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KLASYFIKACJA KRAJÓW UE
ZE WZGLĘDU NA UBÓSTWO ENERGETYCZNE
Streszczenie: Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji i analizy zjawiska ubóstwa
energetycznego. Podjęto w nim próbę specyfikacji listy zmiennych opisujących ubóstwo
energetyczne. Na ich podstawie skonstruowano ranking krajów UE. Następnie za pomocą
hierarchicznych i niehierarchicznych metod grupowania dokonano ich podziału na grupy krajów podobnych pod względem cech charakteryzujących ubóstwo energetyczne. Przeprowadzono także klasyfikację z wykorzystaniem rozmytej metody c-średnich.
Słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, analiza skupień, rozmyta metoda c-średnich.

1. Wstęp
Problem ubóstwa od wielu lat interesował naukowców z różnych dziedzin: socjologii, psychologii, ekonomii. Powstało wiele opracowań na ten temat, definiujących
to zjawisko w różny sposób. Można je np. opisać jako życie w ciągłej niepewności
związanej z brakiem bezpieczeństwa finansowego1. Niskie dochody zmuszają ludzi do ograniczenia wydatków i skromniejszego życia, ale nie na wszystkim można
oszczędzać – istnieją tzw. dobra podstawowe, z których trudno jest zrezygnować,
choćby ze względu na biologiczne potrzeby organizmu. Przyjęto, że energia należy
właśnie do takich dóbr. Konieczność zmniejszenia ogólnego zużycia energii w celu
walki ze zmianami klimatycznymi została uznana za priorytet na poziomie UE, ale
należy podkreślić również fakt, że energia jest niezbędna w codziennym życiu dla
wszystkich ludzi, zarówno bogatych, jak i biednych. Właśnie w tym kontekście należy rozpatrywać pojęcie „ubóstwa energetycznego” – niezdefiniowanego i niebadanego jeszcze w Polsce.
Problem ubóstwa energetycznego (fuel poverty) został po raz pierwszy dostrzeżony i zdefiniowany w Wielkiej Brytanii, która ma największe doświadczenie w walInne definicje ubóstwa: „niemożność osiągnięcia minimalnego standardu życiowego”, „niezdolność do pełnowartościowego życia, spowodowana niedostatkiem środków ekonomicznych”, „niezdolność do uczestnictwa w zwykłych aktywnościach, które składają się na normalne życie społeczności,
i do życia na poziomie w danej społeczności przeciętnym”.
1
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ce z tym zjawiskiem. Jest to jedyny kraj, w którym opracowano definicję ubóstwa
energetycznego opartą na obiektywnych miarach: w sytuacji ubóstwa energetycznego znajduje się gospodarstwo domowe, które na utrzymanie dostatecznego poziomu
ogrzewania musi przeznaczyć więcej niż 10% swojego dochodu [Identifying... 2007,
s. 3]. Ze względu na występujące pomiędzy krajami różnice, np. różne warunki klimatyczne, różne systemy ogrzewania oraz różne poziomy dochodów, definicja ta
nie może być bezpośrednio przeniesiona i zastosowana w innych krajach. Już na
poziomie zużycia energii widać istotne różnice. Na przykład w Polsce sektor gospodarstw domowych na ogrzewanie zużywa aż ponad 70% energii, a w Wielkiej
Brytanii – 55% [Review... 2008]. Dla wypracowania wspólnej dla krajów UE definicji ubóstwa energetycznego został powołany projekt EPEE2. W raporcie podsumowującym zaproponowano mniej precyzyjną definicję: ubóstwo energetyczne dotyka
te gospodarstwa domowe, w których występują trudności lub nawet niemożność
zapewnienia odpowiedniej temperatury w mieszkaniu, po przystępnej cenie [Definition... 2008, s. 5]. W raportach EPEE nakreślono trzy podstawowe przyczyny występowania ubóstwa energetycznego, wspólne dla badanych krajów: niskie dochody
gospodarstw domowych, wysokie ceny energii oraz niska efektywność energetyczna
budynków [Definition... 2008, s. 33].
Głównym celem artykułu jest klasyfikacja krajów członkowskich Unii Europejskiej ze względu na ubóstwo energetyczne. Podjęto próbę specyfikacji listy zmiennych opisujących to zjawisko. Na podstawie tych zmiennych skonstruowano ranking
27 krajów UE. Następnie dokonano ich podziału na grupy krajów podobnych pod
względem cech charakterystycznych dla ubóstwa energetycznego, przy zastosowaniu hierarchicznych i niehierarchicznych metod klasyfikacji. Do podziału krajów na
rozłączne podzbiory zastosowano także metodę bezwzorcowej klasyfikacji rozmytej
(fuzzy c-means).

2. Zmienne charakteryzujące ubóstwo energetyczne
Ubóstwo energetyczne nie jest zjawiskiem łatwym do zidentyfikowania. Ubogie
energetycznie gospodarstwa domowe to nie tylko te, które charakteryzują się niskimi
dochodami, ale również te, które doświadczają wielu symptomów prowadzących np.
do zaległości w zapłacie rachunków za ogrzewanie oraz narastania długów w stosunku do dostawców energii, co często powoduje odłączenie od sieci energetycznej
przez dostawcę, może prowadzić do zawilgocenia ścian w mieszkaniach z powodu
 �����������������������������������������������������������������������������������������
EPEE Project – European Fuel Poverty and Energy Efficiency Project. EPEE
���������������������
jest współfinansowany przez Komisję Europejską, a dokładniej – uzyskał dofinansowanie z Programu Inteligentna
Energia (Intelligent Energy for Europe Programme). Cele projektu to: zwiększenie wiedzy oraz lepsze
zrozumienie zjawiska ubóstwa energetycznego (fuel poverty), oszacowanie liczby gospodarstw domowych będących w jego zasięgu w 5 krajach partnerskich (w Belgii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii i we Włoszech), identyfikacja mechanizmów i działań służących do walki z tym zjawiskiem
[Tackling... 2009].
2
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niedostatecznego ogrzewania lokalu. Osoby tworzące takie gospodarstwa mieszkają
często w budynkach charakteryzujących się niską efektywnością energetyczną – nieocieplonych, wyposażonych w nisko sprawne systemy ogrzewania.
Zmienne charakteryzujące zjawisko ubóstwa energetycznego powinny pochodzić z ogólnodostępnych badań statystycznych – szczególnie tych opartych na ujednoliconej metodologii – jest to istotne z punktu widzenia porównywalności danych.
Takie cechy ma europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC3. Zmienne
wybrane do badania pochodzą właśnie z tego badania przeprowadzonego w 2009 r.,
a pobrane zostały z bazy danych EUROSTATU. Zostały one zaprezentowane w tab. 1.
Badaniu poddano wszystkie 27 krajów należących do Unii Europejskiej.
Tabela 1. Charakterystyka zmiennych – reprezentantek opisujących ubóstwo energetyczne
X1

odsetek gospodarstw domowych (o dochodach poniżej 60% mediany) deklarujących brak możliwości
ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb
odsetek gospodarstw domowych (o dochodach poniżej 60% mediany) użytkujących mieszkanie
z przeciekającym dachem lub z wilgocią na ścianach, podłogach, fundamencie lub z butwiejącymi oknami
lub podłogami
odsetek gospodarstw, w których występują przynajmniej trzy z pięciu symptomów deprywacji
materialnej*
odsetek gospodarstw domowych, w których występują przynajmniej cztery z dziewięciu symptomów
deprywacji materialnej**
odsetek gospodarstw domowych (o dochodach poniżej 60% mediany), które doświadczają ciężkiej
deprywacji materialnej związanej z mieszkaniem – żyją w zatłoczonych mieszkaniach, w których
występuje przynajmniej jeden z symptomów złych warunków zamieszkania***
odsetek gospodarstw domowych, które przeznaczają ponad 40% swoich dochodów na wydatki związane
z utrzymaniem mieszkania (w tym ogrzewanie)
deklarowany przez respondentów odsetek dochodów przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych
z utrzymaniem mieszkania, uznany za nadmiernie obciążający gospodarstwo domowe
przeciętna liczba pokoi na osobę w gospodarstwie domowym
odsetek gospodarstw domowych (o dochodach poniżej 60% mediany), które mają zaległości w płaceniu
rachunków za media
odsetek wydatków przeznaczonych na utrzymanie mieszkania w dochodach gospodarstwa domowego
odsetek wydatków poniesionych przez gospodarstwo domowe na elektryczność, gaz i inne paliwa służące
do ogrzewania mieszkania i podgrzewania ciepłej wody

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

* (1) brak środków na opłacenie tygodniowego wyjazdu na wypoczynek raz w roku, (2) brak możliwości jedzenia mięsa, ryb co drugi dzień, (3) brak możliwości ogrzewania mieszkania odpowiednio
do potrzeb, (4) brak możliwości pokrycia niespodziewanego wydatku, (5) zaległości w terminowych
opłatach związanych z mieszkaniem, w spłatach rat i kredytów; ** Powyższe pięć zaliczanych do
grupy obciążeń ekonomicznych (economic strain) oraz (6) brak telewizora kolorowego, (7) brak samochodu, (8) brak pralki, (9) brak telefonu (stacjonarnego lub komórkowego); *** (1) przeciekający dach,
wilgotne ściany, (2) brak łazienki z wanną lub prysznicem, (3) brak toalety do wyłącznego wykorzystania przez jedno gospodarstwo domowe, (4) mieszkanie jest zbyt ciemne (5) w mieszkaniu występuje
nadmierny hałas.
Źródło: opracowanie własne.
3
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Zmienne zostały poddane procedurze oceny ze względu na kryteria merytoryczne, statystyczne (współczynnik zmienności >10%), dokonano analizy macierzy
korelacji i podzielono je na grupy, wykorzystując metodę Warda4. Końcowa lista
zmiennych zawiera następujące pozycje: X1, X2, X6, X7, X9, X11.
W następnym etapie przeprowadzono unitaryzację zmiennych w celu ujednolicenia i doprowadzenia do porównywalności oraz skonstruowano ranking krajów
UE ze względu na poziom ubóstwa energetycznego. Ranking ten został utworzony
w celu wstępnego rozeznania rozmiarów tego zjawiska oraz uporządkowania krajów
od najgorszego pod względem ubóstwa energetycznego do najlepszego. Przeprowadzony ranking ma również za zadanie ułatwić interpretację dalszych wyników
badania. Uzyskano następującą kolejność: (1) Bułgaria, (2) Rumunia, (3) Węgry,
(4) Polska, (5) Litwa, (6) Grecja, (7) Łotwa, (8) Słowacja, (9) Włochy, (10) Czechy,
(11) Słowenia, (12) Portugalia, (13) Niemcy, (14) Estonia, (15) Wielka Brytania,
(16) Francja, (17) Cypr, (18) Hiszpania, (19) Belgia, (20) Austria, (21) Irlandia, (22)
Dania, (23) Holandia, (24) Malta, (25) Luksemburg, (26) Szwecja, (27) Finlandia.

3. Klasyfikacja krajów UE
Wyróżnia się dwa zasadnicze typy algorytmów grupowania danych: algorytmy hierarchiczne i niehierarchiczne5. Pierwsze z nich są dość czasochłonne, ale nie wymagają wcześniejszego podania liczby skupień – na dendrogramie wyboru liczby
skupień można dokonać, przecinając go na odpowiedniej wysokości. Metody niehierarchiczne są szybkie, ale wymagają podania liczby skupień, do których dane
mają zostać zakwalifikowane.
Wybór liczby skupień ma duży wpływ na jakość uzyskanej segmentacji, dlatego zaleca się dokonywania go z dużą starannością. Jest kilka metod stosowanych
do ustalenia tej liczby. Jedna z nich polega na umownym ustaleniu liczby skupień
i ewentualnej późniejszej jej korekcie. Metodą proponowaną przez Guidiciego [Harańczyk 2005, s. 85] jest przeprowadzenie wstępnej analizy za pomocą metody hierarchicznej (np. metody Warda) i za jej pomocą oszacowanie liczby skupień. Na
rysunku 1 zaprezentowano podział krajów UE ze względu na poziom ubóstwa energetycznego. Przecinając zamieszczony tam dendrogram na różnych wysokościach,
otrzymujemy różne liczby skupień – od dwóch do siedmiu (dla odległości wiązania
powyżej 1). Rozsądne wydaje się odcięcie gałęzi na wysokości 1,5 lub 2 odległości
wiązania, którego wynikiem jest uzyskanie odpowiednio pięciu lub czterech skupień
– pozostałe warianty dzielą kraje na niejednorodne (przy małej liczbie skupień) lub
4
Ze względu na ograniczoną liczbę stron szczegółowy proces wyboru zmiennych do badania
wraz z opisem tych zmiennych zostanie opisany w odrębnym artykule: Zmienne charakteryzujące ubóstwo energetyczne w krajach UE.
5
W pracy [Walesiak, Gatnar 2009] pojawia się też inne określenie metod niehierarchicznych –
metody optymalizujące wstępny podział zbioru obiektów.
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zbyt rozdrobnione grupy. Jedyna różnica pomiędzy podziałem na cztery skupienia
lub pięć skupień polega na wydzieleniu z pierwszego skupienia trzech krajów: Węgier, Rumunii i Bułgarii. Z analizy średnich wartości zmiennych wynika, że jest
ono najgorsze pod względem ubóstwa energetycznego. Polska natomiast znalazła
się w grupie razem z Litwą, Łotwą, Czechami, Portugalią, Słowenią i Słowacją.

AT – Austria, BE – Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, CY – Cypr, DK – Dania, DE – Niemcy, EE – Estonia,
ES – Hiszpania, FI – Finlandia, FR – Francja, GR – Grecja, HU –Węgry, IE – Irlandia, IT – Włochy,
LU – Luksemburg, LT – Litwa, LV – Łotwa, MT – Malta, NL – Holandia, PL – Polska, PT – Portugalia,
RO – Rumunia, SE – Szwecja, SI – Słowenia, SK – Słowacja, UK – Wielka Brytania.
Rys. 1. Grupowanie krajów UE ze względu na poziom ubóstwa energetycznego w 2009 r.
Źródło: obliczenia własne.

Inną metodą ustalenia liczby skupień jest wykorzystanie V-krotnego sprawdzianu krzyżowego dostępnego w programie STATISTICA. Wyniki tego sprawdzianu
ilustrowane są na wykresie osypiska (rys. 2). Analizując go, można zauważyć znaczną poprawę precyzji podziału przy zwiększeniu liczby grup z trzech do czterech –
dodając grupę piątą, uzyskuje się znacznie mniejszą poprawę precyzji. Zatem optymalna liczba skupień wynosi cztery.
W kolejnym etapie przeprowadzono grupowanie krajów UE metodą k-średnich
– przyjęto: cztery skupienia, wstępne centra skupień maksymalizują odległości między skupieniami oraz odległość euklidesową. Otrzymano podział krajów na cztery
grupy ze względu na poziom ubóstwa energetycznego. Na rysunku 3 zaprezentowano wykres średnich wartości zmiennych dla każdego skupienia. Analizując te dane,
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Optymalna liczba skupień: 4
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Rys. 2. Wykres osypiska i optymalna liczba skupień dla metody k-średnich
Źródło: obliczenia własne.
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Rys. 3. Wykres średnich wartości zmiennych dla każdego skupienia
Źródło: opracowanie własne.

możemy stwierdzić, że skupienie II gromadzi te kraje, w których sytuacja w zakresie
ubóstwa energetycznego jest najgorsza – średnie czterech z sześciu zmiennych są
największe (szczególnie zmienne X1, X2 i X9). Do skupienia tego należą dwa kraje:
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Bułgaria i Grecja. Na przeciwległym biegunie leży skupienie IV, dla którego średnie
pięciu z sześciu zmiennych są najniższe. Jest ono najlepsze z punktu widzenia ubóstwa energetycznego. Do skupienia tego należy siedem krajów: Dania, Niemcy, Holandia, Austria, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania. Skupienie III w porównaniu
ze skupieniem I charakteryzuje się niższą wartością zmiennej X9, niskim – porównywalnym ze skupieniem IV (najlepszym) – poziomem zmiennej X11, najniższą wartością zmiennej X6, a także nieznacznie niższym poziomem zmiennej X1. Skupienie
to zostało zaklasyfikowane jako drugie po najlepszym. Znalazło się w nim 13 krajów: Belgia, Cypr, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Francja, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Portugalia, Słowenia i Włochy. Do skupienia I należy pięć państw: Polska,
Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja. Charakteryzuje się ono m.in. najwyższym poziomem zmiennej X11, a także wysokimi poziomami zmiennych X9 oraz X1.
Wynik grupowania metodą k-średnich różni się od tego przeprowadzonego metodą Warda, np. Bułgaria i Grecja zostały według tej drugiej metody zaklasyfikowane do innych skupień, ale z dendrogramu na rys. 1 wyraźnie wynika, że kraje te
stanowiły przypadki nietypowe w swoich grupach, wydzielonych za pomocą metody Warda. W metodzie tej kraje, dla których wybrane zmienne osiągają najkorzystniejsze poziomy, czyli Finlandia, Szwecja i Luksemburg, zostały przydzielone do
tego samego skupienia, a w metodzie k-średnich – Luksemburg znalazł się w innym
skupieniu. Jednakże różnice nie są znaczne.
W kolejnym kroku przeprowadzono klasyfikację krajów za pomocą rozmytej
metody c-średnich (fuzzy c-means). Podziału dokonano na podstawie wcześniej wyspecyfikowanych zmiennych. Wyniki grupowania przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Wartości funkcji przynależności do poszczególnych skupień
Kraje
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa

sk. 1
0,1105
0,2821
0,0867
0,1004
0,103
0,2277
0,1118
0,1924
0,4073
0,1503
0,5795
0,5256
0,5044
0,7348

sk. 2
0,0402
0,4486
0,0423
0,0938
0,0992
0,1089
0,0519
0,4473
0,1595
0,0581
0,2103
0,2210
0,3156
0,0784

sk. 3
0,0626
0,1114
0,0987
0,6485
0,6701
0,1257
0,0473
0,2081
0,1583
0,0473
0,0633
0,0804
0,0560
0,0421

sk. 4
0,7867
0,1579
0,7723
0,1573
0,1277
0,5377
0,789
0,1522
0,2749
0,7442
0,1469
0,1730
0,1240
0,1446

Kraje
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja

sk. 1
0,204
0,1799
0,3144
0,0978
0,1295
0,8153
0,5425
0,0977
0,4025
0,1590
0,1559
0,1161

sk. 2
0,0766
0,6259
0,1565
0,0713
0,0719
0,1086
0,1324
0,8095
0,3083
0,1103
0,1046
0,0886

sk. 3
0,1119
0,0691
0,1548
0,6005
0,1778
0,0201
0,0915
0,0413
0,0820
0,2075
0,2524
0,4645

sk. 4
0,6075
0,1251
0,3742
0,2304
0,6208
0,0559
0,2337
0,0515
0,2071
0,5231
0,4871
0,3308

Wielka
Brytania

0,0409

0,0300

0,8522 0,0769

Źródło: obliczenia własne.
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Przyjęto, że jeżeli wartość funkcji przynależności przekracza 0,5 to kraj zostaje
przypisany do danego skupienia (pogrubione wartości w tab. 2). Jedynie dla siedmiu
krajów żadna z wartości funkcji przynależności nie przekroczyła tego ustalonego
poziomu. Są to Bułgaria i Grecja, które w największym stopniu należą do skupienia
II, Hiszpania i Słowenia – w największym stopniu należące do skupienia I, Malta,
która należy zarówno do skupienia IV, jak i do skupienia I. Ciekawymi przypadkami są Finlandia i Szwecja, które we wszystkich wcześniejszych klasyfikacjach
były przydzielane do tych samych segmentów, a w przypadku tej ostatniej metody
znalazły się w dwóch różnych grupach – Finlandia przynależy bardziej do skupienia
IV, a Szwecja – do skupienia III. W skupieniu I znajdują się w największym stopniu
następujące kraje: Polska, która została niemal jednoznacznie przypisana do tego
skupienia (oraz w niewielkim stopniu do skupienia II, a wartości funkcji przynależności dla pozostałych skupień są bardzo niskie), a także Litwa, Włochy, Portugalia, Cypr, Łotwa oraz częściowo Hiszpania, Słowenia oraz Malta. Analogicznie
należy analizować przynależność krajów do pozostałych skupień. Jednakże podział
dokonany metodą fuzzy c-means ma jedną niewątpliwą zaletę – na jego podstawie
można obserwować pewne symptomy, których nie widać przy klasyfikacji innymi
metodami. Na przykład w skupieniu II – „najgorszym” – znajdują się dwa kraje:
Węgry i Rumunia, ale przynależą do niego w największym stopniu również Bułgaria
i Grecja, a także w dość dużym stopniu Łotwa i Słowenia. Można to rozpatrywać
w kategorii ostrzeżenia na przyszłość.

4. Podsumowanie
W artykule dokonano próby określenia zmiennych charakteryzujących ubóstwo
energetyczne i na ich podstawie przeprowadzono klasyfikację krajów UE na rozłączne podzbiory. Grupowanie metodą Warda, k-średnich oraz rozmytą metodą
c-średnich dało zbliżone wyniki, większość krajów została zaklasyfikowana do tych
samych grup – szczególnie jeśli chodzi o „stare” kraje UE. Rozpoznanie tego zjawiska w nowych państwach członkowskich (NMS) wymaga pogłębionych badań,
gdyż sytuacja w tych krajach jest znacząco różna od krajów UE-15. Widać to szczególnie dobrze podczas analizy wartości funkcji przynależności (fuzzy c-means).
Większość NMS przynależy w dość znacznej części do „najgorszego” skupienia II,
gdy dla prawie wszystkich krajów UE-15 wartości funkcji przynależności do tego
skupienia są bardzo niskie. Na tym tle sytuacja Polski jest dosyć przeciętna, choć
zdecydowanie lepsza niż np. Bułgarii i Rumunii czy nawet Grecji. W klasyfikacji
metodą Warda Polska znalazła się w „najgorszym” skupieniu, jednak przy dalszym
jego podziale trafiłaby do części „lepszej” (zob. rys. 1), a w metodzie k-średnich –
znalazła się w drugim po „najgorszym”. Analizując wartości funkcji przynależności
dla Polski uzyskane za pomocą metody fuzzy c-means, widzimy jej duże wartości
przede wszystkim dla skupienia I i w drugiej kolejności – II. Są to skupienia charakteryzujące się najgorszą sytuacją w zakresie ubóstwa energetycznego. Natomiast
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w niewielkim stopniu Polska należy do najlepszych skupień: III i IV. W tej kwestii
zostało jeszcze dużo do zrobienia.
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Classification of EU member states
in view of fuel poverty
Summary: The main purpose of the article is an attempt to identify and to analyse the phenomenon of fuel poverty. An effort was made to specify the list of variables to describe fuel
poverty Based on these variables a ranking of EU countries was constructed. Using hierarchical and non-hierarchical clustering methods a division into groups of countries of similar
characteristics in terms of fuel poverty was provided. Fuzzy c-means method was also used
for the classification.
Keywords: fuel poverty, cluster analysis, fuzzy c-means.
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