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Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników
ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych
paĔstw Unii Europejskiej
Multivariate statistical methods in analysis of production and
economic results of agricultural holdings in the EU countries
Abstract. Multivariate methods for analysis of the production and economic results in agricultural
holdings in the EU countries are presented. Three methods were used: principal components analysis,
cluster analysis and k-means method. The data base concerned 25 countries in the period of 19892006.
Key words: multidimensional methods, PCA, cluster analysis, production and economic results
Synopsis. W pracy zaprezentowano wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do
analizy wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych w wybranych paĔstwach Unii
Europejskiej. Wykorzystano trzy metody statystyczne: analizĊ skáadowych gáównych, analizĊ kĞrednich oraz analizĊ skupieĔ. Dane dotyczyáy 25 paĔstw EU w latach 1989-2006.
Sáowa kluczowe: metody wielowymiarowe, PCA, analiza skupieĔ, wyniki ekonomiczno-produkcyjne

WstĊp
Prowadząc proces badawczy bardzo czĊsto stajemy przed problemem grupowania
obiektów ze wzglĊdu na jedną lub wiele cech. Jako obiekty moĪemy przyjmowaü
gospodarstwo, paĔstwo czy dziaá gospodarki. Natomiast podziaáu obiektów dokonujemy
biorąc pod uwagĊ pewne wáasnoĞci, którymi siĊ rozpatrywany obiekt charakteryzuje.
Naturalnym procesem porównywania obiektów jest ich podziaá na grupy jednorodne.
Grupa jednorodna to taka grupa, której obiekty róĪnią siĊ ze wzglĊdu na rozwaĪaną cechĊ
bądĨ cechy od obiektów nie przynaleĪnych do tej grupy jednorodnej [Marek 1989].
W badaniach znacznie czĊĞciej wykorzystywane są wielowymiarowe metody
statystyczne ze wzglĊdu na to, Īe problemy rozwaĪane dotyczą obserwacji wielocechowych. Problem, jaki napotykamy w prowadzonych analizach, dotyczy tego, jaką
metodĊ wybraü oraz jak dokonaü podziaáu na okreĞloną liczbĊ grup jednorodnych,
poniewaĪ wiele z wykorzystywanych metod statystycznych nie daje jasnej odpowiedzi na
pytanie, na ile grup powinno siĊ podzieliü badane obiekty. NajczĊĞciej stosowanymi
wielowymiarowymi metodami statystycznymi są analiza skupieĔ, metoda k-Ğrednich oraz
metoda skáadowych gáównych [Pietrzykowski i Kobus 2006; Borkowski i SzczĊsny 1989;
Pietrzykowski i inni 1997; Pociecha i inni 1988].
W pracy podjĊto próbĊ zastosowania wybranych metod statystycznych do analizy
wyników ekonomicznych wybranych paĔstw Unii Europejskiej.
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Metody statystyczne
W pracy zastosowano ogólnie znane wielowymiarowe metody statystyczne wykorzystywane w badaniach wielocechowych obiektów, dlatego ich dokáadny opis pominiĊto.
Jedną z wykorzystywanych metod byáa analiza skáadowych gáównych (PCA, Principal
Component Analysis), która naleĪy do klasy technik okreĞlanych w statystyce jako analiza
czynnikowa. Celem tych metod jest wykrycie wspólnych czynników, które powodują
istnienie zaleĪnoĞci pomiĊdzy obserwowanymi zmiennymi. W efekcie moĪna obserwowane
zmienne przedstawiü w postaci funkcji mniejszej liczby nieobserwowanych (sztucznych)
zmiennych zwanych czynnikami. Funkcja, którą uzyskujemy zwykle jest funkcją liniową,
natomiast liczba czynników powinna byü niewielka poniewaĪ wtedy uzyskujemy
oszczĊdniejszy opis struktury zaleĪnoĞci. Analiza struktury zaleĪnoĞci sprowadza siĊ wiĊc
do estymacji parametrów naszej funkcji. Podstawowym zastosowaniem metody analizy
skáadowych gáównych jest ograniczenia liczby badanych zmiennych i prostszy opis
badanego zjawiska poprzez sztuczne zmienne (czynniki) [Morison 1990].
Innym zastosowania metody analizy skáadowych gáównych jest wykorzystanie jej
do interpretacji zaleĪnoĞci pomiĊdzy badanymi zmiennymi oraz badania struktury zbioru
obserwacji [Falniowski 2003, Morison 1990]. MoĪna równieĪ wykorzystaü tĊ metodĊ
statystyczną do grupowania badanych obiektów [Pietrzykowski 2005]. Jednak w tym
przypadku analiza powinna byü ostroĪna, poniewaĪ analiza skáadowych gáównych nie daje
informacji jak podzieliü badane obiekty, a moĪe byü jedynie uĪyta do wstĊpnej analizy
przed dalszymi badaniami, np. analizy skupieĔ. Problemem pojawiającym siĊ w przypadku
analizy skáadowych gáównych jest wybór odpowiedniego procentu ogólnej wyjaĞnianej
zmiennoĞci przez zmienne wykorzystywane w analizie. JeĪeli jest on zbyt maáy, nie moĪna
mieü duĪego zaufania do uzyskanych wyników. Zwykle uwaĪa siĊ, Īe uzyskanie
wyjaĞnienia ogólnej zmiennoĞci powyĪej 75% przez dwie pierwsze skáadowe jest
wystarczające [Morison 1990]. Innym kryterium jest wziĊcie do dalszej analizy tylko tych
zmiennych, których wartoĞü wáasna jest wiĊksza od jedynki. Takie podejĞcie do problemu
stosuje siĊ do redukcji badanych zmiennych w niniejszej pracy. Zastosowano je do
uzyskania podziaáu na grupy obiektów i zaprezentowania ich w przestrzeni dwuwymiarowej.
Oprócz metody skáadowych gáównych w badaniach wykorzystano równieĪ
najbardziej popularną metodĊ jaką jest analiza skupieĔ. Znane są dwie gáówne kategorie
technik analizy skupieĔ: metody hierarchiczne aglomeracyjne i deglomeracyjne [Gatnar
i Walesiak 2004]. Techniki aglomeracyjne polegają na tworzeniu grup poprzez doáączanie
do grup juĪ istniejących kolejnych obiektów. Jednym z problemów analizy skupieĔ jest
wybranie odpowiedniej miary odlegáoĞci i techniki podziaáu. Najogólniejszą miarą
odlegáoĞci jest metryka Minkowskiego. Wykorzystując ją moĪna okreĞliü pozostaáe znane
metryki: miejską (Manhattan distance), euklidesową (Euclidean distance) i Czebyszewa.
JeĪeli chodzi o techniki podziaáu to stosuje siĊ róĪne rozwiązania, np. techniki najdalszego
i najbliĪszego sąsiedztwa, niewaĪonej Ğredniej arytmetycznej [Falniowski 2003]. Podziaá
obiektów w hierarchicznej metodzie analizy skupieĔ jest arbitralny i nie ma jasnych
wytycznych, jak przydzieliü obserwowane obiekty do konkretnego skupienia. Wynik
dziaáania tych technik prezentowany jest przewaĪnie w postaci dendrogramu.
Kolejną metodą jest metoda k-Ğrednich, która zostaáa zaproponowana przez
MacQueena [1967]. NaleĪy ona do deglomeracyjnych metod hierarchicznych analizy
skupieĔ. Metody deglomeracyjne polegają na dzieleniu caáego zbioru obiektów w taki
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sposób, by w kaĪdym kroku klasyfikacji liczbĊ skupieĔ zwiĊkszyü o jeden, przy czym
zwiĊkszenie to odbywa siĊ przez rozdzielenie jednego z istniejących skupieĔ. Efektem
koĔcowym jest przydzielenie po jednym obiekcie do poszczególnych skupieĔ (klas).
Metoda k-Ğrednich polega wiĊc na takim rozdziale obiektów pomiĊdzy skupienia (grupy),
aby uzyskaü jak najbardziej podobne obiekty wewnątrz danego skupienia ze wzglĊdu na
badane cechy. Czyli nasze postĊpowanie polega na minimalizacji zmiennoĞci wewnątrz
skupieĔ i maksymalizacji zmiennoĞci miĊdzy skupieniami. W analizie naleĪy zbadaü
Ğrednie kaĪdego skupienia, aby okreĞliü na ile są one od siebie róĪne. Metoda k-Ğrednich
nie daje informacji na ile skupieĔ (grup) podzieliü zbiór badanych obiektów, dlatego we
wstĊpie analizy naleĪy ją okreĞliü. Aby uzyskany podziaá uznaü za "dobry" naleĪaáby go w
pewien sposób zweryfikowaü [Gatnar i Walesiak 2004, Pietrzykowski i Kobus 2006]. W
niniejszej pracy do okreĞlenia liczby skupieĔ posáuĪono siĊ informacjami uzyskanymi z
wczeĞniejszych analiz, a mianowicie z podziaáu uzyskanego metodą analizy skupieĔ z
zastosowaniem techniki Warda.

Dane i wyniki analiz
W pracy wykorzystano dane z lat 1989-2006, pochodzące z Farm Accountancy Data
Network (FADN) [Farm... 1989-2007 passim]. Dotyczyáy one nastĊpujących paĔstw Unii
Europejskiej (w nawiasach podano skrótu wykorzystywane w systemie FADN): Belgia
(BEL), Dania (DAN), Niemcy (DEU), Grecja (ELL), Hiszpania (ESP), Francja (FRA),
Irlandia (IRE), Wáochy (ITA), Luksemburg (LUX), Holandia (NED), Portugalia (POR),
Wielka Brytania (UKI), Austria (OST), Finlandia (SUO), Szwecja (SVE), Cypr (CYP),
Czechy (CZE), Estonia (EST), WĊgry (HUN), Litwa (LTU), àotwa (LVA), Polska (POL),
Sáowacja (SVK), Sáowenia (SVN), Malta (MLT).
W analizie rozwaĪano wiele cechy, które opisują wyniki ekonomiczno-produkcyjne
gospodarstw rolnych. Jednak do ostatecznej analizy wybrano cztery nastĊpujące cechy
(w nawiasach podano skróty nazw badanych cech): plon pszenicy w dt/ha (plonp),
wydajnoĞü mleka w litrach na krowĊ/rok (wydk), wartoĞü dodana netto na osobĊ
peánozatrudnioną w euro, czyli na jednostkĊ caákowitych nakáadów pracy ludzkiej
wyraĪonych w jednostkach przeliczeniowych pracy osób peánozatrudnionych (wardod),
dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobĊ peánozatrudnioną z rodziny, w euro,
czyli w stosunku do nakáadów pracy osób nieopáaconych wyraĪonych w jednostkach
przeliczeniowych pracy rodziny (docrodz). Badanie rozpoczĊto od analizy skáadowych
gáównych. W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wartoĞci wáasne oraz procent wyjaĞnianej
zmiennoĞci.
Tabela 1. WartoĞci wáasne oraz procent wyjaĞnianej zmiennoĞci dla czterech skáadowych gáównych
Table 1. Eigenvalues and percent of variance determined by four principal components
Numer
skáadowej
1

2,6202

65,51

Skumulowany procent wyjaĞnianej
zmiennoĞci
65,51

2

0,8330

20,83

86,33

3

0,4415

11,04

97,37

4

0,1053

2,63

100,00

WartoĞci wáasne

Procent wyjaĞnianej zmiennoĞci

ħródáo: badania wáasne.
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PoniewaĪ dwie pierwsze skáadowe wyjaĞniają okoáo 86% caákowitej zmiennoĞci,
badanie moĪna byáo do nich ograniczyü. PrzyjĊto zatem, Īe opis zróĪnicowania badanych
obiektów przedstawiony w ukáadzie dwóch pierwszych skáadowych gáównych bĊdzie
czytelnym, a zarazem w miarĊ dokáadnym przybliĪeniem podobieĔstwa obiektów pod
wzglĊdem badanych cech. Zatem moĪna go bĊdzie wykorzystaü w analizie podziaáu
badanych obiektów. W tabeli 2 przedstawiono wspóáczynniki korelacji prostej, które
wyraĪają udziaá poszczególnych cech w tworzeniu okreĞlonej skáadowej gáównej. Znaki
wartoĞci tych wspóáczynników wskazują na kierunek związku liniowego miĊdzy daną
skáadową gáówna, a zmienną oryginalną. W tabeli 2 zaznaczono te wspóáczynniki korelacji,
których wartoĞü byáa wiĊksza od 0,7. Tym samym uznano, Īe wáaĞnie te zmienne moĪna
braü pod uwagĊ jako istotne w tworzeniu okreĞlonej skáadowej. W pierwszej skáadowej
uwzglĊdniamy plon pszenicy (plonp, wspóáczynnik korelacji -0,8040), wartoĞü dodaną
netto na osobĊ peánozatrudnioną (wardod, -0,9585) oraz dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego na osobĊ peánozatrudnioną rodziny (docrod, -0,8670). Najsilniejszy udziaá ma
wartoĞü dodana netto na osobĊ peánozatrudnioną (wardod). Wszystkie wspóáczynniki
korelacji są ujemne. Pierwsza skáadową moĪe byü interpretowana jako zmienna syntetyczna
informująca o produkcyjno-ekonomicznym poziomie gospodarstwa. W drugiej skáadowej
mamy jedną zmienną, której udziaá moĪemy uznaü za istotny. Jest to wydajnoĞü mleka w
litrach na krowĊ (wydk, 0,8303). Uzyskany wspóáczynnik jest dodatni. Wydzielenie tej
zmiennej oryginalnej z pierwszej skáadowej wskazuje, Īe ma ona zupeánie inny wpáyw na
funkcjonowanie gospodarstwa czy jego sytuacjĊ finansową.
Tabela 2. Wspóáczynniki korelacji prostej dla zmiennych oryginalnych i zmiennych syntetycznych
Table 2. Correlation coefficients between original and synthetic variables
Zmienna oryginalna

plonp

Skáadowa (zmienna syntetyczna)
C1

C2

C3

C4

-0,8040

-0,2600

0,5315

-0,0583

wydk

-0,5508

0,8303

0,0406

-0,0746

wardod

-0,9585

-0,0097

-0,1303

0,2536

docrod

-0,8670

-0,2756

-0,3747

-0,1789

ħródáo: badania wáasne.

Na rysunku 1 przedstawiono rozproszenie badanych obiektów w ukáadzie dwóch
pierwszych skáadowych. Na osi poziomej przedstawiono pierwszą skáadową, która
wyjaĞnia okoáo 66% badanej zmiennoĞci, a na osi pionowej drugą, wyjaĞniającą okoáo 21%
badanej zmiennoĞci. Analizując rysunek 1 zauwaĪamy, Īe wystĊpują paĔstwa, które
wyraĨnie odstają od pozostaáych ze wzglĊdu na dwie uwzglĊdnione zmienne. Decydujący
wpáyw na zróĪnicowanie ma tu pierwsza skáadowa, co oznacza wpáyw trzech zmiennych
oryginalnych. I tak paĔstwami, które róĪnią siĊ od pozostaáych są Belgia, Irlandia, Szwecja,
która jest jednak doĞü blisko Finlandii, Danii i Holandii. MoĪna by wydzieliü drugą grupĊ
paĔstw: Luksemburg, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Austria, Wáochy i Hiszpania.
Kolejna grupa to Czechy, WĊgry, Cypr, Malta, Estonia, Portugalia i Sáowacja. I ostatnia
grupa paĔstw: Grecja, Polska, Litwa, àotwa i Sáowenia. Z wyodrĊbnionych podziaáów
moĪna wysnuü wnioski, Īe ze wzglĊdu na badane cechy podziaá, który uzyskaliĞmy
potwierdza przynajmniej czĊĞciowo pewne wáasnoĞci regionalne powodujące podobieĔstwa
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paĔstw. Poza tym moĪna zauwaĪyü, rozbieĪnoĞci miĊdzy tzw. starymi i nowymi paĔstwami
Unii Europejskiej.

Rys. 1. Badane obiekty w przestrzeni dwóch pierwszych skáadowych gáównych
Fig. 1. Plot of components weight
ħródáo: badania wáasne.

W dalszych badaniach zastosowano analizĊ skupieĔ wybierając odlegáoĞü euklidesową
oraz dwie techniki aglomeracji, a mianowicie technikĊ pojedynczego wiązania oraz
technikĊ Warda. Uzyskane podziaáy przedstawiono na rys. 2 i 3.
Korzystając z metody analizy skupieĔ uzyskujemy podziaá obiektów na rozáączne
grupy. Stosując ją jednak naleĪy braü pod uwagĊ doĞwiadczenie badacza, poniewaĪ róĪne
techniki podziaáu dają róĪne grupy obiektów (rysunek 2, 3). Wydaje siĊ, Īe bardziej
sensowne wyniki uzyskaliĞmy stosując technikĊ Warda ze wzglĊdu na to, Īe grupy
obiektów są podobne do uzyskanych w analizie skáadowych gáównych. Stosując techniki
analizy skupieĔ uzyskano podziaá badanych obiektów na trzy grupy, w obrĊbie których
wydzielono równieĪ podgrupy. Uzyskano nastĊpujące podziaáy dwudziestu piĊciu paĔstw:
Grupa 1
Podgrupa 1: Polska, Litwa, àotwa, Cypr, Sáowacja, Sáowenia, Portugalia
Podgrupa 2: Szwecja, Czechy, Estonia, WĊgry, Grecja
Grupa 2
Podgrupa 1: Malta, Irlandia, Wáochy, Hiszpania
Podgrupa 2: Finlandia, Austria, Francja, Niemcy
Grupa 3
Podgrupa 1: Dania
Podgrupa 2: Wielka Brytania, Luksemburg, Holandia, Belgia.
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Metoda analizy skupieĔ niestety nie daje jednoznacznie informacji, jak dokonaü
podziaáu w celu uzyskania grup jednorodnych. Podziaá na grupy jest arbitralny. Widzimy
jednak, Īe podobnie jak w przypadku analizy skáadowych gáównych uzyskany podziaá
obiektów potwierdza wczeĞniej wyprowadzane wnioski.

Rys. 2. Dendrogram uzyskany techniką pojedynczego wiązania
Fig. 2. Dendrogram, clustering method: single linkage (nearest neighbour)
ħródáo: badania wáasne.

Rys. 3. Dendrogram uzyskany techniką Warda
Fig. 3. Dendrogram, clustering method: Ward's technique
ħródáo: badania wáasne.
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NastĊpnie przeprowadzono analizĊ k-Ğrednich przyjmując wyjĞciowy podziaá na trzy
grupy otrzymany techniką Warda.

Rys. 4. ĝrednie uzyskane w metodzie k-Ğrednich dla trzech skupieĔ
Fig. 4. Means obtained by the k-means method for three clusters
ħródáo: badania wáasne.

Uzyskano nastĊpujące trzy skupienia:

Skupienie 1:

Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Wáochy, Austria, Finlandia,
Malta, Szwecja, Czechy

Skupienie 2:

Belgia, Dania, Holandia, Francja, Luksemburg,
Wielka Brytania

Skupienie 3:

Grecja, Portugalia, Cypr, Litwa, àotwa, Polska,
Sáowacja, Sáowenia, Estonia, WĊgry

Korzystając z tej metody otrzymano zaáoĪony podziaá na trzy skupienia. Uzyskane
grupy obiektów wáaĞciwie pokrywają siĊ z wczeĞniejszymi podziaáami (analiza skáadowych
gáównych jak i analiza skupieĔ techniką Warda). Widaü równieĪ, Īe na podziaá mają wpáyw
wáaĞciwie dwie cechy (rysunek 4), poniewaĪ to one róĪnicują uzyskane skupienia. Są to
wartoĞü dodana netto na osobĊ peánozatrudnioną w euro (wardod) oraz dochód
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z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobĊ peánozatrudnioną rodziny w euro (docrodz).
JeĪeli chodzi o plon pszenicy w dt/ha (plonp) to nie ma on wpáywu i jest wáaĞciwie Ğrednio
na takim samym poziomie we wszystkich skupieniach. Maáe zróĪnicowanie moĪna
zauwaĪyü ze wzglĊdu na wydajnoĞü mleka w litrach na krowĊ (wydk), i to jedynie
w trzecim skupieniu, do którego naleĪą paĔstwa póĨniej przyjĊte do Unii Europejskiej.
Widaü równieĪ, Īe paĔstwa te mają Ğrednio najniĪsze wartoĞci rozwaĪanych cech.

Podsumowanie
Korzystając z trzech wielowymiarowych metod statystycznych uzyskano podziaá
obiektów (paĔstw naleĪących do UE) ze wzglĊdu na badane cechy. Wykorzystanie róĪnych
metod statystycznych daáo podziaáy na grupy jednorodne, które nie do koĔca siĊ
pokrywaáy, co upowaĪnia do wyciągniĊcia nastĊpujących wniosków:
Wykorzystując metody naleĪące do grupy analizy skupieĔ naleĪy ostroĪnie
podchodziü do uzyskanych wyników. Na pewno metody statystyczne są pomocne
w badaniach, jednak powinny byü one poparte wiedzą eksperta w danej dziedzinie.
Wielowymiarowe metody statystyczne takie jak metoda k-Ğrednich dają moĪliwoĞü
szybkiej analizy danych i wyciągniĊcia ciekawych wniosków.
Wydaje siĊ równieĪ, Īe naleĪy stosowaü wiĊcej niĪ jedną metodĊ statystyczną w celu
peánego wykorzystania informacji zawartych w danych doĞwiadczalnych oraz bardziej
kompleksowej analizy.
W oparciu o uzyskane wyniki moĪna stwierdziü, Īe na podziaá paĔstw wpáywają
czynniki regionalne, poáoĪenie oraz wzajemne oddziaáywania ekonomiczno-gospodarcze.
MoĪna równieĪ stwierdziü pewien wpáyw czasu pozostawania czáonkiem Unii
Europejskiej. Jednak powyĪsze wnioski naleĪaáoby potwierdziü szerszymi badaniami, które
nie mieszczą siĊ w zakresie tej pracy.
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