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ZASTOSOWANIE KRZYWYCH ROC W ANALIZIE UBÓSTWA
MIEJSKICH I WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

1. WPROWADZENIE

W analizie ubóstwa s  stosowane cz sto modele logitowe i probitowe, które pozwa-
laj  okre li  czynniki (dotycz ce np. cech g owy gospodarstwa domowego) maj ce 
statystycznie istotny wp yw na wzrost lub spadek szans pobytu w sferze ubóstwa. 
Równie  w literaturze polskiej do okre lenia czynników ubóstwa znajduj  zastoso-
wanie modele logitowe (por. np. Kasprzyk, Fura, 2011; Rusnak, 2012) i probitowe 
(np. Panek, Czapi ski, 2015).

W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skupiona na modelach logitowych. 
Dok adno  ich dopasowania jest przewa nie przeprowadzana z zastosowaniem testu 
ilorazu wiarygodno ci czy testu Hosmera-Lemeshowa. Dosy  rzadko w tym celu s  
wyznaczane krzywe ROC (ang. relative operating characteristics) oraz obliczane pola 
pod krzywymi ROC, oznaczane jako AUC (ang. area under curve). Nale y podkre li , 
e w innych dyscyplinach ROC i AUC maj  szersze zastosowanie i s  narz dziem 

cz sto wykorzystywanym do oceny poprawno ci klasyfikatora, a klasyfikator ten nie 
jest ograniczony jedynie do modelu logitowego. Przyk adowo, w medycynie krzywe 
ROC s  stosowane do porównania nowej metody diagnostycznej (rola klasyfikatora) do 
obowi zuj cego „z otego standardu”. W przypadku oceny w óknienia w troby „z otym 
standardem” jest ocena histopatologiczna preparatu w troby uzyskanego z oligobiopsji, 
a metod  porównywan  z tym standardem jest spr ysto  mi szu w troby oceniona 
na podstawie elastografii. Krzywe ROC i pola AUC wspomagaj  tym samym system 
decyzyjny w ró nych dziedzinach ycia, a najcz ciej s  stosowane w psychologii, 
medycynie czy nauczaniu maszynowym. Pioniersk  prac  dotycz c  zastosowania 
krzywych ROC i pól AUC w analizie ubóstwa opublikowa  Wodon (1997). W swojej 
pracy porówna  krzywe ROC i pola AUC wyznaczone dla modeli logitowych uwzgl d-
niaj cych ró ne zestawy wska ników s u cych do identyfikacji ubogich (np. po o e-
nie, w asno  ziemska, poziom wykszta cenia g owy gospodarstwa domowego). Swoj  
analiz  przeprowadzi  na przyk adzie Bangladeszu. W porównaniach wykorzysta  fakt, 
e po o enie jednej krzywej ROC nad drug  krzyw  ROC wiadczy o tym, e dany 
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wska nik lepiej identyfikuje ubogich. Krzywe ROC w analizie ubóstwa stosowali 
pó niej m.in. Baulch (2002) oraz Houssou, Zeller (2009).

Niniejsze opracowanie jest prób  przeniesienia dotychczasowych rozwa a  doty-
cz cych zastosowania krzywych ROC w analizie ubóstwa na grunt polski. Celem 
opracowania jest zastosowanie krzywych ROC i pól AUC do oceny, który z wyzna-
czonych modeli logitowych ryzyka ubóstwa – dla gospodarstw w mie cie i dla 
gospodarstw na wsi – ma wi ksz  moc predykcyjn . Zmiennymi obja niaj cymi 
w modelach s  cechy gospodarstwa domowego (np. liczba osób w gospodarstwie, 
status gospodarstwa na rynku pracy) oraz jego g owy (np. p e  i wykszta cenie). 
Krzywe ROC pe ni  równie  rol  pomocnicz  w wyznaczaniu punktu odci cia, czyli 
takiego poziomu prawdopodobie stwa, poni ej którego gospodarstwo uznawane 
jest za nieubogie (w pakietach statystycznych domy lny punkt odci cia to 0,5). 
Dzi ki wyznaczeniu krzywych ROC i pól AUC dla uproszczonych modeli logito-
wych, okre lono wska niki najlepiej identyfikuj ce ubogie gospodarstwa domowe 
w mie cie i na wsi.

W pracy celowo nie skupiono si  na problemach metodologicznych dotycz cych 
pomiaru ubóstwa, odsy aj c do literatury przedmiotu. Zjawisko ubóstwa wyst puje 
z ró n  si  i ró nym nat eniem na ca ym wiecie, przyczynia si  do powstawania 
lub pog biania innych problemów, np. jest jedn  z zasadniczych przyczyn wyklu-
czenia spo ecznego, i z tego powodu szczegó owy opis problemów metodologicznych 
pomiaru ubóstwa jest szeroko opisany w literaturze przedmiotu. W Polsce problemy 
zwi zane z pomiarem ubóstwa omawia szczegó owo Panek (2011). Nale y nadmieni , 
e problem pojawia si  ju  na etapie definiowania tego zjawiska i wi e si  z pod-

j ciem decyzji, czy ubóstwo b dzie rozumiane w sposób absolutny czy relatywny, 
w sposób obiektywny czy subiektywny oraz w sposób klasyczny czy wielowymia-
rowy. W uj ciu absolutnym gospodarstwa domowe s  ubogie, gdy ich podstawowe 
potrzeby nie s  zaspokajane na minimalnym akceptowalnym poziomie. Koncepcja 
ubóstwa relatywnego zawiera w sobie odniesienie do sytuacji przeci tnej, czyli sytuacji 
innych gospodarstw domowych. W uj ciu subiektywnym oceny poziomu zaspokoje-
nia potrzeb dokonuj  same badane gospodarstwa domowe, natomiast w przypadku 
uj cia obiektywnego ocena poziomu zaspokojenia potrzeb badanych gospodarstw jest 
dokonywana niezale nie od ich osobistych warto ciowa  w tym zakresie. Ubóstwo 
rozumiane w sposób klasyczny jest postrzegane w kategoriach pieni nych (przez 
pryzmat dochodów lub wydatków), natomiast ubóstwo rozumiane w sposób wielowy-
miarowy jest dodatkowo postrzegane przez pryzmat zasobów materialnych (np. dobra 
trwa ego u ytku, mieszkanie itd.) ocenianych w formie niemonetarnej. W przepro-
wadzonej analizie przyj to, e ubóstwo jest rozumiane obiektywnie przez pryzmat 
dochodów z uwzgl dnieniem odniesienia do sytuacji innych gospodarstw domowych. 
Po dokonaniu wyboru definicji ubóstwa, kolejne problemy decyzyjne pojawiaj  si  
w zwi zku z okre leniem wska nika zamo no ci (przyj to dochody netto gospodarstw 
domowych), granicy ubóstwa (60% mediany rozk adu dochodów ekwiwalentnych) 
oraz skal ekwiwalentno ci (zmodyfikowana skala OECD).
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2. DWUMIANOWY MODEL LOGITOWY

Model logitowy mo e by  modelem dwumianowym lub wielomianowym. 
Dwumianowego modelu logitowego mo na u y  w celu opisania wp ywu zmien-
nych X1, X2,…, Xk (jako ciowych lub ilo ciowych) na dychotomiczn  zmienn  Y. 
W przypadku modelu wielomianowego zmienna obja niana Y przyjmuje wi cej ni  
dwie warto ci. W przeprowadzonej analizie zmienna obja niana przyjmowa a dwie 
warto ci, st d w a ciw  postaci  by  model dwumianowy.

Niech Y oznacza zmienn  dychotomiczn  o warto ciach: 1 – je eli dany wariant 
wyst pi, 0 – je eli dany wariant nie wyst pi. Wówczas (Stanisz, 2007, s. 219–220):

 pi = P(Yi = 1| xi1, xi2,..., xik ) =
exp a0 + ajxik

j=1

k

1+ exp a0 + ajxik
j=1

k
, (1)

gdzie aj (j = 0,1,…,k) s  parametrami. Model (1) jest wi c modelem wi cym praw-
dopodobie stwo jednego z dwóch mo liwych wyników zmiennej Y ze zmiennymi 
obja niaj cymi. Wspó czynniki regresji s  zazwyczaj estymowane metod  najwi kszej 
wiarygodno ci (MNW). Warto ci exp(aj) w modelu (1) s  najcz ciej interpretowane 
przy pomocy poj cia ilorazu szans (ang. odds ratio). Szansa jest definiowana jako 
relacja prawdopodobie stwa wyst pienia zdarzenia do prawdopodobie stwa niewyst -
pienia zdarzenia. Wyra enie exp(a0) jest równe szansie dla grupy referencyjnej, tzn. 
grupy, w której wszystkie zmienne obja niaj ce s  równe zero. W przypadku zmiennej 
dychotomicznej Xi iloraz szans pokazuje, ilu krotnie zmienia si  szansa u jednostki, dla 
której Xi = 1 wzgl dem jednostki, dla której Xi = 0, przy niezmienionych warto ciach 
pozosta ych zmiennych obja niaj cych. Gdy zmienna Xi jest zmienn  ilo ciow , to 
iloraz szans mówi, jak zmieni si  szansa, je eli zmienna Xi wzro nie o jedn  jednostk  
przy pozosta ych zmiennych ustalonych (Jackowska, 2011).

Estymatory MNW maj  asymptotyczny rozk ad normalny. Z tego powodu test 
istotno ci dla pojedynczego parametru wykorzystuje statystyk  z o rozk adzie N(0,1) 
(Gruszczy ski, 2012). Do testowania statystycznej istotno ci wszystkich parametrów 
przy zmiennych obja niaj cych stosuje si  test ilorazu wiarygodno ci (tzw. LR test). 
W te cie LR hipoteza zerowa g osi, e wszystkie parametry przy zmiennych s  równe 
zero, natomiast hipoteza alternatywna, e przynajmniej jeden z nich jest ró ny od zera. 
Statystyka ilorazu wiarygodno ci jest okre lona wzorem (Gruszczy ski, 2001, s. 64; 
Ksi ek, 2013, s. 60–61):

 LR = 2 lnL0 lnLFM( ), (2)

gdzie LFM jest maksymaln  wiarygodno ci  oszacowanego modelu (zawieraj cego 
zmienne obja niaj ce), L0 jest maksymaln  wiarygodno ci  modelu ograniczonego 
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(zawieraj cego jedynie wyraz wolny). Statystyka LR ma dla du ych prób rozk ad 
2 z k stopniami swobody, gdzie k jest liczb  zmiennych obja niaj cych w modelu.

Jako  zbudowanego modelu mo na równie  oceni  korzystaj c z testu Hosmera-
Lemeshowa, który dla ró nych podgrup danych uporz dkowanych wed ug warto ci 
dopasowanych z modelu logitowego (najcz ciej dla grup decylowych) porównuje 
obserwowane liczebno ci i oczekiwane liczebno ci wyst powania warto ci wyró nio-
nej (zmienna obja niana przyjmuj ca warto  1). Hipoteza zerowa g osi, e obserwo-
wane i oczekiwane liczebno ci s  równe we wszystkich wyró nionych podgrupach, 
natomiast hipoteza alternatywna, e ró ni  si  one w przynajmniej jednej podgrupie. 
Statystyka testowa ma posta  (Wi ckowska, 2015, s. 319):

 HL =
Og Eg( )2

Eg 1
Eg

Ng

g=1

G

, (3)

gdzie Og to obserwowane liczebno ci, Eg to oczekiwane liczebno ci, Ng to liczba obser-
wacji w grupie g, G to liczba podgrup. Statystyka ta ma asymptotycznie (dla du ych 
liczno ci) rozk ad 2 z G – 2 stopniami swobody. Nale y podkre li , e w przypadku 
testu Hosmera-Lemeshowa brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej jest po dany, 
poniewa  wskazuje na podobie stwo liczebno ci obserwowanych i oczekiwanych.

Miar  dopasowania modelu jest równie  miara zaproponowana przez McFaddena 
(tzw. pseudo-R2) okre lona wzorem (McFadden, 1977):

 RMcFadden
2 = 1 lnLFM

lnL0
. (4)

Pseudo-R2 bazuje na porównaniu warto ci funkcji wiarygodno ci w oszacowanym 
modelu i modelu bez zmiennych obja niaj cych. Miara ta przyjmuje warto ci z zakresu 
[0,1)2, nale y jednak podkre li , e w modelach logitowych niska warto  pseudo-R2, 
zw aszcza przy du ych zbiorach danych, nie wiadczy o z ym dopasowaniu modelu 
(Gruszczy ski, 2001, s. 56). Jak podkre la McFadden (1977) warto ci z zakresu 0,2–0,4 
wiadcz  o bardzo dobrym dopasowaniu modelu do danych.

3. CZU O , SPECYFICZNO , KRZYWE ROC I POLE AUC

Cz sto najwa niejsz  miar  dopasowania w modelach logitowych jest ich zdolno  
predyktywna. Nale y podkre li , e termin „prognoza” w odniesieniu do danych prze-
krojowych dotyczy pewnej jednostki obserwacji, a nie jednostki czasu. Mikroprognozy 
mog  dotyczy  jednostek znajduj cych si  w próbie, a tak e jednostek spoza próby. 

2 Miernik ten mo e przyj  warto  maksymaln  1 tylko w przypadku, gdy wektor warto ci zmien-
nych obja niaj cych jest ró ny dla ka dej badanej jednostki (Hosmer, Lemeshow, 2000, s. 166).
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Model logitowy pozwala ustali  mikroprognozy: prognoz  pi prawdopodobie stwa pi 
oraz prognoz  i warto ci yi (1 lub 0), tzn. mikroprognoz  zmiennej Y dla i-tej jednostki 
obserwacji (Gruszczy ski, 2001, s. 78).

Prognoz  pi wyznacza si  jednoznacznie, pod warunkiem dysponowania danymi 
liczbowymi o zmiennych obja niaj cych. Warto ci teoretyczne zmiennej obja nianej i 
mo na wyznaczy  wed ug standardowej zasady prognozy:

 ŷi =
1 dla p̂i > 0,5,
0 dla p̂i 0,5.

 (5)

W próbach niezbilansowanych (liczba warto ci yi = 1 znacznie ró ni si  od liczby 
warto ci yi = 0) do prognozowania warto ci teoretycznych powinno si  przyj  zasad  
(Gruszczy ski, 2001, s. 80):

 ŷi =
1 dla p̂i > p*,
0 dla p̂i p*.

 (6)

gdzie p* jest now  warto ci  odcinaj c  (ang. cut-off point), wyznaczon  dla danej 
próby oraz dla danego badania. Dla wybranego punktu odci cia mo na zbudowa  
tablic  trafno ci prognoz (tabela 1). 

Tabela 1. 
Tablica trafno ci prognoz

Obserwowane warto ci 
zmiennej obja nianej

Przewidywane warto ci zmiennej obja nianej

i = 0 i = 1 Razem

yi = 0 n00 n01 n0•

yi = 1 n10 n11 n1•

Razem n•0 n•1 n

ród o: opracowanie w asne na podstawie Sompolska-Rzechu a i inni (2014).

Na podstawie tabeli 1 mo na obliczy  nast puj ce mierniki (Gruszczy ski, 2001, 
s. 83–84; Davis, Goadrich, 2006; Dudek, Dybciak, 2006; Jackowska, Wycinka, 2009; 
Hara czyk, 2010): 
1. Skuteczno  regu y decyzyjnej (ang. accuracy), zwana równie  zliczeniowym R2, 

okre laj ca udzia  poprawnie prognozowanych przez model przypadków w cznej 
liczbie przypadków: 

 1100

n

nn
ACC

+
= , (7)

 gdzie n00 jest liczb  obserwacji, dla których yi = i = 0, natomiast n11 jest liczb  
obserwacji, dla których yi = i = 1, n to liczba obserwacji.
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2. Czu o  (ang. sensitivity, recall) b d ca proporcj  obserwacji trafnie przewidywa-
nych przez model „jedynek” w ogólnej liczbie zaobserwowanych „jedynek”:

 
1

11

•

=
n

n
SE , (8)

 gdzie n1• jest liczb  obserwacji, dla których yi = 1, niezale nie od tego, czy i = 1 
czy i = 0.

3. Specyficzno  (ang. specifity) okre laj ca udzia  trafnie przewidzianych przez model 
„zer” w grupie zaobserwowanych „zer”:

 
0

00

•

=
n

n
SP , (9)

 gdzie n0• jest liczb  obserwacji, dla których yi = 0 niezale nie od tego, czy i = 1 
czy i = 0.

4. Warto  predykcyjna dodatniego wyniku (ang. positive predictive value, precision) 
okre laj ca udzia  trafnie przewidzianych przez model „jedynek” w ogólnej grupie 
przewidzianych „jedynek”:

 
1

11

•

=
n

n
PPV , (10)

5. Warto  predykcyjna ujemnego wyniku (ang. negative predictive value) b d ca 
proporcj  obserwacji trafnie przewidywanych przez model „zer” w ogólnej liczbie 
przewidzianych „zer”:

 
0

00

•

=
n

n
NPV . (11)

Czu o  i specyficzno  s  najcz ciej wykorzystywanymi miarami i s  podstaw  
w konstrukcji krzywych ROC. Je eli mamy do czynienia z wieloma obserwacjami, to 
wtedy mamy równie  wiele tablic trafno ci do przeanalizowania. Aby wybra  tablic  
z najlepszym podzia em, warto wykorzysta  krzywe ROC nie tylko po to, aby znale  
optymalny punkt, ale równie  oceni  jako  skonstruowanego modelu. Konstrukcja 
krzywej ROC wygl da nast puj co: dla ka dego z punktów odci cia nale y obli-
czy  czu o  i specyficzno , a nast pnie zaznaczy  otrzymane wyniki na wykresie. 
Tradycyjnie zaznacza si  je w uk adzie wspó rz dnych, gdzie na osi odci tych jest 
„1-specyficzno ”, a na osi rz dnych „czu o ”. Uzyskane punkty nale y ze sob  po -
czy . Im wi cej ró nych warto ci badanego wska nika, tym g adsza uzyskana krzywa. 
Je li przyjmujemy równe koszty b dnych klasyfikacji, to optymalnym punktem odci -
cia jest punkt krzywej ROC znajduj cy si  najbli ej punktu o wspó rz dnych (0,1) 
(Hara czyk, 2010). Drugim, cz sto stosowanym w praktyce prostym kryterium wyboru 
punktu odci cia jest przyj cie udzia u jedynek w próbie (Jackowska, Wycinka, 2009).

W celu oceny jako ci modelu na podstawie krzywej ROC mo na wyliczy  pole 
pod wykresem krzywej AUC i traktowa  je jako miar  dobroci i trafno ci danego 



Zastosowanie krzywych ROC w analizie ubóstwa miejskich i wiejskich gospodarstw domowych 217

modelu. Jako  klasyfikacyjna modelu jest dobra, gdy krzywa znajduje si  powy ej 
przek tnej y = x, czyli gdy AUC jest wi ksze od 0,5. W tym celu testuje si  hipotez  
zerow  mówi c  o tym, e pole pod wykresem krzywej ROC jest równe 0,5 (czyli 
warto ci minimalnej). Statystyka testowa ma posta  (Wi ckowska, 2015, s. 319):

 
)ˆ(ˆ

5,0ˆ

CUAraV

CUA
Z

−= , (12)

gdzie Vâ r(AÛ C) jest estymatorem wariancji pola AÛ C. Statystyka Z ma asymptotycz-
nie (dla du ych liczno ci) rozk ad normalny. Nieodrzucenie hipotezy zerowej oznacza, 
e model nie ma adnej mocy predykcyjnej (Kopczewska i inni, 2009, s. 532–533).

W przypadku pól AUC przyjmuje si  ogóln  zasad  dotycz c  oceny jako ci kla-
syfikacyjnej modeli (Hosmer, Lemeshow, 2000, s. 162; Kumari, Rajnish, 2015):
AUC = 0,5 klasyfikacja nie jest dobra (jest porównywalna z rzutem monet ),
0,5 < AUC < 0,6 s aba klasyfikacja,
0,6  AUC < 0,7 akceptowalna klasyfikacja,
0,7  AUC < 0,8 dobra klasyfikacja,
0,8  AUC < 0,9 bardzo dobra klasyfikacja,
AUC  0,9 wy mienita/wybitna klasyfikacja.

Powy sze rozwa ania dotycz ce czu o ci i specyficzno ci oraz krzywych ROC 
mo na odnie  do ubóstwa (Wodon, 1997). Czu o  SE jest frakcj  gospodarstw domo-
wych poza sfer  ubóstwa, które zosta y prawid owo zaklasyfikowane przez model. 
Oznaczaj c przez P, P– oraz P+ liczb  gospodarstw ubogich, liczb  gospodarstw ubo-
gich zaklasyfikowanych jako nieubogie oraz liczb  gospodarstw ubogich prawid owo 
zaklasyfikowanych jako ubogie, SE = P+ / (P– + P+) = P+ / P. Specyficzno  SP 
jest frakcj  gospodarstw domowych zaobserwowanych jako nieubogie i prawid owo 
zaklasyfikowanych jako nieubogie. Oznaczaj c gospodarstwo nieubogie NP, mamy 
SP = NP– / (NP– + NP+) = NP– / NP. Nieprawid owe klasyfikacje oznaczymy przez 
1 – SP (frakcja gospodarstw zaobserwowanych jako nieubogie i zaklasyfikowanych 
jako ubogie) i 1 – SE (udzia  gospodarstw zaobserwowanych jako ubogie i zaklasyfi-
kowanych jako nieubogie). W dalszej cz ci b dziemy mówi  odpowiednio o b dach 
SP i SE (tabela 2).

Tabela 2. 
Czu o , specyficzno , b dy SP i SE

Obserwowane warto ci
Przewidziane warto ci

Nieubogie gospodarstwo Ubogie gospodarstwo

Nieubogie gospodarstwo SP = NP– / NP 1 – SP = NP+ / NP

Ubogie gospodarstwo 1 – SE = P– / P SE = P+ / P

ród o: opracowanie w asne na podstawie Wodon (1997).
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W przypadku wzrostu warto ci punktu odci cia, mniej gospodarstw domowych 
b dzie uwa anych za ubogie, specyficzno  SP b dzie ros a, a warto  b du SP b dzie 
mala a. Z drugiej strony czu o  SE b dzie mala a, a warto  b du SE b dzie ros a. 
Spadek warto ci punktu odci cia wi e si  z tym, e wi cej gospodarstw domowych 
b dzie przewidywanych jako ubogie, SE wzro nie, a warto  b du SE zmaleje, ale 
warto  b du SP wzro nie. Krzywe ROC przedstawiaj  b dy SP i SE uzyskane 
w kontinuum punktów odci cia. Przyk adowa krzywa ROC zosta a przedstawiona na 
rysunku 1.

Rysunek 1. Przyk adowa krzywa ROC
ród o: opracowanie w asne.

W pocz tku wykresu (0,0), odpowiadaj cym punktowi odci cia p* = 1, SE wynosi 
zero, a SP przyjmuje warto  równ  jeden. Przy p* = 1 adne gospodarstwo domowe 
nie jest klasyfikowane jako ubogie, a prawdopodobie stwo, e gospodarstwo nieubo-
gie b dzie zaklasyfikowane jako ubogie wynosi zero. St d warto  b du SP musi 
by  równa zero. Ponadto, przy p* = 1 prawdopodobie stwo, e biedne gospodarstwo 
domowe zostanie zaklasyfikowane jako nieubogie wynosi jeden. Warto  b du SE 
jest wtedy równa jeden. W odró nieniu od zaprezentowanej sytuacji, w górnym pra-
wym rogu wykresu (punkt (1,1)), czu o  SE jest równa jeden, a specyficzno  SP 
zero. Odpowiada to punktowi odci cia p* = 0, warto ci b du SP wynosz cemu zero 
i warto ci b du SE wynosz cemu jeden. Pomi dzy tymi dwiema skrajnymi warto-
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ciami krzywa ROC przedstawia warto ci tych dwóch rodzajów b dów dla ró nych 
warto ci p*.

Im lepiej zastosowany model przewiduje prawdziwe statusy gospodarstw domo-
wych (ubogie lub nieubogie gospodarstwo domowe), tym bardziej krzywa ROC jest 
bardziej wygi ta w stron  lewego górnego rogu wykresu. Je li model przewiduje 
idealnie status przynale no ci do sfery ubóstwa, jego krzywa ROC przechodzi przez 
punkt (0,1), a pole pod krzyw  AUC jest równe jeden.

Do przewidywania statusów przynale no ci do sfery ubóstwa mo na stosowa  
modele z ró nymi zmiennymi obja niaj cymi. Dla ka dego modelu mo na wyznaczy  
krzyw  ROC. W przypadku, gdy jeden model ma krzyw  ROC le c  ponad krzyw  
wyznaczon  dla innego modelu, to oznacza, e pierwszy model dominuje (majoryzuje) 
drugi model. W takiej sytuacji, niezale nie od wyboru punktu odci cia, pierwszy model 
ma mniejsze warto ci b dów SP i SE ni  drugi model. Sytuacja wygl da inaczej, gdy 
krzywe przecinaj  si . Za ó my, e dwie krzywe ROC przecinaj  si  i przyk adowo 
krzywa modelu 1 le y powy ej krzywej modelu 2 tylko w dolnej cz ci wykresu. Dolna 
cz  wykresu odpowiada wysokim warto ciom punktu odci cia, niskim warto ciom 
b dów SP i wysokim warto ciom b dów SE. Je eli decydenci s  bardziej wyrozumiali 
na ryzyko identyfikowania jako nieubogich tych gospodarstw domowych, które s  
w rzeczywisto ci ubogie, wybior  model 1. Je eli natomiast dla decydentów mniejsze 
znaczenie ma ryzyko zaklasyfikowania jako biednego gospodarstwa domowego b d -
cego w rzeczywisto ci poza sfer  ubóstwa, wybior  wtedy model 2. W przedstawionej 
sytuacji aden z modeli nie dominuje innego we wszystkich punktach odci cia.

4. WIELOWYMIAROWE WSKA NIKI

Analiz  determinant ubóstwa dochodowego przeprowadzono dla 2015 r. z wyko-
rzystaniem danych projektu „Diagnoza spo eczna”. W badaniu wzi o udzia  prawie 
11 tys. gospodarstw domowych. Jako granic  ubóstwa przyj to 60% mediany rozk adu 
dochodów ekwiwalentnych, przy czym zastosowano zmodyfikowan  skal  OECD, 
zgodnie z któr  przypisuje si  pierwszej doros ej osobie w gospodarstwie warto  1, 
ka dej nast pnej doros ej osobie w gospodarstwie warto  0,5, natomiast warto  0,3 
dziecku (ka da osoba poni ej 14 lat). Zmienn  zale n  w modelu logitowym by a 
zmienna zero-jedynkowa:

 Y =
1, gdy gospodarstwo domowe jest ubogie,

0, gdy gospodarstwo domowe nie jest ubogie.
 (13)

Zmienne niezale ne by y zmiennymi jako ciowymi, które przedstawiono w postaci 
uk adów zmiennych zero-jedynkowych w taki sposób, e zmienna maj ca  kategorii 
jest reprezentowana przez  1 zmiennych zero-jedynkowych (w ten sposób unikni to 
liniowej zale no ci pomi dzy zmiennymi obja niaj cymi). W modelu uwzgl dnione 
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zosta y zmienne dotycz ce p ci, wieku i wykszta cenia g owy gospodarstwa domo-
wego, liczby osób w gospodarstwie, grupy spo eczno-ekonomicznej, statusu gospo-
darstwa na rynku pracy oraz obecno ci w gospodarstwie osób z niepe nosprawno ci . 
Mamy tu do czynienia z wielowymiarowymi wska nikami (ang. targeting indicator, 
co dos ownie oznacza wska nik celowniczy) pomagaj cymi zidentyfikowa  gospodar-
stwa ubogie (wska niki te odnosz  si  do ró nych cech gospodarstwa i jego g owy).

Wszystkie obliczenia i wykresy wykonano w programie R (R Development Core 
Team, 2015) z wykorzystaniem pakietów gmodels (Warnes i inni, 2015), lmtest 
(Hothorn i inni, 2015), OptimalCutpoints (Lopez-Raton, Rodriguez-Alvarez, 
2015), ResourceSelection (Lele i inni, 2015) i verification (NCAR – 
Research Applications Laboratory, 2015). Wymienione pakiety zosta y u yte do oblicze  
pól AUC i graficznej prezentacji krzywych ROC (verification), budowy tablic 
trafno ci (gmodels), przeprowadzenia testów LR (lmtest) i Hosmera-Lemeshowa 
(ResourceSelection) oraz wyboru punktów odci cia (OptimalCutpoints).

W pierwszym kroku oszacowano interesuj ce z punktu widzenia niniejszego opra-
cowania modele logitowe ryzyka ubóstwa odr bnie dla miejskich (model 1) i wiejskich 
(model 2) gospodarstw domowych. Wyniki estymacji przedstawiono w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. 
Wyniki estymacji modelu logitowego ryzyka ubóstwa dla gospodarstw domowych w mie cie (model 1)

Zmienne Wspó czynnik Iloraz szans

Sta a -1,992*** x

P e  g owy gospodarstwa domowego:
m czyzna
kobieta

-0,406***

ref.
0,666

Wiek g owy gospodarstwa domowego:
34 lata i mniej
35–44 lata
45–59 lat
60 i wi cej lat

ref.
0,668**

0,483*

-0,443*

1,950
1,620
0,642

Wykszta cenie g owy gospodarstwa domowego:
gimnazjum i ni sze
zawodowe
rednie

wy sze

ref.
-0,354**

-0,829***

-2,451***

0,702
0,436
0,086

Liczba osób w gospodarstwie  domowym:
1
2
3
4
5
6 i wi cej

ref.
-0,395**

-0,409*

-0,238
-0,001
0,017

0,674
0,664
0,788
0,999
1,017
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Zmienne Wspó czynnik Iloraz szans

Grupa spo eczno-ekonomiczna:
pracownicy
rolnicy
pracuj cy na w asny rachunek
emeryci
renci ci
utrzymuj cy si  z niezarobkowych róde

ref.
0,710

-1,038**

0,498**

1,199***

2,271***

2,034
0,354
1,645
3,316
9,693

Status gospodarstwa na rynku pracy:
przynajmniej jedna osoba bezrobotna
brak osób bezrobotnych

1,720***

ref.
5,586

Osoby z niepe nosprawno ci  w gospodarstwie:
przynajmniej jedna osoba z niepe nosprawno ci
brak osób z niepe nosprawno ci

0,446***

ref.
1,562

Ref. – kategoria stanowi ca punkt odniesienia, . p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

Tabela 4. 
Wyniki estymacji modelu logitowego ryzyka ubóstwa dla gospodarstw domowych na wsi (model 2)

Zmienne Wspó czynnik Iloraz szans

Sta a -0,847*** x

P e  g owy gospodarstwa domowego:
m czyzna
kobieta

-0,373***

ref.
0,688

Wiek g owy gospodarstwa domowego:
34 lata i mniej
35–44 lata
45–59 lat
60 i wi cej lat

ref.
0,808***

0,258
-0,130

2,244
1,295
0,878

Wykszta cenie g owy gospodarstwa domowego:
gimnazjum i ni sze
zawodowe
rednie

wy sze

ref.
-0,443***

-0,900***

-2,336***

0,642
0,407
0,097

Liczba osób w gospodarstwie  domowym:
1
2
3
4
5
6 i wi cej

ref.
-0,529***

-0,745***

-0,655***

-0,856***

-0,610***

0,589
0,475
0,519
0,425
0,543
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Zmienne Wspó czynnik Iloraz szans

Grupa spo eczno-ekonomiczna:
pracownicy
rolnicy
pracuj cy na w asny rachunek
emeryci
renci ci
utrzymuj cy si  z niezarobkowych róde

ref.
0,912***

-0,590*

0,363**

1,368***

1,656***

2,489
0,554
1,438
3,927
5,241

Status gospodarstwa na rynku pracy:
przynajmniej jedna osoba bezrobotna
brak osób bezrobotnych

1,429***

ref.
4,173

Osoby z niepe nosprawno ci  w gospodarstwie:
przynajmniej jedna osoba z niepe nosprawno ci
brak osób z niepe nosprawno ci

0,189*

ref.
1,208

Ref. – kategoria stanowi ca punkt odniesienia, . p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

W modelu 1 nieistotne statystycznie zmienne to: liczba osób w gospodarstwie domo-
wym 4 i wi cej (w porównaniu do gospodarstw 1-osobowych) oraz przynale no  do 
gospodarstw domowych rolników (w porównaniu do gospodarstw domowych pracow-
ników), natomiast w modelu 2 nieistotne s  wiek g owy gospodarstwa 45–59 lat oraz 
wiek 60 i wi cej lat (w porównaniu do gospodarstw z g ow  34 lata i mniej).

Wszystkie oszacowane modele poddano weryfikacji, której wyniki zawarto 
w tabeli 5.

Tabela 5. 
Zestawienie wyników weryfikacji oszacowanych modeli logitowych

Wyszczególnienie Model 1 Model 2

2
McFaddenR 0,242 0,150

LR test:
liczba stopni swobody

2

warto  p

19
974,240

0,000

19
762,529

0,000

Test Hosmera-Lemeshowa:
liczba stopni swobody

2

warto  p

8
14,779
0,064

8
13,864
0,085

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

Tabela 4. (cd.)
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Pseudo-R2 informuje, e model 1 jest bardzo dobrze dopasowany do danych (mier-
nik przyjmuje warto ci z przedzia u 0,2–0,4). Na podstawie testu Hosmera-Lemeshowa 
mo na stwierdzi , e liczebno ci obserwowane i teoretyczne nie ró ni  si  istotnie 
w grupach decylowych w przypadku obydwu oszacowanych modeli. W przypadku 
obydwu modeli test ilorazu wiarygodno ci wskazuje, e przynajmniej jeden z para-
metrów istotnie ró ni si  od zera. Na podstawie przeprowadzonej oceny dopasowa-
nia mo na stwierdzi , e lepiej dopasowany do danych empirycznych jest model 1 
(warto  pseudo-R2 mie ci si  w odpowiednim przedziale, brak podstaw do odrzuce-
nia hipotezy o ró nicy liczebno ci obserwowanych i teoretycznych oraz odrzucenie 
hipotezy g osz cej, e wszystkie parametry w tym modelu przyjmuj  warto  zero).

Analizuj c ilorazy szans w tabelach 3 i 4 mo na stwierdzi , e szansa pobytu 
gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa by a:

 ni sza o ponad 30% w gospodarstwach domowych m czyzn w porównaniu z gospo-
darstwami kobiet,

 wy sza w gospodarstwach domowych, których g owa ma 35–44 lata lat ni  w gospo-
darstwach, których g owa ma do 34 lat; nale y zaznaczy , e w miastach szanse 
ubóstwa s  istotnie mniejsze w gospodarstwach, których g owa ma 60 i wi cej lat 
w porównaniu do gospodarstw najm odszych,

 ni sza w gospodarstwach, których g owa ma wykszta cenie co najmniej zawodowe 
w porównaniu do wykszta cenia co najwy ej gimnazjalnego, przy czym szanse 
pobytu w sferze ubóstwa by y zdecydowanie najmniejsze w przypadku wykszta cenia 
wy szego (ponad 90% mniejsze szanse bycia ubogim ni  w przypadku wykszta cenia 
gimnazjalnego i ni szego),

 ni sza w gospodarstwach 2- i 3-osobowych w porównaniu do gospodarstw 1-oso-
bowych,

 zdecydowanie ni sza w gospodarstwach pracuj cych na w asny rachunek oraz du o 
wy sza w gospodarstwach utrzymuj cych si  z niezarobkowych róde  (w mie cie 
ponad 9-krotnie, na wsi 5-krotnie) ni  w gospodarstwach pracowników,

 wy sza kilkukrotnie (w mie cie ponad 5-krotnie, na wsi ok. 4-krotnie) w gospo-
darstwach z przynajmniej jedn  osob  bezrobotn  ni  w gospodarstwach bez osób 
bezrobotnych,

 wy sza (w mie cie o ponad 50%, na wsi o ok. 20%) w gospodarstwach z przynaj-
mniej jedn  osob  z niepe nosprawno ci  w porównaniu do gospodarstw bez osób 
z niepe nosprawno ci .
Dla oszacowanych modeli wyznaczono krzywe ROC (rysunki 2 i 3).
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Rysunek 2. Krzywa ROC dla modelu 1
ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

Rysunek 3. Krzywa ROC dla modelu 2
ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).
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Mo na zauwa y , e obie krzywe ROC le  powy ej przek tnej, prostej 
Czu o  = 1-Specyficzno , a tym samym pola AUC s  wi ksze ni  0,5. Bardziej 
wygi ta w kierunku punktu (0,1) jest krzywa wyznaczona dla modelu 1. W kolejnym 
kroku obliczono pola AUC i przeprowadzono test, który pozwoli  oceni , czy pola 
AUC s  istotnie wi ksze ni  0,5 (tabela 6).

Tabela 6. 
Pola AUC dla oszacowanych modeli

Wyszczególnienie Model 1 Model 2

AUC 0,834 0,763

warto  p 0,000 0,000

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

Przeprowadzone testy potwierdzaj , e AUC s  istotnie wi ksze ni  0,5, co ozna-
cza, e jako  klasyfikacyjna modeli jest dobra i mog  one s u y  do budowy pro-
gnoz. Jako  klasyfikacyjna modelu 1 jest bardzo dobra (0,8  AUC < 0,9), natomiast 
modelu 2 jest dobra (0,7  AUC < 0,8). Warto ci pól AUC potwierdzaj  wcze niej 
wyci gni te wnioski (na podstawie pseudo-R2 oraz testów LR i Hosmera-Lemeshowa) 
o lepszym dopasowaniu modelu 1.

Oszacowane modele cechuj  si  dobr  lub bardzo dobr  jako ci  klasyfikacyjn , 
co oznacza, e mog  s u y  do przeprowadzania prognoz. Podstaw  przeprowadzenia 
prognoz jest wyznaczenie odpowiednich punktów odci cia. Badana próba nie by a 
zbilansowana – zdecydowanie wi cej gospodarstw (zarówno w mie cie jak i na wsi) 
by o poza sfer  ubóstwa ni  w sferze ubóstwa. Jako punkty odci cia wybrano punkty 
krzywych ROC po o one3 najbli ej punktu (0,1), czyli w przypadku modelu 1 by a 
to warto  0,093, natomiast w przypadku modelu 2 – warto  0,225. Dla wyzna-
czonych punktów odci cia obliczono liczb  poprawnie prognozowanych przypadków 
(tabele 7 i 8).

3 Jako punkty odci cia wyznaczono dodatkowo cz sto ci wyst powania ubogich gospodarstw domo-
wych – w przypadku gospodarstw miejskich punkt 0,1, natomiast w przypadku gospodarstw wiejskich 
– punkt 0,235. Uzyskano nast puj ce rezultaty: specyficzno  79,73%, czu o  70,85%, zliczeniowy R2 
78,83% w przypadku gospodarstw miejskich, natomiast specyficzno  70,20%, czu o  69,20%, zlicze-
niowy R2 69,96% w przypadku gospodarstw wiejskich.
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Tabela 7. 
Klasyfikacja przypadków na podstawie modelu 1 dla punktu odci cia 0,093

Obserwowane warto ci 
zmiennej obja nianej

Przewidywane warto ci zmiennej obja nianej

i = 0 i = 1 Razem

yi = 0 4283 1276 5559

yi = 1  160  461  621

Razem 4443 1737 6180

Specyficzno  77,05%, czu o  74,24%, zliczeniowy R2 76,76%

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

Tabela 8. 
Klasyfikacja przypadków na podstawie modelu 2 dla punktu odci cia 0,225

Obserwowane warto ci 
zmiennej obja nianej

Przewidywane warto ci zmiennej obja nianej

i = 0 i = 1 Razem

yi = 0 2475 1085 3560

yi = 1  327  767 1094

Razem 2802 1852 4654

specyficzno  69,52%, czu o  70,11%, zliczeniowy R2 69,66%

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

Wykorzystuj c dane z tabel 7 i 8, obliczono specyficzno , czu o  oraz zlicze-
niowy R2, które pozwoli y oceni  procentow  trafno  prognoz. Dla modelu 1 procent 
prawid owych predykcji wyniós  76,76%, przy czym specyficzno  wynios a 77,05%, 
a czu o  74,24%. Mo na na tej podstawie s dzi , e model ten przewiduje w nieco 
lepszym stopniu pobyt poza sfer  ubóstwa (77,05% nieubogich gospodarstw domo-
wych zosta o uznane przez model jako nieubogie) ni  pobyt w ubóstwie (74,24% ubo-
gich gospodarstw zosta o przewidziane przez model jako ubogie). Odmienna sytuacja 
jest w przypadku modelu 2, gdzie czu o  jest wy sza ni  specyficzno , przy czym 
procent prawid owych predykcji ogó em oraz procent prawid owych predykcji pobytu 
w ubóstwie i poza sfer  ubóstwa jest ni szy ni  dla modelu 1.

Na podstawie modelu 1 zbudowano przyk adowe prognozy stanu przynale no ci 
do sfery ubóstwa gospodarstw domowych o ró nych cechach:
– g owa gospodarstwa to m czyzna maj cy 40 lat z wykszta ceniem wy szym, 2-oso-

bowe gospodarstwo pracowników bez osób bezrobotnych i bez osób z niepe no-
sprawno ci :

 prognozowane prawdopodobie stwo wynosi p1 = 0,01, czyli na podstawie przyj tego 
punktu odci cia p* = 0,093 mo na si  spodziewa , e gospodarstwo b dzie poza 
sfer  ubóstwa 1 = 0,
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– g owa gospodarstwa domowego to kobieta w wieku 30 lat z wykszta ceniem red-
nim, 3-osobowe gospodarstwo rolników z jedn  osob  bezrobotn  i z jedn  osob  
z niepe nosprawno ci :

 prawdopodobie stwo wynosi p2 = 0,412, czyli gospodarstwo b dzie nale e  do sfery 
ubóstwa ( 2 = 1).

5. JEDNOWYMIAROWE WSKA NIKI

Modele logitowe ryzyka ubóstwa dla gospodarstw miejskich oraz dla gospodarstw 
wiejskich (modele 1 i 2) mo na upro ci , ograniczaj c si  do uwzgl dnienia podzbio-
rów determinant4 ubóstwa odnosz cych si  do wieku g owy gospodarstwa, grupy spo-
eczno-ekonomicznej itd. Wyznaczone podzbiory determinant s  jednowymiarowymi 

wska nikami identyfikuj cymi ubogie gospodarstwa domowe (dotycz  ka dorazowo 
jednej cechy gospodarstwa domowego lub jego g owy). Dla ka dego uproszczonego 
modelu opartego na podzbiorze determinant mo na wyznaczy  krzyw  ROC oraz 
obliczy  pole pod wykresem krzywej AUC.

W tabeli 9 przedstawiono wyniki oblicze  pól pod wykresami krzywych ROC dla 
uproszczonych modeli.

Tabela 9. 
Pola pod wykresami krzywymi ROC dla podzbiorów determinant ubóstwa

Podzbiór determinant

Gospodarstwa domowe

miasto wie

AUC wp yw AUC wp yw

Wykszta cenie g owy gospodarstwa 0,688 1 0,628 2

Grupa spo eczno-ekonomiczna 0,668 2 0,653 1

Status gospodarstwa na rynku pracy 0,643 3 0,592 3

Liczba osób w gospodarstwie 0,574 5 0,567 4

Osoby z niepe nosprawno ci 0,580 4 0,537 6

P e  g owy gospodarstwa 0,564 7 0,563 5

Wiek g owy gospodarstwa 0,572 6 0,524 7

Wszystkie determinanty 0,834 - 0,763 -

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

4 Pojedynczy podzbiór determinant tworzy w naszym przypadku zmienna jako ciowa z wszystkimi 
kategoriami. Mo e si  zdarzy , e wi cej ni  jedna zmienna b dzie si  odnosi  do jednego wymiaru 
i wtedy podzbiór determinant b dzie obejmowa  wszystkie zmienne wraz z ich kategoriami.
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Wszystkie pola AUC s  statystycznie istotne wi ksze od 0,5 (warto  p = 0,000), 
niemniej jednak uwzgl dnienie w modelu wska ników odnosz cych si  do jednego 
wymiaru nie daje zadowalaj cych rezultatów klasyfikacyjnych (AUC nie przekra-
cza 0,7, co oznacza co najwy ej akceptowaln  klasyfikacj ).

Wyznaczone pola AUC wskazuj , e najwi ksze znaczenie w identyfikacji gospo-
darstw ubogich ma wykszta cenie g owy gospodarstwa domowego (gospodarstwa miej-
skie) i grupa spo eczno-ekonomiczna (gospodarstwa wiejskie). Najgorszymi wska -
nikami s  natomiast p e  (gospodarstwa w mie cie) oraz wiek g owy gospodarstwa 
domowego (gospodarstwa na wsi).

Wyznaczenie krzywych ROC dla ka dego uproszczonego modelu pozwoli odpo-
wiedzie  na pytanie, czy w grupach gospodarstw miejskich i wiejskich istniej  pod-
zbiory wska ników dominuj ce inne podzbiory. Kieruj c si  jedynie wynikami obli-
cze  AUC mo na stwierdzi , e wykszta cenie g owy gospodarstwa (gospodarstwa 
w miastach) i grupa spo eczno-ekonomiczna (gospodarstwa wiejskie) s  najlepszymi 
wska nikami. Nale y jednak zaznaczy , e s  to jedynie miary ogólne. Aby sprawdzi , 
czy wska niki te s  najlepsze dla wszystkich mo liwych punktów odci cia nale y 
wyznaczy  krzywe ROC i porówna  je ze sob . Warto zaznaczy , e w przypadku p ci 
g owy gospodarstwa domowego, obecno ci osób bezrobotnych oraz niepe nospraw-
nych w gospodarstwie, zmienne te przyjmowa y po dwie kategorie, co oznacza, e 
do wyznaczenia krzywej ROC (poza punktami (0,0) i (1,1)) wykorzystuje si  tylko 
jeden punkt. W przypadku np. wykszta cenia g owy gospodarstwa wyst puj  cztery 
kategorie, st d krzyw  ROC wyznacza si  za pomoc  trzech punktów (poza punktami 
(0,0) i (1,1)).

a) gospodarstwa w mie cie b) gospodarstwa na wsi

Rysunek 4. Krzywe ROC dla wykszta cenia i p ci g owy gospodarstwa domowego
ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).
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Na podstawie rysunku 4 mo na stwierdzi , e w grupie gospodarstw miejskich 
i wiejskich wykszta cenie g owy dominuje p e  g owy gospodarstwa domowego. 
Wniosek ten mo na sformu owa  na podstawie tego, e wyznaczone krzywe ROC nie 
przecinaj  si , a krzywe dla podzbioru determinant odnosz cych si  do wykszta cenia 
g owy le  nad krzywymi wyznaczonymi dla p ci g owy gospodarstwa. Przyk adowo, 
nie mo na wskaza  dominuj cych wska ników w parze wykszta cenie g owy gospo-
darstwa domowego i grupa spo eczno-ekonomiczna, poniewa  wyznaczone krzywe 
ROC przecinaj  si  (rysunek 5). W gospodarstwach domowych w mie cie i na wsi 
lepszym wska nikiem dla niskich warto ci punktów odci cia jest wykszta cenie g owy 
gospodarstwa domowego, natomiast grupa spo eczno-ekonomiczna jest lepszym 
wska nikiem dla wysokich warto ci punktów odci cia.

a) gospodarstwa w mie cie b) gospodarstwa na wsi

Rysunek 5. Krzywe ROC dla wykszta cenia g owy gospodarstwa domowego 
i grupy spo eczno-ekonomicznej

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rada Monitoringu Spo ecznego (2015).

Przeprowadzaj c porównania krzywych ROC dla wszystkich uproszczonych 
modeli w grupach gospodarstw w mie cie i na wsi mo na zauwa y , e w przypadku 
gospodarstw miejskich grupa spo eczno-ekonomiczna dominuje kilka wska ników: 
odnosz cych si  do niepe nosprawno ci cz onków gospodarstwa, liczby osób w gospo-
darstwie domowym oraz p ci i wieku g owy gospodarstwa domowego. Wyznaczona dla 
modelu uwzgl dniaj cego grup  spo eczno-ekonomiczn  ogólna miara AUC pozwoli a 
na wyciagni cie odmiennego wniosku (najlepszy wska nik to wykszta cenie g owy 
gospodarstwa), poniewa  miara ta nie bierze pod uwag  wielko ci b dów SP i SE 
dla wszystkich punktów odci cia. W grupie gospodarstw wiejskich dwoma dominu-
j cymi wska nikami s  grupa spo eczno-ekonomiczna i status gospodarstwa na rynku 
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pracy. Dominuj  one cztery wska niki odnosz ce si  do: niepe nosprawno ci, liczby 
osób oraz wieku i p ci g owy gospodarstwa. Do wskazanej przez miar  AUC grupy 
spo eczno-ekonomicznej do czy  wi c inny wska nik – status gospodarstwa na rynku 
pracy. Model uwzgl dniaj cy ten wska nik ma bowiem, niezale nie od wyboru punktu 
odci cia, mniejsze warto ci b dów SE i SP w porównaniu do modeli uwzgl dniaj cych 
wymienione cztery wska niki.

6. PODSUMOWANIE

Krzywe ROC i pola AUC s  stosunkowo rzadko stosowane w analizie zjawisk 
ekonomicznych. Wykorzystanie krzywych ROC oraz pól AUC ogranicza si  zazwy-
czaj do oceny poprawno ci klasyfikatora oraz wyboru optymalnego punktu odci -
cia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono równie  mo liwo ci wykorzystania 
krzywych ROC do oceny mocy predykcyjnej wska ników pomagaj cych namierzy  
ubogie gospodarstwa domowe. Graficznie, zbiór wska ników dominuje inny zbiór 
wska ników je li krzywa ROC wyznaczona dla jednego modelu le y nad krzyw  
wyznaczon  dla drugiego modelu. Dodatkowo, pola AUC obydwu modeli dostarczaj  
przydatnej statystyki podsumowuj cej ich moce predykcyjne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na stwierdzi , e oszacowane modele 
logitowe ryzyka ubóstwa uwzgl dniaj ce zmienne odnosz ce si  do cech gospodarstwa 
domowego i jego g owy cechuj  si  wysok  dobroci  dopasowania, na co wskazuj  
zarówno „tradycyjne” miary (pseudo-R2, test wiarygodno ci ilorazu, test Hosmera-
Lemeshowa) oraz wyznaczone krzywe ROC i obliczone pola AUC. Dla ka dego 
z uproszczonych modeli logitowych odnosz cych si  podzbiorów determinant (jedno-
wymiarowe wska niki) równie  wyznaczono krzywe ROC oraz obliczono pola AUC, 
co pozwoli o stwierdzi , e najlepsze rezultaty w identyfikacji ubogich gospodarstw 
domowych w mie cie i na wsi s  osi gane przy zastosowaniu wska nika odnosz cego 
si  do grupy spo eczno-ekonomicznej. W obydwu grupach gospodarstw domowych 
wska nik ten dominowa  kilka innych wska ników odnosz cych si  do obecno ci 
osób niepe nosprawnych w gospodarstwie, liczby osób w gospodarstwie oraz do p ci 
i wieku g owy gospodarstwa domowego.

Podj cie decyzji dotycz cej zaklasyfikowania gospodarstwa domowego do jednej 
z dwóch grup – gospodarstw ubogich lub nieubogich – jest analogiczne do decyzji 
podejmowanej przez bank przy udzielaniu kredytu – klient dobry i z y. W pierw-
szym przypadku zaklasyfikowanie gospodarstwa do grupy ubogich czy si  z wyp at  
wiadcze  lub udzieleniem pomocy rzeczowej, natomiast w drugim przypadku – 

zaklasyfikowanie klienta do grupy dobrych klientów wi e si  z wyp at  kredytu. 
W literaturze dotycz cej ryzyka kredytowego (np. Osiewalski, 2007; Marzec, 2008) 
pojawiaj  si  nowe propozycje wyznaczania prawdopodobie stwa granicznego p* oraz 
s  stosowane coraz bardziej zaawansowane modele zmiennych jako ciowych, co mo e 
stanowi  wskazówk  kierunku dalszych bada  nad trafno ci  podejmowania decyzji 
dotycz cych wsparcia gospodarstw domowych yj cych w ubóstwie.
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ZASTOSOWANIE KRZYWYCH ROC W ANALIZIE UBÓSTWA
MIEJSKICH I WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

S t r e s z c z e n i e

W artykule przeprowadzono analiz  determinant ubóstwa miejskich i wiejskich gospodarstw domowych 
z wykorzystaniem dwumianowego modelu logitowego. Do oceny mocy predykcyjnej oszacowanych modeli 
ryzyka ubóstwa gospodarstw miejskich i wiejskich zastosowano krzywe ROC oraz pola pod krzywymi 
ROC, oznaczane jako AUC. Wyboru punktów odci cia (poziom prawdopodobie stwa, poni ej którego 
gospodarstwo uznawane jest za nieubogie) dokonano na podstawie wyznaczonych krzywych ROC. Dzi ki 
wyznaczeniu krzywych ROC i pól AUC dla uproszczonych modeli logitowych, czyli zawieraj cych pod-
zbiory determinant okre lono wska nik najlepiej identyfikuj cy ubogie gospodarstwa domowe w mie cie 
i na wsi. Najlepsze rezultaty w identyfikacji ubogich gospodarstw w mie cie i na wsi s  osi gane przy 
zastosowaniu wska nika odnosz cego si  do grupy spo eczno-ekonomicznej gospodarstwa domowego.

S owa kluczowe: ubóstwo, model logitowy, identyfikacja ubogich, krzywe ROC, miejskie i wiej-
skie gospodarstwa domowe

APPLICATION OF ROC CURVES IN POVERTY ANALYSIS
OF URBAN AND RURAL HOUSEHOLDS

A b s t r a c t

The article analyses poverty determinants of urban and rural households using binomial logit 
model. There were used ROC curves and area under ROC curves (AUC) to evaluate the predictive 
power of estimated risk models of urban and rural households poverty. Based on ROC curves there 
were chosen cut-off points (level of probability below which a household is considered not poor). On 
the basis of ROC curves and areas under ROC curves for simplified logit models (containing subsets 
of determinants) there was pointed the best poverty indicator. In urban and in rural areas the best 
targeting indicator is socio-economic group of household.

Keywords: poverty, logit model, targeting the poor, ROC curves, urban and rural households






