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Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE
sklasyfikowanych wedáug ich wyników produkcyjnoekonomicznych
Financial situation of the agricultural holdings in the EU
countries grouped according to their production and economic
results
Abstract. Multi-dimensional statistical analysis of the production and economic results recorded by
the agricultural holdings in the EU countries in 2005 is conducted in the paper. Cluster analysis has
been used. As a result of grouping five homogeneous clusters of holdings in the EU countries have
been received. Financial analysis was conducted for these typological groups of holdings.
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Synopsis. W opracowaniu przeprowadzono statystyczną analizĊ wielowymiarową wyników
produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych krajów UE w 2005 roku. Wykorzystano metodĊ
analizy skupieĔ. W wyniku grupowania otrzymano piĊü jednorodnych skupieĔ gospodarstw w krajach
UE. Dla utworzonych grup typologicznych gospodarstw przeprowadzono analizĊ finansową.
Sáowa kluczowe: gospodarstwo rolne, wyniki produkcyjno-ekonomiczne, typologia, sytuacja
finansowa

WstĊp
KaĪda dziaáalnoĞü gospodarcza, niezaleĪnie od charakteru (produkcyjny, handlowy,
usáugowy itp.), wymaga staáego pozyskiwania i transformacji czynników wytwórczych.
Istotą procesów gospodarczych jest to, Īe wykorzystywanie tych czynników wymaga
angaĪowania kapitaáów. Ich zwrot nastĊpuje wówczas, gdy na wytworzone produkty
(wykonane usáugi) znajdują siĊ nabywcy, a uzyskana cena pokrywa poniesione koszty oraz
gwarantuje wynagrodzenie za udostĊpnienie kapitaáów. Wspólnym mianownikiem
umoĪliwiającym porównanie ze sobą wartoĞci zaangaĪowanych czynników wytwórczych i
wytworzonych produktów jest pieniądz, który warunkuje funkcjonowanie i rozwój
przedsiĊbiorstw. NarzĊdziem wspomagającym zarządzanie nim i podejmowanie decyzji
finansowych jest analiza finansowa, której treĞü stanowi ocena wielkoĞci ekonomicznych w
wyraĪeniu pieniĊĪnym [Finanse… 2000, Analiza… 2006]. W warunkach duĪej zmiennoĞci
otoczenia dla prawidáowoĞci podejmowanych decyzji konieczny jest staáy dopáyw peánych i
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rzetelnych informacji, których dostarcza wáaĞnie analiza finansowa [Bednarski i inni 2003].
Jednym z jej elementów jest analiza wskaĨnikowa, oceniająca wyniki dziaáalnoĞci jednostki
na podstawie zbioru logicznie ze sobą powiązanych wskaĨników [Gabrusewicz 2005].
WskaĨniki te dotyczą najczĊĞciej czterech podstawowych obszarów dziaáalnoĞci kaĪdego
podmiotu, tj. páynnoĞci, zadáuĪenia, rotacji oraz rentownoĞci [Goáaszewski i inni 2001].
Celem artykuáu jest okreĞlenie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych krajów Unii
Europejskiej (UE) w 2005 roku wedáug grup typologicznych gospodarstw utworzonych na
podstawie ich wyników produkcyjno-ekonomicznych.

Materiaá i metoda
W badaniach wykorzystano dane zebrane i przetworzone w ramach systemu zbierania
i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w UE o nazwie Farm
Accountancy Data Network (FADN). W opracowaniu posáuĪono siĊ danymi dotyczącymi
roku 2005, które są reprezentatywne dla 4 187 810 gospodarstw z caáej UE [Farm... 2008].
Analizą objĊto kraje UE-25 (bez Malty i Cypru ze wzglĊdu na marginalne znaczenie
rolnictwa w tych krajach).
Dane pochodzące z systemu FADN wykorzystano do stworzenia, przy uĪyciu analizy
skupieĔ, syntetycznej klasyfikacji gospodarstw rolnych krajów UE. TypologiĊ wykonano
na podstawie cech opisujących szeroko pojĊte wyniki produkcyjno-ekonomiczne tych
gospodarstw. Na podstawie przesáanek merytorycznych jako cechy diagnostyczne przyjĊto
do analizy nastĊpujące zmienne4:
- plon pszenicy w dt/ha (SE110),
- wydajnoĞü mleka w kg/krowĊ (SE125),
- wartoĞü dodana netto na osobĊ peánozatrudnioną w euro/AWU5 (SE425),
- dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobĊ peánozatrudnioną rodziny w
euro/FWU6 (SE430),
- produkcja ogóáem na 1 ha UR w euro/ha (SE131/SE025),
- dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na 1 ha UR w euro/ha (SE420/SE025),
- produktywnoĞü aktywów ogóáem (relacja produkcji ogóáem do aktywów ogóáem)
(SE131/SE436),
- dochodowoĞü aktywów ogóáem (relacja dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego do aktywów ogóáem) (SE420/SE436),
- produktywnoĞü nakáadów bieĪących (relacja produkcji ogóáem do aktywów
bieĪących) (SE131/SE465),
- dochodowoĞü nakáadów bieĪących (relacja dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego do aktywów bieĪących) (SE420/SE465),
- produktywnoĞü nakáadów kapitaáu trwaáego (relacja produkcji ogóáem do
amortyzacji) (SE131/SE360),
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W nawiasach podano symbole przypisane poszczególnym zmiennym w systemie FADN.
AWU – caákowite nakáady pracy ludzkiej wyraĪone w jednostkach przeliczeniowych pracy (osobach
peánozatrudnionych) = 2 200 godzin na rok [Wyniki… 2007].
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-

dochodowoĞü nakáadów kapitaáu trwaáego (relacja dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego do amortyzacji) (SE420/SE360),
- opáacalnoĞü produkcji w % (relacja produkcji ogóáem do kosztów ogóáem)
(SE131/SE270),
- rentownoĞü gospodarstwa w % (relacja dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego do kosztów ogóáem) (SE420/SE270)7.
Wymienione zmienne, w celu pozbawienia ich mian oraz ujednolicenia rzĊdów
wielkoĞci, poddano standaryzacji zgodnie z wzorem:
xij − x j ,
z ij =
sj
gdzie:
x j - Ğrednia arytmetyczna cechy j liczona przy n obserwacjach oznaczonych przez indeks i
wedáug standardowego wzoru
xj =

1 n
¦ xij
n i =1

sj - odchylenie standardowe cechy j w próbie liczone wedáug wzoru [Wysocki i Lira 2005]
1
2
ª 1 n §
1 n · º2
sj = «
¦ ¨ xij − ¦ xij ¸ »
n i =1 ¹ ¼»
¬« n − 1 i =1 ©

NastĊpnie wykonano analizĊ korelacji i, na jej podstawie, usuniĊto zmienne
skorelowane8. Po uwzglĊdnieniu przesáanek statystycznych dalszą analizĊ wykonano
wykorzystując nastĊpujące cechy proste:
- wartoĞü dodana netto na osobĊ peánozatrudnioną w euro/AWU,
- produktywnoĞü aktywów ogóáem,
- dochodowoĞü nakáadów bieĪących,
- produktywnoĞü nakáadów kapitaáu trwaáego.
CharakterystykĊ powyĪszych zmiennych dla badanej zbiorowoĞci przedstawiono w
tabeli 1.
ProcedurĊ grupowania wykonano w oparciu o metodĊ hierarchiczną, której wyniki
przedstawione zostaáy w postaci dendrogramu. Zastosowano technikĊ aglomeracyjną, w
której początkowo kaĪdy obiekt stanowi odrĊbne skupienie, a nastĊpnie najbliĪsze siebie
obiekty áączone są w nowe skupienia (tzw. grupy wyĪszego rzĊdu), aĪ do uzyskania
jednego skupienia [Statystyczne… 1999]. OdlegáoĞü miĊdzy skupieniami powstaáymi z
poáączonych obiektów okreĞlono przy uĪyciu metody Warda, która do oszacowania
odlegáoĞci miĊdzy skupieniami wykorzystuje podejĞcie analizy wariancji. Przy formowaniu
skupieĔ zastosowano odlegáoĞü euklidesową okreĞloną wzorem [Stanisz 2007]:
d ( x, y ) =

p

¦ (x

i

i =1

2
− yi ) .

gdzie x i y to dwa dowolne obiekty w analizowanym zbiorze gospodarstw a indeks i
oznacza numer kolejny cechy grupowania.
Dla powstaáych skupieĔ sporządzono finansową analizĊ wskaĨnikową w czterech
podstawowych obszarach dziaáalnoĞci gospodarstw.
7
8

Formuáy obliczeniowe dla dwóch ostatnich zmiennych za: [GĊbska i Filipiak 2006].
Gáówny wpáyw na przebieg grupowania mają cechy wzajemnie nieskorelowane [BáaĪejczyk-Majka i Kala 2005].
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Wyniki produkcyjno-ekonomiczne
Jak wynika z tabeli 1, ponad poáowa gospodarstw rolnych objĊtych badaniem
wykazywaáa w 2005 roku wydajnoĞü pracy mierzoną wartoĞcią dodaną netto na osobĊ
peánozatrudnioną na poziomie nie przekraczającym 20 tys. euro. WartoĞü tego miernika
byáa mocno zróĪnicowana i wahaáa siĊ w analizowanej grupie gospodarstw w przedziale od
ponad 3,6 tys. euro (Sáowenia) do niespeána 51,3 tys. euro (Dania). NajniĪszym poziomem
wydajnoĞci pracy (poniĪej 10 tys. euro na AWU) cechowaáy siĊ kraje Europy ĝrodkowoWschodniej, które wstąpiáy do UE w 2004 roku oraz Portugalia. NajwyĪsze wartoĞci
(ponad 30 tys. euro na AWU) omawiany wskaĨnik przyjąá, poza Danią, w gospodarstwach
rolnych Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii.
Tabela 1. Podstawowe statystyki zmiennych opisujących wyniki produkcyjno-ekonomiczne w gospodarstwach
rolnych krajów UE w 2005 roku
Table 1. Basic statistics of the variables describing production and economic results in the agricultural holdings in
the EU countries in 2005
WskaĨnik
WartoĞü dodana netto na osobĊ
peánozatrudnioną, euro/AWU

Minimum

Mediana

Maksimum

Wspóáczynnik
zmiennoĞci (%)9

3 663

19 230

51 292

51,00

0,05

0,25

0,45

35,58

DochodowoĞü nakáadów bieĪących

-0,03

0,33

3,39

52,92

ProduktywnoĞü nakáadów kapitaáu
trwaáego

2,83

7,77

17,60

20,06

ProduktywnoĞü aktywów ogóáem

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie[Farm… 2008].

NiĪszą zmiennoĞcią cechowaá siĊ wskaĨnik produktywnoĞci aktywów, który dla
gospodarstw analizowanych krajów osiągnąá wartoĞci z przedziaáu 0,05-0,45 (tab. 1).
Najmniej produktywne aktywa posiadali rolnicy z Irlandii, Sáowenii i Luksemburga. Poza
Sáowenią są to paĔstwa o stosunkowo wysokiej wartoĞci majątku oraz technicznego
uzbrojenia pracy i ziemi, co przyczyniáo siĊ do tak niskich wartoĞci omawianego wskaĨnika
(poniĪej 0,15). Majątkiem najbardziej produktywnym (produktywnoĞü aktywów
przekroczyáa wartoĞü 0,4) dysponowaáy natomiast WĊgry, Estonia i àotwa. Są to jednak
paĔstwa, w których przeciĊtne gospodarstwo z pola obserwacji FADN charakteryzuje siĊ
niewielką wartoĞcią majątku oraz niskim lub nawet bardzo niskim uzbrojeniem
technicznym pracy i ziemi.
Dominujący udziaá w majątku ogóáem mają we wszystkich badanych krajach aktywa
trwaáe, które wpáywają znacząco na wartoĞci analizowanego wyĪej wskaĨnika. DuĪe
znaczenie mają jednak równieĪ nakáady bieĪące oraz ich dochodowoĞü, co byáo takĪe
przedmiotem badania w niniejszym opracowaniu. DochodowoĞü majątku obrotowego w
badanym roku w analizowanych krajach oscylowaáa w granicach od -0,03 (Sáowacja) do
3,39 (Grecja). W prawie poáowie gospodarstw ksztaátowaáa siĊ ona na poziomie
przekraczającym 0,33 (tabela 1).

9

Oparty na medianie i odchyleniu üwiartkowym.
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Dla moĪliwoĞci rozwojowych gospodarstw istotne jest czy i w jakim stopniu
odnawiają one swoje aktywa trwaáe oraz jaka jest efektywnoĞü zaangaĪowanych w tym
celu Ğrodków kapitaáowych. MiarĊ tej efektywnoĞci moĪe stanowiü wskaĨnik
produktywnoĞci nakáadów kapitaáu trwaáego mierzony relacją wartoĞci produkcji do
amortyzacji. Jak wynika z tabeli 1, dla badanej zbiorowoĞci gospodarstw wskaĨnik ten nie
cechowaá siĊ wysokim zróĪnicowaniem (20%). W najbardziej sprawnych w tym zakresie
gospodarstwach produktywnoĞü ta osiągnĊáa wartoĞü ponad 17 (Hiszpania). Najmniej
efektywne okazaáy siĊ gospodarstwa sáoweĔskie (produktywnoĞü nakáadów kapitaáu
trwaáego na poziomie poniĪej 3).
Diagram drzewa
Metoda Warda
Odlegá. euklidesowa
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Rys. 1. Typologia gospodarstw rolnych krajów UE wedáug ich wyników produkcyjno-ekonomicznych w 2005 r.
Fig. 1. Typology of the agricultural holdings in the EU countries according to their production and economic
results in 2005
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie [Farm... 2008].

Typologia
Na podstawie wybranych zmiennych charakteryzujących sytuacjĊ produkcyjnoekonomiczną badanych gospodarstw rolnych dokonano ich klasyfikacji metodą analizy
skupieĔ. W wyniku przeprowadzonego grupowania otrzymano piĊü wewnĊtrznie
jednorodnych skupieĔ gospodarstw analizowanych krajów, róĪniących siĊ miĊdzy sobą
poziomem wyników produkcyjno-ekonomicznych (rys. 1, tabela 2):
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grupa typologiczna I: Sáowacja, Portugalia, Polska, Litwa, àotwa, WĊgry, Estonia,
Czechy,
- grupa typologiczna II: Grecja,
- grupa typologiczna III: Hiszpania,
- grupa typologiczna IV: Szwecja, Finlandia, Austria, Luksemburg, Sáowenia,
Irlandia,
- grupa typologiczna V: Wáochy, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Dania,
Francja, Belgia.
Dla powstaáych klas przeprowadzono analizĊ finansową obejmującą páynnoĞü,
zadáuĪenie, rotacjĊ i rentownoĞü.
-

Tabela 2. Wybrane wyniki produkcyjno-ekonomiczne w gospodarstwach rolnych krajów UE w 2005 roku wedáug
grup typologicznych10
Table 2. Selected production and economic results in the agricultural holdings in the UE countries in 2005
according to the typological groups
Grupa typologiczna gospodarstw
I

II

III

IV

V

UE
ogóáem

WartoĞü dodana netto na
osobĊ peánozatrudnioną,
euro/AWU

5 557

11 237

18 312

20 084

33 386

19 230

ProduktywnoĞü aktywów
ogóáem

0,35

0,26

0,17

0,15

0,19

0,25

DochodowoĞü nakáadów
bieĪących

0,46

3,39

0,25

0,35

0,24

0,33

ProduktywnoĞü nakáadów
kapitaáu trwaáego

8,01

7,77

17,60

3,59

8,07

7,77

Wyszczególnienie

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie [Farm... 2008].

W skupieniu pierwszym znalazáy siĊ gospodarstwa krajów Europy ĝrodkowoWschodniej (poza Sáowenią) bĊdące w UE od 2004 roku oraz Portugalia. Dla gospodarstw
tych krajów charakterystyczna jest stosunkowo wysoka rentownoĞü kapitaáu wáasnego oraz
aktywów. Przyczyną tego moĪe byü najwyĪsza obrotowoĞü majątku odnotowana w tej
grupie typologicznej11 (tab. 3). JednoczeĞnie wysokie wartoĞci wskaĨników rentownoĞci nie
Ğwiadczą o korzystnym poáoĪeniu tych gospodarstw, poniewaĪ dochód przypadający na
osobĊ peánozatrudnioną przyjmuje tu wartoĞci wyjątkowo niskie (tabela 2). Rolnicy w tych
paĔstwach maáo efektywnie zarządzają zapasami (zapasy wykonują niespeána 6 obrotów w
ciągu roku), są jednak jednoczeĞnie najbardziej sprawni w pozyskiwaniu
krótkoterminowego kapitaáu (rotacja zobowiązaĔ bieĪących wynosi prawie 4 obroty w
roku). W zakresie pozostaáych wskaĨników, tj. páynnoĞci, zadáuĪenia oraz rentownoĞci
sprzedaĪy, gospodarstwa te osiągają ich poziom przeciĊtny, bardzo zbliĪony do Ğredniej
krajów UE (tabela 3).
Grupy typologiczne II i III to skupienia jednoelementowe, obejmujące odpowiednio
GrecjĊ i HiszpaniĊ. PoniewaĪ w zakresie wielu badanych zagadnieĔ kraje te cechują siĊ
podobnymi wartoĞciami wskaĨników, dla celów niniejszego artykuáu zostaną one
10
11

WartoĞci mediany.
Na zaleĪnoĞü rentownoĞci zaangaĪowanych kapitaáów od rotacji majątku wskazuje np. Zióákowska [2006].
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potraktowane áącznie. Gospodarstwa tych krajów osiągają bardzo wysokie (najwyĪsze
spoĞród utworzonych grup) wskaĨniki páynnoĞci, zarówno bieĪącej, jak i szybkiej. Z kolei
zadáuĪenie w tych gospodarstwach ksztaátuje siĊ na poziomie najniĪszym spoĞród
wszystkich skupieĔ. Rolnicy greccy i hiszpaĔscy są najbardziej sprawni w gospodarowaniu
zapasami, jednoczeĞnie jednak nie wykorzystują w peáni moĪliwoĞci finansowania swojej
bieĪącej dziaáalnoĞci krótkoterminowym kapitaáem zewnĊtrznym, poniewaĪ rotacja
zobowiązaĔ bieĪących w ich gospodarstwach jest najwyĪsza w porównaniu z pozostaáymi
klasami gospodarstw. RównieĪ rentownoĞü w tych krajach notuje wysokie wartoĞci, 1,52,5 razy wyĪsze niĪ Ğrednio w UE (tabela 3).
Tabela 3. Wybrane wskaĨniki finansowe w gospodarstwach rolnych krajów UE w 2005 roku wedáug grup
typologicznych12
Table 3. Selected financial indicators for the agricultural holdings in the UE countries in 2005 according to the
typological groups
Wyszczególnienie

Grupa typologiczna gospodarstw
I

II

III

IV

V

UE
ogóáem

WskaĨniki páynnoĞci
PáynnoĞü bieĪąca

4,53

PáynnoĞü szybka

3,35

25,49

71,36

9,14

2,82

5,15

18,13

69,89

8,13

2,16

4,02

WskaĨniki zadáuĪenia, %
ZadáuĪenie ogólne

17,81

0,37

2,69

13,66

28,10

15,81

ZadáuĪenie
dáugoterminowe

10,50

0,18

2,19

11,10

24,54

11,14

ZadáuĪenie kapitaáu
wáasnego

22,22

0,37

2,77

15,95

39,08

18,79

WskaĨniki rotacji, obroty/rok
Rotacja aktywów

0,30

0,25

0,17

0,14

0,18

0,21

Rotacja zapasów

5,59

17,77

22,70

8,76

10,50

8,43

Rotacja zobowiązaĔ
krótkoterminowych

3,96

130,62

33,55

8,82

4,05

5,14

4,36

5,08

7,60

WskaĨniki rentownoĞci13, %
RentownoĞü kapitaáu
wáasnego

10,48

16,32

9,29

RentownoĞü aktywów

9,75

16,26

9,04

3,91

4,22

6,35

RentownoĞü sprzedaĪy

36,58

66,21

53,29

39,62

19,12

32,49

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie [Farm... 2008].

Do czwartego skupienia zaliczono gospodarstwa krajów o najniĪszej spoĞród
utworzonych grup obrotowoĞci majątku oraz równie niskiej jego rentownoĞci. Maáo
rentowny jest teĪ w tych krajach kapitaá wáasny (tabela 3). Przyczyniają siĊ do tego z
12

WartoĞci mediany.
Do obliczenia wskaĨników rentownoĞci wykorzystano kategoriĊ dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego.
NaleĪy pamiĊtaü zatem, Īe uĪyta formuáa obliczeniowa nie umoĪliwia uwzglĊdnienia kosztów pracy wáasnej i
powoduje, Īe obliczone wskaĨniki przyjmują stosunkowo wysokie wartoĞci.
13

385

pewnoĞcią niskie wartoĞci produktywnoĞci Ğrodków trwaáych oraz ich nakáadów (tabela 2),
co warunkowane jest w duĪej mierze wysoką wartoĞcią aktywów w obiektach tego
skupienia. JednoczeĞnie wartoĞci pozostaáych analizowanych wskaĨników, tj. páynnoĞci,
zadáuĪenia oraz rotacji zapasów i zobowiązaĔ bieĪących, osiągają poziom przeciĊtny,
nierzadko zbliĪony do Ğredniej unijnej (tabela 3).
Piątą grupĊ typologiczną utworzyáy gospodarstwa o najniĪszym poziomie wskaĨników
páynnoĞci, zbliĪonym do powszechnie akceptowanych norm. Jest to zapewne warunkowane
miĊdzy innymi najwyĪszym zadáuĪeniem, które charakteryzuje te jednostki. MoĪna
poĞrednio wnioskowaü, Īe gospodarstwa wiĊksze, silniejsze ekonomicznie cechuje wiĊksza
skáonnoĞü do finansowania swojej dziaáalnoĞci kapitaáem obcym. Ponadto jednostki takie
dysponują zapewne równieĪ lepszą siáą przetargową w stosunku do sektora bankowego niĪ
gospodarstwa drobniejsze, znajdujące siĊ w skupieniach o niskim poziomie zadáuĪenia. W
gospodarstwach krajów skupienia piątego odnotowano bardzo niski poziom rentownoĞci
sprzedaĪy, aktywów i kapitaáu wáasnego (tabela 3), jak równieĪ dochodowoĞci nakáadów
bieĪących (tabela 2). Są to paĔstwa z rolnictwem o wysokim poziomie intensywnoĞci
wytwarzania, w którym moĪliwoĞci zwiĊkszenia rentownoĞci są ograniczone. JednoczeĞnie
jednak wolumen uzyskiwanego dochodu jest na tyle wysoki, Īe gospodarstwa w tych
krajach dysponują najwiĊkszymi moĪliwoĞciami opáaty pracy wáasnej na poziomie co
najmniej parytetowym, o czym poĞrednio Ğwiadczy najwyĪsza wydajnoĞü pracy
wystĊpująca w gospodarstwach tej grupy14 (tabela 2). Wszystkie wskaĨniki z obszaru
obrotowoĞci w tej klasie paĔstw przyjmują wartoĞci Ğrednie (tabela 3).

Wnioski
1. Przeprowadzona analiza wskazuje jednoznacznie na znaczące zróĪnicowanie
wyników zarówno produkcyjno-ekonomicznych, jak i finansowych gospodarstw
rolnych w krajach UE.
2. Dla poprawnej oceny sytuacji gospodarstw rolnych konieczne jest áączne zbadanie
ich wyników produkcyjno-ekonomicznych i finansowych. Pozornie bowiem
niekorzystne wskaĨniki z zakresu analizy finansowej nie muszą Ğwiadczyü o záej
sytuacji gospodarstw. Przykáadem tego moĪe byü niska rentownoĞü osiągana przez
jednostki o duĪym wolumenie dochodu oraz wysokiej opáacie pracy.
3. Sporządzenie pogáĊbionych analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej duĪej
zbiorowoĞci jednostek powinno byü wspierane wykorzystaniem metod analizy
wielowymiarowej, które umoĪliwiają syntetyczną i peáną ocenĊ sytuacji obiektów
opisanych wieloma cechami.
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