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Przestrzenne zróĪnicowanie cen ziemi rolniczej na poziomie
województw w Polsce
Spatial differentiation of agricultural land prices by
voivodeships in Poland
Synopsis. W pracy przedstawiono zmiany cen gruntów rolnych na poziomie województw w okresie
od 2004 do 2009 roku. Przedstawiono równieĪ zmiany w koncentracji ziemi rolniczej na przykáadzie
gospodarstw powyĪej 50 ha. Celem pracy byáo zbadanie wpáywu cen w województwach
sąsiadujących na cenĊ gruntów rolnych w danym województwie i prezentacja zmian cen gruntów w
Polsce. W pracy wykorzystano wspóáczynniki przestrzenne Morana.
Sáowa kluczowe: analiza przestrzenna, wspóáczynnik Morana, cena ziemi.
Abstract. Changes of land prices in years 2004 through 2009 are presented. The aim of this article
was to study the relations between the location of farm and the land price. The scope of the study
includes 16 voivodeships of Poland. The study applies to farms with area of 50 hectare and more.
Moran coefficients were used in the statistical analysis.
Key words: spatial analysis, Moran coefficient, land price.

WstĊp
Polskie rolnictwo charakteryzuje siĊ silnym rozdrobnieniem i nic nie wskazuje na to,
by ten stan zmieniá siĊ w stosunkowo krótkim okresie czasu. NajwiĊkszą grupĊ
gospodarstw, bo aĪ 80,6%, stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1 do 10 ha.
Powszechnie uwaĪa siĊ, Īe gospodarstwa, które mogą konkurowaü na rynkach europejskich
pod wzglĊdem ekonomicznym, to gospodarstwa o powierzchni powyĪej 50 ha. W Polsce
takich gospodarstw jest najmniej, stanowią one 1% w ogólnej liczbie wszystkich
gospodarstw (stan na rok 2008) [Jankowiak i in. 2009]. Obserwuje siĊ jednak tendencjĊ
idącą w kierunku koncentracji ziemi przez duĪe gospodarstwa obszarowe kosztem
zmniejszenia liczby mniejszych gospodarstw. Nabywanie ziemi przez rolników powoduje
zmiany w powierzchni gospodarstw rolniczych. Liczba gospodarstw o powierzchni do 20
ha zmniejszyáa siĊ o 12,1%, a gospodarstw o powierzchni powyĪej 50 ha wzrosáa o 21,7%
w roku 2009 w stosunku do roku 2004 [Rocznik... 2010]. Jak podaje Halamska [2009],
gospodarstwa maáe, produkujące na wáasne potrzeby, mają maáe znaczenie w gospodarce
rynkowej. Gospodarstwa duĪe bĊdą realizowaü wiĊkszoĞü produkcji towarowej, dlatego
waĪna jest koncentracja ziemi, a zatem jej przepáyw do tychĪe gospodarstw.
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Celem pracy byáo przedstawienie zmian na rynku ziemi w latach 2004-2009 oraz
zbadanie wpáywu poáoĪenia gospodarstw na ich cenĊ. W pracy wykorzystano dane
z Gáównego UrzĊdu Statystycznego.

Analiza wstĊpna
Zmiany w uĪytkowaniu ziemi rolniczej są rezultatem wielu czynników, które w róĪny
sposób warunkują sposób funkcjonowania rynku ziemi. Zmiany koncentracji ziemi
powinny przebiegaü w gospodarstwach najwiĊkszych obszarowo, poniewaĪ to wáaĞnie one
są najbardziej efektywne pod wzglĊdem ekonomicznym [Jankowiak i in. 2009; MaĞniak
2008; Bórawski i Lewczuk 2007]. Za gáówne Ĩródáo rynkowej podaĪy ziemi moĪna uznaü
gospodarstwa o powierzchni od 2 do 15 ha. Poza tym naleĪy wziąü pod uwagĊ uĪytki rolne,
które znajdują siĊ w gospodarstwach bez produkcji rolniczej i produkujących jedynie lub
gáównie na wáasne potrzeby, a równieĪ w tych gospodarstwach, które stanowią dodatkowe
Ĩródáo dochodów dla ich uĪytkowników [MaĞniak 2007]. Jak moĪna zauwaĪyü, rynek
gruntów rolniczych jest ograniczony poprzez zasoby, ale równieĪ poáoĪenie, co wpáywa na
jego specyfikĊ. Przepáyw ziemi, z gospodarstw bez produkcji rolniczej i produkujących na
wáasne potrzeby, uzyskujących dochód z dziaáalnoĞci pozarolniczej i prowadzonych przez
osoby w wieku poprodukcyjnym do gospodarstw rolniczych duĪych obszarowo, wytycza
kierunek zmian w najbliĪszym okresie czasu. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany
w liczbie gospodarstw o powierzchni powyĪej 50 ha w latach 2004-2009. Jak moĪna
zauwaĪyü, w roku 2004 najwiĊcej gospodarstw o powierzchni powyĪej 50 ha znajdowaáo
siĊ w regionach póánocnych, a wáaĞciwie podziaá pomiĊdzy województwami wystĊpowaá na
granicy biegnącej przez województwa warmiĔsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie do Ğląskiego. Na poáudnie od tych województw liczba gospodarstw o
powierzchni powyĪej 50 ha malaáa w kierunku poáudniowej granicy Polski. Województwa,
w których obserwowano najmniejszą liczbĊ gospodarstw powyĪej 50 ha, to maáopolskie
i ĞwiĊtokrzyskie. Wynika to jednak ze specyfiki tych województw, poniewaĪ jeĪeli
przeĞledzimy zmiany w liczbie gospodarstw przez poszczególne lata aĪ do roku 2009,
zauwaĪymy wáaĞciwie brak zmian w tych województwach. ZauwaĪmy, Īe w badanym
okresie od 2004 do 2009 roku liczba gospodarstw mających powierzchniĊ powyĪej 50 ha
nie ulegáa tam zmianie. Województwa, które przodują od roku 2005, to znaczy mają
powyĪej 3000 gospodarstw o powierzchni powyĪej 50 ha, to zachodnio-pomorskie
i wielkopolskie. Natomiast województwa, w których nie zaobserwowano zmian w badanym
okresie czasu to województwa opolskie, Ğląskie i maáopolskie.
Funkcjonowanie rynku ziemi rolniczej uzaleĪnione jest od wielu czynników natury
ekonomicznej, politycznej i demograficznej. O popycie i podaĪy ziemi rolniczej
w szczególnoĞci decyduje tempo zmian na rynku ziemi rolniczej, powodując zmniejszanie
lub powiĊkszanie powierzchni gospodarstw rolniczych [MaĞniak 2007]. W związku z
powyĪszymi rozwaĪaniami na cenĊ gruntów rolnych powinno wpáywaü poáoĪenie, ale
równieĪ czynniki ekonomiczne i polityczne [Van Dijk 2003]. Na rysunku 2 przedstawiono
ksztaátowanie siĊ cen w okresie od 2004 do 2009 roku. Jak moĪna zauwaĪyü, w roku 2004
wáaĞciwie brak zróĪnicowania cen gruntów rolnych miĊdzy województwami. NajniĪsza
cena gruntów rolnych byáa w województwach warmiĔsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnoĞląskim i podkarpackim. W roku 2005 wyraĨną zmianĊ w
cenach gruntów rolnych moĪna zaobserwowaü w dwóch województwach: wielkopolskim i
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kujawsko-pomorskim. W badanym okresie z roku na rok rosáa cena ziemi wáaĞnie w tych
województwach. Województwo, w którm nie zaobserwowano zmian cen gruntów rolnych,
to województwo ĞwiĊtokrzyskie. Ogólnie moĪna stwierdziü, Īe koncentracja ziemi moĪe
wpáywaü na jej cenĊ, nie jest to jednak czynnik dominujący. Analizując wykresy dotyczące
zmiany liczby gospodarstw oraz zmian cen w latach 2004-2009 (rysunek 1 i 2), moĪna
zauwaĪyü pewną analogiĊ tych zmian, to znaczy widaü, Īe w tych województwach, w
których rosáa liczba gospodarstw powyĪej 50 ha, wzrastaáa równieĪ cena gruntów rolnych.
Taka sytuacja jest oczywista ze wzglĊdu na rosnący popyt na rynku ziemi w tych
województwach. Natomiast na podstawie tych analiz nie moĪna stwierdziü, czy istnieje
wpáyw województw sąsiednich na zmiany cen ziemi rolniczej.
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Rys. 1. Liczba gospodarstw o powierzchni 50 ha i wiĊcej w województwach w Polsce w latach 2004-2009
Fig. 1. Number of farms with area of 50 hectare and more in Polish provinces in years 2004-2009
ħródáo: obliczenia wáasne.
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Rysunek 2. ĝrednia ceny gruntów rolnych w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2004-2009, zá/ha
Figure 2. Average land prices in Polish provinces, years 2004-2009, PLN/hectare
ħródáo: obliczenia wáasne.

W dalszej czĊĞci pracy chciano stwierdziü, czy istnieją zaleĪnoĞci przestrzenne dla
badanych województw, czyli okreĞliü istnienie wpáywu poáoĪenia w stosunku do
województw sąsiednich na cenĊ gruntów rolnych. W tym celu wykorzystano wspóáczynniki
korelacji przestrzennej Morana, globalny i lokalny. Obliczono równieĪ wspóáczynniki
Geary’ego, jednak nie przedstawiono ich ze wzglĊdu na to, Īe potwierdziáy wyniki
uzyskane przy wykorzystaniu wspóáczynników Morana.
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Metodyka pracy
Celem analiz przestrzennych jest okreĞlenie wzajemnych powiązaĔ i interakcji
pomiĊdzy sąsiadującymi ze sobą obiektami, w naszym przypadku województwami
[Ramirez i Loboguerrero 2002]. W pracy wykorzystano schemat polegający na przyjĊciu
jako kryterium powiązaĔ wspólną granicĊ województw. RozwaĪano tylko sąsiedztwo
pierwszego rzĊdu, to znaczy tych sąsiadów, którzy mają wspólną granicĊ [Kopczewska
2007]. PrzyjĊtą strukturĊ powiązaĔ przedstawiono na rysunku 3, gdzie na mapĊ Polski
naniesiono linie symbolizujące powiązania pomiĊdzy poszczególnymi województwami.
Ten diagram jest podstawą do wyznaczenia macierzy wag W, która zostaáa okreĞlona jako
macierz sąsiedztwa o postaci binarnej. Macierz W jest symetryczna i kwadratowa.
Poszczególne elementy tej macierzy ustalono nastĊpująco: wartoĞü 1 przyznano dla
województw, które są sąsiadami, a 0 w przypadku braku sąsiedztwa. Np. województwo
podkarpackie ma trzech sąsiadów pierwszego rzĊdu (maáopolskie, ĞwiĊtokrzyskie,
lubelskie) i dla tych województw w macierzy wag wstawiamy wartoĞci 1. Jak moĪna
zauwaĪyü elementy poáoĪone na diagonali przyjmują wartoĞü zero, poniewaĪ dany element
nie moĪe byü swoim sąsiadem. KaĪda kolumna opisuje sąsiedztwo danego obiektu,
z pozostaáymi. W związku z powyĪszym, okreĞla ona wzajemną strukturĊ sąsiedztwa [Janc
2006].

Rys. 3. Graf powiązaĔ w macierzy wag sąsiedztwa wedáug kryterium wspólnej granicy2
Fig. 3. Graph of neighborhood associations in the weight matrix according to the common boundary criterion
ħródáo: opracowanie wáasne.

W statystyce przestrzennej moĪemy mówiü o statystyce globalnej (Ig) i lokalnej (Ili)
Morana. W pracy obliczono globalną statystykĊ przestrzenną Morana [Upton i Fingleton
1985] o postaci:

2

Pliki map pobrano ze strony: http://www.diva-gis.org/gData.
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,
oraz lokalną statystykĊ Morana wyraĪoną wzorem:

,
gdzie:

wij – oznacza (i, j) element macierzy wag W (sąsiedztwa),
N – liczba obiektów uwzglĊdnionych w badaniu,
xi – Ğrednia cena gruntu w lokalizacji i-tej,
xj – Ğrednia cena gruntu w lokalizacji j-tej,
- oznacza przeciĊtną wartoĞü cechy dla wszystkich obiektów.
Wspóáczynnik Morana (Ig) moĪna interpretowaü jako wspóáczynnik korelacji, moĪe
on jednak przyjmowaü wartoĞci poza zakresem [-1; 1]. A zatem globalna statystyka Ig
Morana jest miarą autokorelacji przestrzennej i w zaleĪnoĞci od wartoĞci jakie przyjmuje
moĪemy mówiü o podobieĔstwie badanych województw (wartoĞci dodatnie) lub o ich
zróĪnicowaniu (wartoĞci ujemne).
Oprócz statystyk globalnych oblicza siĊ równieĪ statystyki lokalne. Do dyspozycji
mamy statystyki Morana, Geary’ego i Getis-Orda [Ord i Getis 1995; Ludwiczak 1991].
Miary lokalne informują o obserwowanej sytuacji województw sąsiednich w stosunku do
danego. MoĪna zaáoĪyü, Īe interpretacja dla statystyk lokalnych jest podobna jak dla
statystyka globalnych. W pracy przedstawiono tylko obliczenia dla wspóáczynników
globalnych i lokalnych Morana, poniewaĪ statystyka Geary’ego jest mniej efektywna od
statystyki Morana [Kopczewska 2007]. JeĪeli uzyskamy ujemną wartoĞü statystyki lokalnej
Morana, to moĪemy uznaü, Īe województwo i-te jest otoczone przez województwa
(sąsiadów) róĪniące siĊ od siebie ze wzglĊdu na badaną cechĊ. W przypadku wartoĞci
dodatniej mówimy o podobnych województwach (sąsiadach) w otoczeniu województwa itego. W pracy badano istotnoĞü wspóáczynników globalnych i lokalnych Morana.
Obliczono równieĪ wspóáczynniki globalne i lokalne Geary’ego, jednak ze wzglĊdu na
ograniczoną objĊtoĞü pracy oraz uzyskanie potwierdzenia wyników, ograniczono siĊ tylko
do przedstawienia wniosków uzyskanych na bazie statystyk Morana.
KorelacjĊ przestrzenną moĪemy równieĪ przedstawiü na wykresie rozrzutu Morana
(rysunek 4). Dane do wykresu poddajemy standaryzacji. Na osi x-ów umieszczamy
standaryzowaną wartoĞü cechy badanej, a na osi y-ów standaryzowaną wartoĞü opóĨnienia
opartego na macierzy wag W. Dane na wykresie przedstawione są w czterech üwiartkach.
Punkty w prawej górnej i lewej dolnej üwiartce Ğwiadczą o dodatniej autokorelacji
przestrzennej, a wystĊpowanie punktów w lewej górnej i prawej dolnej o ujemnej
autokorelacji. Wspóáczynnik regresji dla zmiennej standaryzowanej do standaryzowanej
zmiennej opóĨnionej jest wspóáczynnikiem globalnym Ig Morana (rysunek 4). Na wykresie
rozrzutu Morana, przedstawia siĊ równieĪ wartoĞci odstające, to znaczy takie, które
wyraĨnie róĪnią siĊ w badanej zbiorowoĞci obiektów. Dokáadniejszy opis metody z
zastosowaniem do analizy cen nieruchomoĞci moĪna znaleĨü w pracy Pietrzykowskiego
[2010] oraz innych [Anselin 1997; GieraĔczyk 2008; Ligas 2006; Wolski 2008].
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Wyniki
W celu okreĞlenia wpáywu sąsiadujących województw na cenĊ gruntów rolniczych w
danym województwie przeprowadzono dalszą analizĊ. Do analizy wykorzystano
wspóáczynnik globalny Morana (Ig) oraz wykresy dla tej statystyki dla poszczególnych lat
2004-2009 (rysunek 4). Weryfikowana hipoteza zerowa zakáadaáa brak autokorelacji
przestrzennej, czyli losowy rozkáad wartoĞci badanej cechy. RozwaĪając ceny gruntów 16
województw nie udaáo siĊ stwierdziü zaleĪnoĞci przestrzennych. W kaĪdym badanym roku
uzyskana statystyka Morana byáa nieistotna (statystyki Ig dla poszczególnych lat
umieszczono poniĪej wykresu dla danego roku). Porównując dane na wykresach widaü, Īe
rozáoĪenie punktów (województw) w poszczególnych czĊĞciach wykresu jest w miarĊ
równomierne, co Ğwiadczy o braku autokorelacji przestrzennej. Wykres punktowy Morana
na osi poziomej ma odáoĪone standaryzowaną cenĊ gruntów rolniczych, a na osi pionowej
badaną standaryzowaną zmienną opóĨnioną przestrzennie okreĞloną poprzez macierz wag
W. Wspóáczynnik kierunkowy prostej regresji na wykresie punktowym Morana jest
statystyką Ig i moĪna go interpretowaü jako siáĊ związku pomiĊdzy ceną gruntów rolnych,
a ich poáoĪeniem. Gdyby chcieü zinterpretowaü uzyskane wspóáczynniki, zauwaĪmy, Īe
wartoĞci statystyki Ig Morana dla poszczególnych lat są niskie; i tak dla roku 2005 wartoĞü
ta wynosi -0.0522, a zatem moĪna powiedzieü, Īe okoáo 0.27% (wspóáczynnik determinacji
odpowiadający wspóáczynnikowi Morana) zmiany cen gruntów rolnych w regionie i-tym
wynika z wartoĞci cen gruntów rolnych w sąsiadujących regionach. Wykres punktowy
Morana moĪe byü stosowany do okreĞlenia obserwacji nietypowych. Mimo, Īe
uzyskaliĞmy nieistotne wartoĞci wspóáczynników korelacji Morana, moĪna okreĞliü, które
województwa na wykresach punktowych Morana odstają od pozostaáych województw.
Mamy tu wáaĞciwie dwa województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Odwoáując
siĊ do wykresów dotyczących cen gruntów rolnych (rysunek 2) moĪna zauwaĪyü, Īe przez
badany okres czasu wáaĞnie te województwa przodowaáy ze wzglĊdu na cenĊ, ale nie byáo
to związane z oddziaáywaniem sąsiednich województw. W celu okreĞlenia lokalnych
niestabilnoĞci i odchyleĔ od globalnego wzorca wyznaczono lokalne statystyki Morana. Na
rysunku 5 przedstawiono istotne lokalne wartoĞci wspóáczynników lokalnych Morana. W
roku 2004 nie udaáo siĊ okreĞliü Īadnych odstających województw w skali lokalnej.
Natomiast w roku 2005 i 2006 ujemną istotną wartoĞü lokalnej statystyki Morana uzyskano
dla województwa zachodnio-pomorskiego, co oznacza autokorelacjĊ ujemną, czyli moĪemy
uwaĪaü, Īe województwo jest „outlierem”, a zatem województwa, otaczające ten region, są
znacząco róĪne pod wzglĊdem ceny gruntów rolniczych. Natomiast województwa
podkarpackie i kujawsko-pomorskie moĪna uznaü, Īe są otoczone przez województwa
podobne pod wzglĊdem badanej cechy, czyli ceny gruntów rolnych. Dla roku 2007 i 2008
uzyskano podobną sytuacjĊ z tą róĪnicą, Īe nie wykazano zróĪnicowania dla województwa
zachodnio-pomorskiego, natomiast w roku 2008 wykazano jeszcze województwo
ĞwiĊtokrzyskie jako region otoczony przez województwa podobne. W roku 2009 uzyskano
województwo zachodnio-pomorskiego z autokorelacją ujemną, a zatem województwa
otaczające ten region są znacząco róĪne pod wzglĊdem ceny gruntów rolniczych. Natomiast
autokorelacjĊ dodatnią uzyskano dla województw podkarpackiego, ĞwiĊtokrzyskiego,
lubelskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Na podstawie wspóáczynników lokalnych Morana
nie moĪna stwierdziü, czy obiekty dla których uzyskane wspóáczynniki byáy istotne, są
otoczone przez województwa o wysokich czy niskich cenach gruntów rolnych.
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Rys. 4. Wykresy punktowe statystyki Ig Morana dla cen gruntów w poszczególnych województwach
Fig. 4. Moran scatter plots for land prices in individual provinces.
ħródáo: obliczenia wáasne.
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Rys. 5. Lokalizacja istotnych statystyk lokalnych Morana dla cen gruntów w poszczególnych województwach
Fig. 5. Significant local Moran coefficient values for land prices in individual provinces
ħródáo: obliczenia wáasne.

Wnioski
W pracy przedstawiono zmiany cen gruntów rolnych jakie nastĊpowaáy w okresie od
2004 do 2009 roku. Przedstawiono równieĪ zmiany w koncentracji ziemi rolniczej na
przykáadzie gospodarstw powyĪej 50 ha. Stwierdzono, Īe funkcjonowanie rynku ziemi jest
rezultatem wielu czynników, natomiast nie udaáo siĊ stwierdziü, Īe na cenĊ ziemi ma
wpáyw poáoĪenie, poniewaĪ uzyskano nieistotne wspóáczynniki korelacji Morana miĊdzy
województwami. Byü moĪe byáo to związane z charakterem badanych danych, to znaczy
obserwowanie cen gruntów na poziomie województw, a nie powiatów. Na podstawie
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uzyskanych wyników stwierdzono, Īe ceny gruntów rolniczych są losowo rozáoĪone w
badanym obszarze, a zatem nie moĪna wykazaü, Īe istnieje wpáyw cen w sąsiadujących
województwach na cenĊ gruntu w danym województwie. W pracy przedstawiono kierunek
zmian cen gruntów rolniczych. Widaü ogólną tendencjĊ do wzrostu cen gruntów
rolniczych, ale nie wynika to z poáoĪenia danej dziaáki, a raczej spowodowane jest to przez
inne czynniki oraz ogólną sytuacjĊ ekonomiczną w badanym okresie. Widaü równieĪ,
powolną tendencjĊ do zmian w koncentracji ziemi. Twierdzenie przez róĪnych autorów, Īe
tylko duĪe gospodarstwa mogą byü konkurencyjne na rynku krajowym i unijnym, zdaniem
autora nie do koĔca jest uzasadnione. Wydaje siĊ, Īe gospodarstwa mniejsze, tzn. do 20 ha,
które caáoĞciowo zajmują duĪą powierzchniĊ gruntów rolniczych Polski, równieĪ mogą
istnieü na rynku i konkurowaü z duĪymi gospodarstwami, np. w postaci grup
producenckich i innych. Autor uwaĪa, Īe twierdzenie, jakoby powinniĞmy jako kraj
przechodziü na system gospodarstw wielkoobszarowych [Jankowiak i in. 2009; MaĞniak
2008; Bórawski i Lewczuk 2007], nie do koĔca musi siĊ sprawdziü na rynku polskim.
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