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EKONOMETRYCZNA ANALIZA ŚREDNICH CEN METRA KWADRATOWEGO 

NIERUCHOMO ŚCI GRUNTOWEJ W POLSCE  
W LATACH 2004 - 2016 

 

Streszczenie 
 

Wstęp i cel: Artykuł zajmuje się usystematyzowaniem wiedzy o zmianach średniej ceny metra 
kwadratowego nieruchomości gruntowej w Polsce w latach 2004-2016. Jego celem jest stworze-
nie matematycznego opisu zmian zachodzących we wskazanej cenie w zadanym okresie. Na pod-
stawie oszacowanego modelu ekonometrycznego ustalona została prognoza na rok 2017. 
Materiał i metody: Analiza została przeprowadzona metodą regresji na podstawie raportów 
GUS. Dla lat 2004-2008 Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, dla lat 2009-2016 „Obrót 
nieruchomościami”. 
Wyniki: Zmiany średniej ceny metra kwadratowego nieruchomości gruntowych w Polsce da się 
przedstawić w postaci modelu ekonometrycznego o wymaganym stopniu dopasowania, a najlepiej 
zmiany te odzwierciedla wykładniczy model trendu stopnia trzeciego. 
Wniosek: Dostosowany model ekonometryczny pozwala na przewidzenie przyszłych zmian ceny 
metra kwadratowego nieruchomości gruntowej w Polsce i sugeruje dalszy, dość gwałtowny 
wzrost.  

Słowa kluczowe: Ekonometria, regresja, nieruchomości gruntowe, model ekonometryczny. 
(Otrzymano: 01.12.2017; Zrecenzowano: 15.12.2017; Zaakceptowano: 20.12.2017) 

 
ECONOMETRICAL ANALYSIS OF CHANGES TO THE AVERAGEPRICE PER 

SQUARE METER FOR THE LAND PROPERTIES IN POLAND  
IN THE YEARS 2004 - 2016 

 

Abstract 
 

Introduction and aims: Article deals with systematizing knowledge of changes to the average 
price per square meter for the land properties in Poland in the years 2004 - 2016. It’s goal is cre-
ation of mathematical description of changes happening with the price in stated period of time. 
Prediction for the year 2017 was based on estimated econometric model. 
Materials and methods: Analysis was carried out with regression method based on reports pro-
vided by GUS. For the years 2004-2008 transactions of purchase/sale of properties, for the years 
2009-2016 properties trading. 
Results: Changes to the average price per square meter for the land properties in Poland can be 
shown in the form of econometric model with the required degree of matching and the best way is 
to show these changes on exponential third degree trend model. 
Conclusion: The adapted econometric model allows to predict future changes of the price per 
square meter for the land properties in Poland and suggests quite sudden and continued growth. 

Keywords: Econometric, regression, land properties, econometric model. 
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1. Wstęp 
 

W rozumieniu Kodeksu Cywilnego „Nieruchomość gruntowa, to część powierzchni ziemi, 
która stanowi odrębny przedmiot własności”. Główny Urząd Statystyczny wyróżnia 3 pod-
stawowe typy nieruchomości gruntowych tj. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 
grunty pod zabudowę oraz użytki rolne, które stanowią przedmiot obrotu największej ilości 
transakcji. Znaleźć można wiele artykułów1 na temat ekonometrycznej analizy rynku nieru-
chomości w Polsce, ale najczęściej dotyczą one prognozowania, ilości transakcji kup-
na/sprzedaży, średniej wartości za metr kwadratowy lub wielkości sprzedaży liczonej w jed-
nostkach powierzchni. Według wiedzy autora, na próżno szukać prac opisujących zmienność 
cen na danym rynku w czasie.  

Ze względu na osobiste zainteresowania i szeroką możliwość zastosowania wyników ba-
dań poprzez podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami, oraz możliwość zastosowa-
nia wyników jako bazy do dalszych prac zajęto się uzupełnieniem wskazanej luki oraz osza-
cowaniem modelu ekonometrycznego opisującego badaną zmienność. 

W artykule przeprowadzono analizę zmienności średnich cen transakcyjnych nieruchomo-
ści gruntowych w Polsce w latach 2004-2016 oraz opracowano model ekonometryczny opisu-
jący wskazana zmienność, aby na jego podstawie przeprowadzić prognozowanie. 

2.Dane i metoda badawcza 

 Dane zostały opracowane metodą dokumentacyjną na podstawie raportów Głównego 
Urzędu Statystycznego publikowanych corocznie od roku 2003.  

W latach 2003-2008 raporty ukazywały się pod tytułem „Transakcje kupna/sprzedaży nie-
ruchomości”, a w latach 2009-2016 pod tytułem „Obrót nieruchomościami”.  

Średnie wartości cen za metr kwadratowy, ze względu na dostępne w raporcie dane, zosta-
ły obliczone za pomocą wzoru: 

∑
∑=

P

C
Cs  (1) 

gdzie symbol Cs oznacza cenę średnią za metr kwadratowy w [zł/m2], C - wartość transakcji 
[zł], P - wielkość nieruchomości podlegającej transakcji w [m2

].
2
 

 
Wyznaczenia parametrów modelu ekonometrycznego dokonano metodą regresji o charak-

terze klasycznym3.  

Za pomocą wbudowanej funkcji programu Excel „Analiza Regresji” oszacowane zostały 
parametry ekonometrycznych modeli trendu.  

Wyznaczone zostało 6 modeli trendu, 3 liniowe oraz 3 wykładnicze. Weryfikacji dopaso-
wania modelu do rzeczywistości dokonano na podstawie wartości współczynnika determina-
cji R2, który informuje jaka część zmiany zmiennej objaśnianej wyjaśnia model 

Za zadowalającą uznano wartość współczynnika R2 przekraczającą 0,5 - co wskazuje na 
dostateczny4stopień opisu rzeczywistości przez model.  

                                                 
1Należą do tych artykułów m.in. Mariusz Doszyń: Ekonometryczna Wycena Nieruchomości, 2012; Rafał Zby-

rowski: Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych, 2017; Jacek Zyga: Miej-
sce modelu ekonometrycznego w wycenie nieruchomości, 2014. 

2 Opracowanie własne. 
3 Aleksander Welfe: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. Polskie Wyd. Ekonomiczne, 2009, s. 22-54. 
4 Jan B. Gajda: Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym! C.H. Beck 2004, s. 51. 
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3. Charakterystyka średnich cen nieruchomości gruntowych w Polsce 
 

W tabeli 1 podano wartości średnich cen za jeden metr kwadratowy nieruchomości grun-
towej w latach oraz uporządkowanie lat w kolejności na potrzeby budowy modelu ekonome-
trycznego. 

 
Tab. 1. Średnia cena jednego metra kwadratowego nieruchomości gruntowej w Polsce w latach 2004-2016 w [zł] 
Tab. 1. The average price of one square meter of land property in Poland in the years 2004-2016 in [PLN] 

Rok t Cs 
2004 1 3,42 
2005 2 5,8 
2006 3 4,66 
2007 4 13,65 
2008 5 6,77 
2009 6 6,02 
2010 7 5,42 
2011 8 6,59 
2012 9 6,07 
2013 10 7,38 
2014 11 9,79 
2015 12 9,62 
2016 13 14,59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 
Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6]  

 
Graficzny rozkład danych przedstawiony został na rysunku 1. Dzięki wykresowi przypuścić 

można trend wzrostowy średniej ceny jednego metra kwadratowego nieruchomości gruntowej 
w Polsce oraz zauważyć lata, w których cena ta znacznie odbiegała od innych obserwacji. 

 
Rys. 1. Graficzne przedstawienie zmienności średniej ceny jednego metra kwadratowego                     

nieruchomości gruntowej w Polsce w latach 2004-2016 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 

Fig. 1. Graphical representation of the volatility of the average price of one square meter of land 
property in Poland in 2004-2016 

Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6]  
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Znacznie wyróżnia się obserwacja 4, czyli rok 2007 w którym nastąpił gwałtowny (prawie 
trzykrotny) wzrost omawianej ceny. Po skoku nastąpił okres systematycznych obniżek trwa-
jący 3 lata. Od 2012 roku cena systematycznie rosła, aby po kolejnym skoku w roku 2016 
osiągnąć najwyższą zaobserwowaną wartość. 
 
4. Ekonometryczny liniowy model trendu – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 
 

Jako pierwszy przeanalizowany został liniowy model trendu stopnia pierwszego. Jego 
współczynnik determinacji, błąd standardowy, współczynniki jak i oszacowane wyniki przed-
stawia tabela 2. 

 
Tab. 2. Parametry dopasowania oraz parametry ekonometrycznego trendu liniowego pierwszego  
            stopnia dla średnich cen nieruchomości gruntowych w Polsce w latach 2004-2016 
Tab. 2. Adjustment parameters and parameters of the first-order econometric linear trend for average 
            land prices in Poland in 2004-2016 

R2 0,222717   
Błąd standardowy: 2,9220313   

Współczynniki:    
Przecięcie: 4,406154   

t 0,456044   
    

Rok: t real model 
2004 1 3,42 4,86 
2005 2 5,80 5,32 
2006 3 4,66 5,77 
2007 4 13,65 6,23 
2008 5 6,77 6,69 
2009 6 6,02 7,14 
2010 7 5,42 7,60 
2011 8 6,59 8,05 
2012 9 6,07 8,51 
2013 10 7,38 8,97 
2014 11 8,79 9,42 
2015 12 9,62 9,88 
2016 13 14,59 10,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 
Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6]  

 
Współczynnik determinacji oszacowany został na poziomie ok. 0,22, co oznacza niedosta-

teczny według założeń stopień dopasowania do rzeczywistości. Ten model pozwala nam jed-
nak stwierdzić, że trend liniowy dla podanych wartości ceny da się wyznaczyć.  

Dla pokazania przebiegu linii trendu stworzony został rysunek 2, który potwierdza dodatni 
trend w zmianie cen. Wykres graficznie potwierdza słaby stopień dopasowania linii trendu 
(model) do wartości zaobserwowanych (real), oraz wskazuje na możliwość poszukiwania le-
piej dopasowanej linii trendu w wielomianach wyższych stopni. 

Liniowy model trendu stopnia trzeciego to wielomian zawierający zmienną objaśniającą w 
pierwszej, drugiej i trzeciej potędze. Jego współczynnik determinacji, błąd standardowy, 
współczynniki jak i oszacowane wyniki przedstawia tabela 4. Liniowy model trendu stopnia 
drugiego został pominięty ze względu na bardzo niski stopień dostosowania modelu do rze-
czywistości przedstawiony w tabeli 3. 
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Rys. 2. Graficzne przedstawienie dopasowania oszacowanego ekonometrycznego liniowego               

modelu trendu pierwszego stopnia 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 

Fig. 2. Graphical representation of the matching of the estimated econometric linear first-order trend model 
Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6]  

 
Tab. 3.  Parametry dopasowania oraz parametry ekonometrycznego trendu liniowego drugiego stopnia 
             dla średnich cen nieruchomości gruntowych w Polsce w latach 2004-2016. 
Tab. 3. Matching parameters and parameters of the econometric linear trend, the second stage for 
            average prices of land properties in Poland in the years 2004-2016. 

R2 0,20987    
Błąd standardowy: 2,944348    

Współczynniki:     
Przecięcie: 6,493217    

t -0,37878    
t2 0,05963    
     

Rok: t t2 real model 
2004 1 1 3,42 6,17 
2005 2 4 5,80 5,97 
2006 3 9 4,66 5,89 
2007 4 16 13,65 5,93 
2008 5 25 6,77 6,09 
2009 6 36 6,02 6,37 
2010 7 49 5,42 6,76 
2011 8 64 6,59 7,28 
2012 9 81 6,07 7,91 
2013 10 100 7,38 8,67 
2014 11 121 8,79 9,54 
2015 12 144 9,62 10,53 
2016 13 169 14,59 11,65 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 
Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6]  
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Tab. 4.  Parametry dopasowania oraz parametry ekonometrycznego trendu liniowego trzeciego stopnia 
             dla średnich cen nieruchomości gruntowych w Polsce w latach 2004 - 2016 
Tab. 4. Adjustment parameters and parameters of the econometric linear trend third degree for average 
             land prices in Poland in 2004 - 2016 

R2 0,525062     
Błąd standardowy: 2,282751     

Współczynniki:      
Przecięcie: -0,89203     

t 4,984313     
t2 -0,86353     
t3 0,04396     
      

Rok: t t2 t3 real model 
2004 1 1 1 3,42 3,27 
2005 2 4 8 5,80 5,97 
2006 3 9 27 4,66 7,48 
2007 4 16 64 13,65 8,04 
2008 5 25 125 6,77 7,94 
2009 6 36 216 6,02 7,42 
2010 7 49 343 5,42 6,76 
2011 8 64 512 6,59 6,22 
2012 9 81 729 6,07 6,07 
2013 10 100 1000 7,38 6,56 
2014 11 121 1331 8,79 7,96 
2015 12 144 1728 9,62 10,53 
2016 13 169 2197 14,59 14,55 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 
Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6] 

 
Rys. 3. Graficzne przedstawienie dopasowania oszacowanego ekonometrycznego liniowego modelu 
trendu drugiego stopnia dla średnich cen nieruchomości gruntowych w Polsce w latach 2004-2016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 

Fig. 3. Graphical representation of the adjustment of the estimated econometric linear second-order 
trend model for average land prices in Poland in 2004-2016 

Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6]  
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Zarówno tabela 4 jak i rysunek 4 przedstawiają dobre dopasowanie oszacowanego modelu 
stopnia trzeciego do rzeczywistości. W tym modelu udało się otrzymać satysfakcjonującą 
wartość współczynnika determinacji. Taki stopień dopasowania pozwala na dokonanie pro-
gnozy za pomocą oszacowanego modelu. Jednak zanim to nastąpi należy sprawdzić, czy mo-
del wykładniczy nie będzie opisywał badanego zjawiska lepiej. 

 
5. Ekonometryczny wykładniczy model trendu – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 
 

Wykładniczy model trendu to model ekonometryczny w którym zmienną objaśnianą jest 
logarytm naturalny z pierwotnej zmiennej objaśnianej, w tym przypadku z ceny. Ze względu 
na udowodnioną wcześniej możliwość dopasowania linii trendu do danych, przy kolejnym 
typie modelu nie trzeba przeprowadzać pełnego badania, a wystarczy jedynie sprawdzić war-
tość współczynnika determinacji dla kolejnych stopni modeli danego typu w celu sprawdze-
nia, który z nich najlepiej opisuje badane zjawisko i czy któryś robi to lepiej niż najlepiej do-
pasowany model poprzedniego typu.  

Tabela 5 przedstawia zestawienie wartości parametru R2 i błędu standardowego dla pierw-
szego, drugiego i trzeciego stopnia wykładniczego modelu trendu. 

Tab. 5. Zestawienie wartości współczynnika determinacji i błędu standardowego dla wykładniczego 
            modelu trendu pierwszego drugiego i trzeciego stopnia 
Tab. 5. The comparison of values of the coefficient of determination and standard error for  
             the exponential trend model of the first and second degree 

Stopień modelu:   

Pierwszy R2 0,333126 

 Błąd standardowy 0,330722 

Drugi R2 0,277230 

 Błąd standardowy 0,344303 

Trzeci R2 0,558465 

 Błąd standardowy 0,269106 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 
 Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6] 

 

Z tabeli 5 wynika, że najlepiej dopasowany jest wykładniczy model trendu stopnia trzecie-
go. Z porównania wartości R2 z tabeli 5 z wartościami R2 z tabeli 2, tabeli 3 i tabeli 4 wynika, 
że wykładniczy model trendu stopnia trzeciego jest najlepiej dopasowanym modelem z opra-
cowanych i to na jego podstawie wyciągać należy wnioski dotyczące zmienności średnich cen 
w [zł/m2] nieruchomości gruntowych w Polsce w zadanym okresie. 
 

Tab. 6.  Parametry wykładniczego modelu trendu trzeciego stopnia dla średnich cen nieruchomości 
             gruntowych w Polsce w latach 2004-2016 
Tab. 6. Parameters of the exponential third trend model for average land prices  

  in Poland in 2004 - 2016 

Współczynniki:  

Przecięcie: 0,744454 

t 0,644295 

t2     -0,10394 

t3 0,005091 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 
 Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6] 
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Na podstawie tabeli 6 oszacowany został poniższy model ekonometryczny, który stanowi 
matematyczny opis zmienności średniej ceny (zł/m2) nieruchomości gruntowej w latach 2004-
2016: 

.t005091,0t10394,0t644295,0744454,0)Csln( 32 +−+=  (2) 

 
Graficzne przedstawienie dopasowania modelu do rzeczywistości zostało przedstawione na 

Rysunku 5.  

 

Rys. 4. Graficzne przedstawienie dopasowania oszacowanego ekonometrycznego wykładniczego mode-
lu trendu trzeciego stopnia dla średnich cen nieruchomości gruntowych w Polsce w latach 2004-2016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS [6] 

Fig. 4. Graphical representation of matching the estimated econometric exponential third degree trend 
model for average land prices in Poland in 2004-2016 

Source: Elaboration of the Author based on CSO reports [6]  
 
 

6. Prognoza 
 

Nieodłącznym następstwem oszacowania dobrego modelu ekonometrycznego jest progno-
zowanie przyszłych wartości zmiennej objaśnianej, w tym przypadku średniej ceny (zł/m2) 
nieruchomości gruntowej w Polsce w roku 2017.  

Raport GUS pt. „Obrót Nieruchomościami” zwyczajowo ukazuje się 31.10, a więc tego 
dnia 2018 roku będzie można zweryfikować poprawność prognozy. 

Model jednoznacznie wskazuje na dalszy, bardzo silny wzrost średniej ceny (zł/m2) nieru-
chomości gruntowej w Polsce w roku 2017.  

Na podstawie przedstawionej prognozy podmioty profesjonalne powinny zainteresować się 
inwestycją w nieruchomości gruntowe, ponieważ w krótkim czasie cena (wg modelu) wzro-
śnie prawie dwukrotnie. 
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Rys. 5. Prognoza dla średniej ceny (zł/m2) nieruchomości gruntowej w Polsce w roku 2017 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2] 

Fig. 5. Forecast for the average price (PLN/m2) of real estate in Poland in 2017 
Source: Elaboration of the Author based on [2] 

 
 
7. Wnioski 
 
• Zmienność średniej ceny za metr kwadratowy nieruchomości gruntowej w Polsce w latach 

2004-2016 da się przedstawić za pomocą modelu ekonometrycznego. 

• Dwa modele osiągnęły wymaganą wartość współczynnika determinacji co oznacza, że 
można by na ich podstawie przeprowadzić prognozowanie. 

• Zmienność średniej ceny za metr kwadratowy nieruchomości gruntowej w Polsce w latach 
2004-2016 najlepiej opisuje ekonometryczny model wykładniczy trzeciego stopnia. 

• Trend wskazuje, że ceny nieruchomości gruntowych w Polsce będą nadal rosnąć. 
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