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Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w paĔstwach
Unii Europejskiej
Sigma Convergence of Agricultural Land Prices in European
Union Countries
Synopsis. W artykule poruszono problematykĊ zaleĪnoĞci pomiĊdzy cenami ziemi rolniczej w
paĔstwach Unii Europejskiej. Celem artykuáu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czy ma
miejsce zmniejszanie siĊ zróĪnicowania poziomu cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej.
Analizie poddano ceny gruntów rolnych w wybranych paĔstwach UE w latach 2006 – 2016. Badaniu
poddano wystĊpowanie konwergencji w trzech wymiarach: w caáej Unii Europejskiej, pomiĊdzy
paĔstwami tzw. starej Unii oraz pomiĊdzy tzw. nowymi krajami UE. W wyniku przeprowadzonych
analiz potwierdzono wystĊpowanie zjawiska sigma-konwergencji cen gruntów rolnych w caáej UE.
Stwierdzono równieĪ, Īe w tzw. nowych paĔstwach UE oraz pomiĊdzy paĔstwami naleĪącymi do
tzw. starych paĔstw UE nie zachodzi zjawisko sigma-konwergencji cen gruntów rolnych.
Sáowa kluczowe: sigma-konwergencja, grunty rolne, ceny, Unia Europejska
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.
Key words: sigma-convergence, agricultural land, prices, the European Union
JEL Classification: C19, Q15, R10

WstĊp
Wspólny rynek wewnĊtrzny Unii Europejskiej przejawia siĊ w swobodnym
przemieszczaniu siĊ towarów – dóbr i usáug, ale takĪe czynników produkcji (pracy
i kapitaáu). Obok kapitaáu i pracy, jednym z podstawowych czynników produkcji jest
ziemia. Ze wzglĊdu na specyficzne cechy ziemi, nie jest moĪliwy transfer z regionów
nadwyĪkowych 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 są ze sobą powiązane. Podstawą do postawienia twierdzenia dotyczącego
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wzajemnych powiązaĔ cen ziemi jest, wskazywana w literaturze, przestrzenna integracja na
rynku towarów rolnych. JeĪeli 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 bĊdzie konsekwencją sytuacji
wystĊpującej na mobilnych rynkach towarów rolnych. W związku z powyĪszym oczekuje
siĊ, Īe na podstawie przestrzennej integracji, jaka wystĊpuje na rynkach towarów rolnych,
bĊdzie miaáa równieĪ miejsce przestrzenna integracja na rynku czynników produkcji, w
prezentowanym przypadku – na rynku ziemi rolniczej.
Dotychczasowe badania konwergencji cenowej na rynkach paĔstw Unii Europejskiej
sprowadzaáy siĊ do zbadania integracji rynków towarów rolnych. Liczne prace dowodziáy,
Īe 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 koncentrują siĊ przede
wszystkim na obrocie ziemią rolniczą i przemianach agrarnych (m. in. Sikorska, 2013),
czynnikach ksztaátujących ceny ziemi rolniczej (Pietrzykowski, 2014b, Weil, 2003), czy
zmianach przepisów prawa wpáywających 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 problematykĊ integracji rynków ziemi rolniczej w paĔstwach
Unii Europejskiej. Celem artykuáu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy ma
miejsce zmniejszanie siĊ zróĪnicowania poziomu cen gruntów rolnych w czasie w krajach
Unii Europejskiej. Tym samym weryfikowano wystĊpowanie zjawiska konwergencji typu
sigma. Ponadto, przedstawiono zmiany cen gruntów rolnych, jakie zaszáy w badanym
okresie w paĔstwach Unii Europejskiej oraz podjĊto próbĊ odpowiedzi na pytanie
dotyczące przyczyn zaistniaáych zmian.

Konwergencja w teorii ekonomii
Od koĔca XX wieku analiza konwergencji jest jednym z gáównych nurtów badaĔ
dotyczących teorii wzrostu. Zgodnie z tradycyjnym podejĞciem, konwergencja odpowiada na
pytanie dotyczące zmniejszania siĊ zróĪnicowania poziomu rozwoju gospodarek (sigmakonwergencja) lub dotyczy zmniejszania siĊ zróĪnicowania pomiĊdzy regionami o początkowo
niĪszym poziomie rozwoju a regionami lepiej rozwiniĊtymi (ȕ-konwergencja). Koncepcja betakonwergencji zakáada wystĊpowanie tzw. zjawiska „doganiania” – to oznacza, Īe regiony o
niĪszym poziomie rozwoju charakteryzują siĊ szybszym tempem wzrostu niĪ kraje bogatsze, co
wraz z upáywem czasu prowadzi do wyrównywania poziomów dochodów per capita (Berbeka,
2006). W ramach koncepcji konwergencji typu beta wyróĪnia siĊ ponadto konwergencjĊ
absolutną (zakáadającą, Īe kraje sáabiej rozwiniĊte zawsze wykazują szybsze tempo wzrostu,
dąĪąc do poziomu krajów wyĪej rozwiniĊtych) oraz konwergencjĊ warunkową (oznaczającą
osiąganie zbieĪnoĞci tylko w takim przypadku, gdy wszystkie regiony, zarówno te gorzej jak i
lepiej rozwiniĊte, dąĪą do swoich wáasnych stanów równowagi dáugookresowej)
(Próchniak, 2006).
Konwergencja gospodarcza oznaczająca osiąganie spójnoĞci (zbliĪania siĊ) poziomów
produkcji per capita wywodzi siĊ z neoklasycznej teorii wzrostu powstaáych w latach 50. i
60. XX wieku. Jest nastĊpstwem przyjĊtej w tej teorii koncepcji o malejącej kraĔcowej
produkcyjnoĞci kapitaáu per capita oraz o egzogenicznym podáoĪu postĊpu
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technologicznego (Nowak, 2006). Wedáug powyĪszego, wzrost gospodarczy powinien
przybliĪaü do dáugookresowego stanu równowagi wyznaczonego przez stopĊ wzrostu.
Stopa wzrostu natomiast jest uzaleĪniona od siáy roboczej oraz tempa postĊpu
technicznego. Malejąca kraĔcowa produktywnoĞü determinuje równieĪ fakt, Īe stopa
wzrostu sáabiej rozwiniĊtych gospodarek jest wyĪsza, zatem poziom dochodu lub PKB per
capita powinien zbliĪaü siĊ do poziomu gospodarek paĔstw zamoĪnych (Tylec, 2017).
Chronologicznie, pierwszą koncepcją, która podlegaáa rozwaĪaniom byáa teoria beta
konwergencji. Od lat 80 ubiegáego wieku naukowcy zaczĊli jednak zwracaü uwagĊ na fakt
sprzecznoĞci pojawiającej siĊ w badaniach, a mianowicie, Īe wystĊpowanie betakonwergencji nie musi oznaczaü, Īe w badanym okresie nastąpi zmniejszenie
zróĪnicowania danego zjawiska (Kusideá, 2013). Na bazie tych rozwaĪaĔ powstaáa
koncepcja sigma-konwergencji, badająca zmiany zróĪnicowania danego zjawiska w czasie.
Przy czym, wystĊpowanie ȕ-konwergencji jest czynnikiem koniecznym, ale
niewystarczającym do osiągniĊcia ı-konwergencji (Bal-DomaĔska, 2009).
W literaturze wielokrotnie podejmowano temat zmniejszania siĊ zróĪnicowania
poziomu rozwoju gospodarczego paĔstw Unii Europejskiej. Wielu badaczy na podstawie
przeprowadzonym badaĔ empirycznych potwierdzaáo zachodzenie procesu konwergencji
gospodarczej typu sigma pomiĊdzy paĔstwami UE (m. in. JóĨwik, 2014, Berbeka, 2006).
Ze wzglĊdu na przedmiot badania jednym z rodzajów konwergencji jest tzw.
konwergencja nominalna, która oznacza zmniejszanie siĊ poziomów zróĪnicowania m. in.
cen czynników produkcji, stóp procentowych, czy kursów walutowych (Gnat, 2014).
W teorii ekonomii zmniejszenie dyspersji rozwojowej pomiĊdzy krajami sáabiej i lepiej
rozwiniĊtymi powoduje, Īe konwergencja realna powinna prowadziü do konwergencji
nominalnej, co objawia siĊ wyrównaniem poziomów cen (Pietrzykowski, 2014a). Zatem,
zgodnie z literaturą, proces integracji gospodarczej powinien prowadziü do zbieĪnoĞci
poziomów cen. Podstawą rozwaĪaĔ teoretycznych konwergencji cenowej jest prawo jednej
ceny. Prawo jednej ceny stanowi, Īe na konkurencyjnych rynkach (bez uwzglĊdniania
kosztów transportu i oficjalnych barier handlowych) homogeniczne dobra, po przeliczeniu
na wspólną walutĊ, są nabywane po jednakowej cenie (Dzik-Walczak, 2014).

ħródáa danych i metodyka
Dla zrealizowania celu artykuáu, zbadano wystĊpowanie zjawiska sigmakonwergencji. Zgodnie z definicją, konwergencja typu sigma to koncepcja oznaczająca
zmniejszanie siĊ nierównoĞci badanej cechy w czasie (Kusideá, 2013).
Weryfikacja zaáoĪenia o wystĊpowaniu konwergencji typu sigma wymaga okreĞlenia
miary koncentracji lub nierównoĞci zjawiska. W literaturze dotyczącej konwergencji
zdefiniowanych zostaáo wiele metod pomiaru tego procesu, róĪniących siĊ trudnoĞcią w
zastosowaniu, czy poziomem speánienia ukáadu aksjomatów stawianych przed miarami
nierównoĞci (Kusideá, 2013). Najprostszym miernikiem, stosowanym czĊsto w
porównaniach paĔstw, jest rozstĊp. Jest to prosta do okreĞlenia miara, jednak obarczona
wadą uwzglĊdniania jedynie dwóch kraĔcowych danych – najwyĪszej i najniĪszej wartoĞci
badanego zjawiska. W celu uwzglĊdnienia wszystkich wartoĞci badanych zjawisk w czasie,
do obliczenia sigma-konwergencji, najczĊĞciej stosowaną miarą jest wspóáczynnik
zmiennoĞci lub odchylenie standardowe logarytmów. W literaturze wskazywane są takĪe
inne wskaĨniki pozwalające okreĞliü nierównomiernoĞci rozkáadu badanej cechy, m. in.
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analiza zmian w czasie wspóáczynnika Giniego czy metoda polegająca na porównaniu
poziomów cechy w górnym i dolnym kwintylu rozkáadu (Nowak, 2006).
W niniejszym artykule, do weryfikacji hipotezy o wystĊpowaniu sigma-konwergencji,
zastosowano analizĊ odchyleĔ standardowych logarytmów naturalnych danej cechy.
Zgodnie z definicją, do pomiaru sigma-konwergencji w okresie t (t = 1, 2, …, T) stosowane
jest odchylenie standardowe logarytmów naturalnych poziomu produktu yit do wartoĞci
Ğrednich w okresie t zgodnie ze wzorem (Bal-DomaĔska, 2009, s. 10):
ඥσே
ത௧ ሻଶ
ୀଵሺ݈݊ݕ௧ െ ݈݊ݕ
ߪ ൌ
ሺܰ െ ͳሻ
gdzie: yit – wartoĞü cechy y dla obiektu i, w okresie t,
ݕത௧ – Ğrednia arytmetyczna cechy yi (dla i=1,…, N obiektów) dla okresu t,
N – liczba badanych obiektów n = 1, 2, …, N.
O wystĊpowaniu konwergencji typu sigma mówi siĊ, jeĪeli odchylenie standardowe
logarytmów naturalnych z okresu na okres maleje. Przeciwny proces do konwergencji jest
nazywany dywergencją.
W celu weryfikacji wystĊpowania sigma-konwergencji, analizie poddano dwadzieĞcia
wybranych paĔstw Unii Europejskiej, dla których posiadano dane na temat wysokoĞci
Ğrednich cen gruntów rolnych. Informacje na temat Ğrednich cen gruntów rolnych
pozyskano z danych publikowanych przez Eurostat oraz z publikacji Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej PaĔstwowego Instytutu Badawczego (IERiGĩ
PIB), opublikowane w opracowaniach „Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy”.
PowyĪsze dane dla poszczególnych paĔstw gromadzone przez IERiGĩ pochodziáy nie
tylko z paĔstwowych urzĊdów statystycznych, ale równieĪ z takich Ĩródeá jak ministerstwa
rolnictwa, oĞrodki naukowo-badawcze, instytucje i organizacje rolne oraz agencje
poĞrednictwa w obrocie gruntami rolnymi w poszczególnych krajach. W celu zbadania
wystĊpowania zjawiska konwergencji, uznano, Īe uzyskane dane wtórne zamieszczone w
ww. publikacjach są wystarczające do potwierdzenia lub odrzucenia hipotezy o istnieniu
sigma-konwergencji.
Badaniu poddano wystĊpowanie konwergencji w trzech wymiarach: w caáej Unii
Europejskiej (przyjmując do analizy 20 paĔstw); pomiĊdzy paĔstwami tzw. starej Unii oraz
pomiĊdzy tzw. nowymi krajami UE. Jako nowe paĔstwa Unii Europejskiej przyjĊto kraje,
które przystąpiáy do Wspólnoty po 2004 roku. Okres badania ustalono na lata 2006 - 2016.

Rynek ziemi rolniczej w Unii Europejskiej
Instytucje odpowiedzialne za rynek ziemi rolniczej mają w Unii Europejskiej dáugą
historiĊ. Początki zainteresowania gruntami rolnymi siĊgają 1957 roku, kiedy to powstaáa
Wspólna Polityka Rolna – zgodnie z postanowieniami Traktatu Rzymskiego wáączono
rolnictwo do wspólnego rynku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Prokurat, 2017).
Gáównymi celami WPR byáy stabilizacja rynków rolnych, poprawa warunków Īycia
rolników i zwiĊkszenie produktywnoĞci rolnictwa (Chotkowski i GaziĔski, 2011).
Proponowane byáy róĪne rozwiązania mające na celu wsparcie europejskiego rolnictwa.
Stopniowo tworzono instytucje, które miaáy zapewniü staáą pomoc rolnictwu w Unii
Europejskiej – ostatecznie powstaá model rolnictwa, który przewiduje ingerencjĊ paĔstwa w
rynek. ReguáĊ Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowiącą, Īe traktaty nie

Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w paĔstwach Unii Europejskiej

137

przesądzają zasad prawa wáasnoĞci w paĔstwach czáonkowskich, wiele paĔstw UE
wykorzystuje do opracowania wáasnych przepisów prawnych dotyczących obrotu gruntami
rolnymi. Zatem, w niektórych paĔstwach Unii, ceny gruntów, zasady obrotu rynkowego
czy warunki dzierĪawy mogą byü regulowane (Prokurat, 2017).
PaĔstwa Unii Europejskiej są znacznie zróĪnicowane pod wzglĊdem ogólnej
powierzchni, a co za tym idzie, takĪe pod wzglĊdem powierzchni gruntów uĪytkowanych
rolniczo (rys. 1). Do paĔstw o najwiĊkszych obszarach gruntów rolnych naleĪy zaliczyü
FrancjĊ, HiszpaniĊ, Niemcy, RumuniĊ, PolskĊ, Wáochy oraz Wielką BrytaniĊ. Wedáug
danych Eurostat powierzchnia gruntów uĪytkowanych rolniczo w Polsce w 2015 roku
wynosiáa ponad 150 tys. km2, co stanowiáo okoáo 50% powierzchni kraju. PaĔstwa o
najmniejszym areale gruntów ziemi rolniczej to paĔstwa niewielkie powierzchniowo, takie
jak Sáowacja, àotwa, Estonia, Belgia, Holandia. Najmniejszy procentowy udziaá gruntów
uĪytkowanych rolniczo w ogólnej powierzchni kraju odnotowano w paĔstwach
skandynawskich – Finlandii i Szwecji. Natomiast najwiĊkszy udziaá – w Danii, Irlandii, na
WĊgrzech oraz w Rumunii – w tych paĔstwach ziemia wykorzystywana na cele związane z
rolnictwem stanowi ok. 60 % powierzchni caákowitej tych paĔstw.
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Rys. 1. Powierzchnia gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze oraz udziaá gruntów wykorzystywanych na cele
rolnicze w ogólnej powierzchni kraju w wybranych paĔstwach 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).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.

Polska na tle innych paĔstw Unii Europejskiej jest uznawana jako kraj Ğrednio
wyposaĪony w zasoby ziemi rolnej (Dzun i Musiaá, 2013). Powierzchnia ziemi
wykorzystywanej na cele rolnicze w Polsce stanowiáa w 2015 r. okoáo 8% zasobu caáej UE.
WiĊkszą powierzchnią ziemi rolniczej dysponowaáy Francja, Hiszpania i Niemcy.
Ceny gruntów rolnych charakteryzują siĊ duĪym zróĪnicowaniem pomiĊdzy
poszczególnymi paĔstwami Unii Europejskiej (rys. 2). W roku 2006 najwyĪsze ceny
odnotowano w takich paĔstwach jak Holandia, Belgia, Dania i Irlandia. W tych paĔstwach
ceny oscylowaáy w granicach 27 tys. – 37 tys. euro za 1 ha gruntu. NajniĪsze Ğrednie ceny
gruntów rolnych zaobserwowano na Litwie, àotwie, w Estonii, Czechach, czy Buágarii. W
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tych paĔstwach w 2006 roku ceny gruntów rolnych wahaáy siĊ w granicach od 486 do
okoáo 1000 euro/ha. ĝrednia cena ziemi rolniczej we wszystkich badanych paĔstwach UE w
2006 roku wynosiáa 9 636 euro/ha.
W 2016 roku sytuacja ksztaátowaáa siĊ podobnie – tzn. z reguáy wyĪsze ceny wystĊpowaáy
w paĔstwach Europy Zachodniej – zdecydowanie najwyĪsze Ğrednie ceny gruntów
zaobserwowano w Holandii (ok. 58 tys. euro/ha). Rok 2016 nie byá w tym wzglĊdzie
wyjątkowy – w Holandii od wielu lat są notowane najwyĪsze ceny gruntów. Ekonomiczne
warunki funkcjonowania rolnictwa w Holandii, w szczególnoĞci otwarcie na konkurencjĊ
Ğwiatową spowodowaáy wzrost popytu na grunty, co doprowadziáo do wysokiego poziomu cen.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, Īe Holandia jest niewielkim obszarowo paĔstwem, a na jej
terytorium obserwuje siĊ ekspansjĊ obszarów zurbanizowanych. Pozyskanie gruntów staáo siĊ
przedmiotem konkurencji miĊdzy sektorem rolnym a sektorami budownictwa czy infrastruktury
(Rynek ziemi rolniczej… 2017). PowyĪej Ğredniej ceny wĞród badanych paĔstw (w 2016 roku
Ğrednia cena wyniosáa 13 815 euro/ha), znalazáy siĊ równieĪ takie kraje jak Belgia, Niemcy,
Dania, Irlandia, Wáochy, czy Wielka Brytania.
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Rys. 2. ĝrednie ceny ziemi rolniczej w wybranych paĔstwach Unii Europejskiej w latach 2006 i 2016.
Fig. 2. The average agricultural land prices in EU countries in 2006 and 2016.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych IERGiĩ.

NajniĪsze jednostkowe stawki za grunty rolne uzyskiwano w paĔstwach Europy
Ğrodkowej i wschodniej. NajniĪsze ceny odnotowano w Estonii (2 700 euro/ha), àotwie
(2 771 euro/ha), Buágarii (3 890 euro/ha) oraz na Litwie (3 340 euro/ha).
We wszystkich z badanych paĔstw w analizowanym okresie nastąpiá wzrost cen
gruntów rolnych. Wyjątkiem jest Irlandia, gdzie odnotowano spadek cen gruntów rolnych.
Przyczyny takiego stanu naleĪy upatrywaü w nagáym wzroĞcie popytu na grunty
przeznaczane na cele budowlane i inwestycyjne, który nastąpiá w 2006 roku. Wówczas
ceny ziemi rolnej wahaáy siĊ w przedziale 55-65 tys. euro/ha. WejĞcie gospodarki kraju w
fazĊ recesji w 2008 roku spowodowaáo spadek popytu na grunty rolne. W efekcie Ğrednia
cena spadáa poniĪej 24,0 tys. euro/ha.
Biorąc pod uwagĊ ceny gruntów rolnych w Unii Europejskiej, rynek gruntów moĪna
podzieliü na dwie grupy:
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 tzw. „stare” kraje Unii Europejskiej – w wiĊkszoĞci z tych paĔstw Ğrednie ceny gruntów
rolnych od lat utrzymują siĊ na stabilnym, wysokim poziomie, dominują transakcje
wolnorynkowe. Na zmiany cen ziemi wpáyw ma przede wszystkim sytuacja
gospodarcza danego kraju oraz popyt na grunty w celach lokacyjnych.
 tzw. „nowe” kraje Unii Europejskiej (paĔstwa, które przystąpiáy do UE po 2004 roku) –
sytuacja na tych rynkach jest dynamiczna i zaleĪy od specyfiki danego kraju,
w wiĊkszoĞci z nich po przystąpieniu do UE nastąpiá znaczny wzrost cen gruntów
rolnych oraz oĪywienie na rynku.

Wyniki badaĔ empirycznych

odchylenie standardowe
logarytmów naturalnych

W Unii Europejskiej zauwaĪa siĊ znaczne zróĪnicowanie poziomu oraz dynamiki
zmian cen gruntów rolnych. Do czynników wpáywających na ksztaátowanie siĊ poziomu
cen gruntów w poszczególnych krajach naleĪy zaliczyü ich dostĊpnoĞü na rynku
(uwarunkowaną m.in. zasobami, w tym udziaáem tych gruntów w ogólnej powierzchni
kraju), oraz regulacjami prawnymi poszczególnych paĔstw w zakresie zasad obrotu
gruntami rolnymi (Laskowska, 2014). Analizując zmiany w poziomach cen, jakie nastąpiáy
w badanym okresie stwierdzono, Īe ziemia rolnicza w paĔstwach tzw. „starej” UE zyskuje
wolniej na wartoĞci niĪ grunty rolne w paĔstwach przyjĊtych do Wspólnoty po 2004 roku.
W zakresie wystĊpowania zjawiska konwergencji, analizie poddano integracjĊ rynku
gruntów rolnych w caáej Unii Europejskiej (rys. 3). Odchylenia standardowe logarytmów
naturalnych z okresu na okres są coraz mniejsze. Linia trendu o nachyleniu ujemnym jest
istotna statystycznie. Zatem, wystĊpuje zjawisko sigma-konwergencji.
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Rys. 3. Konwergencja typu sigma pomiĊdzy cenami gruntów rolnych w paĔstwach UE.
Fig. 3. Sigma convergence of agricultural land prices in European Union countries.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Uzasadnieniem wystĊpowania sigma-konwergencji jest dynamiczny wzrost cen ziemi
w nowych paĔstw czáonkowskich (w szczególnoĞci na Sáowacji, w Czechach, Buágarii czy
w Polsce) oraz w miarĊ stabilny poziom cen ziemi w paĔstwach tzw. starej Unii (przede
wszystkim w Belgii, Danii, Francji, we Wáoszech). W paĔstwach, które przystąpiáy do UE
po 2004 roku, znaczny wzrost cen prowadzi do systematycznego „doganiania” cen
wystĊpujących w paĔstwach juĪ wczeĞniej naleĪących do Unii. Te dwa zjawiska –
dynamiczny wzrost cen w nowych paĔstwach UE oraz wzglĊdna stabilizacja na rynkach
paĔstw tzw. starej UE – wystĊpujące jednoczeĞnie, prowadzą do stopniowego zmniejszania
zróĪnicowania poziomu cen ziemi rolniczej w Unii Europejskiej.
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odchylenie standardowe
logarytmów naturalnych

W odniesieniu do paĔstw naleĪących do Unii Europejskiej przed 2004 r., w
początkowym okresie badania, tj. od 2007 do 2011 roku, nastĊpowaáo zmniejszenie
zróĪnicowania poziomów cen ziemi rolniczej w tych paĔstwach (rys. 4). Od 2011 do 2016
roku nastąpiáa stabilizacja na rynku ziemi rolniczej – w zakresie analizy logarytmów
naturalnych nie wystĊpowaáy zmiany – wzrost lub spadek wartoĞci poziomów odchyleĔ.
Linia trendu badanego zjawiska jest nachylona ujemnie, oraz jest istotna statystycznie, co
moĪe Ğwiadczyü o zachodzącym zjawisku sigma-konwergencji. Warto dodaü, Īe
zmniejszenie róĪnic cenowych nastąpiáo w sposób skokowy na przeáomie lat 2009-2010 i
od tego czasu procesy sigma-konwergencji nie są widoczne.
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Rys. 4. Konwergencja typu sigma pomiĊdzy cenami gruntów rolnych w paĔstwach tzw. starej UE.
Fig. 4. Sigma convergence of agricultural land prices in so-called old European Union countries.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Odchylenia standardowe
logarytmów naturalnych

Rysunek 4 dotyczy wszystkich paĔstw, które zaliczono do tzw. „starej” Unii. W toku
przeprowadzonych analiz zweryfikowano równieĪ zmiany poziomów odchyleĔ
standardowych logarytmów naturalnych, przy uwzglĊdnieniu jedynie paĔstw, w których
nastąpiá wzrost cen gruntów rolnych w badanym okresie. Jedynym przypadkiem,
nieodpowiadającym powyĪszemu kryterium jest Irlandia, w której w latach 2006 – 2016
odnotowano spadek cen ziemi rolniczej. Irlandia jest jedynym paĔstwem, w którym
zaobserwowano odmienną tendencjĊ od pozostaáych paĔstw, zatem zdecydowano siĊ na
wyeliminowanie tej zmiennej oraz sprawdzenie, czy wpáynie to znacząco na otrzymane
wyniki (rys. 5).
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Rys. 5. Konwergencja typu sigma pomiĊdzy cenami gruntów rolnych w tzw. starych paĔstwach UE, po
wyeliminowaniu Irlandii.
Fig. 5. Sigma convergence of agricultural land prices in so-called old European Union countries (without Ireland).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.
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Odchylenie standardowe
logarytmów naturalnych

Wykres 5 równieĪ potwierdza skokowy charakter zmniejszenia róĪnic cenowych. Przy
uwzglĊdnieniu tzw. „starych” paĔstw naleĪących do UE, w których w badanym okresie
nastĊpowaá wzrost cen ziemi rolniczej, linia trendu jest nachylona ujemnie, ale jest
nieistotna statystycznie (p-value na poziomie 0,078). W związku z faktem, Īe po
wyeliminowaniu wyáącznie jednej zmiennej wyniki nie speániają kryterium istotnoĞci,
przyjĊto, Īe w paĔstwach „starej” Unii nie wystąpiáa w badanym okresie konwergencja
typu sigma miĊdzy cenami gruntów rolnych.
Do „nowych” paĔstw Unii Europejskiej zaliczono BuágariĊ, Czechy EstoniĊ, LitwĊ,
àotwĊ, RumuniĊ, SáowacjĊ, WĊgry oraz PolskĊ. PomiĊdzy cenami gruntów rolnych w tych
krajach, w okresie objĊtym analizą, miaáo miejsce mniejsze zróĪnicowanie cen gruntów
(rys. 6), czego efektem jest niĪszy poziom odchyleĔ standardowych logarytmów
naturalnych niĪ w przypadku caáej UE (rys. 3) i „starej” UE (rys. 4 i 5).
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Rys. 6. Konwergencja typu sigma pomiĊdzy cenami gruntów rolnych w tzw. nowych paĔstwach UE.
Fig. 6. Sigma-convergence of agriculture land prices in so-called new European Union countries.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

W „nowych” paĔstwach UE, trend liniowy wykazujący áagodne ujemne nachylenie,
dla badanego okresu jest nieistotny statystycznie. Zatem nie zachodzą przesáanki do
potwierdzenia wystĊpowania sigma-konwergencji. Brak wyraĨnej tendencji czasowej
zjawiska oraz coroczne wahania Ğwiadczą o dynamicznej sytuacji na rynku gruntów
rolnych w „nowych” paĔstwach UE i niejednolitych zmianach cen na tych rynkach.
W badanym okresie nie zaobserwowano teĪ wystĊpowania zjawiska przeciwnego, tzn.
dywergencji cen.

Podsumowanie
Ceny gruntów rolnych w badanym okresie wzrosáy we wszystkich analizowanych
krajach UE (z wyjątkiem Irlandii). WyĪszy procentowy wzrost cen zaobserwowano w tzw.
„nowych” paĔstwach UE, które przystąpiáy do Wspólnoty po 2004 roku – wejĞcie nowych
paĔstw do Unii Europejskiej spowodowaáo w tych krajach znaczny wzrost cen gruntów
rolnych. Tempo i skala wzrostu cen gruntów rolnych w paĔstwach tzw. „starej UE” jest
mniejsze. Pomimo znacznego wzrostu cen gruntów rolnych w nowych paĔstwach Unii
Europejskiej, nadal zauwaĪalne są dysproporcje pomiĊdzy cenami gruntów w tzw. nowych
i starych paĔstwach Unii. W Īadnym z „nowych” paĔstw UE ceny gruntów rolnych nie
przekroczyáy Ğredniej ceny gruntów rolnych dla caáej Unii Europejskiej.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy, moĪna uznaü, Īe dla caáej Unii Europejskiej
wystĊpuje zjawisko konwergencji cenowej typu sigma. NastĊpuje bowiem zjawisko
zmniejszania siĊ zróĪnicowania poziomów cen gruntów rolnych miĊdzy krajami w UE.
WystĊpujące zjawisko związane jest z dynamicznym wzrostem cen ziemi nowych paĔstw
czáonkowskich oraz ze stabilnym poziomem cen ziemi w paĔstwach tzw. starej Unii.
Dynamiczny wzrost cen w nowych paĔstwach UE oraz wzglĊdna stabilizacja na rynkach
paĔstw tzw. starej UE prowadzą do stopniowego zmniejszania zróĪnicowania poziomu cen
ziemi rolniczej w Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania nie potwierdziáy
wystĊpowania zjawiska konwergencji typu sigma pomiĊdzy tzw. nowymi paĔstwami Unii
Europejskiej. W przypadku krajów „starej” Unii badania nie byáy jednoznaczne, a ich
wyniki w znacznym stopniu determinowane byáy nietypowym przebiegiem cen w Irlandii.
Ostateczna konkluzja sprowadza siĊ do uznania postĊpującej integracji na rynku ziemi
rolniczej w UE. Mimo braku mobilnoĞci ziemi, jako czynnika produkcji, obserwujemy
wyrównywanie siĊ jego cen. Wynikaü to moĪe z praktycznie nieograniczonego przepáywu
towarów rolno-ĪywnoĞciowych oraz przepáywu kapitaáu. Brak istotnej konwergencji cen
typu sigma w grupie „starych” i w grupie „nowych” krajów czáonkowskich wskazywaü
moĪe na wystĊpowanie granic dla peánej integracji rynków ziemi rolniczej w krajach UE.
Przypuszczenia te warto zweryfikowaü w przyszáoĞci poprzez sprawdzenie wystĊpowania
zjawiska absolutnej i wzglĊdnej konwergencji cen typu beta.
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