednak wchodziü
i wychodziü ze sfery ubóstwa wielokrotnie. W póĨniejszych badaniach Stevens (1994,
1999) podkreĞlaáa, Īe w badaniach naleĪy uwzglĊdniaü wszystkie epizody (epizod to
czas oczekiwania na wystąpienie zdarzenia, czyli na wejĞcie lub wyjĞcie ze sfery ubóstwa), poniewaĪ tuĪ po wyjĞciu ze sfery ubóstwa gospodarstwa domowe są bardziej
naraĪone na ponowne wejĞcie do sfery ubóstwa. Z tego powodu, zdaniem Stevens,
rozkáad ogóáu lat spĊdzonych w sferze ubóstwa w przypadku analizy wielokrotnych
epizodów jest zupeánie inny niĪ w przypadku analizy pojedynczych epizodów. NaleĪy
równieĪ zwróciü uwagĊ na sugestie innych autorów (np. Allison, 2010), którzy podkreĞlają, Īe w przypadku, gdy Ğrednia liczba epizodów przypadająca na jednostkĊ jest niewielka (mniejsza niĪ dwa), to analizĊ lepiej ograniczyü jedynie do pierwszego epizodu.
Celem niniejszego opracowania jest analiza czasu trwania gospodarstw domowych w sferze ubóstwa oraz poza sferą ubóstwa. Analiza zostanie przeprowadzona
za pomocą nieparametrycznych estymatorów funkcji przeĪycia dla powtarzających
siĊ epizodów (estymatory Wanga-Changa oraz Peñy-Strawdermana-Hollandera).
NaleĪy podkreĞliü, Īe estymatory te bĊdą po raz pierwszy wykorzystywane w badaniu
trwaáoĞci ubóstwa. Wyniki uzyskane za pomocą wymienionych estymatorów zostaną
porównane z wynikami uzyskanymi za pomocą znanego estymatora funkcji przeĪycia
dla pojedynczego epizodu – estymatora Kaplana-Meiera.
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2. WYMIAR CZASOWY W BADANIU UBÓSTWA

Problemy z pomiarem ubóstwa pojawiają siĊ juĪ etapie de¿niowania tego zjawiska, nastĊpnie wiąĪą siĊ z okreĞleniem wskaĨnika dobrobytu ekonomicznego, granicy
ubóstwa oraz skal ekwiwalentnoĞci. Zde¿niowanie kategorii ubóstwa jest pierwszym
i najwaĪniejszym krokiem na drodze pomiaru jego charakterystyk. Wszystkie de¿nicje ubóstwa moĪna dopasowaü do jednej z nastĊpujących kategorii:
í ubóstwo to posiadanie mniej niĪ obiektywnie zdefiniowane absolutne
minimum,
í ubóstwo to posiadanie mniej niĪ inni w spoáeczeĔstwie,
í ubóstwo to uczucie, Īe nie ma siĊ wystarczająco duĪo, aby sobie poradziü.
Zgodnie z pierwszą kategorią de¿nicji ubóstwo jest absolutne (bezwzglĊdne),
zgodnie z drugą kategorią – relatywne (wzglĊdne), natomiast wedáug trzeciej kategorii moĪe byü absolutne, relatywne lub mieszane. Inna róĪnica pomiĊdzy kategoriami
polega na tym, Īe trzecia kategoria de¿niuje ubóstwo jako subiektywną sytuacjĊ,
podczas gdy pierwsza i druga kategoria – jako obiektywną sytuacjĊ (Hagenaars, de
Vos, 1988).
Pomiar ubóstwa absolutnego polega na okreĞleniu wartoĞci dochodów potrzebnych
do zakupu dóbr i usáug zaspokajających niezbĊdne potrzeby jednostki. Koncepcja
ubóstwa relatywnego zawiera natomiast w sobie odniesienie poziomu zaspokojenia
potrzeb jednostek do poziomu ich zaspokojenia przez innych czáonków spoáeczeĔstwa
(Panek, 2011, s. 18–19).
W ujĊciu subiektywnym oceny poziomu zaspokojenia potrzeb dokonują same
badane jednostki (osoby, rodziny, gospodarstwa domowe), natomiast w przypadku
ujĊcia obiektywnego ocena poziomu zaspokojenia potrzeb badanych jednostek jest
dokonywana niezaleĪnie od ich osobistych wartoĞciowaĔ w tym zakresie (Panek
i inni, 1999, s. 11).
Badając ubóstwo naleĪy równieĪ podjąü decyzjĊ, czy ubóstwo bĊdzie rozumiane
w sposób klasyczny czy wielowymiarowy, tzn. czy bĊdzie postrzegane jedynie
w kategoriach pieniĊĪnych (przez pryzmat dochodów lub wydatków) czy równieĪ
przez pryzmat zasobów materialnych (np. dobra trwaáego uĪytku, mieszkanie itd.)
ocenianych w formie niemonetarnej.
Szczególnie istotnym podziaáem ubóstwa, z punktu widzenia niniejszego opracowania, jest podziaá na ubóstwo chwilowe i chroniczne (trwaáe, dáugookresowe).
Ubóstwo trwaáe bywa interpretowane jako „szczególny przypadek ubóstwa wielowymiarowego, w którym czas jest dodatkowym – poza dochodem (konsumpcją)
– wymiarem uwzglĊdnianym w analizie” (TopiĔska, 2008). Trwaáy pobyt w sferze
ubóstwa jest szczególnie niebezpieczny dla jednostek, poniewaĪ sprzyja wykluczeniu
spoáecznemu oraz degradacji biologicznej. Z tego powodu monitorowanie ubóstwa
w dáuĪszej perspektywie czasu jest niezbĊdnym elementem skutecznej polityki spoáecznej paĔstwa.
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W badaniach ubóstwa uwzglĊdniających czas są stosowane cztery rodzaje metod
(Rodgers, Rodgers, 1993; Layte, Fouarge, 2004), wĞród których znajduje siĊ metoda
oparta na analizie liczby okresów (ang. spell-based approach). Wykorzystuje ona
modele trwania do oszacowania czasu trwania w sferze ubóstwa, ryzyka wyjĞcia ze
sfery ubóstwa w zaleĪnoĞci od czasu trwania okresu ubóstwa i róĪnych cech jednostek
oraz zajmuje siĊ szacowaniem Ğredniego czasu trwania okresu ubóstwa. Prekursorami
tego podejĞcia byli Bane, Ellwood (1986), którzy brali pod uwagĊ pojedyncze okresy
spĊdzone w ubóstwie oraz poza sferą ubóstwa. Stevens (1994, 1999) analizując ubóstwo braáa pod uwagĊ wszystkie okresy spĊdzone przez gospodarstwa domowe w sferze oraz poza sferą ubóstwa. Badaniem ubóstwa z wykorzystaniem metod analizy
historii zdarzeĔ zajmowali siĊ równieĪ miĊdzy innymi Fouarge, Layte (2005), Callens,
Croux (2009) oraz Andriopoulou, Tsakloglou (2011). Niewątpliwą zaletą metody
opartej na liczbie okresów jest to, Īe uwzglĊdnia problem cenzurowania obserwacji,
tzn. czy początek i koniec sekwencji okresów spĊdzonych w ubóstwie oraz poza sferą
ubóstwa jest znany czy teĪ nie.
NaleĪy zaznaczyü, Īe wybór okreĞlonej de¿nicji ubóstwa implikuje okreĞlony
sposób pomiaru ubóstwa. Przyjmując de¿nicjĊ ubóstwa np. w ujĊciu relatywnym,
dysponujemy pewnym wachlarzem moĪliwoĞci wyboru granicy ubóstwa czy skal
ekwiwalentnoĞci. Wyczerpujący opis metodologii ubóstwa moĪna znaleĨü w literaturze przedmiotu, zarówno zagranicznej, np. Hagenaars, van Praag (1985), Atkinson
i inni (2002), jak i krajowej (na pierwszy plan wysuwają siĊ prace T. Panka1).
3. ANALIZA POJEDYNCZEGO ZDARZENIA
3.1. ANALIZA HISTORII ZDARZEē – PODSTAWOWE POJĉCIA I MIARY

Analiza historii zdarzeĔ jest ogólnym pojĊciem odnoszącym siĊ do grupy statystycznych metod pozwalających analizowaü czas oczekiwania na wystąpienie zdarzenia (Mills, 2011, s. 257). Przez zdarzenie (ang. event) naleĪy rozumieü kaĪdą zmianĊ
w wartoĞciach cechy pierwotnej powodującą przejĞcie z jednego stanu w drugi.
Cechy pierwotne identy¿kują stan pobytu, natomiast cechy wtórne róĪnicują miĊdzy
sobą jednostki bĊdące w tym samym stanie pobytu (Frątczak i inni, 2005, s. 22).
Czas oczekiwania na wystąpienie zdarzenia T nazywany jest czasem przeĪycia, czasem trwania lub epizodem (ang. survival time, duration, spell). Czas przeĪycia jest
nieujemną zmienną losową wyraĪoną w latach, miesiącach, tygodniach, dniach itd.
Konkretna wartoĞü T jest oznaczana jako t.
Podstawowe miary w analizie historii zdarzeĔ są rozpatrywane dla pojedynczego
epizodu i kiedy wyróĪnia siĊ jeden stan wyjĞcia (ang. origin state) i jeden stan przeznaczenia (ang. destination state), mamy do czynienia z populacją homogeniczną,
1

Przykáadowe prace: Panek i inni (1999), Panek (2011).
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a zmienna T jest zmienną ciągáą. Miary te w literaturze przedmiotu są okreĞlane jako
miary w analizie pojedynczych epizodów (Frątczak i inni, 2005, s. 37).
Kluczowymi miarami wystĊpującymi w analizie trwania są funkcja przeĪycia
S(t) oraz funkcja hazardu (ryzyka, intensywnoĞci zdarzeĔ) Ȝ(t). Funkcja przeĪycia
moĪe byü wyraĪona w odniesieniu do dystrybuanty. Dystrybuanta zmiennej losowej T
okreĞla prawdopodobieĔstwo, Īe czas przeĪycia T jest mniejszy bądĨ równy wartoĞci
t (Hosmer i inni, 2008, s. 16; Mills, 2011, s. 9):

ሺ ሻ ൌ ሺ   ሻ Ǥ

(1)

FunkcjĊ przeĪycia de¿niuje siĊ w nastĊpujący sposób
ܵ ሺ ݐሻ ൌ ͳ െ  ܨሺ ݐሻ ൌ ܲ ሺܶ   ݐሻ Ǥ

(2)

WyraĪa ona prawdopodobieĔstwo tego, Īe czas przeĪycia T jest wiĊkszy od wartoĞci t Funkcja przeĪycia ma nastĊpujące teoretyczne wáasnoĞci (Kleinbaum, Klein,
2005, s. 9): jest nierosnąca, gáadka oraz S(0) = 1 i ௧՜ஶ ܵሺݐሻ ൌ ͲǤ W praktyce, zdarzenia są obserwowane na dyskretnej skali czasu (dni, tygodnie itd.) i z tego powodu
wykres funkcji przeĪycia jest funkcją schodkową. Wykres czĊsto nie zmierza do zera
na koĔcu badania, co jest spowodowane tym, Īe nie kaĪda jednostka doĞwiadcza
zdarzenia. Funkcje przeĪycia w teorii i praktyce przedstawiono odpowiednio na
rysunkach 1 oraz 2.

Rysunek 1. Teoretyczna funkcja przeĪycia
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (Kleinbaum, Klein, 2005, s. 9).
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Rysunek 2. Funkcja przeĪycia w praktyce
ħródáo: jak rysunek 1.

Funkcja ryzyka to funkcja wyraĪona wzorem
ߣ ሺ ݐሻ ൌ

݂ሺݐሻ
ǡ
ܵሺݐሻ

(3)

gdzie: S(t) – funkcja przeĪycia, f(t) – funkcja gĊstoĞci zmiennej czasowej T.
Funkcja ryzyka jest warunkową funkcją gĊstoĞci wystąpienia zdarzenia w chwili
t, pod warunkiem, Īe do tej chwili jednostka takiego zdarzenia nie doznaáa (Bieszk-Stolorz, Markowicz, 2012, s. 23).
3.2. CENZUROWANIE INFORMACJI

W wielu przypadkach historia epizodu nie jest kompletna, co oznacza, Īe pojawia
siĊ problem cenzurowania. Cenzurowanie jest de¿niowane jako wystąpienie zdarzenia, gdy jednostka nie jest pod obserwacją (Frątczak i inni, 2005, s. 22). Lewostronne
cenzurowanie wystĊpuje w sytuacji, gdy jednostka doĞwiadcza zdarzenia przed rozpoczĊciem okresu obserwacji, natomiast prawostronne cenzurowanie, gdy zdarzenia ma
miejsce po zakoĔczeniu okresu obserwacji. Cenzurowanie prawostronne ma miejsce,
gdy badanie jest prowadzone przez okreĞlony z góry czas, gdy jednostka uczestnicząca
w badaniu wycofa siĊ wczeĞniej lub gdy jednostka znika z pola objĊtego obserwacją
z niewiadomych powodów.
Na rysunku 3 zilustrowano gra¿cznie kilka moĪliwych sytuacji cenzurowania
informacji, przy czym początek linii bez dodatkowego oznaczenia to początek naraĪenia jednostki na ryzyko wystąpienia zdarzenia, czarny kwadrat symbolizuje wystąpienie zdarzenia, natomiast „x” oznacza cenzurowanie.
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Rysunek 3. Cenzurowanie informacji w przypadku pojedynczego epizodu
ħródáo: opracowanie wáasne.

SpoĞród zaprezentowanych na rysunku sytuacji, tylko w pierwszym przypadku
historia epizodu jest kompletna. Epizody drugi i trzeci są cenzurowane prawostronnie. W przypadku epizodu numer dwa moĪna przypuszczaü, Īe jednostka bądĨ sama
zrezygnowaáa z udziaáu w dalszych badaniach lub znikáa z pola obserwacji z innych
powodów. Z taką sytuacją moĪna siĊ czĊsto spotkaü w przypadku badaĔ panelowych.
Cenzurowanie prawostronne epizodu trzeciego rozpoczyna siĊ od koĔca okresu obserwacji, najczĊĞciej oznacza to datĊ realizacji badania. Tego typu cenzurowanie moĪe
wystąpiü w badaniach retrospektywnych i panelowych. Czwarty epizod jest cenzurowany obustronnie, a sytuacja taka moĪe równieĪ wystąpiü zarówno w badaniach retrospektywnych, jak i panelowych. W przypadku piątego epizodu wystĊpuje czĊĞciowe
obciĊcie lewostronne, co oznacza, Īe nie jest znany początek epizodu oraz pewien
jego fragment z początkowej fazy. Ostatni epizod to przykáad epizodu cenzurowanego
obustronnie, lecz w przeciwieĔstwie do epizodu czwartego, uciĊcie prawostronne ma
miejsce wewnątrz okresu obserwacji, a nie na jego koĔcu.
NaleĪy podkreĞliü, Īe rysunek nie wyczerpuje wszystkich rodzajów cenzurowania (np. epizody caákowicie ocenzurowane prawostronnie i lewostronnie), a wiĊcej
informacji na temat cenzurowania informacji moĪna znaleĨü m.in. w pracy Frątczak
i inni (2005).
3.3. KLASY MODELI ANALIZY HISTORII ZDARZEē

W analizie przeĪycia są stosowane modele nieparametryczne, semiparametryczne oraz parametryczne (opis modeli na podstawie Collett, 2003; Mills, 2011,
s. 11–14).
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AnalizĊ trwania rozpoczyna siĊ czĊsto od modeli nieparametrycznych i wáaĞnie
te modele bĊdą stosowane w analizie. Do nieparametrycznych modeli zaliczany jest
estymator aktuarialny (metoda tablic trwania Īycia) oraz estymator Kaplana-Meiera
(produktu iloczynowego). W modelach nieparametrycznych nie ma Īadnego zaáoĪenia
dotyczącego ksztaátu funkcji ryzyka oraz wpáywu oddziaáywania zmiennych objaĞniających na ksztaát tej funkcji, a wpáyw zmiennych ujawnia siĊ poprzez rozwarstwienie
danych na grupy. Nieparametryczne metody są dobrą metodą do zrozumienia podstaw
i dokonania opisu, przy czym estymator aktuarialny jest dobry dla duĪych zbiorów
danych oraz w przypadku, gdy czasy zdarzeĔ nie są precyzyjnie mierzone, natomiast
estymator Kaplana-Meiera jest bardziej korzystny dla mniejszych prób oraz dla
danych mierzonych precyzyjnie.
Do modeli semiparametrycznych naleĪy zaliczyü modele Coxa oraz modele
wykáadnicze staáe przedziaáami. W modelach tych nie ma zaáoĪenia dotyczącego
ksztaátu funkcji ryzyka, lecz jest silne zaáoĪenie dotyczące wpáywu oddziaáywania
zmiennych na ksztaát funkcji hazardu pomiĊdzy grupami na przestrzeni czasu. Do
estymacji parametrów modeli semiparametrycznych stosowana jest metoda czĊĞciowej
wiarygodnoĞci. Nie moĪna stosowaü tradycyjnej metody najwiĊkszej wiarygodnoĞci,
poniewaĪ nie ma wyspecy¿kowanej parametrycznie funkcji dla hazardu bazowego
(jest to hazard przy zaáoĪeniu, Īe wszystkie zmienne objaĞniające są równe zero).
Modele semiparametryczne są modelami elastycznymi, pozwalającymi uwzglĊdniü
wiele zmiennych, a wyniki są czĊsto zbliĪone do wyników uzyskanych na podstawie
modeli parametrycznych, lecz bez restrykcyjnych zaáoĪeĔ. Modele te są jednak maáo
odpowiednie do testowania hipotez o zaleĪnoĞci w czasie (tzn. jak hazard zmienia siĊ
w czasie) oraz są mniej precyzyjne od modeli parametrycznych.
Do modeli parametrycznych moĪna zaliczyü miĊdzy innymi modele: wykáadniczy,
Weibulla, logistyczny, gamma, normalny, komplementarny log-log, log-normalny,
Gompertza. W przypadku tych modeli badacz musi okreĞliü z góry ksztaát funkcji
ryzyka oraz jak zmienne wpáywają na funkcjĊ ryzyka. Parametry modeli parametrycznych są estymowane metodą najwiĊkszej wiarygodnoĞci. W porównaniu do modeli
semiparametrycznych, oszacowania parametrów tych modeli są bardziej precyzyjne.
W modelach parametrycznych moĪna uwzglĊdniü wiele zmiennych objaĞniających,
zarówno dyskretnych, jak i ciągáych. Modele te okreĞlają ksztaát funkcji hazardu,
dziĊki czemu moĪna na ich podstawie przeprowadzaü predykcjĊ. Istotną wadą modeli
parametrycznych jest to, Īe przy báĊdnie okreĞlonej funkcji ryzyka, oszacowane parametry modelu mogą byü powaĪnie obciąĪone.
3.4. ESTYMATOR KAPLANA-MEIERA

Najbardziej popularnym estymatorem funkcji przeĪycia dla danych niecenzurowanych oraz cenzurowanych prawostronnie jest estymator Kaplana-Meiera (1958)
zwany równieĪ estymatorem produktu iloczynowego. Dla próby n epizodów, niech
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t1 < t2 < ... < tm bĊdą uporządkowanymi czasami trwania epizodów oraz t0 = 0. Estymator Kaplana-Meiera przyjmuje postaü:
ܵመሺݐሻ ൌ ෑ ൬ͳ െ
ǣ௧ ஸ௧

݀
൰ǡ
݊

(4)

gdzie: di – liczba zdarzeĔ wystĊpujących w momencie ti, ni – liczba jednostek naraĪonych na ryzyko wystąpienia zdarzenia bezpoĞrednio przed czasem ti (áącznie z cenzurowanymi czasami przeĪycia w momencie ti ).
WariancjĊ estymatora Kaplana-Meiera okreĞla siĊ, stosując najczĊĞciej formuáĊ
Greenwooda (1926):
ଶ

ෞ ൫ܵመሺݐሻ൯ ൌ ൫ܵመሺݐሻ൯ 
ǣ௧ ஸ௧

݀
Ǥ
݊ ሺ݊ െ ݀ ሻ

(5)

Peterson (1977) udowodniá, Īe estymator Kaplana-Meiera jest zgodny, natomiast
Breslow i Crowley (1974) pokazali, Īe ξ݊ ቀܵመሺݐሻ െ ܵሺݐሻቁ ma asymptotyczny rozkáad
normalny z wartoĞcią oczekiwaną zero oraz macierzą wariancji-kowariancji, która
moĪe byü aproksymowana z zastosowaniem formuáy Greenwooda.
4. ANALIZA ZDARZEē POWTARZAJĄCYCH SIĉ

Zdarzenia powtarzające siĊ są zdarzeniami tego samego typu, mogącymi siĊ
powtarzaü wielokrotnie w ciągu Īycia jednostki, np. wejĞcie do sfery ubóstwa czy
utrata pracy. Na rysunku 4 przedstawiono trzy przykáadowe jednostki ze zdarzeniami
powtarzającymi siĊ.
Czarny kwadrat symbolizuje wystąpienie zdarzenia, natomiast „x” oznacza cenzurowanie prawostronne. PrzyjĊto, Īe informacje nie byáy cenzurowane lewostronnie,
poniewaĪ kaĪda jednostka speániaáa warunek początkowy, jakim byáo wystąpienie
zdarzenia inicjującego (ang. initial event). Przykáadowo, w analizie czasu trwania ubóstwa zdarzeniem tym jest wejĞcie do sfery ubóstwa. MoĪna zauwaĪyü, Īe
pierwsza jednostka przeĪyáa dwa zdarzenia przed cenzurowaniem, druga jednostka
doĞwiadczyáa trzech zdarzeĔ, koĔcząc okres obserwacji zdarzeniem (nie wystĊpuje
cenzurowanie), natomiast jednostka trzecia nie przeĪyáa Īadnego zdarzenia przed
cenzurowaniem.
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Rysunek 4. Przykáad trzech jednostek ze zdarzeniami powtarzającymi siĊ
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (Kelly, Lim, 2000; González, 2006, s. 5).

4.1. PRZEDZIAàY RYZYKA

W przypadku zdarzeĔ powtarzających siĊ czas jest indeksowany w dwóch skalach:
kalendarzowej oraz pomiĊdzy kolejnymi zdarzeniami. Przedziaáy ryzyka okreĞlają,
kiedy jednostka jest naraĪona na wystąpienie zdarzenia wzdáuĪ danej skali czasu.
MoĪna wyróĪniü trzy rodzaje przedziaáów ryzyka: luka czasowa, caákowity czas oraz
proces liczenia. Wykorzystując dane z rysunku 4, na rysunku 5 zilustrowano rodzaje
przedziaáów ryzyka.
Luka czasowa (ang. interoccurrence time, gap time) jest czasem odstĊpu od
poprzedniego zdarzenia, co oznacza, Īe zegar jest restartowany po zajĞciu kaĪdego
zdarzenia. W przypadku caákowitego czasu (ang. total time) zegar nie jest restartowany po zajĞciu zdarzenia, tym samym czas jest liczony od wybranego punktu
na skali czasu. Proces liczenia (ang. counting proces) wymaga rozwaĪenia czasu
kalendarzowego oraz luk czasowych, co oznacza, Īe jest on procesem podwójnie
indeksowanym2. Proces liczenia uĪywa tej samej skali czasu jak caákowity czas, ale
uwzglĊdnia fakt, Īe jednostka moĪe mieü opóĨnione wejĞcie lub cenzurowany okres
przed tym, gdy zaczĊáa byü naraĪona na ryzyko wystąpienia zdarzenia. W przypadku
luki czasowej oraz procesu liczenia jednostka jest zagroĪona wystąpieniem zdarzenia
przez ten sam okres czasu. NaleĪy zauwaĪyü, Īe przedziaá ryzyka dla pierwszego
zdarzenia jest taki sam w przypadku wszystkich de¿nicji przedziaáów ryzyka.

2

Proces liczenia jest procesem stochastycznym z dodatnimi, caákowitymi i rosnącymi wartoĞciami.
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a) luka czasowa

b) caákowity czas

c) proces liczenia

Rysunek 5. Rodzaje przedziaáów ryzyka
ħródáo: jak rysunek 4.
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4.2. DEFINICJE I ZAàOĩENIA

Luki czasowe mogą byü niezaleĪne i mieü takie same rozkáady (ang. independent
and identically distributed – i.i.d.) lub mogą byü ze sobą skorelowane. W pierwszym przypadku mówimy o modelu i.i.d., natomiast w drugim przypadku najczĊĞciej
rozpatrywany jest multiplikatywny model sáaboĞci (ang. multiplicative frailty model)
(González, Peña, 2003, 2004; González, 2006).
W modelu i.i.d. zakáadamy, Īe dysponujemy n niezaleĪnymi jednostkami. Dla i-tej
jednostki kolejne luki czasowe oznaczamy przez Tij,j = 1,2,..., a Ti0 = 0. Zakáadamy,
Īe czasy odstĊpu od poprzedniego zdarzenia są i.i.d. nieujemnymi zmiennymi losowymi z áączną absolutnie ciągáą dystrybuantą F(t) = P{Tij  t}. Ponadto zakáadamy,
Īe obserwacja i-tej jednostki ustaje w losowym czasie Ĳi, gdzie Ĳ1,Ĳ2, ..., Ĳn są i.i.d.
z áączną dystrybuantą G(w) = P{Ĳi  w} Zakáadamy ponadto, Īe Ĳi oraz Tij są wzajemnie niezaleĪne. Empiryczną dystrybuantĊ Ĳi oznaczmy przez Gn(t). Dla kaĪdego
i = 1,2,...,n niech Si0 = 0 i Sij = j Tij,j = 1,2,.... Liczba wystąpieĔ zdarzenia dla i-tej
jednostki jest równa
ܭ ൌ ൛݆  אሼͲǡͳǡ ǥ ሽǣ ܵ  ߬ ൟǤ

(6)

Ostatecznie, dla i-tej jednostki obserwowane są zmienne losowe:
൫ܭ ǡ ߬ ǡ ܶଵ ǡ ܶଶ ǡ ǥ ǡ ܶ ǡ ߬ െ ܵ ൯Ǥ

W przypadku multiplikatywnego modelu sáaboĞci zakáadamy, Īe dla kaĪdej jednostki istnieje nieobserwowalna sáaboĞü Zi. Mówiąc, Īe pewne jednostki są „sáabsze”,
mamy na myĞli to, Īe są bardziej naraĪone na przeĪycie zdarzenia niĪ inne jednostki.
Nieobserwowalna sáaboĞü przyjmuje wartoĞci dodatnie. Pod warunkiem Zi = z luki
czasowe Ti1, Ti2,... są i.i.d. z warunkową funkcją przeĪycia
௧

ܨത ሺݐȁܼ ൌ ݖሻ ൌ ሾܨത ሺݐሻ

ሿ௭

ൌ  ቆെ ݖන ߣ ሺݑሻ݀ݑቇǡ

(7)



gdzie Ȝ0(.) jest funkcją ryzyka powiązaną z bazową funkcją przeĪycia ܨത ሺڄሻǤ Bazowa
(podstawowa) funkcja przeĪycia jest funkcją, która zaleĪy jedynie od czasu (nie
wystĊpują w niej inne zmienne objaĞniające). Zakáada siĊ, Īe sáaboĞci Z1,Z2,...,Zn są
i.i.d. od nieznanej dystrybuanty H. SáaboĞci nie są obserwowalne, wiĊc szacowane jest
brzegowe przeĪycie luk czasowych Tij

ܨത ሺݐሻ ൌ ۳൛ܨത భ ሺݐሻൟ ൌ ߰ሾȦ  ሺݐሻሿǡ

(8)
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gdzie ߰ሺݑሻ ൌ ۳ሼሺെܼݑଵ ሻሽ jest transformatą Laplace’a Z1, a Ȧ  ሺݐሻ ൌ െሾܨ ሺݐሻሿ
jest skumulowaną funkcją ryzyka ܨത. Brzegowa skumulowana funkcja ryzyka jest
okreĞlona wzorem

۳ൣଵ ܨത భ ሺݑሻ൧
Ȧ ሺ ሻ ൌ െ න
ߣ ሺݑሻ݀ ݑൌ න
ߣ ሺݑሻ݀ݑǤ
భ
ത
ሺ
ሻ
ݑ
൯
߰൫Ȧ
ሺ
ሻ
ݑ
൧
۳ൣܨ




୲

߰ᇱ ൫Ȧ  ሺݑሻ൯

௧

(9)

Obydwie postaci wynikają bezpoĞrednio z de¿nicji ȥ(.).
Popularnym wyborem nieznanej dystrybuanty sáaboĞci H jest dystrybuanta gamma
z parametrem ksztaátu i parametrem skali równym nieznanemu parametrowi Į. W tym
przypadku áączna brzegowa funkcja przeĪycia ܨത w (8) przyjmuje postaü:
ܨത ሺݐሻ ൌ 

ఈ
ߙ
൨ Ǥ
ߙ  Ȧ  ሺ ݐሻ

(10)

Parametr Į okreĞla stopieĔ skorelowania pomiĊdzy lukami czasowymi w obrĊbie jednostki. W szczególnoĞci, jeĪeli Į roĞnie (maleje), zaleĪnoĞü miĊdzy czasami odstĊpu
maleje (roĞnie). Przyjmując Į ĺ otrzymujemy model z niezaleĪnymi lukami czasowymi, w którym luki Tij mają áączną funkcjĊ przeĪycia ܨത. W rzeczywistoĞci, gdy Į
ĺ to Zi zbiega do jednoĞci wedáug prawdopodobieĔstwa dla i = 1,2,...,n.
4.3. ESTYMATOR WANGA-CHANGA

Wang i Chang (1999) zaproponowali estymator áącznej brzegowej funkcji przeĪycia zakáadający skorelowanie luk czasowych w obrĊbie jednostek. Autorzy rozwaĪali
strukturĊ korelacji w doĞü ogólny sposób, uwzglĊdniając jako specjalne przypadki
zarówno model i.i.d., jak i model sáaboĞci gamma. Przyjmując wszystkie wagi3 równe
jeden (ai w notacji Wanga i Changa), estymator przyjmuje postaü
ܵመሺݐሻ ൌ

ෑ
ሼ்ೕ ߬אǢ்ೕ ஸ௧ሽ

݀ כሺܶ ሻ
ቈͳ െ כ
Ǥ
ܴ ሺܶ ሻ

(11)

Przy konstrukcji estymatora Wanga-Changa ostatnia luka czasowa nie jest brana pod
uwagĊ, chyba Īe i-ta jednostka nie doĞwiadczyáa zdarzenia w czasie [0, Ĳi]:
Wagi te zaleĪą od dáugoĞci czasów Ĳi. Na podstawie przeprowadzonych symulacji, Wang i Chang
stwierdzili, Īe przyjĊcie jednakowych wag jest bardzo dobrym wyborem.
3
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(12)

Ponadto, d* jest sumą proporcji jednostek, których czasy odstĊpu miĊdzy zdarzeniami
są równe t w momencie wystąpienia zdarzenia:




ͳ
݀  כሺݐሻ ൌ   כ ܫ൛ܶ ൌ ݐൟǡ
ܭ
ୀଵ

(13)

ୀଵ

natomiast R* jest Ğrednią liczba jednostek naraĪonych na ryzyko w czasie t, a Ĳ jest
zbiorem róĪnych zaobserwowanych kompletnych luk czasowych dla n jednostek





ͳ
ܴ  כሺݐሻ ൌ   כ ܫ൛ܶ  ݐൟ  ܫ൛߬ െ ܵ  ݐൟܫሼܭ ൌ ͲሽǤ
ܭ
ୀଵ

(14)

ୀଵ

Asymptotyczna wariancja estymatora Wanga-Changa jest zde¿niowana wzorem:
ଶ ሺݐሻǡ
൫ܵመሺݐሻ൯ ൌ ܨത ሺݐሻଶ ߪௐ

(15)

ଶ ሺ ሻ
 ݐzde¿niowali Wang i Chang (w artykule przyjĊli oznaczenie ). Asympgdzie ߪௐ
totyczna wariancja moĪe byü szacowana w nastĊpujący sposób:
ଶ ሺݐሻǡ

ෞ ൫ܵመሺݐሻ൯ ൌ ܵመሺݐሻଶ ߪොௐ

(16)

gdzie:
݊

ଶ ሺݐሻ
ߪොௐ

݀ כሺ݆ܶ ሻ
ͳ
ൌ כ

Ǥ
ʹכ
ܭ
ሺܶ
ሻ
ܴ
݅
݆
݅ൌͳ
ሼܶ ߬אǢܶ ݐሽ
݆

(17)

݆

4.4. ESTYMATORY PEÑY-STRAWDERMANA-HOLLANDERA

Peña i inni (2001) odkryli nieparametryczny estymator najwiĊkszej wiarygodnoĞci bĊdący uogólnieniem estymatora Kaplana-Meiera przy zaáoĪeniu, Īe zdarzenia
powtarzają siĊ, a czasy pomiĊdzy zdarzeniami są niezaleĪne i mają te same rozkáady.
Z tego powodu estymator ten nazywany jest IIDPLE (ang. independent and identically product limit estimator).
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Dla danego czasu kalendarzowego s oraz luki czasowej t, czyli wykorzystując
proces podwójnego indeksowania, de¿niujemy:
ஶ

ܭ ሺݏሻ ൌ  ܫ൛ܵ  ݏൟǡ

(18)

ୀଵ
  ሺ௦ሻ

ܰሺݏǡ ݐሻ ൌ   ܫ൛ܶ ൌ ݐൟǡ

(19)

ୀଵ ୀଵ


 ሺ௦ିሻ

ܻሺݏǡ ݐሻ ൌ    ܫ൛ܶ  ݐൟ  ܫሼሺݏǡ ߬ ሻ െ ܵ ሺ௦ିሻ  ݐሽǤ
ୀଵ

(20)

ୀଵ

Estymator áącznej funkcji przeĪycia ܨത czasu miĊdzy zdarzeniami zaproponowany
przez PeñĊ i inni (2001) jest de¿niowany nastĊpująco:
ܰሺݏǡ ȟݓሻ
ܨത ሺݏǡ ݐሻ ൌ ෑ ͳ െ
൨ǡ
ܻሺݏǡ ݓሻ

(21)

௪ஸ௧

gdzie: N(s,t) – zlicza iloĞü zaobserwowanych zdarzeĔ wystĊpujących w okresie
kalendarzowym [0, s], których czasy odstĊpu od poprzedniego zdarzenia są równe co
najwyĪej t, Y(s,t) – zlicza iloĞü zaobserwowanych zdarzeĔ wystĊpujących w okresie
kalendarzowym [0, s], których czasy odstĊpu są równe co najmniej t.
Gdy luki czasowe są skorelowane w obrĊbie jednostek, obciąĪenie IIDPLE jest
wiĊksze niĪ w przypadku estymatora Wanga-Changa. W pracy Peñy i inni (2001)
moĪna znaleĨü szerszą informacjĊ dotyczącą porównania wáaĞciwoĞci tych estymatorów oraz dowody zgodnoĞci i sáabej zbieĪnoĞci estymatora IIDPLE.
Estymator ܨത ሺݏǡ ݐሻ ma asymptotyczną wariancjĊ, gdy n ĺ daną wzorem:
 ሺݏǡ ݐሻ൰ ൌ ܨത ሺݏǡ ݐሻଶ ߪ ଶ ሺݏǡ ݐሻǤ
ഥ
 ൬ܨ
ௌு

(22)

Estymator wariancji jest okreĞlony wzorem:
ଶ ሺ

ෞ ቀܨത ሺݏǡ ݐሻቁ ൌ ܨത ሺݏǡ ݐሻଶ ߪොௌு
ݏǡ ݐሻǡ

(23)
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gdzie:
௧
ଶ ሺ
ݏǡ ݐሻ ൌ න
ߪොௌு


ܰሺݏǡ ݀ݓሻ
Ǥ
ܻሺݏǡ  ݓሻሾܻሺݏǡ  ݓሻ െ ܰሺݏǡ ȟݓሻሿ

(24)

Peña i inni (2001) zaproponowali równieĪ estymator áącznej brzegowej funkcji
przeĪycia luk czasowych w przypadku, gdy są one skorelowane w obrĊbie jednostek,
a korelacja jest indukowana przez model sáaboĞci gamma. Estymator ten nazywany
jest FRMLE (ang. frailty maximum likelihood estimator). Oszacowanie Į oraz ȁ0
(wzór 2) moĪe byü uzyskane maksymalizując brzegową funkcjĊ wiarygodnoĞci
z zastosowaniem algorytmu maksymalizacji wartoĞci oczekiwanej (EM). Metoda ta
zostaáa szczegóáowo opisana w pracy Peñy i inni (2001). FRMLE przyjmuje postaü:
ෝ
ఈ

ߙො
ܨത෨ ሺݏǡ ݐሻ ൌ ቈ
 ǡ
  ሺݏǡ ݐሻ
ߙො  Ȧ

(25)

  ሺݏǡ ݐሻ – estymator brzegowej skumulowagdzie: ߙො – estymator parametru skali ߙǡ Ȧ
nej funkcji hazardu.
MoĪna traktowaü ten estymator jako bezpoĞrednie uogólnienie estymatora ܨത෨ ሺݏǡ ݐሻ
do modelu sáaboĞci gamma. Model i.i.d. jest osiągany przyjmując Į ĺ co wymusza
Zi do zbieĪnoĞci wedáug prawdopodobieĔstwa do jednoĞci. Z tego powodu moĪna siĊ
spodziewaü, Īe ܨത oraz ܨത෨ bĊdą bliskie w modelu i.i.d. FRMLE nie posiada przybliĪonej postaci dla asymptotycznej wariancji, dlatego niezbĊdna jest dalsza praca w celu
zrozumienia asymptotycznego zachowania ܨത෨ ሺݏǡ ݐሻǤ
5. ANALIZA CZASU TRWANIA W SFERZE UBÓSTWA I W SFERZE POZA UBÓSTWEM

W badaniu wykorzystano dane pochodzące z siedmiu etapów panelu zrealizowanego w latach 2000–2013 w ramach projektu „Diagnoza spoáeczna” (Rada
Monitoringu Spoáecznego, 2013). Jako wskaĨnik zamoĪnoĞci przyjĊto dochody netto
gospodarstw domowych w Polsce w lutym/marcu 2000, 2003, 2005, 2007, 2009,
2011 i 2013 r. W celu uwzglĊdnienia róĪnic wystĊpujących w wielkoĞci i skáadzie
demogra¿cznym gospodarstwa domowych obliczono dochody ekwiwalentne, stosując w tym celu zmody¿kowaną skalĊ OECD. Skala ta przypisuje pierwszej dorosáej
osobie w gospodarstwie wartoĞü 1, kaĪdej nastĊpnej dorosáej osobie w gospodarstwie
wartoĞü 0,5, natomiast wartoĞü 0,3 dziecku (kaĪda osoba poniĪej 14 lat). Dochody
ekwiwalentne są waĪone liczbą gospodarstw domowych. Gospodarstwo domowe
zostaáo uznane za ubogie, gdy jego dochód byá mniejszy niĪ 60% mediany rozkáadów
dochodów ekwiwalentnych w danym roku. NaleĪy zaznaczyü, Īe dokonane wybory
dotyczące pomiaru ubóstwa są subiektywne, a zastosowanie innej de¿nicji ubóstwa,
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wskaĨnika dobrobytu ekonomicznego, granicy ubóstwa oraz skal ekwiwalentnoĞci
moĪe doprowadziü do uzyskania odmiennych rezultatów dotyczących ubóstwa.
NaleĪy podkreĞliü, Īe warunkiem uwzglĊdnienia danego gospodarstwa domowego w analizie czasu trwania w ubóstwie oraz poza ubóstwem byáo wystąpienie
zdarzenia początkowego. Przykáadowo, aby rozpocząü analizĊ czasu trwania ubóstwa,
gospodarstwo musiaáo najpierw staü siĊ ubogie. PodkreĞlenia wymaga fakt, Īe na
początku okresu obserwacji gospodarstwo nie mogáo byü juĪ w trakcie pobytu w sferze ubóstwa, poniewaĪ w takim przypadku nie znamy momentu wejĞcia do tej sfery,
a tym samym nie jesteĞmy w stanie okreĞliü jak dáugo faktycznie to gospodarstwo
oczekuje na wyjĞcie z ubóstwa. Oznacza to, Īe odrzucamy dane lewostronnie uciĊte
(brak informacji o czasie startu oczekiwania na wystąpienie zdarzenia).
W analizie czasu oczekiwania na pierwsze wyjĞcie ze sfery ubóstwa (wejĞcie do
sfery ubóstwa) w skáad zbioru danych wchodziáy nastĊpujące kolumny:
Nr_gosp – numer gospodarstwa domowego,
Czas – czas przeĪycia lub czas cenzurowania,
Cenzurowanie – stan cenzurowania przyjmujący wartoĞü 1 dla obserwacji niecenzurowanej oraz wartoĞü 0 dla obserwacji cenzurowanej.
Fragment zbioru danych4 przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Struktura danych w analizie Kaplana-Meiera
Nr_gosp

Czas

Cenzurowanie

1

2

1

2

4

0

3

1

1

ħródáo: opracowanie wáasne.

AnalizĊ czasów oczekiwania na kolejne wyjĞcia ze sfery ubóstwa (wejĞcia do
sfery ubóstwa) przeprowadzono w oparciu o zbiór danych skáadający siĊ z nastĊpujących kolumn:
Nr_gosp – numer gospodarstwa domowego; powtórzony dla kaĪdej nowej luki czasowej,
Czas – czas wystąpienia kolejnego zdarzenia lub czas cenzurowania,
Cenzurowanie – stan cenzurowania. Wszystkie obserwacje przyjmowaáy wartoĞü 1
(obserwacja niecenzurowana) dla kaĪdego gospodarstwa domowego z wyjątkiem
ostatniego, które przyjmowaáo wartoĞü 0 (obserwacja cenzurowana).

4

Numery gospodarstw domowych w tabelach 1 oraz 2 nie odpowiadają numerom gospodarstw
z bazy danych.
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W tabeli 2 przedstawiono fragment zbioru danych.
Tabela 2.
Struktura danych dla zdarzeĔ powtarzających siĊ
Nr_gosp

Czas

Cenzurowanie

1

2

1

1

1

0

2

4

0

3

1

1

3

1

1

3

1

0

ħródáo: opracowanie wáasne.

Funkcje przeĪycia oszacowano i zilustrowano gra¿cznie, uĪywając pakietów
surv¿t (zob. Therneau, Lumley, 2015) oraz survrec (zob. González i inni,
2015) pakietu R (R Development Core Team, 2015). Pierwszy z pakietów stosowano
w przypadku estymatora Kaplana-Meiera, natomiast drugi w przypadku estymatorów
Peñy-Strawdermana-Hollandera oraz Wanga-Changa.
W tabeli 3 oraz na rysunku 6 przedstawiono wyniki oszacowania funkcji przeĪycia poza sferą ubóstwa.
Tabela 3.
Funkcje przeĪycia poza sferą ubóstwa
Liczba etapów od
momentu rozpoczĊcia
okresu poza ubóstwem

Kaplana-Meiera

Wanga-Changa

IIDPLE

FRMLE (Į = 2755)

1

0,694

0,696

0,712

0,750

2

0,557

0,555

0,578

0,621

3

0,468

0,466

0,495

0,538

4

0,444

0,443

0,473

0,515

5

0,420

0,418

0,447

0,487

3
3,16

3
3,16

3
3,26

4
3,42

Czas przeĪycia:
mediana
Ğrednia

Estymator

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie (Rada Monitoringu Spoáecznego, 2013).
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Rysunek 6. Krzywe przeĪycia poza sferą ubóstwa
ħródáo: jak tabela 3.

Oszacowane funkcje przeĪycia wskazują, Īe ok. 70% gospodarstw domowych
pozostaje poza sferą ubóstwa dwa lata lub dáuĪej (przerwy pomiĊdzy kolejnymi etapami badania trwaáy dwa lata), natomiast ponad 40% gospodarstw przeĪywa poza
sferą ubóstwa dziesiĊü lat lub dáuĪej. Najbardziej zbliĪone oszacowania uzyskano za
pomocą estymatora Wanga-Changa oraz estymatora Kaplana-Meiera analizującego
jedynie pierwsze epizody. Jak moĪna zauwaĪyü, pomiĊdzy oszacowanymi funkcjami
przeĪycia dla powtarzających siĊ epizodów wystĊpują róĪnice. Z powodu braku formalnych metod statystycznych sprawdzających zaáoĪenie, Īe luki czasowe są i.i.d.,
Peña i inni (2001) zaproponowali, aby rozstrzygnąü tĊ kwestiĊ stosując metodĊ gra¿czną. Uznali, Īe w przypadku, gdy krzywe przeĪycia uzyskane za pomocą IIDPLE,
FRMLE oraz Wanga-Changa są zgodne, zaáoĪenie o niezaleĪnoĞci i takich samych
rozkáadach jest prawdziwe. Na rysunku 6 najwiĊksze rozbieĪnoĞci wystĊpują pomiĊdzy oszacowaniami uzyskanymi za pomocą FRMLE a pozostaáymi estymatorami, co
sugeruje, Īe zaáoĪenie i.i.d. nie jest prawdziwe. W praktyce oznacza to, Īe wnioski
dotyczące przeĪycia gospodarstw domowych poza sferą ubóstwa naleĪy wyciągaü,
korzystając z modelu sáaboĞci gamma.
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Dysponując oszacowanymi i zaprezentowanymi gra¿cznie funkcjami przeĪycia,
moĪna w áatwy sposób wyznaczyü zarówno medianĊ (punkt czasu, przy którym wartoĞü funkcji przyjmuje 0,5), jak i Ğrednią (pole pod krzywą przeĪycia) czasu przeĪycia
poza sferą ubóstwa, co pozwoli w peániejszy sposób zobrazowaü róĪnice i podobieĔstwa pomiĊdzy uzyskanymi wynikami. MoĪna zauwaĪyü, Īe obydwie miary przyjmują najwyĪsze wartoĞci w przypadku FRMLE – Ğredni czas przeĪycia gospodarstw
domowych poza sferą ubóstwa wynosi niecaáe siedem lat oraz poáowa gospodarstw
przebywa poza sferą ubóstwa co najwyĪej osiem lat, a poáowa co najmniej osiem lat.
Mediany i Ğrednie przyjmują takie same i jednoczeĞnie najniĪsze wartoĞci w przypadku estymatorów Kaplana-Meiera i Wanga-Changa.
Tabela 4 oraz rysunek 7 przedstawiają wyniki oszacowania funkcji przeĪycia
w sferze ubóstwa.
Tabela 4.
Funkcje przeĪycia w sferze ubóstwa
Liczba etapów od
momentu rozpoczĊcia
okresu ubóstwa

Kaplana-Meiera

Wanga-Changa

IIDPLE

FRMLE (Į = 2804)

1

0,338

0,342

0,376

0,536

2

0,154

0,152

0,180

0,318

3

0,062

0,061

0,080

0,183

4

0,044

0,043

0,057

0,137

1
1,55

1
1,56

1
1,64

2
2,04

Czas przeĪycia:
mediana
Ğrednia

Estymator

ħródáo: jak tabela 3.

W przypadku oszacowanych funkcji przeĪycia w sferze ubóstwa wystĊpują duĪe
róĪnice pomiĊdzy estymatorem FRMLE a estymatorami IIDPLE oraz Wanga-Changa
(estymator Wanga-Changa ponownie daá rezultaty zbliĪone do estymatora Kaplana-Meiera). Na tej podstawie moĪna stwierdziü, Īe model i.i.d. nie jest odpowiedni
w przypadku analizowanych danych. Uzyskane oszacowania za pomocą FRMLE
pozwalają stwierdziü, Īe ponad 50% gospodarstw domowych pozostaje w sferze
ubóstwa dwa lata lub dáuĪej, natomiast niecaáe 14% gospodarstw przeĪywa w sferze
ubóstwa osiem lat lub dáuĪej.
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Rysunek 7. Krzywe przeĪycia w sferze ubóstwa
ħródáo: jak tabela 3.

Podobnie jak w przypadku przeĪycia poza sferą ubóstwa, Ğrednie i mediany
czasu przeĪycia w sferze ubóstwa przyjĊáy najwyĪsze wartoĞci w przypadku FRMLE
– gospodarstwa spĊdzaáy Ğrednio w sferze ubóstwa cztery lata oraz poáowa gospodarstw przeĪywaáa w ubóstwie nie mniej niĪ cztery lata, a poáowa nie wiĊcej niĪ
cztery lata. ĝrednie i mediany czasu przeĪycia przyjĊáy takie same wartoĞci w przypadku estymatorów Kaplana-Meiera i Wanga-Changa, co potwierdza wczeĞniej
sformuáowane wnioski o zbliĪonych oszacowaniach uzyskanych za pomocą tych
estymatorów.
6. PODSUMOWANIE

W artykule zaprezentowano wyniki analizy czasu trwania gospodarstw domowych
w sferze ubóstwa oraz w sferze poza ubóstwem. Wykorzystane w tym celu nieparametryczne estymatory funkcji przeĪycia dla zdarzeĔ powtarzających siĊ pozwoliáy
stwierdziü, Īe prawdopodobieĔstwo pozostania w sferze ubóstwa przez dáugi czas jest
mniejsze niĪ w przypadku przeĪycia poza sferą ubóstwa. NaleĪy podkreĞliü, Īe zastosowane estymatory (Wanga-Changa, IIDPLE oraz FRMLE) daáy odmienne wyniki.
Szczególnie znacząca róĪnica wystĊpuje w przypadku przeĪycia w sferze ubóstwa
– oszacowania FRMLE są znacznie wyĪsze niĪ w przypadku pozostaáych estymato-
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rów, co sugeruje, Īe zaáoĪenie o niezaleĪnoĞci i takich samych rozkáadach luk czasowych w obrĊbie gospodarstw domowych nie jest sáuszne. Uzyskane wyniki naleĪy
jednak traktowaü ostroĪnie. WejĞcie i wyjĞcie ze sfery ubóstwa moĪe pojawiü siĊ
w dowolnym momencie, lecz dane panelowe są gromadzone w dyskretnych przedziaáach czasu, stąd bardziej odpowiednie byáyby estymatory zakáadające czas dyskretny,
a nie ciągáy jak w przypadku zastosowanych estymatorów. NaleĪy zaznaczyü, Īe do
dnia dzisiejszego nie zaproponowano estymatora dla zdarzeĔ powtarzających siĊ dla
danych o czasie dyskretnym, dlatego estymatory Wanga-Changa, IIDPLE i FRMLE
są czĊsto stosowane w analizie tego typu danych (np. Gutiérrez i inni, 2011; Holli¿eld
i inni, 2012).
Zgodnie z uwagą poczynioną we wstĊpie (Allison, 2010), analizĊ moĪna ograniczyü jedynie do pierwszego epizodu, poniewaĪ liczba epizodów przypadająca na
gospodarstwo domowe byáa mniejsza niĪ dwa. Wtedy wáaĞciwe są wyniki uzyskane
za pomocą estymatora Kaplana-Meiera, które zarówno w przypadku czasu oczekiwania na wyjĞcie, jak i wejĞcie do sfery ubóstwa byáy najbardziej zbliĪone do oszacowaĔ
uzyskanych estymatorem Wanga-Changa.
Przedmiotem kolejnych badaĔ bĊdzie analiza czasu trwania gospodarstw w sferze
ubóstwa i poza ubóstwem z wykorzystaniem modeli Coxa (zakáadających czas ciągáy)
oraz modeli logitowych (zakáadających czas dyskretny). Analiza zostanie przeprowadzona zarówno dla pojedynczych epizodów (czas oczekiwania na pierwsze wejĞcie
i wyjĞcie ze sfery ubóstwa), jak i dla powtarzających siĊ zdarzeĔ.
Anna Sączewska-Piotrowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
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BADANIE UBÓSTWA Z ZASTOSOWANIEM NIEPARAMETRYCZNEJ ESTYMACJI
FUNKCJI PRZEĩYCIA DLA ZDARZEē POWTARZAJĄCYCH SIĉ
Streszczenie
W artykule przeprowadzono analizĊ czasu trwania gospodarstw domowych w sferze ubóstwa oraz
w sferze poza ubóstwem. W tym celu wykorzystano estymatory funkcji przeĪycia dla zdarzeĔ powtarzających siĊ: estymator Wanga-Changa oraz dwa estymatory zaproponowane przez PeñĊ, Strawdermana
i Hollandera (IIDPLE oraz FRMLE). Na podstawie uzyskanych wyników moĪna stwierdziü, Īe prawdopodobieĔstwo przeĪycia gospodarstw domowych w sferze poza ubóstwem przez dáugi czas jest wiĊksze
niĪ w przypadku przeĪycia w sferze ubóstwa. Bazując na gra¿cznej metodzie uznano, Īe najlepszym
estymatorem funkcji przeĪycia w sferze ubóstwa i w sferze poza ubóstwem jest FRMLE. Oznacza to,
Īe zaáoĪenie o niezaleĪnoĞci i takich samych rozkáadach czasów oczekiwania na wystąpienie kolejnych
zdarzeĔ w obrĊbie gospodarstw domowych nie jest sáuszne.
Sáowa kluczowe: ubóstwo, funkcja przeĪycia, zdarzenia powtarzające siĊ, nieparametryczna estymacja

POVERTY STUDY USING NONPARAMETRIC ESTIMATION
OF RECURRENT SURVIVAL FUNCTION
Abstract
The article analyses households’ poverty and nonpoverty duration. For this purpose survival function
estimators for recurrent events were used: Wang-Chang estimator and two estimators proposed by Peña,
Strawderman and Hollander (IIDPLE and FRMLE). We can conclude that survival probability for a long
time out of poverty is greater than in the case of survival in poverty. Based on the graphical method
we can conclude that the best estimator of survival in poverty and out of poverty is FRMLE. It means
that we cannot assume that interoccurrence times within households are independent and identically
distributed.
Keywords: poverty, survival function, recurrent events, nonparametric estimation

