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Synopsis. W artykule poruszono problematyk  zale no ci pomi dzy cenami ziemi rolniczej w 

pa stwach Unii Europejskiej. Celem artyku u jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czy ma 

miejsce zmniejszanie si  zró nicowania poziomu cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej. 

Analizie poddano ceny gruntów rolnych w wybranych pa stwach UE w latach 2006 – 2016. Badaniu 

poddano wyst powanie konwergencji w trzech wymiarach: w ca ej Unii Europejskiej, pomi dzy 

pa stwami tzw. starej Unii oraz pomi dzy tzw. nowymi krajami UE. W wyniku przeprowadzonych 

analiz potwierdzono wyst powanie zjawiska sigma-konwergencji cen gruntów rolnych w ca ej UE. 

Stwierdzono równie , e w tzw. nowych pa stwach UE oraz pomi dzy pa stwami nale cymi do 

tzw. starych pa stw UE nie zachodzi zjawisko sigma-konwergencji cen gruntów rolnych. 
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Abstract. The article raises the issue of dependence between agricultural land prices in the European 

Union countries. The aim of the article is to provide an answer to the following question: if the level 

of agricultural land price differentiation in the European Union is diminishing. The analysis covered 

prices of agricultural land in selected the EU countries in the period 2006 - 2016. The study was 

based on the occurrence of convergence in three dimensions: throughout the European Union, 

between the so-called old EU and between the so-called new EU countries. As a result of the 

conducted analyses, the phenomenon of sigma-convergence of agricultural land prices across the EU 

was confirmed. It was also found that in the so-called new EU countries and in so-called old EU 

countries there is no sigma convergence of agricultural land prices. 
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Wst p 

Wspólny rynek wewn trzny Unii Europejskiej przejawia si  w swobodnym 

przemieszczaniu si  towarów – dóbr i us ug, ale tak e czynników produkcji (pracy 

i kapita u). Obok kapita u i pracy, jednym z podstawowych czynników produkcji jest 

ziemia. Ze wzgl du na specyficzne cechy ziemi, nie jest mo liwy transfer z regionów 

nadwy kowych do regionów, w których jest odczuwany niedobór tego czynnika. Z uwagi 

na ten fakt powstaje pytanie, czy ceny ziemi jako czynnika produkcji w poszczególnych 

regionach s  ze sob  powi zane. Podstaw  do postawienia twierdzenia dotycz cego 
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wzajemnych powi za  cen ziemi jest, wskazywana w literaturze, przestrzenna integracja na 

rynku towarów rolnych. Je eli ma miejsce integracja na rynku towarów rolnych, to jest ona 

warunkiem integracji na rynkach czynników produkcji (Krugman i Obstfeld, 2007). 

Badanym czynnikiem jest ziemia. Integracja na rynku ziemi b dzie konsekwencj  sytuacji 

wyst puj cej na mobilnych rynkach towarów rolnych. W zwi zku z powy szym oczekuje 

si , e na podstawie przestrzennej integracji, jaka wyst puje na rynkach towarów rolnych, 

b dzie mia a równie  miejsce przestrzenna integracja na rynku czynników produkcji, w 

prezentowanym przypadku – na rynku ziemi rolniczej. 

Dotychczasowe badania konwergencji cenowej na rynkach pa stw Unii Europejskiej 

sprowadza y si  do zbadania integracji rynków towarów rolnych. Liczne prace dowodzi y, 

e rynek towarów rolnych w Unii Europejskiej podlega procesowi integracji (m. in. 

Hamulczuk (red.), 2016, Wyrzykowski, 2015, Zawojska, 2012). Rynek ziemi rolniczej jest 

przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Autorzy publikacji koncentruj  si  przede 

wszystkim na obrocie ziemi  rolnicz  i przemianach agrarnych (m. in. Sikorska, 2013), 

czynnikach kszta tuj cych ceny ziemi rolniczej (Pietrzykowski, 2014b, Weil, 2003), czy 

zmianach przepisów prawa wp ywaj cych na funkcjonowanie rynku ziemi rolniczej (Gaca, 

2017, Prokurat, 2017). W dotychczasowej literaturze brakuje publikacji, w których 

podejmowano by temat konwergencji cen ziemi w UE. 

W artykule poruszono problematyk  integracji rynków ziemi rolniczej w pa stwach 

Unii Europejskiej. Celem artyku u jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy ma 

miejsce zmniejszanie si  zró nicowania poziomu cen gruntów rolnych w czasie w krajach 

Unii Europejskiej. Tym samym weryfikowano wyst powanie zjawiska konwergencji typu 

sigma. Ponadto, przedstawiono zmiany cen gruntów rolnych, jakie zasz y w badanym 

okresie w pa stwach Unii Europejskiej oraz podj to prób  odpowiedzi na pytanie 

dotycz ce przyczyn zaistnia ych zmian. 

Konwergencja w teorii ekonomii 

Od ko ca XX wieku analiza konwergencji jest jednym z g ównych nurtów bada  

dotycz cych teorii wzrostu. Zgodnie z tradycyjnym podej ciem, konwergencja odpowiada na 

pytanie dotycz ce zmniejszania si  zró nicowania poziomu rozwoju gospodarek (sigma-

konwergencja) lub dotyczy zmniejszania si  zró nicowania pomi dzy regionami o pocz tkowo 

ni szym poziomie rozwoju a regionami lepiej rozwini tymi ( -konwergencja). Koncepcja beta-

konwergencji zak ada wyst powanie tzw. zjawiska „doganiania” – to oznacza, e regiony o 

ni szym poziomie rozwoju charakteryzuj  si  szybszym tempem wzrostu ni  kraje bogatsze, co 

wraz z up ywem czasu prowadzi do wyrównywania poziomów dochodów per capita (Berbeka, 

2006). W ramach koncepcji konwergencji typu beta wyró nia si  ponadto konwergencj  

absolutn  (zak adaj c , e kraje s abiej rozwini te zawsze wykazuj  szybsze tempo wzrostu, 

d c do poziomu krajów wy ej rozwini tych) oraz konwergencj  warunkow  (oznaczaj c  

osi ganie zbie no ci tylko w takim przypadku, gdy wszystkie regiony, zarówno te gorzej jak i 

lepiej rozwini te, d  do swoich w asnych stanów równowagi d ugookresowej) 

(Próchniak, 2006). 

Konwergencja gospodarcza oznaczaj ca osi ganie spójno ci (zbli ania si ) poziomów 

produkcji per capita wywodzi si  z neoklasycznej teorii wzrostu powsta ych w latach 50. i 

60. XX wieku. Jest nast pstwem przyj tej w tej teorii koncepcji o malej cej kra cowej 

produkcyjno ci kapita u per capita oraz o egzogenicznym pod o u post pu 
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technologicznego (Nowak, 2006). Wed ug powy szego, wzrost gospodarczy powinien 

przybli a  do d ugookresowego stanu równowagi wyznaczonego przez stop  wzrostu. 

Stopa wzrostu natomiast jest uzale niona od si y roboczej oraz tempa post pu 

technicznego. Malej ca kra cowa produktywno  determinuje równie  fakt, e stopa 

wzrostu s abiej rozwini tych gospodarek jest wy sza, zatem poziom dochodu lub PKB per 

capita powinien zbli a  si  do poziomu gospodarek pa stw zamo nych (Tylec, 2017). 

Chronologicznie, pierwsz  koncepcj , która podlega a rozwa aniom by a teoria beta 

konwergencji. Od lat 80 ubieg ego wieku naukowcy zacz li jednak zwraca  uwag  na fakt 

sprzeczno ci pojawiaj cej si  w badaniach, a mianowicie, e wyst powanie beta-

konwergencji nie musi oznacza , e w badanym okresie nast pi zmniejszenie 

zró nicowania danego zjawiska (Kuside , 2013). Na bazie tych rozwa a  powsta a 

koncepcja sigma-konwergencji, badaj ca zmiany zró nicowania danego zjawiska w czasie. 

Przy czym, wyst powanie -konwergencji jest czynnikiem koniecznym, ale 

niewystarczaj cym do osi gni cia -konwergencji (Bal-Doma ska, 2009). 

W literaturze wielokrotnie podejmowano temat zmniejszania si  zró nicowania 

poziomu rozwoju gospodarczego pa stw Unii Europejskiej. Wielu badaczy na podstawie 

przeprowadzonym bada  empirycznych potwierdza o zachodzenie procesu konwergencji 

gospodarczej typu sigma pomi dzy pa stwami UE (m. in. Jó wik, 2014, Berbeka, 2006).  

Ze wzgl du na przedmiot badania jednym z rodzajów konwergencji jest tzw. 

konwergencja nominalna, która oznacza zmniejszanie si  poziomów zró nicowania m. in. 

cen czynników produkcji, stóp procentowych, czy kursów walutowych (Gnat, 2014). 

W teorii ekonomii zmniejszenie dyspersji rozwojowej pomi dzy krajami s abiej i lepiej 

rozwini tymi powoduje, e konwergencja realna powinna prowadzi  do konwergencji 

nominalnej, co objawia si  wyrównaniem poziomów cen (Pietrzykowski, 2014a). Zatem, 

zgodnie z literatur , proces integracji gospodarczej powinien prowadzi  do zbie no ci 

poziomów cen. Podstaw  rozwa a  teoretycznych konwergencji cenowej jest prawo jednej 

ceny. Prawo jednej ceny stanowi, e na konkurencyjnych rynkach (bez uwzgl dniania 

kosztów transportu i oficjalnych barier handlowych) homogeniczne dobra, po przeliczeniu 

na wspóln  walut , s  nabywane po jednakowej cenie (Dzik-Walczak, 2014).  

ród a danych i metodyka 

Dla zrealizowania celu artyku u, zbadano wyst powanie zjawiska sigma-

konwergencji. Zgodnie z definicj , konwergencja typu sigma to koncepcja oznaczaj ca 

zmniejszanie si  nierówno ci badanej cechy w czasie (Kuside , 2013). 

Weryfikacja za o enia o wyst powaniu konwergencji typu sigma wymaga okre lenia 

miary koncentracji lub nierówno ci zjawiska. W literaturze dotycz cej konwergencji 

zdefiniowanych zosta o wiele metod pomiaru tego procesu, ró ni cych si  trudno ci  w 

zastosowaniu, czy poziomem spe nienia uk adu aksjomatów stawianych przed miarami 

nierówno ci (Kuside , 2013). Najprostszym miernikiem, stosowanym cz sto w 

porównaniach pa stw, jest rozst p. Jest to prosta do okre lenia miara, jednak obarczona 

wad  uwzgl dniania jedynie dwóch kra cowych danych – najwy szej i najni szej warto ci 

badanego zjawiska. W celu uwzgl dnienia wszystkich warto ci badanych zjawisk w czasie, 

do obliczenia sigma-konwergencji, najcz ciej stosowan  miar  jest wspó czynnik 

zmienno ci lub odchylenie standardowe logarytmów. W literaturze wskazywane s  tak e 

inne wska niki pozwalaj ce okre li  nierównomierno ci rozk adu badanej cechy, m. in. 
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analiza zmian w czasie wspó czynnika Giniego czy metoda polegaj ca na porównaniu 

poziomów cechy w górnym i dolnym kwintylu rozk adu (Nowak, 2006). 

W niniejszym artykule, do weryfikacji hipotezy o wyst powaniu sigma-konwergencji, 

zastosowano analiz  odchyle  standardowych logarytmów naturalnych danej cechy. 

Zgodnie z definicj , do pomiaru sigma-konwergencji w okresie t (t = 1, 2, …, T) stosowane 

jest odchylenie standardowe logarytmów naturalnych poziomu produktu yit do warto ci 

rednich w okresie t zgodnie ze wzorem (Bal-Doma ska, 2009, s. 10):  

 

gdzie: yit – warto  cechy y dla obiektu i, w okresie t, 

  – rednia arytmetyczna cechy yi (dla i=1,…, N obiektów) dla okresu t, 

N – liczba badanych obiektów n = 1, 2, …, N. 

O wyst powaniu konwergencji typu sigma mówi si , je eli odchylenie standardowe 

logarytmów naturalnych z okresu na okres maleje. Przeciwny proces do konwergencji jest 

nazywany dywergencj . 

W celu weryfikacji wyst powania sigma-konwergencji, analizie poddano dwadzie cia 

wybranych pa stw Unii Europejskiej, dla których posiadano dane na temat wysoko ci 

rednich cen gruntów rolnych. Informacje na temat rednich cen gruntów rolnych 

pozyskano z danych publikowanych przez Eurostat oraz z publikacji Instytutu Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej Pa stwowego Instytutu Badawczego (IERiG  

PIB), opublikowane w opracowaniach „Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy”. 

Powy sze dane dla poszczególnych pa stw gromadzone przez IERiG  pochodzi y nie 

tylko z pa stwowych urz dów statystycznych, ale równie  z takich róde  jak ministerstwa 

rolnictwa, o rodki naukowo-badawcze, instytucje i organizacje rolne oraz agencje 

po rednictwa w obrocie gruntami rolnymi w poszczególnych krajach. W celu zbadania 

wyst powania zjawiska konwergencji, uznano, e uzyskane dane wtórne zamieszczone w 

ww. publikacjach s  wystarczaj ce do potwierdzenia lub odrzucenia hipotezy o istnieniu 

sigma-konwergencji. 

Badaniu poddano wyst powanie konwergencji w trzech wymiarach: w ca ej Unii 

Europejskiej (przyjmuj c do analizy 20 pa stw); pomi dzy pa stwami tzw. starej Unii oraz 

pomi dzy tzw. nowymi krajami UE. Jako nowe pa stwa Unii Europejskiej przyj to kraje, 

które przyst pi y do Wspólnoty po 2004 roku. Okres badania ustalono na lata 2006 - 2016. 

Rynek ziemi rolniczej w Unii Europejskiej 

Instytucje odpowiedzialne za rynek ziemi rolniczej maj  w Unii Europejskiej d ug  

histori . Pocz tki zainteresowania gruntami rolnymi si gaj  1957 roku, kiedy to powsta a 

Wspólna Polityka Rolna – zgodnie z postanowieniami Traktatu Rzymskiego w czono 

rolnictwo do wspólnego rynku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Prokurat, 2017). 

G ównymi celami WPR by y stabilizacja rynków rolnych, poprawa warunków ycia 

rolników i zwi kszenie produktywno ci rolnictwa (Chotkowski i Gazi ski, 2011). 

Proponowane by y ró ne rozwi zania maj ce na celu wsparcie europejskiego rolnictwa. 

Stopniowo tworzono instytucje, które mia y zapewni  sta  pomoc rolnictwu w Unii 

Europejskiej – ostatecznie powsta  model rolnictwa, który przewiduje ingerencj  pa stwa w 

rynek. Regu  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi c , e traktaty nie 
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przes dzaj  zasad prawa w asno ci w pa stwach cz onkowskich, wiele pa stw UE 

wykorzystuje do opracowania w asnych przepisów prawnych dotycz cych obrotu gruntami 

rolnymi. Zatem, w niektórych pa stwach Unii, ceny gruntów, zasady obrotu rynkowego 

czy warunki dzier awy mog  by  regulowane (Prokurat, 2017). 

Pa stwa Unii Europejskiej s  znacznie zró nicowane pod wzgl dem ogólnej 

powierzchni, a co za tym idzie, tak e pod wzgl dem powierzchni gruntów u ytkowanych 

rolniczo (rys. 1). Do pa stw o najwi kszych obszarach gruntów rolnych nale y zaliczy  

Francj , Hiszpani , Niemcy, Rumuni , Polsk , W ochy oraz Wielk  Brytani . Wed ug 

danych Eurostat powierzchnia gruntów u ytkowanych rolniczo w Polsce w 2015 roku 

wynosi a ponad 150 tys. km2, co stanowi o oko o 50% powierzchni kraju. Pa stwa o 

najmniejszym areale gruntów ziemi rolniczej to pa stwa niewielkie powierzchniowo, takie 

jak S owacja, otwa, Estonia, Belgia, Holandia. Najmniejszy procentowy udzia  gruntów 

u ytkowanych rolniczo w ogólnej powierzchni kraju odnotowano w pa stwach 

skandynawskich – Finlandii i Szwecji. Natomiast najwi kszy udzia  – w Danii, Irlandii, na 

W grzech oraz w Rumunii – w tych pa stwach ziemia wykorzystywana na cele zwi zane z 

rolnictwem stanowi ok. 60 % powierzchni ca kowitej tych pa stw. 

 
Rys. 1. Powierzchnia gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze oraz udzia  gruntów wykorzystywanych na cele 

rolnicze w ogólnej powierzchni kraju w wybranych pa stwach Unii Europejskiej (w 2015 r.). 

Fig. 1. The agricultural land area and share agricultural land in the country’s total area in selected EU countries (in 

2015). 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostat. 

Polska na tle innych pa stw Unii Europejskiej jest uznawana jako kraj rednio 

wyposa ony w zasoby ziemi rolnej (Dzun i Musia , 2013). Powierzchnia ziemi 

wykorzystywanej na cele rolnicze w Polsce stanowi a w 2015 r. oko o 8% zasobu ca ej UE. 

Wi ksz  powierzchni  ziemi rolniczej dysponowa y Francja, Hiszpania i Niemcy.  

Ceny gruntów rolnych charakteryzuj  si  du ym zró nicowaniem pomi dzy 

poszczególnymi pa stwami Unii Europejskiej (rys. 2). W roku 2006 najwy sze ceny 

odnotowano w takich pa stwach jak Holandia, Belgia, Dania i Irlandia. W tych pa stwach 

ceny oscylowa y w granicach 27 tys. – 37 tys. euro za 1 ha gruntu. Najni sze rednie ceny 

gruntów rolnych zaobserwowano na Litwie, otwie, w Estonii, Czechach, czy Bu garii. W 
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tych pa stwach w 2006 roku ceny gruntów rolnych waha y si  w granicach od 486 do 

oko o 1000 euro/ha. rednia cena ziemi rolniczej we wszystkich badanych pa stwach UE w 

2006 roku wynosi a 9 636 euro/ha. 

W 2016 roku sytuacja kszta towa a si  podobnie – tzn. z regu y wy sze ceny wyst powa y 

w pa stwach Europy Zachodniej – zdecydowanie najwy sze rednie ceny gruntów 

zaobserwowano w Holandii (ok. 58 tys. euro/ha). Rok 2016 nie by  w tym wzgl dzie 

wyj tkowy – w Holandii od wielu lat s  notowane najwy sze ceny gruntów. Ekonomiczne 

warunki funkcjonowania rolnictwa w Holandii, w szczególno ci otwarcie na konkurencj  

wiatow  spowodowa y wzrost popytu na grunty, co doprowadzi o do wysokiego poziomu cen. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, e Holandia jest niewielkim obszarowo pa stwem, a na jej 

terytorium obserwuje si  ekspansj  obszarów zurbanizowanych. Pozyskanie gruntów sta o si  

przedmiotem konkurencji mi dzy sektorem rolnym a sektorami budownictwa czy infrastruktury 

(Rynek ziemi rolniczej… 2017). Powy ej redniej ceny w ród badanych pa stw (w 2016 roku 

rednia cena wynios a 13 815 euro/ha), znalaz y si  równie  takie kraje jak Belgia, Niemcy, 

Dania, Irlandia, W ochy, czy Wielka Brytania. 

 
Rys. 2. rednie ceny ziemi rolniczej w wybranych pa stwach Unii Europejskiej w latach 2006 i 2016. 

Fig. 2. The average agricultural land prices in EU countries in 2006 and 2016. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych IERGi . 

Najni sze jednostkowe stawki za grunty rolne uzyskiwano w pa stwach Europy 

rodkowej i wschodniej. Najni sze ceny odnotowano w Estonii (2 700 euro/ha), otwie 

(2 771 euro/ha), Bu garii (3 890 euro/ha) oraz na Litwie (3 340 euro/ha). 

We wszystkich z badanych pa stw w analizowanym okresie nast pi  wzrost cen 

gruntów rolnych. Wyj tkiem jest Irlandia, gdzie odnotowano spadek cen gruntów rolnych. 

Przyczyny takiego stanu nale y upatrywa  w nag ym wzro cie popytu na grunty 

przeznaczane na cele budowlane i inwestycyjne, który nast pi  w 2006 roku. Wówczas 

ceny ziemi rolnej waha y si  w przedziale 55-65 tys. euro/ha. Wej cie gospodarki kraju w 

faz  recesji w 2008 roku spowodowa o spadek popytu na grunty rolne. W efekcie rednia 

cena spad a poni ej 24,0 tys. euro/ha. 

Bior c pod uwag  ceny gruntów rolnych w Unii Europejskiej, rynek gruntów mo na 

podzieli  na dwie grupy: 
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 tzw. „stare” kraje Unii Europejskiej – w wi kszo ci z tych pa stw rednie ceny gruntów 

rolnych od lat utrzymuj  si  na stabilnym, wysokim poziomie, dominuj  transakcje 

wolnorynkowe. Na zmiany cen ziemi wp yw ma przede wszystkim sytuacja 

gospodarcza danego kraju oraz popyt na grunty w celach lokacyjnych.  

 tzw. „nowe” kraje Unii Europejskiej (pa stwa, które przyst pi y do UE po 2004 roku) – 

sytuacja na tych rynkach jest dynamiczna i zale y od specyfiki danego kraju, 

w wi kszo ci z nich po przyst pieniu do UE nast pi  znaczny wzrost cen gruntów 

rolnych oraz o ywienie na rynku. 

Wyniki bada  empirycznych 

W Unii Europejskiej zauwa a si  znaczne zró nicowanie poziomu oraz dynamiki 

zmian cen gruntów rolnych. Do czynników wp ywaj cych na kszta towanie si  poziomu 

cen gruntów w poszczególnych krajach nale y zaliczy  ich dost pno  na rynku 

(uwarunkowan  m.in. zasobami, w tym udzia em tych gruntów w ogólnej powierzchni 

kraju), oraz regulacjami prawnymi poszczególnych pa stw w zakresie zasad obrotu 

gruntami rolnymi (Laskowska, 2014). Analizuj c zmiany w poziomach cen, jakie nast pi y 

w badanym okresie stwierdzono, e ziemia rolnicza w pa stwach tzw. „starej” UE zyskuje 

wolniej na warto ci ni  grunty rolne w pa stwach przyj tych do Wspólnoty po 2004 roku. 

W zakresie wyst powania zjawiska konwergencji, analizie poddano integracj  rynku 

gruntów rolnych w ca ej Unii Europejskiej (rys. 3). Odchylenia standardowe logarytmów 

naturalnych z okresu na okres s  coraz mniejsze. Linia trendu o nachyleniu ujemnym jest 

istotna statystycznie. Zatem, wyst puje zjawisko sigma-konwergencji. 

 
Rys. 3. Konwergencja typu sigma pomi dzy cenami gruntów rolnych w pa stwach UE. 

Fig. 3. Sigma convergence of agricultural land prices in European Union countries. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada . 

Uzasadnieniem wyst powania sigma-konwergencji jest dynamiczny wzrost cen ziemi 

w nowych pa stw cz onkowskich (w szczególno ci na S owacji, w Czechach, Bu garii czy 

w Polsce) oraz w miar  stabilny poziom cen ziemi w pa stwach tzw. starej Unii (przede 

wszystkim w Belgii, Danii, Francji, we W oszech). W pa stwach, które przyst pi y do UE 

po 2004 roku, znaczny wzrost cen prowadzi do systematycznego „doganiania” cen 

wyst puj cych w pa stwach ju  wcze niej nale cych do Unii. Te dwa zjawiska – 

dynamiczny wzrost cen w nowych pa stwach UE oraz wzgl dna stabilizacja na rynkach 

pa stw tzw. starej UE – wyst puj ce jednocze nie, prowadz  do stopniowego zmniejszania 

zró nicowania poziomu cen ziemi rolniczej w Unii Europejskiej. 
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W odniesieniu do pa stw nale cych do Unii Europejskiej przed 2004 r., w 

pocz tkowym okresie badania, tj. od 2007 do 2011 roku, nast powa o zmniejszenie 

zró nicowania poziomów cen ziemi rolniczej w tych pa stwach (rys. 4). Od 2011 do 2016 

roku nast pi a stabilizacja na rynku ziemi rolniczej – w zakresie analizy logarytmów 

naturalnych nie wyst powa y zmiany – wzrost lub spadek warto ci poziomów odchyle . 

Linia trendu badanego zjawiska jest nachylona ujemnie, oraz jest istotna statystycznie, co 

mo e wiadczy  o zachodz cym zjawisku sigma-konwergencji. Warto doda , e 

zmniejszenie ró nic cenowych nast pi o w sposób skokowy na prze omie lat 2009-2010 i 

od tego czasu procesy sigma-konwergencji nie s  widoczne.  

 
Rys. 4. Konwergencja typu sigma pomi dzy cenami gruntów rolnych w pa stwach tzw. starej UE. 

Fig. 4. Sigma convergence of agricultural land prices in so-called old European Union countries. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada . 

Rysunek 4 dotyczy wszystkich pa stw, które zaliczono do tzw. „starej” Unii. W toku 

przeprowadzonych analiz zweryfikowano równie  zmiany poziomów odchyle  

standardowych logarytmów naturalnych, przy uwzgl dnieniu jedynie pa stw, w których 

nast pi  wzrost cen gruntów rolnych w badanym okresie. Jedynym przypadkiem, 

nieodpowiadaj cym powy szemu kryterium jest Irlandia, w której w latach 2006 – 2016 

odnotowano spadek cen ziemi rolniczej. Irlandia jest jedynym pa stwem, w którym 

zaobserwowano odmienn  tendencj  od pozosta ych pa stw, zatem zdecydowano si  na 

wyeliminowanie tej zmiennej oraz sprawdzenie, czy wp ynie to znacz co na otrzymane 

wyniki (rys. 5). 

 
Rys. 5. Konwergencja typu sigma pomi dzy cenami gruntów rolnych w tzw. starych pa stwach UE, po 

wyeliminowaniu Irlandii. 

Fig. 5. Sigma convergence of agricultural land prices in so-called old European Union countries (without Ireland). 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada . 
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Wykres 5 równie  potwierdza skokowy charakter zmniejszenia ró nic cenowych. Przy 

uwzgl dnieniu tzw. „starych” pa stw nale cych do UE, w których w badanym okresie 

nast powa  wzrost cen ziemi rolniczej, linia trendu jest nachylona ujemnie, ale jest 

nieistotna statystycznie (p-value na poziomie 0,078). W zwi zku z faktem, e po 

wyeliminowaniu wy cznie jednej zmiennej wyniki nie spe niaj  kryterium istotno ci, 

przyj to, e w pa stwach „starej” Unii nie wyst pi a w badanym okresie konwergencja 

typu sigma mi dzy cenami gruntów rolnych.  

Do „nowych” pa stw Unii Europejskiej zaliczono Bu gari , Czechy Estoni , Litw , 

otw , Rumuni , S owacj , W gry oraz Polsk . Pomi dzy cenami gruntów rolnych w tych 

krajach, w okresie obj tym analiz , mia o miejsce mniejsze zró nicowanie cen gruntów 

(rys. 6), czego efektem jest ni szy poziom odchyle  standardowych logarytmów 

naturalnych ni  w przypadku ca ej UE (rys. 3) i „starej” UE (rys. 4 i 5).  

 
Rys. 6. Konwergencja typu sigma pomi dzy cenami gruntów rolnych w tzw. nowych pa stwach UE. 

Fig. 6. Sigma-convergence of agriculture land prices in so-called new European Union countries. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada . 

W „nowych” pa stwach UE, trend liniowy wykazuj cy agodne ujemne nachylenie, 

dla badanego okresu jest nieistotny statystycznie. Zatem nie zachodz  przes anki do 

potwierdzenia wyst powania sigma-konwergencji. Brak wyra nej tendencji czasowej 

zjawiska oraz coroczne wahania wiadcz  o dynamicznej sytuacji na rynku gruntów 

rolnych w „nowych” pa stwach UE i niejednolitych zmianach cen na tych rynkach. 

W badanym okresie nie zaobserwowano te  wyst powania zjawiska przeciwnego, tzn. 

dywergencji cen. 

Podsumowanie 

Ceny gruntów rolnych w badanym okresie wzros y we wszystkich analizowanych 

krajach UE (z wyj tkiem Irlandii). Wy szy procentowy wzrost cen zaobserwowano w tzw. 

„nowych” pa stwach UE, które przyst pi y do Wspólnoty po 2004 roku – wej cie nowych 

pa stw do Unii Europejskiej spowodowa o w tych krajach znaczny wzrost cen gruntów 

rolnych. Tempo i skala wzrostu cen gruntów rolnych w pa stwach tzw. „starej UE” jest 

mniejsze. Pomimo znacznego wzrostu cen gruntów rolnych w nowych pa stwach Unii 

Europejskiej, nadal zauwa alne s  dysproporcje pomi dzy cenami gruntów w tzw. nowych 

i starych pa stwach Unii. W adnym z „nowych” pa stw UE ceny gruntów rolnych nie 

przekroczy y redniej ceny gruntów rolnych dla ca ej Unii Europejskiej.  
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Na podstawie przeprowadzonej analizy, mo na uzna , e dla ca ej Unii Europejskiej 

wyst puje zjawisko konwergencji cenowej typu sigma. Nast puje bowiem zjawisko 

zmniejszania si  zró nicowania poziomów cen gruntów rolnych mi dzy krajami w UE. 

Wyst puj ce zjawisko zwi zane jest z dynamicznym wzrostem cen ziemi nowych pa stw 

cz onkowskich oraz ze stabilnym poziomem cen ziemi w pa stwach tzw. starej Unii. 

Dynamiczny wzrost cen w nowych pa stwach UE oraz wzgl dna stabilizacja na rynkach 

pa stw tzw. starej UE prowadz  do stopniowego zmniejszania zró nicowania poziomu cen 

ziemi rolniczej w Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania nie potwierdzi y 

wyst powania zjawiska konwergencji typu sigma pomi dzy tzw. nowymi pa stwami Unii 

Europejskiej. W przypadku krajów „starej” Unii badania nie by y jednoznaczne, a ich 

wyniki w znacznym stopniu determinowane by y nietypowym przebiegiem cen w Irlandii.  

Ostateczna konkluzja sprowadza si  do uznania post puj cej integracji na rynku ziemi 

rolniczej w UE. Mimo braku mobilno ci ziemi, jako czynnika produkcji, obserwujemy 

wyrównywanie si  jego cen. Wynika  to mo e z praktycznie nieograniczonego przep ywu 

towarów rolno- ywno ciowych oraz przep ywu kapita u. Brak istotnej konwergencji cen 

typu sigma w grupie „starych” i w grupie „nowych” krajów cz onkowskich wskazywa  

mo e na wyst powanie granic dla pe nej integracji rynków ziemi rolniczej w krajach UE. 

Przypuszczenia te warto zweryfikowa  w przysz o ci poprzez sprawdzenie wyst powania 

zjawiska absolutnej i wzgl dnej konwergencji cen typu beta. 
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