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ANALIZA SEKTORA NIERUCHOMO¥CI
W POLSCE – MONITORING CEN

1. NIERUCHOMO¥CI MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE W POLSCE,
PROPORCJE, STRUKTURA SEKTORA, INSTYTUCJE1
(Wspóïautorami tego punktu sÈ Hanna Augustyniak, Jacek aszek i Krzysztof
Olszewski)
We wszystkich krajach rozwiniÚtych sektor nieruchomoĂci, w tym szczególnie
nieruchomoĂci mieszkaniowych, ze wzglÚdu na swojÈ wielkoĂÊ i peïnionÈ rolÚ spoïecznÈ, ma istotne znaczenie spoïeczne i gospodarcze (aszek, 2003). NieruchomoĂci sÈ traktowane najczÚĂciej jako kapitaï trwaïy, który generuje strumieñ usïug
konsumpcyjnych (mieszkania) lub o innym charakterze, jednak nie wszystkie kraje
wïÈczajÈ usïugi mieszkaniowe do rachunku PKB. Znaczenie gospodarcze sektora
nieruchomoĂci znajduje swoje odbicie w podstawowych wskaěnikach sektorowych
przedstawiajÈcych go na tle wielkoĂci mikro (podmioty i rynki), mezo (branĝe,
regiony) ibmakroekonomicznych (gospodarka i jej gïówne agregaty).
Sektor nieruchomoĂci komercyjnych, do których zaliczamy hotele, biura, magazyny oraz powierzchnie handlowo-usïugowe, stanowi wartoĂciowo zazwyczaj
20–40% sektora nieruchomoĂci mieszkaniowych.
Narodowy w znacznej mierze charakter sektora mieszkaniowego powoduje
zróĝnicowanie podstawowych wskaěników sektorowych w przekrojach miÚdzynarodowych, jednak zazwyczaj wyĝszy poziom PKB daje wiÚkszÈ jakoĂÊ i wartoĂÊ
1

Tekst opiera siÚ na rocznych i kwartalnych opracowaniach Narodowego Banku Polskiego zblat
2007–2012 dotyczÈcych sytuacji na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych i komercyjnych
wbPolsce.
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kapitaïu mieszkaniowego, co przekïada siÚ na wielkoĂÊ konsumpcji mieszkaniowej
mierzonej zazwyczaj poprzez wskaěniki sytuacji mieszkaniowej (np. zasób mieszkaniowy w relacji do ludnoĂci, wskaěniki iloĂci i jakoĂci zasobu, itp.).
Poniewaĝ w czÚĂci krajów w wyniku wieloletniego boomu mieszkaniowego zbudowano duĝo nowych mieszkañ, które znaczÈco poprawiïy sytuacjÚ mieszkaniowÈ,
a nastÚpnie wbwyniku kryzysu PKB w tych krajach obniĝyï siÚ, omawiana tendencja ulegïa przejĂciowemu odwróceniu. RegresjÚ uwzglÚdniajÈcÈ zjawisko ostatniego
boomu na rynku mieszkaniowym oraz odwrócenie krzywej prezentuje rysunek 1.
Relatywnie duĝe odchylenie poszczególnych krajów od tych tendencji w znacznym stopniu moĝna tïumaczyÊ narodowÈ politykÈ mieszkaniowÈ, czÚsto przyspieszajÈcÈ rozwój sektora kosztem pozostaïej gospodarki.
Rysunek 1. Zasób mieszkaniowy na 1000 ludnoĂci a PKB per capita (2005 r.)
w krajach UE
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Uwaga: uwzglÚdniono wszystkie kraje Unii Europejskiej.
½ródïo: Hypostat.

Omawiana zaleĝnoĂÊ dotyczy równieĝ sektora mieszkaniowego w Polsce. Sytuacja mieszkaniowa Polski, mimo ĝe znaczÈco sïabsza od przeciÚtnej w krajach UE,
jest adekwatna do poziomu rozwoju gospodarczego i wykazuje duĝe zróĝnicowanie
regionalne. Systematycznie poprawiaïa siÚ, zwïaszcza po 2002 r., na co gïówny
wpïyw miaïo budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i budowane systemem
gospodarczym wbmniejszych miastach i na wsi, oraz wielorodzinne budowane systemem deweloperskim wbmiastach najwiÚkszych.
W Polsce najlepsza sytuacja mieszkaniowa jest w najwiÚkszych miastach, gdzie
wbostatnich latach poprawiï siÚ standard mieszkaniowy, mierzony np. liczbÈ mieszkañ w zasobie na 1000 ludnoĂci, bÈdě liczbÈ metrów kwadratowych mieszkania
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wbzasobie przypadajÈcych na jednÈ osobÚ2. WiÚksza przeciÚtna powierzchnia uĝytkowa mieszkania w zasobie na wsi wiÈĝe siÚ z wystÚpujÈcym tam, niemal wyïÈcznie, budownictwem jednorodzinnym.
Rysunek 2. Zasób mieszkaniowy na 1000 ludnoĂci a PKB per capita (2010 r.)
wbkrajach UE
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Uwaga: uwzglÚdniono kraje EU-15 (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Wïochy).
½ródïo: Hypostat.

Rysunek 3. Liczba mieszkañ na 1000 ludnoĂci (2010 r.) w Europie
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* Europa Zachodnia – wybrane kraje, tj. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Wïochy, Holandia
ibHiszpania.
** LiczbÚ mieszkañ w Buïgarii znacznie zawyĝa kwalifikowanie jako mieszkañ nawet domków
letniskowych.
½ródïo: Hypostat.
2

Szerzej zob. Tendencje rozwoju rynków lokalnych – analiza porównawcza 16 miast wbPolsce oraz
Monografie 16 miast w Polsce, NBP (2012).
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Rysunek 4. Zasób mieszkaniowy na 1000 ludnoĂci w Polsce w latach 2002–2011
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½ródïo: GUS.

Rysunek 5. PrzeciÚtna powierzchnia uĝytkowa mieszkania w zasobie
wbPolsce w latach 2002–2011
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½ródïo: GUS.

WygasajÈce fundamentalne demograficzne czynniki popytu na mieszkania wskazujÈ, ĝe wbdïuĝszej perspektywie podstawowym czynnikiem decydujÈcym o popycie
mieszkaniowym bÚdÈ dochody gospodarstw domowych, a nowy punkt równowagi
sektorowej charakteryzowaÊ bÚdÈ niĝsze rozmiary budownictwa mieszkaniowego,
jego rosnÈcy standard i lepsze dopasowanie do potrzeb konsumentów. Powinno to
teĝ oddziaïywaÊ w kierunku ïagodzenia cykli mieszkaniowych, z których znaczÈca
czÚĂÊ bezpoĂrednio lub poĂrednio zwiÈzana byïa z czynnikami demograficznymi.
Mieszkania sÈ dobrami kapitaïochïonnymi i wielopokoleniowymi, a ich zasób
kumuluje siÚ przez dziesiÈtki lat. W konsekwencji wartoĂÊ mieszkaniowego ma127
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jÈtku trwaïego liczonego wbcenach rynkowych zazwyczaj przekracza poziom PKB.
WbPolsce w analizowanym okresie wystÈpiï znaczÈcy przyrost tej wartoĂci. Przyrost
ten dotyczyï najwiÚkszych miast, na obszarach których w drugiej poïowie dekady
wystÈpiïo zjawisko boomu kredytowego ib inflacji cen mieszkañ. W konsekwencji
rzeczowa struktura majÈtku mieszkaniowego, gdzie przewaĝa wieĂ i mniejsze miasta, róĝni siÚ znaczÈco od jego struktury wartoĂciowej. W 2010 r. majÈtek mieszkaniowy, szacowany w cenach rynkowych, prawie dwukrotnie przekraczaï poziom
PKB, a jego wartoĂÊ bezwzglÚdna w cenach bieĝÈcych ulegïa podwojeniu na przestrzeni dekady. Oznacza to, ĝe oszczÚdnoĂci gospodarstw domowych zakumulowane
wb majÈtku mieszkaniowym ponad dwukrotnie przekraczajÈ ich roczne dochody,
abprzyrost wydatków konsumpcyjnych w ciÈgu dekady zwiÈzany z oddziaïywaniem
efektu majÈtkowego byï znaczny (por. Georgieva i in., 2008).
Rysunek 6. PrzeciÚtna powierzchnia uĝytkowa mieszkania na osobÚ
wbzasobie wbPolsce w latach 2002–2011
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½ródïo: GUS.

Polski zasób mieszkaniowy to obecnie w gïównej mierze mieszkania wielorodzinne zlokalizowane w 16 miastach wojewódzkich i czÚĂci miast Ăredniej wielkoĂci
oraz domy jednorodzinne dominujÈce w maïych miastach i na wsi. TrwaïÈ tendencjÈ jest staïy przyrost udziaïu mieszkañ bÚdÈcych wïasnoĂciÈ osób fizycznych3.
Efektem stabilnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest staïy wzrost zasobu (por. rysunek 8). KonsekwencjÈ boomu cenowego w latach 2006–2008 byï szybki
wzrost majÈtku mieszkaniowego, a nastÚpnie jego stabilizacja i niewielki przyrost wbla3

IlekroÊ powoïujemy siÚ na 6 miast dotyczy to: Gdañska, odzi, Krakowa, Poznania, Warszawy ib Wrocïawia, odniesienie do 7 miast zawiera wymienione miasta oraz GdyniÚ, natomiast
10bmiast dotyczy: Biaïegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Lublina, Olsztyna, Opola, Rzeszowa, Szczecina, Zielonej Góry.
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tach nastÚpnych, wbtym w 2011 r. (por. rysunek 9). Silny wzrost gospodarczy oraz jednoczeĂnie wyhamowanie dynamiki cen mieszkañ po 2007 r. spowodowaïy, ĝe przyrost
wartoĂci majÈtku mieszkaniowego byï wolniejszy od przyrostu PKB i w konsekwencji
jego relacja do PKB zmniejszyïa siÚ z ponad 200 do okoïo 180% (por. rysunek 10).
Rysunek 7. Struktura zasobu mieszkaniowego wbPolsce wedïug form wïasnoĂci*
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co 2 lata.
½ródïo: NBP na podstawie GUS.

Rysunek 8. Zasób mieszkaniowy w Polsce w latach 2002–2011 (wbmln m kw.)
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½ródïo: GUS, PONT Info, Sekocenbud, NBP.
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Rysunek 9. MajÈtek mieszkaniowy w Polsce w latach 2002–2011 (w mld zï)
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½ródïo: GUS, PONT Info, Sekocenbud, NBP.

Rysunek 10. MajÈtek mieszkaniowy wbPolsce wbrelacji do PKB
w latach 2002–2011
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Udziaï nakïadów inwestycyjnych na budownictwo mieszkaniowe (wielorodzinne ibjednorodzinne w miastach i na wsi; por. rysunek 11) byï w mijajÈcej dekadzie
dosyÊ zmienny i zawieraï siÚ w granicach 1,4 do 2,4% PKB. Udziaï budownictwa
mieszkaniowego wbbudownictwie ogóïem wyniósï w 2011 r. okoïo 13% i podobnie,
jak caïy komponent budownictwa (programy infrastrukturalne), teĝ wykazywaï
silnÈ cyklicznoĂÊ, w tym w relacji do PKB.
Gïównym czynnikiem odpowiedzialnym za tÚ zmiennoĂÊ budownictwa mieszkaniowego byï cykliczny charakter najwiÚkszych rynków mieszkaniowych powiÈzany
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Rysunek 11. Nakïady inwestycyjne na budownictwo w Polsce w relacji
dobPKB w latach 2000–2011
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½ródïo: GUS.

z ogólnÈ koniunkturÈ gospodarczÈ. Spadek nakïadów w latach 2000–2004 zwiÈzany byï zbkonsekwencjami pierwszego cyklu i dekoniunktury na tych rynkach, ich
wzrost, poczÈwszy od 2006 r., to opóěniona reakcja na boom kredytowy i wchodzenie w kolejny cykl (aszek, 2003). Opisywany agregat inwestycji na budownictwo
mieszkaniowe jest sumÈ dwóch skïadników, których udziaïy liczone rzeczowo sÈ
zbliĝone do 50%: bardziej stabilnego, jakim sÈ nakïady na budownictwo jednorodzinne wykonywane w wiÚkszoĂci systemem gospodarczym oraz bardziej zmiennego, jakim jest wbgïównej mierze deweloperskie budownictwo wielorodzinne. To
pierwsze wystÚpuje gïównie na wsi oraz wbmaïych i Ărednich miastach i jest wraĝliwe zwïaszcza na ceny materiaïów budowlanych, to drugie dotyczy najwiÚkszych
miast i wpïyw na nie ma wiele czynników. Omawiany wskaěnik, oprócz pomiaru
nakïadów na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, pokazuje skalÚ oddziaïywania
sektora na PKB poprzez kanaï inwestycyjny. Jest ono w Polsce raczej niewielkie,
gdyĝ nawet cykle, wbktórych spadki produkcji w miastach bÚdÈ dochodziïy do 50%,
bÚdÈ skutkowaïy korektÈ PKB w granicach 1%, w dodatku rozïoĝonÈ na 2–3 lata.
Zb podobnego powodu skutki wahañ popytu mieszkaniowego nie sÈ rujnujÈce dla
sektora budowlanego, który ma moĝliwoĂÊ ich amortyzowania poprzez znacznie
wiÚksze, choÊ mniej zyskowne, zamówienia z sektora budownictwa ogólnego. Jednak dla takich krajów jak Irlandia czy Hiszpania, gdzie udziaï sektora w PKB
dochodziï do 15%, a udziaï zatrudnienia w tym sektorze byï znaczny, drastyczny
spadek rozmiarów budownictwa mieszkaniowego skutkowaï potÚĝnym wstrzÈsem
globalnego popytu, bezrobocia i PKB. DrugÈ stronÈ niskiego udziaïu inwestycji
mieszkaniowych wbPolsce jest niski poziom budownictwa mieszkaniowego i powolny postÚp wbzakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej ludnoĂci.
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Mieszkania, podobnie jak pozostaïe nieruchomoĂci, sÈ dobrami dïugowiecznymi
oraz drogimi w relacji do indywidualnych budĝetów gospodarstw domowych. Dlatego warunkiem obrotu mieszkaniami oraz inwestycji mieszkaniowych jest pïynny
rynek kredytów hipotecznych. Istotnym zjawiskiem, które wystÈpiïo w ostatniej
dekadzie, byï szybki rozwój sektora finansujÈcego nieruchomoĂci, zwïaszcza mieszkaniowe, co znalazïo swój wyraz we wzroĂcie portfeli kredytów mieszkaniowych zarówno w wielkoĂciach bezwzglÚdnych, jak teĝ odnoszonych do aktywów bankowych
czy PKB. W konsekwencji ich saldo osiÈgnÚïo pod koniec 2013 r. poziom ponad 20%
aktywów bankowych i PKB, i udziaï ten przejĂciowo ustabilizowaï siÚ. Wprawdzie wbrozwiniÚtych krajach UE oraz USA udziaï ten jest co najmniej dwukrotnie
wyĝszy, a w skrajnych przypadkach przekracza 100% PKB, ale system finansowy
uksztaïtowaï siÚ tam przed kilkudziesiÚcioma laty, byï wiÚc czas na stopniowÈ akumulacjÚ aktywów mieszkaniowych. Jak pokazujÈ doĂwiadczenia miÚdzynarodowe
zarówno wieloletnie jak teĝ najnowsze, zbyt szybki rozwój kredytów mieszkaniowych prowadzi z reguïy do powaĝnych problemów gospodarczych (ECB, 2003).
KonsekwencjÈ rosnÈcego zadïuĝenia mieszkaniowego jest wzrost udziaïu tego
zadïuĝenia wb relacji do wartoĂci rynkowej zasobu mieszkaniowego. W Polsce, ze
wzglÚdów historycznych, pomimo boomu i baniek na najwiÚkszych rynkach, relacja
ta jest nadal na niskim poziomie, co teoretycznie umoĝliwia finansowanie zbkredytów
zabezpieczonych hipotecznie nie tylko sektora mieszkaniowego, ale teĝ innej dziaïalnoĂci gospodarczej, gïównie maïych firm. Peïniejsze wykorzystanie tej moĝliwoĂci
wymagaïoby jednak wzmocnienia roli zabezpieczenia hipotecznego, które w Polsce
jest sïabe, zwïaszcza z uwagi na nieuregulowane sprawy eksmisji hipotecznej.
PatrzÈc na sytuacjÚ mieszkaniowÈ Polski, dominujÈcy model polityki mieszkaniowej (mieszkania prywatne) oraz modele biznesowe banków (niski udziaï kredytu korporacyjnego, duĝa pracochïonnoĂÊ kredytów konsumpcyjnych), nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe pomimo obecnych zawirowañ na rynkach finansowych udziaï
kredytów mieszkaniowych w aktywach sektora bankowego bÚdzie dalej wzrastaï,
absektor ten juĝ jest i bÚdzie w coraz wiÚkszym stopniu istotnym czynnikiem majÈcym wpïyw na stabilnoĂÊ sektora finansowego. Podstawowego znaczenia nabierze
wiÚc jakoĂÊ zabezpieczenia hipotecznego oraz jakoĂÊ wierzytelnoĂci hipotecznych.
BiorÈc pod uwagÚ doĂwiadczenia zwiÈzane z boomem kredytowym, jakoĂÊ tych
portfeli jest dziĂ zadowalajÈca.
Wyniki badañ GUS dotyczÈce budĝetów gospodarstw domowych spïacajÈcych
kredyty hipoteczne pokazujÈ, ĝe sÈ one Ărednio prawie dwukrotnie wyĝsze niĝ budĝety gospodarstw bez kredytu. Gospodarstwa o niĝszych dochodach bÚdÈ korzystaïy jak dotychczas ze wsparcia rodziny, dodatkowych dochodów z pracy za granicÈ
czy programów rzÈdowych.
Udziaï spïat kredytów w budĝetach gospodarstw domowych ksztaïtuje siÚ
wbostatnich latach na poziomie 16–18% dochodów i wykazuje niewielkÈ tendencjÚ
wzrostowÈ (por. rysunek 12). ZaleĝnoĂÊ ta dotyczy zarówno najwiÚkszych miast,
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jak teĝ pozostaïych miast wojewódzkich, przy czym dochody do dyspozycji w miastach najwiÚkszych sÈ znaczÈco wyĝsze. Wyĝsze kredyty odpowiadajÈ tutaj istotnie droĝszym mieszkaniom. AnalizujÈc informacje pochodzÈce z badañ budĝetów
gospodarstw domowych, a dotyczÈce wydatków zwiÈzanych z obsïugÈ kredytów
mieszkaniowych, naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe sÈ to wielkoĂci pochodzÈce z badañ reprezentujÈcych strukturÚ gospodarstw domowych w caïym kraju, a nie strukturÚ gospodarstw, które zaciÈgnÚïy kredyt mieszkaniowy. Moĝna wiÚc przypuszczaÊ, ĝe
dane te nie w peïni oddajÈ zjawiska zwiÈzane z boomem kredytowym ostatnich
lat. W szczególnoĂci zestawiajÈc relacje pierwszej spïaty kredytów mieszkaniowych
do spïaty aktualnej, biorÈc pod uwagÚ zmiany kursowe (kredyty walutowe), stopy
procentowe oraz uwzglÚdniajÈc rzeczywiste kryteria dochodowe, na podstawie których banki udzielaïy kredytów, moĝna sÈdziÊ, ĝe w wielu przypadkach udziaï ten
znaczÈco mógï przekraczaÊ poziom 50%, uznawany za alarmowy.

%

Rysunek 12. Spïata kredytu mieszkaniowego a dochody do dyspozycji GD
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DrugÈ istotnÈ grupÈ wydatków zwiÈzanych z mieszkaniem sÈ szeroko rozumiane koszty jego utrzymania. Agregat ten obejmuje zarówno wydatki na ogrzewanie
i energiÚ elektrycznÈ, jak teĝ na pokrywanie kosztów zwiÈzanych z zarzÈdzaniem
zasobem, wywozem Ămieci oraz bieĝÈcymi naprawami i eksploatacjÈ. Jest to agregat wewnÚtrznie zróĝnicowany, ze wzglÚdów technicznych oraz zwiÈzanych ze
stanem zasobów. Podobnie jak wydatki zwiÈzane z obsïugÈ kredytów, równieĝ
wydatki gospodarstw domowych zwiÈzane z utrzymaniem mieszkania byïy zróĝnicowane wbomawianych dwóch grupach miast. Wyĝszym bezwzglÚdnie wydatkom
wbnajwiÚkszych miastach odpowiadaï ich nieznacznie niĝszy udziaï w budĝetach,
co wynikaïo z wyĝszych dochodów mieszkañców najwiÚkszych miast. Generalnie
jednak, pomimo bezwzglÚdnego wzrostu, wydatki te w obydwu omawianych grupach wykazywaïy tendencjÚ spadkowÈ udziaïu w budĝetach, co byïo konsekwencjÈ
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szybszego wzrostu dochodów, ib ksztaïtowaïy siÚ w ostatnich latach na poziomie
17–20%, tj. bardzo zbliĝonym do wydatków zwiÈzanych z obsïugÈ kredytów mieszkaniowych.
Rysunek 13. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych spïacajÈcych
kredyt mieszkaniowy w latach 2005–2011
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½ródïo: GUS.

ReasumujÈc moĝna powiedzieÊ, ĝe wydatki mieszkaniowe tych gospodarstw domowych, które nabyïy wïasne mieszkania, w latach 2005–2008 ksztaïtowaïy siÚ na
poziomie nieznacznie poniĝej 40%, przy czym okoïo poïowa przypada na obsïugÚ
zadïuĝenia, a poïowa na wydatki zwiÈzane z mieszkaniem.
Polska przeĝyïa w ciÈgu ostatnich 20 lat radykalnÈ zmianÚ zwiÈzanÈ zbpostrzeganiem i finansowaniem mieszkañ. Z gospodarki, gdzie sektor mieszkaniowy byï
silnie reglamentowany, a caïkowite wydatki zwiÈzane z mieszkaniem nie przekraczaïy 10% budĝetów (w wielu przypadkach byïy znaczÈco niĝsze), nastÈpiïo przejĂcie do swobodnego wyboru formy zaspokajania potrzeb i proporcji rynkowych,
gdzie wydatki zwiÈzane zbmieszkaniem stanowiÈ istotnÈ czÚĂÊ budĝetu gospodarstwa.
Zmiany w finansowaniu mieszkañ w Polsce powodujÈ jednak nowe problemy.
Prawie 40% udziaï wydatków mieszkaniowych w przeciÚtnym budĝecie gospodarstwa domowego, zwïaszcza mïodego, oznacza wysokie ryzyko problemów w przypadku utraty pracy lub zdolnoĂci do jej wykonywania. ZakïadajÈc typowÈ dla mïodych maïĝeñstw sytuacjÚ, gdy obie osoby sÈ czynne zawodowo, utrata pracy przez
jednÈ z nich powoduje wzrost wydatków mieszkaniowych do poziomu 70–80%, co
musi powodowaÊ kïopoty ze spïatÈ kredytów. Problemy te moĝna ograniczyÊ tworzÈc, wzorem innych krajów, system ubezpieczeñ, budowany z pomocÈ pañstwa
ibczÚĂciowo przez pañstwo wspierany.

134

Problemy i poglÈdy

2. RYNEK NIERUCHOMO¥CI KOMERCYJNYCH W POLSCE4
NieruchomoĂci komercyjne (gïównie powierzchnie biurowe, handlowe oraz magazyny) sÈ budowane lub kupowane w celu wynajmowania ich innym podmiotom
i generowania zysku z czynszów. Na rynku nieruchomoĂci komercyjnych moĝna
wyodrÚbniÊ dwa rynki, na których zawierane sÈ transakcje pomiÚdzy uczestnikami
rynku. Na rynku obiektów sprzedawane sÈ nieruchomoĂci, natomiast na rynku
przestrzeni dokonywany jest wynajem powierzchni znajdujÈcych siÚ w tych nieruchomoĂciach. NajczÚĂciej uczestnikami rynku sÈ firmy z duĝym kapitaïem, dziaïajÈce na obszarze miÚdzynarodowym. W 2010 r. inwestorzy zagraniczni dokonali
ponad 90% wartoĂci transakcji w nieruchomoĂci (por. dane z raportu Cushman
& Wakefield, Marketbeat, Wiosna 2011). WartoĂÊ transakcji inwestycyjnych jest
wskaěnikiem aktywnoĂci inwestycyjnej na rynku nieruchomoĂci komercyjnych, natomiast stopa kapitalizacji (relacja czynszu do ceny) jest poĂrednim wskaěnikiem
ryzyka inwestowania. Im bardziej optymistyczni sÈ inwestorzy, tym mniejszÈ stopÚ
kapitalizacji akceptujÈ, to znaczy akceptujÈ zapïatÚ coraz wyĝszej ceny w relacji do
oczekiwanego dochodu z czynszów.
Wzrost aktywnoĂci inwestycyjnej, który przyczyniï siÚ do dynamicznego wzrostu podaĝy powierzchni komercyjnych (por. NBP 2012b; 2013a), moĝna podzieliÊ
na cztery gïówne fazy (por. rysunek 14):
Y powolny wzrost aktywnoĂci inwestycyjnej w latach przedakcesyjnych,
Y przyĂpieszenia inwestycji w latach bezpoĂrednio okoïoakcesyjnych, z najwyĝszym poziomem w 2006 r.,
Y spowolnienie aktywnoĂci inwestycyjnej w Polsce w latach 2007–2008, na skutek
nasilajÈcego siÚ kryzysu na rynku finansowym w wielu krajach, z najniĝszym
poziomem w 2009 r.,
Y ponowne oĝywienie inwestycji na rynku nieruchomoĂci komercyjnych w Polsce
trwajÈce od 2010 r.
Brakuje oficjalnych danych o wartoĂci zasobu nieruchomoĂci komercyjnych
wbPolsce, dlatego moĝna posïugiwaÊ siÚ tylko szacunkiem. WartoĂÊ zasobu nieruchomoĂci komercyjnych na koniec 2012 r. moĝna oszacowaÊ na okoïo 70 mld euro
lub okoïo 300 mld zï, co odpowiada prawie 19% PKB. Szacunek ten opiera siÚ na
publicznie dostÚpnych danych firm doradczych dotyczÈcych powierzchni, czynszów
oraz stopy kapitalizacji. DzielÈc roczny czynsz przez stopÚ kapitalizacji, moĝna
otrzymaÊ cenÚ metra kw. powierzchni komercyjnej danego typu. Gdy przemnoĝy
siÚ szacunkowÈ cenÚ poprzez powierzchniÚ zasobu na rynku, a potem zsumuje te
wartoĂci, otrzymuje siÚ szacunkowÈ wartoĂÊ caïego zasobu powierzchni biurowych,
4

Raport o sytuacji na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r.,
NBP oraz Raport o sytuacji na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
w 2012 r., NBP.
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handlowych oraz magazynów. ZauwaĝyÊ moĝna, ĝe wartoĂÊ nieruchomoĂci komercyjnych jest znacznie niĝsza niĝ wartoĂÊ nieruchomoĂci mieszkaniowych. ProporcjÚ
takÈ tïumaczy fakt, ĝe nieruchomoĂci mieszkaniowe istniejÈ od dziesiÚcioleci lub
nawet setek lat i stale przybywajÈ nowe inwestycje, natomiast nieruchomoĂci komercyjne zaczÚto budowaÊ w Polsce na duĝÈ skalÚ dopiero od 2000 r.
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Rysunek 14. WartoĂÊ transakcji inwestycyjnych w latach 1997–2012 (mld EUR)

Pozostałe

½ródïo: Comparables.pl

3. ½RÓDA DANYCH DO MODELOWANIA CEN NIERUCHOMO¥CI
(Wspóïautorem tego punktu jest Krzysztof Olszewski)
Na rynku nieruchomoĂci, zarówno w Polsce jak i na Ăwiecie, nie ma szczegóïowych danych o cenach, kosztach budowy, zyskach deweloperów, kosztach banku
etc. Problemem jest równieĝ heterogenicznoĂÊ mieszkañ sprzedawanych w danym
momencie oraz zmieniajÈce siÚ preferencje nabywców. WaĝnÈ sprawÈ jest fakt,
ĝe nadmiernie zagregowane dane prowadzÈ do zïych wniosków. W celu rozwiÈzania problemu danych NBP prowadzi badanie cen nieruchomoĂci5 mieszkaniowych
BaRN i nieruchomoĂci komercyjnych BaNK.
DostÚpnoĂÊ zbioru danych determinuje moĝliwoĂÊ stosowania wybranych metod
pomiaru dynamiki cen. Dla przykïadu, zastosowanie metod hedonicznych w konstrukcji indeksów cen, które sÈ uznawane za najlepsze metody pomiaru tendencji
cenowych, wymaga dostÚpu do baz danych o szerokim zakresie informacji. Poza
informacjÈ o poziomie ceny danej nieruchomoĂci niezbÚdne sÈ tu zmienne opisujÈce
5

Badanie cen nieruchomoĂci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. o symbolu
1.26.09(78) jest prowadzone przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu
Badañ Statystyki Publicznej.
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jej atrybuty fizyczne, lokalizacyjne i sÈsiedztwa. Te ostatnie czÚsto tworzone sÈ
specjalnie na potrzeby estymacji modeli hedonicznych rynku mieszkaniowego i najczÚĂciej pochodzÈ z innych ěródeï niĝ baza danych o nieruchomoĂciach. W ostatnich
latach szczególne zastosowanie znalazïy na tym polu m.in. systemy informacji geograficznej, tzw. systemy GIS (Geographic Information System), które umoĝliwiajÈ
dokïadne okreĂlenie róĝnorodnych parametrów lokalizacji danej nieruchomoĂci.
Zróĝnicowanie baz danych zawierajÈcych informacjÚ o nieruchomoĂciach wynika z potrzeb, dla których byïy one tworzone, a ich wykorzystanie do pomiaru
dynamiki cen jest najczÚĂciej wtórne.
Dla celów sygnalnej analizy i monitoringu tendencji cenowych w zaleĝnoĂci od
kraju, w praktyce wykorzystywane sÈ bardzo róĝne ěródïa informacji o nieruchomoĂciach mieszkaniowych. RóĝniÈ siÚ one nie tylko zakresem zmiennych, ale takĝe
czÚstotliwoĂciÈ gromadzenia obserwacji i pochodzeniem informacji pierwotnej. Zazwyczaj gromadzone informacje moĝna podzieliÊ wedïug miejsca ich pochodzenia
na (aszek, Widïak, 2008):
Y akty notarialne,
Y biura poĂrednictwa w obrocie nieruchomoĂciami,
Y statystyka podatkowa,
Y bazy danych zwiÈzane z powszechnÈ taksacjÈ nieruchomoĂci,
Y dane gromadzone przez system bankowy,
Y wyceny i badania indywidualne.
W wiÚkszoĂci krajów akt zakupu nieruchomoĂci musi mieÊ formÚ umowy sporzÈdzonej przed notariuszem. Akty notarialne sÈ gromadzone w biurach notarialnych
oraz organach podatkowych. Niejednokrotnie na bazie informacji pochodzÈcych zbaktów notarialnych tworzone sÈ i udostÚpniane bazy danych o rynku nieruchomoĂci. W
Polsce badanie takie prowadzi GUS. Niestety, informacja pozyskiwana w tym badaniu
jest bardzo ograniczona (m.in. brak transakcji spóïdzielczym wïasnoĂciowym prawem
do lokalu) i jest niewystarczajÈca do prowadzenia gïÚbszych analiz (wykorzystujÈcych np. modelowanie hedoniczne czy stratyfikacjÚ). W teorii bazy danych opierajÈce
siÚ na aktach notarialnych powinny byÊ najlepszym ěródïem informacji rynkowej.
Praktyka pokazuje, ĝe nie zawsze zawierajÈ one wystarczajÈcÈ liczbÚ niezbÚdnych
informacji o nieruchomoĂciach, opóěnienia w gromadzeniu danych sÈ znaczne, a sam
dostÚp do danych indywidualnych jest czÚsto utrudniony. Ponadto dane dotyczÈce
ceny bywajÈ czasem zaniĝane ze wzglÚdów podatkowych. Mimo powyĝszych obciÈĝeñ dane z aktów notarialnych sÈ najpopularniejszym ěródem wykorzystywanym
do pomiaru dynamiki cen mieszkañ na Ăwiecie, takĝe z uwagi na fakt, ĝe w przeciwieñstwie do róĝnego typu danych ofertowych odzwierciedlajÈ rzeczywiste tendencje
cenowe. Stosunkowo dobrze oceniane w procesie monitorowania sytuacji rynkowej
sÈ dane sporzÈdzane wbbiurach poĂrednictwa w obrocie nieruchomoĂciami. Dane te
sÈ czÚsto wykorzystywane wb procesie szacowania empirycznych modeli hedonicznych cen mieszkañ, szczególnie wbkrajach, wbktórych wĂród poĂredników funkcjonuje
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tzw.b system MLS (Multiple Listing System, tj. oferty na wyïÈcznoĂÊ). System ten
dziÚki zaangaĝowaniu wielu uczestników jednoczeĂnie pozwala gromadziÊ dokïadne ibwiarygodne opisy nieruchomoĂci. Bazy te dotyczÈ przede wszystkim mieszkañ
zbrynku wtórnego ibgromadzÈ zarówno dane ofertowe, jak i transakcyjne. Wydaje siÚ,
ĝe dane te mogÈ wykazywaÊ pewne bïÚdy ze wzglÚdu na skïonnoĂÊ klientów i poĂredników do zawyĝania bÈdě zaniĝania cen. Jak juĝ wspomniano, stosunkowo szeroki
zakres informacji dostÚpnej w tych bazach danych sprawia, ĝe wykorzystuje siÚ je do
modelowania hedonicznego cen mieszkañ. Przykïadem sÈ popularne indeksy wbUSA
(NAR Median Value of Existing Homes), Wielkiej Brytanii (Hometrack, Rightmove),
Wïoszech (trzy rodzaje wskaěników, m.in. National Index of House Prices), Austrii
(Indeks Banku Centralnego Austrii) i Kanadzie (Index of Average Resale Housing
Price). W Polsce systemy typu MLS majÈ raczej lokalny charakter i sÈ powiÈzane ze
stowarzyszeniami zawodowymi poĂredników w obrocie nieruchomoĂci. Standaryzacja tych baz i ich szersze udostÚpnienie badaczom umoĝliwiïyby powstanie dobrego
ěródïa danych obrynku mieszkaniowym.
W niektórych krajach wykorzystuje siÚ teĝ dane gromadzone na potrzeby statystyki podatkowej lub w systemach katastralnych (tam gdzie one istniejÈ i sïuĝÈ powszechnej taksacji nieruchomoĂci). Funkcja podatkowa, inaczej taksacyjna, wiÈĝe
siÚ z gromadzeniem danych o cenach transakcyjnych nieruchomoĂci, a takĝe z aktualizacjÈ wartoĂci nieruchomoĂci dla celów podatkowych. Funkcja ta wymaga wiÚc
okresowego okreĂlania wartoĂci wszystkich nieruchomoĂci, co zwykle dokonywane
jest w znacznych odstÚpach czasu (raz do roku lub co kilka lat, jak np. w Australii).
System katastralny speïniajÈcy funkcjÚ podatkowÈ moĝe byÊ zatem akceptowalnym
ěródïem informacji o cenie i wartoĂci nieruchomoĂci, w tym mieszkaniowych. Dane
pochodzÈcych z wycen czy np. z automatycznej waluacji nieruchomoĂci sÈ wykorzystywane do oceny dynamiki cen mieszkañ.
Coraz powszechniejszym ěródïem danych o cenach i cechach nieruchomoĂci
sÈ informacje gromadzone w systemie bankowym; najczÚĂciej pochodzÈ one z wycen bankowych. W krajach o gospodarce rynkowej wiÚkszoĂÊ transakcji zarówno
na rynku wtórnym, jak teĝ pierwotnym, przeprowadza siÚ na podstawie kredytu
bankowego. W systemie bankowym, w sposób scentralizowany bÈdě indywidualnie
przez kaĝdy z banków, gromadzi siÚ wiÚc szeroki zakres informacji o transakcjach
mieszkaniowych. Dodatkowo dla potrzeb wyceny bankowej sporzÈdza siÚ szczegóïowÈ dokumentacjÚ nieruchomoĂci, która jest elementem operatu i jest przechowywana czÚsto w postaci elektronicznej. IstniejÈ dwa problemy zwiÈzane z wykorzystaniem tego typu danych do pomiaru tendencji cenowych. Po pierwsze dane
te pochodzÈ zbwycen i nie sÈ cenami w sensie rynkowym. BïÚdy szacunku wycen
mogÈ wynikaÊ ze stosowanych metod, subiektywizmu oceny rzeczoznawcy majÈtkowego, czy teĝ z opóěnieñ zwiÈzanych z percepcjÈ rzeczywistoĂci przez ekspertów
(rzeczoznawcy majÈtkowi czÚsto nie nadÈĝajÈ za dynamicznymi zmianami cen zawyĝajÈc lub zaniĝajÈc wyceny). Drugim problemem jest dostÚp do tych informacji
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wynikajÈcy ze sposobu, w jaki sÈ one gromadzone w caïym systemie bankowym.
Wbprzypadku baz scentralizowanych okreĂlony jest standard gromadzenia danych,
co uïatwia wykorzystanie danych. Powszechnie znany indeks amerykañskiego rynku mieszkaniowego – OFHEO House Price Index – jest przykïadem wykorzystania
tego typu ěródeï informacji. W USA scentralizowane instytucje, znane jako Fannie
Mae (Federal National Mortgage Association) i Fredie Mac (Federal Home Loan
Mortgage Corporation), skupiajÈ znacznÈ czÚĂÊ portfeli hipotecznych ibdziÚki temu
gromadzÈ i upowszechniajÈ informacje dotyczÈce tendencji cenowych w omawianym sektorze. W Polsce próbÈ stworzenia podobnego systemu jest System Analiz
ibMonitorowania Rynku Obrotu NieruchomoĂciami (AMRON), który powstaje zbinicjatywy ZwiÈzku Banków Polskich.
UïomnoĂci oficjalnej statystyki rynku mieszkañ naszego kraju przyczyniïy siÚ
do rozwoju firm prywatnych lub instytucji pañstwowych prowadzÈcych analizy
rynku mieszkaniowego na podstawie samodzielnie tworzonych przez nie baz danych. NaleĝÈ do nich mieszkaniowe portale internetowe oraz firmy, fundacje i stowarzyszenia zawodowe podmiotów dziaïajÈcych na rynku, ĝywo zainteresowane
analizami tego rynku, w tym tendencjami cenowymi. SÈ to: deweloperzy, poĂrednicy, rzeczoznawcy majÈtkowi, notariusze, firmy konsultingowe, instytuty uczelni
wyĝszych i analityczno-badawcze (np. REAS, Krakowski Instytut NieruchomoĂci
czy Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego).
Bazy te majÈ czÚsto lokalny charakter i nie sÈ chÚtnie udostÚpniane podmiotom
trzecim. CzÚsto teĝ badania tego typu sÈ fragmentaryczne i obejmujÈ tylko wybrane segmenty rynku.
Z punktu widzenia analizy ostroĝnoĂciowej na rynku nieruchomoĂci komercyjnych interesujÈce sÈ takie informacje jak cena transakcyjna nieruchomoĂci i czynsze oraz dane dotyczÈce ich finansowania. Pod aspektem analizy wpïywu nieruchomoĂci na gospodarkÚ waĝnymi wskaěnikami sÈ czynsze ofertowe oraz transakcyjne,
które pokazujÈ relacje podaĝy do popytu oraz pomagajÈ wychwyciÊ ewentualne
napiÚcia na rynku. Na przykïad podczas boomu czynsze ofertowe bÚdÈ znacznie
przewyĝszaïy obowiÈzujÈce w danym momencie czynsze transakcyjne. Natomiast
gdy popyt bÚdzie spowalniaï, wïaĂciciele bÚdÈ próbowali pozyskaÊ klientów oferujÈc
im czynsze niĝsze niĝ pïacÈ obecni najemcy, którzy mogÈ mieÊ podpisane dïugoletnie kontrakty najmu. WysokoĂÊ czynszów oraz stopa pustostanów ma natomiast
bezpoĂrednie przeïoĝenie na cenÚ jakÈ sprzedajÈcy moĝe uzyskaÊ oraz na moĝliwoĂÊ
obsïugi kredytu lub innego dïugu (dywidendy dla udziaïowców funduszu inwestycyjnego etc.) zaciÈgniÚtego w celu sfinansowania transakcji.
Wszelkie problemy z pozyskaniem danych oraz ich jasnÈ charakterystykÈ,
przedstawione w poprzednim rozdziale o nieruchomoĂciach mieszkaniowych, dotyczÈ równieĝ danych z rynku nieruchomoĂci komercyjnych. Danych o transakcjach
sprzedaĝy nieruchomoĂci jest niewiele, czÚsto mamy do czynienia z podmiotami
miÚdzynarodowymi, a celem transakcji nie jest konkretny budynek, ale spóïka
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docelowa. Z tego powodu jedynie nielicznÈ czÚĂÊ transakcji moĝna wychwyciÊ na
podstawie aktów notarialnych i danych pozyskanych z RCiWN. Wbprzypadku transakcji kupna–sprzedaĝy wykorzystuje siÚ dane pochodzÈce od firm zbierajÈcych te
dane lub pochodzÈce z prasy biznesowej. Natomiast profesjonalne firmy doradcze
podajÈ zbiorcze informacje dotyczÈce wartoĂci transakcji inwestycyjnych wb poszczególnych segmentach nieruchomoĂci komercyjnych.
Dane dotyczÈce ofertowych czynszów moĝna znaleěÊ na stronach internetowych
poĂredników w obrocie nieruchomoĂciami oraz firm doradczych na tym rynku.
Bardziej szczegóïowe dane, zwïaszcza dotyczÈce czynszów transakcyjnych, pozyskiwane sÈ zazwyczaj w ramach programów badawczych.
Opis budynku, jego lokalizacja i inne cenotwórcze i czynszotwórcze cechy moĝna znaleěÊ zarówno na stronach wïaĂcicieli, w ramach ofert wynajmu, lub w katalogach firm doradczych dziaïajÈcych na rynku nieruchomoĂci komercyjnych.
Szczegóïowy opis ěródeï danych stosowanych w róĝnych instytucjach miÚdzynarodowych zawiera artykuï Olszewskiego (2012), natomiast szczegóïowy opis metodologii stosowanej w NBP moĝna znaleěÊ w raportach rocznych oraz kwartalnych
NBP (2011a; 2012b; 2013a).

4. CENY MIESZKA I ICH SPECYFIKA.
MECHANIZM USTALANIA CEN – HIPOTEZA HEDONICZNA
4.1. Wprowadzenie
Specyficzny charakter mieszkania jako dobra sprawia, ĝe rynkowy sektor
mieszkaniowy rzÈdzi siÚ szczególnymi prawami, a badacze tego rynku poszukujÈ
niestandardowych modeli teoretycznych i empirycznych sïuĝÈcych do jego opisania. NieprzejrzystoĂÊ rynków nieruchomoĂci i problemy z pozyskiwaniem danych
sprawiajÈ, ĝe w wielu krajach, w tym takĝe w Polsce, brak jest zarówno podstawowych jak i bardziej zaawansowanych badañ empirycznych tego rynku. PotÚguje
to jego naturalnÈ nieefektywnoĂÊ. Badania cen, bÚdÈcych gïównym wskaěnikiem
sytuacji rynkowej, sÈ niezbÚdne dla poprawy transparentnoĂci rynku, a przez to
jego efektywnoĂci. Monitorowanie cen mieszkañ jest znacznie utrudnione po pierwsze zbuwagi na indywidualny i zazwyczaj poufny charakter transakcji, a po drugie
przez niejednorodnoĂÊ dobra mieszkaniowego. Ta ostatnia cecha wyróĝnia nieruchomoĂci spoĂród innych aktywów i, wraz z róĝnorodnoĂciÈ gustów i preferencji nabywców, jest przyczynÈ zróĝnicowania cen mieszkañ na rynku lokalnym. Zarówno
podstawowy monitoring, odzwierciedlajÈcy sytuacjÚ na rynku, jak i inne badania
empiryczne, wtórnie wykorzystujÈce wskaěniki cen mieszkañ, powinny uwzglÚdniaÊ zróĝnicowanie dóbr mieszkaniowych i ich cen. Zrozumienie mechanizmów
powstawania rynkowych cen mieszkañ oraz odpowiednia ich kwantyfikacja majÈ
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wiÚc zasadnicze znaczenie. Nie da siÚ prowadziÊ bardziej zaawansowanych badañ
bez wejrzenia w naturÚ prostych zjawisk obserwowanych na co dzieñ.

4.2. Ceny mieszkañ i ich specyfika
MówiÈc o cenie mieszkañ trudno odnosiÊ siÚ do jednego poziomu cen. Moĝna mówiÊ o pewnym przedziale cen mieszkañ, ale zawsze wymaga to dokïadnego okreĂlenia
analizowanego segmentu mieszkañ, a czÚsto rozpiÚtoĂÊ zakresu cen nadal pozostaje
znaczÈca. Zjawisko to wynika z najwaĝniejszej specyfiki dobra ekonomicznego jakim
jest mieszkanie, a mianowicie jego róĝnorodnoĂci. Przez róĝnorodnoĂÊ lub heterogenicznoĂÊ dobra mieszkaniowego rozumiemy fakt, ĝe w praktyce nie istniejÈ dwie
identyczne nieruchomoĂci mieszkaniowe. Fakt ten wspóïdeterminuje (wraz z takimi
cechami jak staïoĂÊ nieruchomoĂci w miejscu, trwaïoĂÊ w czasie, niepodzielnoĂÊ, wysoka kapitaïochïonnoĂÊ, niska pïynnoĂÊ inwestycji mieszkaniowych, dwoista natura
funkcji mieszkania itd., por. m.in. Kucharska-Stasiak, 2002, Bryx, 2007) specyfikÚ
funkcjonowania rynku mieszkaniowego. HeterogenicznoĂÊ mieszkania sprawiïa, ĝe
badajÈc ceny mieszkañ, zaczÚto postrzegaÊ nieruchomoĂÊ mieszkaniowÈ jako koszyk
(wiÈzkÚ) cech (atrybutów) mieszkaniowych, tj. powierzchni, liczby pokoi, liczby ïazienek, ale teĝ skïadu socjalnego osiedla, dostÚpu do komunikacji miejskiej, zieleni,
odlegïoĂci do kin i teatrów, stopy zwrotu z inwestycji wb dane mieszkanie, ryzyka
pïynnoĂci itd. Trzeba podkreĂliÊ, ĝe zróĝnicowanie mieszkañ odnosi siÚ nie tylko do
cech fizycznych mieszkania, ale takĝe do cech ekonomicznych i spoïecznych, wynikajÈcych z jego lokalizacji. RóĝnorodnoĂÊ mieszkañ powoduje wiÚc zróĝnicowanie ich
cen, a tym samym sprawia powaĝne trudnoĂci przy okreĂlaniu wartoĂci nieruchomoĂci i wpïywa na funkcjonowanie caïego rynku.
W teorii ekonomii formalna hipoteza dotyczÈca róĝnorodnoĂci cen dóbr zróĝnicowanych zostaïa postawiona przez Lancastera (1966) i jest znana jako hipoteza
hedoniczna. Jej tïumaczenie brzmi: dobra zróĝnicowane sÈ agregatami charakterystyk, a podstawÈ wyborów ekonomicznych sÈ wïaĂnie te charakterystyki, a nie dobra
same w sobie. Rosen (1974), przyjmujÈc tÚ hipotezÚ jako sïusznÈ, podaje formalny
opis wyborów dokonywanych przez konsumenta i producenta oraz stanu równowagi na rynkach dóbr zróĝnicowanych.
AnalizujÈc ceny mieszkañ, czÚsto intuicyjnie stawiamy hipotezÚ hedonicznÈ.
Wbzastosowaniach praktycznych przybiera to formÚ stosowania modeli ekonometrycznych, w których cena mieszkania objaĂniana jest wieloma atrybutami mieszkaniowymi. Modele tego typu majÈ róĝne zastosowania, poczynajÈc od wyceny nieruchomoĂci, poprzez wycenÚ walorów Ărodowiska naturalnego i tworzonego przez
czïowieka, do tworzenia wiarygodnych wskaěników cen mieszkañ, tj. takich, które
uwzglÚdniajÈ róĝnice jakoĂci porównywanych jednostek mieszkaniowych. Wbobszarze dziaïalnoĂci bankowej podejĂcie zakïadajÈce prawdziwoĂÊ hipotezy hedonicznej
jest coraz czÚĂciej stosowane przez tzw. modele hedoniczne. Modele te bowiem
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mogÈ sïuĝyÊ zarówno szacunkom wartoĂci zabezpieczenia portfeli kredytowych
banku, przez automatycznÈ wycenÚ nieruchomoĂci stanowiÈcych to zabezpieczenie,
jak i do monitorowania ogólnego poziomu zmiany cen na rynku mieszkaniowym.
To ostatnie zastosowanie wiÈĝe siÚ z konstrukcjÈ tzw. hedonicznych indeksów cen
mieszkañ, a jego przykïad pokazano w punkcie 4.5 niniejszego opracowania. Coraz
czÚstsze, intuicyjne stosowanie hipotezy hedonicznej w zastosowaniach praktycznych domaga siÚ jej sformalizowania przez przedstawienie modelu teoretycznego,
co jest celem niniejszego artykuïu.

4.3. Mechanizm ustalania cen na rynku mieszkaniowym
– model hedoniczny
Jak zaznaczono wczeĂniej, poczÈtki analizy rynków dóbr zróĝnicowanych siÚgajÈ prac Lancastera, które, w odróĝnieniu od ekonomii klasycznej kïadÈcej nacisk
na iloĂÊ i cenÚ dobra, zajmuje siÚ wyborami dotyczÈcymi nie tyle iloĂci co jakoĂci
dobra; zróĝnicowaniem tej jakoĂci i jej ceny. Lancaster (1966; 1971), alternatywnie
do uĝytecznoĂci ordynarnej, prezentuje podejĂcie utylitarystyczne, twierdzÈc, ĝe
wybory jakoĂci dóbr, a nie ich iloĂci, sÈ czÚste w rozbudowanych, nowoczesnych
gospodarkach. Model teoretyczny proponowany przez Lancastera róĝni siÚ od klasycznej teorii konsumenta przede wszystkim zaïoĝeniem, ĝe przedmiotem uĝytecznoĂci konsumenta nie jest wyïÈcznie dobro jako takie, lecz jego cechy (wïaĂciwoĂci,
charakterystyki, atrybuty). Miara uĝytecznoĂci dla konsumenta powinna byÊ wiÚc
zaleĝna od charakterystyk dobra, ich iloĂci i ukrytych cen, a nie od iloĂci ib ceny
dobra heterogenicznego per se. Hipoteza sformuïowana wprost przez Lancastera,
a wykorzystywana juĝ wczeĂniej w badaniach empirycznych, nazywana jest hipotezÈ hedonicznÈ. Rozwaĝania Lancastera dotyczyïy jedynie zachowañ konsumenta.
Sherwin Rosen (1974) zaproponowaï kompleksowe, modelowe ujÚcie funkcjonowania rynków dóbr zróĝnicowanych. Model Rosena przedstawia schemat dziaïania obydwu stron rynku – konsumenta i producenta, abtakĝe warunki równowagi
rynkowej. Model ten daï teoretyczne podstawy empirycznej analizie hedonicznej.
Zostanie omówiony z zachowaniem oryginalnej notacji jego autora.

4.4. Zaïoĝenia i oznaczenia
W modelu rozpatrywane jest dobro heterogeniczne, które jest rozumiane jako
zbiór (koszyk, wiÈzka) pewnych cech. Dlatego dobro to okreĂlone jest wektorem n
charakterystyk oznaczonych literÈ z:
z = (z1, z2, ..., zn),
gdzie: zi oznacza i-tÈ charakterystykÚ dobra.
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Dla uïatwienia prezentacji modelu zaïóĝmy, ĝe charakterystyki sÈ traktowane
jako „dobra” – przyrosty krañcowe cech sÈ pozytywnie oceniane przez konsumenta.
Na rynku dobra zróĝnicowanego panujÈ warunki wolnej konkurencji, zarówno
po stronie popytu, jak i podaĝy mamy wielu konsumentów i producentów. Oznacza
to przede wszystkim, ĝe ani pojedynczy konsument ani producent nie majÈ wpïywu
na cenÚ dobra i sÈ jej biorcami. Ceny hedoniczne sÈ definiowane przez domniemane
(ukryte, uwikïane, domyĂlne, dopowiedziane, implikowane – implicit prices) ceny
charakterystyk rozpatrywanego dobra zróĝnicowanego i nie sÈ one bezpoĂrednio
obserwowane na rynku (tak jak nie istniejÈ rynki cech). Ceny charakterystyk sÈ
ujawniane na rynku w sposób poĂredni poprzez obserwowane ceny róĝnych wariantów dobra zróĝnicowanego i odpowiadajÈce kaĝdemu wariantowi dobra iloĂci charakterystyk zi.
Na rynku jest wiele rodzajów (wariantów) dobra zróĝnicowanego, dlatego wybór
miÚdzy róĝnymi kombinacjami z moĝna okreĂliÊ jako ciÈgïy (kaĝda kombinacja cech
jest moĝliwa i dostÚpna na rynku). Zaïoĝenie to umoĝliwia operowanie wielkoĂciami krañcowymi w modelu. Aby uniknÈÊ konsekwencji pïynÈcych z teorii dóbr kapitaïowych zakïadamy, ĝe nie istnieje rynek wtórny dóbr heterogenicznych, abwiÚc
dobra te sÈ wyïÈcznie dobrami konsumpcyjnymi.
Rynek dobra zróĝnicowanego jest przedstawiany w ukïadzie wielowymiarowej
przestrzeni wyznaczonej przez charakterystyki tego dobra i jego cenÚ caïkowitÈ. Na
rynku jest wielu agentów zarówno po stronie popytu jak i podaĝy. Rynek jest wbrównowadze, jeĂli kaĝdy z producentów i konsumentów osiÈga swoje optimum przy
decyzjach maksymalizujÈcych uĝytecznoĂÊ i zysk. Przez analogiÚ do modeli przestrzennych moĝna to sobie wyobraziÊ w ten sposób, ĝe kaĝda oferta sprzedaĝy mieszkania opisanego w przestrzeni charakterystyk z znajduje swego nabywcÚ. Funkcja
hedoniczna cen jest zbiorem cen odzwierciedlajÈcych tego typu równowagÚ na rynku
i jest analogiem do poziomu ceny równowagi w modelach klasycznych. A zatem wartoĂci funkcji hedonicznej to ceny róĝnych wariantów dobra zróĝnicowanego, które
wyrównujÈ róĝnice jakoĂci pomiÚdzy wariantami dobra. Funkcja hedoniczna cen jest
zdeterminowana przez kilka warunków prowadzÈcych rynek do równowagi:
1. Liczba dóbr zaproponowanych przez sprzedawców jest w kaĝdym punkcie przestrzeni równa liczbie zgïaszanego zapotrzebowania w tym punkcie.
2. Decyzje konsumentów i producentów speïniajÈ warunki maksymalizacji w zakresie iloĂci i lokacji na pïaszczyěnie, oznacza to, ĝe ceny hedoniczne odzwierciedlajÈ doskonaïe dopasowanie nabywców i sprzedawców.
3. Nikt nie moĝe poprawiÊ swego poïoĝenia.
4. Wszystkie punkty optimum sÈ moĝliwe do osiÈgniÚcia.
5. Ceny oczyszczajÈce rynek sÈ uwarunkowane gustami konsumentów i kosztami
produkcji.
FunkcjÚ hedonicznÈ odzwierciedlajÈcÈ ceny zróĝnicowanego dobra zapisujemy
jako:
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p(z) = p(z1, z2, ..., zn)

(2)

Jak pisze Rosen, p(z) jest wynikiem poszukiwañ produktów przez nabywców
i porównywania przez nich cech i cen dóbr zróĝnicowanych. Odzwierciedla ona
minimalnÈ cenÚ danego zestawu charakterystyk. JeĂli bowiem dwóch producentów
oferuje dwa identyczne pod wzglÚdem zestawu cech dobra, ale ich ceny ofertowe
róĝniÈ siÚ, to wiadomo, ĝe nabywca wybierze dobro o niĝszej cenie. Funkcja hedoniczna jest wynikiem dopasowania sprzedawców i nabywców tak samo wyceniajÈcych dobro heterogeniczne o okreĂlonych cechach. Funkcja ta odzwierciedla zatem
ceny równowaĝÈce rynek dóbr heterogenicznych. Moĝna jÈ oszacowaÊ na podstawie obserwacji transakcji dokonanych na rynkach dóbr zróĝnicowanych. PrzyjÚcie
dodatkowych zaïoĝeñ determinuje ksztaït funkcji hedonicznej (por. m.in. Rosen,
1974; Day, 2001; Sheppard, 1999; Nesheim, 2002).

4.5. Strona popytowa
Zaïóĝmy, ĝe konsument nabywa tylko jedno dobro zróĝnicowane o okreĂlonej jakoĂci zdeterminowanej konkretnymi wartoĂciami wektora charakterystyk z. Przyjmijmy ĂciĂle wklÚsïÈ i dwukrotnie róĝniczkowalnÈ funkcjÚ uĝytecznoĂci:
U(z, x, a)

(3)

gdzie:
x oznacza pozostaïe konsumowane dobra,
a jest parametrem funkcji uĝytecznoĂci okreĂlajÈcym gusta kaĝdego z konsumentów.
Dla uïatwienia dalszych rozwaĝañ przyjmijmy, ĝe cena pozostaïych dóbr x wynosib1 (x jest numeraire, czyli dobrem za pomocÈ którego wyznacza siÚ ceny innych
dóbr). Tak jak w klasycznej analizie mikroekonomicznej, przyjmujemy, ĝe konsument dÈĝy do maksymalizacji swojej uĝytecznoĂci majÈc ograniczenie jedynie
wbpoziomie dochodu y, którym dysponuje. Poniewaĝ konsument caïy swój dochód
y przeznacza na dobro zróĝnicowane z o cenie p(z) oraz na pozostaïe dobra x, jego
ograniczenie budĝetowe zapisujemy nastÚpujÈco:
y = x + p(z)

(4)

RozwiÈzujÈc zadanie optymalizacyjne otrzymujemy warunek wyboru konsumenta:

2U
2p
2z i
=
2U
2z i
2x

144

(5)

Problemy i poglÈdy

Funkcja 2p jest funkcjÈ domniemanej ceny charakterystyki pzi (implicit price
2z i
function); domniemanÈ, gdyĝ rynek charakterystyki zi w rzeczywistoĂci nie istnieje
i ceny tej charakterystyki nie sÈ bezpoĂrednio obserwowane.
Dla zilustrowania warunku zapisanego równaniem (5) Rosen zdefiniowaï specjalnÈ funkcjÚ Ƨ(z; u, y), którÈ nazwaï funkcjÈ ceny (wartoĂci) oferowanej przez
nabywcÚ (bid / value function), zwana dalej funkcjÈ ceny nabywcy. Nachylenie funkcjibƧ jest okreĂlone przez stosunek uĝytecznoĂci krañcowych danej cechy zi i dobra
x, przy ustalonej wartoĂci uĝytecznoĂci oraz dochodu (tak jak wyraĝa to wzór (5)).
Stosunek wyraĝony równaniem (5), a wiÚc pierwsza czÈstkowa pochodna funkcji ceny nabywcy Ƨ, jest równy co do wartoĂci bezwzglÚdnej krañcowej stopie substytucji pomiÚdzy cechÈ zi oraz pieniÈdzem (x jest numeraire). Pochodna funkcji
ceny nabywcy informuje, ile pieniÚdzy (dobra x) konsument chciaïby poĂwiÚciÊ na
rzecz pozyskania dodatkowej, krañcowej iloĂci cechy zi. Innymi sïowy, pierwsza
czÈstkowa pochodna funkcji ceny nabywcy po zi jest domniemanÈ krañcowÈ wycenÈ cechy zi przy danym poziomie uĝytecznoĂci i dochodu konsumenta. Obrazuje
ona rezerwacyjnÈ (oferowanÈ przez nabywcÚ) cenÚ popytu na dodatkowÈ jednostkÚ
cechy zi. Cena rezerwacyjna maleje wraz ze wzrostem iloĂci cechy zi. Przy dodatkowych zaïoĝeniach (por. Rosen, 1974) funkcji ceny nabywcy moĝna przedstawiÊ
jak na rysunku 15. Funkcja ceny nabywcy dla zmiennej cechy z1 i pozostaïych cech
ustalonych, co oznaczono gwiazdÈ w wykïadniku potÚgi, Ƨ(z1, z2*, … , zn*; u,b y),
wyznacza rodzinÚ krzywych obojÚtnoĂci; poszczególna krzywa obojÚtnoĂci jest wiÚc
funkcjÈ cech z, preferencji Ơ i ustalonego poziomu uĝytecznoĂci.
Rysunek 15. Krzywe obojÚtnoĂci i ceny oferowanej przez nabywcÚ
x

θ
Krzywe obojętności
(relacja wymiany x i z1)

Krzywe ceny oferowanej
przez nabywcę (bid)
θ(z1, z2*, ..., zn*, y, u0)
θ(z1, z2*, ..., zn*, y, u1)

x(z1, z2*, ..., zn*, α, u1)
x(z1, z2*, ..., zn*, α, u0)

z1

z1

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Rosen (1974) i Day (2001).
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Utrzymane jest tu zaïoĝenie, ĝe konsument jest skïonny zapïaciÊ wiÚcej za tÚ
cechÚ, której relatywnie posiada mniej. Na przykïad, jeĂli ktoĂ uĝytkuje mieszkanie
z maleñkim ogródkiem, to jest w stanie poĂwiÚciÊ wiÚcej dóbr x na powiÚkszenie
ogrodu niĝ osoba mieszkajÈca w domu z ogromnym ogrodem. Dlatego teĝ krzywe
obojÚtnoĂci sÈ, tak jak w klasycznej analizie konsumenta, krzywymi malejÈcymi
(konsument ceni bardziej to czego ma mniej). Nachylenie krzywych obojÚtnoĂci jest
stosunkiem krañcowej stopy substytucji i wyraĝa, ile pieniÚdzy przeznaczonych na
zakup pozostaïych dóbr x konsument jest w stanie poĂwiÚciÊ na dobro heterogeniczne z dodatkowÈ jednostkÈ cechy zi, przy niezmienionej caïkowitej uĝytecznoĂci
z konsumpcji wszystkich dóbr (–Uzi/Ux). Wszystkie punkty leĝÈce ponad krzywÈ
obojÚtnoĂci wyznaczajÈ koszyki o wiÚkszej liczbie pieniÚdzy i/lub cechy zi. Punkty
takie z definicji dajÈ konsumentowi wiÚkszÈ uĝytecznoĂÊ, a wiÚc wyznaczajÈ wyĝsze
warstwice funkcji uĝytecznoĂci (por. rysunek 16; u0 < u1). Z kolei, tak jak przedstawia to prawy panel rysunku 16, jeĂli za pewien ustalony zestaw cech z konsument
musi zapïaciÊ wiÚcej a nie mniej pieniÚdzy przeznaczonych na zakup innych dóbr
x, to jego uĝytecznoĂÊ jest wówczas mniejsza.
Skoro funkcja Ƨ wyraĝa cenÚ jakÈ konsument jest skïonny zapïaciÊ za z przy okreĂlonym poziomie uĝytecznoĂci i dochodu oraz cena p(z) jest znana, z góry okreĂlona
przez rynek i jest minimalnÈ cenÈ jakÈ konsument musi zapïaciÊ na rynku za z, zatem uĝytecznoĂÊ konsumenta bÚdzie zmaksymalizowana wtedy, gdy te dwie wielkoĂci
zrównajÈ siÚ. Innymi sïowy wówczas, gdy cena rynkowa dobra heterogenicznego
ob wektorze cech z, zrówna siÚ z wartoĂciÈ jakÈ dla tego konsumenta przedstawia
dany wektor cech z, przy ustalonym poziomie caïkowitej uĝytecznoĂci z konsumpcji
oraz dochodu. PosïugujÈc siÚ interpretacjÈ graficznÈ, konsument osiÈga swoje optimum, gdy powierzchnie p(z) oraz Ƨ(z; u, y, Ơ) sÈ do siebie styczne (por. rysunek 16).
Rysunek 16. Hedoniczna funkcja cen i funkcje cen oferowanych przez nabywców
p, θ
p(z1, z2*, ..., zn*)
θ(z1, z2*, ..., zn*, α2, u2)

θ(z1, z2*, ..., zn*, α1, u1*)

Krzywe ceny proponowanej
przez nabywców

z1
½ródïo: Rosen (1974).
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4.6. Strona podaĝowa
Od strony podaĝowej model jest symetryczny i odpowiada na pytanie, w którym
miejscu przestrzeni okreĂlonej przez iloĂci charakterystyk i cenÚ caïkowitÈ dobra
zróĝnicowanego ulokuje siÚ producent (oferent). Innymi sïowy, jaki rodzaj dobra
heterogenicznego (o jakiej kompozycji cech z) zdecyduje siÚ on produkowaÊ ibwbjakiej iloĂci (M)?
Warunek gwarantujÈcy maksymalizacjÚ zysku (f) producenta wyraĝony jest
nastÚpujÈco:
2U = 1 > 0
.
(6)
M
2r
Oznacza to, ĝe oferujÈc dobro do sprzedaĝy, producent wycenia dodatkowÈ jednostkÚ cechy zi na poziomie przeciÚtnego krañcowego kosztu jej wytworzenia. Jest
to zarazem cena minimalna cechy zi, jakÈ producent jest w stanie zaakceptowaÊ
ibprzy zaïoĝeniu staïego zysku wynosi fzi.
Analogicznie do funkcji ceny oferowanej przez nabywcÚ, Rosen definiuje wiÚc
funkcjÚ ceny oferowanej przez producenta (offer function), fzi. Funkcja ceny oferenta wskazuje jednostkowÈ cenÚ dobra zróĝnicowanego, którÈ firma jest w stanie
zaakceptowaÊ dla róĝnych wariantów z tego dobra, przy zaïoĝeniu staïego zysku
iboptymalnej wielkoĂci produkcji kaĝdego z wariantów:
Ɯ(z, b, p).

(7)

Funkcja ceny oferenta porzÈdkuje róĝne kombinacje dobra heterogenicznego
(róĝne kombinacje wektora z) i ich ceny caïkowite p(z) tak, ĝe kombinacje te zapewniajÈ firmie jednakowy zysk.
Podobnie jak w przypadku funkcji ceny nabywcy, funkcjÚ ceny oferenta moĝna ïatwo zilustrowaÊ za pomocÈ krzywych oferty. Kaĝda krzywa oferty przedstawia takie
kombinacje caïkowitej ceny dobra p(z) i kombinacje jego cech z, ĝe zapewniajÈ one producentowi jednakowy zysk. Rysunek 17 przedstawia krzywe oferty dla atrybutu z1,
przy iloĂciach pozostaïych cech ustalonych. Najwyĝsza krzywa oferty obrazuje takie
kombinacje z i cen p(z), ĝe dajÈ one firmie najwyĝszy zysk 2. Najniĝsza krzywa
wyznacza najmniejszy zysk 0.
Dla przykïadu, jeĂli producent wytwarza okreĂlonÈ iloĂÊ cechy z1*, to odpowiednie krzywe oferty sÈ wzglÚdem siebie przesuniÚte o wielkoĂÊ odpowiadajÈcÈ
róĝnicy zysków (2 – 1). Producent bÚdzie staraï siÚ wybieraÊ taki zestaw cech z
podczas produkcji dobra heterogenicznego, który zapewni mu „znalezienie siÚ” na
najwyĝszej dostÚpnej krzywej oferty. Innymi sïowy, producent dÈĝy do osiÈgniÚcia
jak najwyĝszego zysku, przy uwzglÚdnieniu ograniczenia cenowego jakie wyznacza
hedoniczna funkcja cen p(z).
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Rysunek 17. Krzywe ceny proponowanej przez oferenta (producenta)
φ, p
Krzywe ceny proponowanej
przez oferenta (offer)

φ(z1, z2*, ..., zn*, β, π2)
φ(z1, z2*, ..., zn*, β, π1)

φ2
φ(z1, z2*, ..., zn*, β, π0)

π2 – π1
φ1
φ0

ẑ1

z1

½ródïo: Day (2001).

Analogicznie jak dla strony popytowej, producent osiÈga swoje optimum, gdy
powierzchnie p(z) oraz najwyĝsza moĝliwa krzywa oferty f(z, , ơ) sÈ do siebie
styczne (por. lewy panel rysunku 17). Parametr ơ oznacza, ĝe kaĝdy zbproducentów
charakteryzuje siÚ innÈ funkcjÈ oferty i wybierze inny punkt (p, zi). Funkcja hedoniczna jest dolnÈ obwiedniÈ krzywych cen ofertowych, wyraĝajÈcych optymalne
decyzje produkcyjne wszystkich firm.

4.7. Równowaga
Rynek dóbr heterogenicznych jest w równowadze, gdy konsumenci i producenci
sÈ doskonale dopasowani – odpowiednie funkcje cen oferowanych przez nabywców
i oferentów sÈ do siebie styczne, a ponadto przechodzÈ przez punkt wyznaczony
przez rynkowo ustalonÈ funkcjÚ hedonicznÈ cen. W punkcie stycznoĂci gradienty
funkcji ceny nabywcy i oferenta oraz funkcji hedonicznej sÈ sobie równe. Funkcja
hedoniczna wyznacza wiÚc ceny równowaĝÈce rynek dla kaĝdej kombinacji cech z.
Funkcja p(z) jest wspólnÈ obwiedniÈ wszystkich funkcji cen nabywców i oferentów
(joint envelope curve, Rosen, 1974). Producenci i konsumenci sÈ dopasowani i ĝaden
z nich nie moĝe poprawiÊ swojej pozycji, gdyĝ ich wybory sÈ optymalne. Konsument
Ơ1 (por. rysunek 18) nie moĝe zrobiÊ nic lepszego niĝ zaakceptowaÊ ofertÚ producenta ơ1 i vice versa, producent ơ1 nie moĝe zrobiÊ nic lepszego niĝ przyjÈÊ cenÚ
oferowanÈ przez konsumenta Ơ1. Przy obowiÈzujÈcym schemacie cen hedonicznych
zapotrzebowanie zrównuje siÚ zatem z ofertÈ i rynek jest w równowadze.
Funkcja ceny nabywcy stanowi maksymalnÈ cenÚ, jakÈ zaakceptuje konsument
za dany zestaw cech mieszkaniowych i pozostaïych dóbr x. JednoczeĂnie funkcja
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ceny oferowanej przez sprzedawcÚ odzwierciedla cenÚ minimalnÈ, jakÈ sprzedajÈcy
jest skïonny zaakceptowaÊ za dany zestaw cech z. Warunkiem równowagi na rynku
dobra heterogenicznego jest doprowadzenie do spotkania i dopasowania sprzedawcy i nabywcy, których oferowane ceny sÈ takie same dla danego z. Proces dochodzenia do równowagi polega na dostosowaniach cen oferowanych przez nabywcÚ
ibsprzedawcÚ do znanej im funkcji cen rynkowych, p(z) co pokazuje rysunek 18.
Rysunek 18. Równowaga rynkowa w modelu hedonicznym Rosena
φ, θ, p
Hedoniczna
funkcja cen

Krzywe ceny
proponowanej
przez oferenta β2
Krzywe ceny
proponowanej
przez oferenta β1

Krzywe ceny
proponowanej
przez nabywcę α2

Krzywe ceny
proponowanej
przez nabywcę α1

z1

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Rosen (1974), Day (2001).

4.8. Podsumowanie
Model Rosena jest od lat stosowany w badaniach rynku mieszkaniowego z uwagi na wysoce zróĝnicowany charakter nieruchomoĂci mieszkaniowych. Mieszkanie
jest dobrem, które tak jak zakïada hipoteza hedoniczna, jest wyceniane ze wzglÚdu
na swoje charakterystyki. To charakterystyki mieszkania stanowiÈ o poziomie jego
uĝytecznoĂci dla konsumenta. PomyĂlmy o moĝliwoĂciach wykorzystania mieszkania typu kawalerka versus kilkusetmetrowy apartament. Mieszkania te róĝniÈ siÚ
„poziomem” cechy „powierzchnia” i zapewniajÈ inny poziom satysfakcji z uĝytkowania ich. JednoczeĂnie obserwacja rynkowa dowodzi, ĝe ceny obydwu mieszkañ
bÚdÈ róĝniïy siÚ. Na rynku mieszkaniowym jest wiele tego typu przykïadów, co
skïania do przyjÚcia hipotezy gïoszÈcej, ĝe o wartoĂci mieszkania stanowi zestaw
charakteryzujÈcych je cech, a zróĝnicowanie cech mieszkañ jest przyczynÈ zróĝnicowania ich cen. Obserwacja rynku podpowiada zatem, ĝe hipoteza hedoniczna jest
speïniona dla rynku mieszkaniowego. OdrÚbnÈ kwestiÈ jest, na ile funkcjonowanie
rynku mieszkañ wpisuje siÚ w model zaproponowany przez Rosena. W szczególnoĂci przyjÚcie, ĝe rynek mieszkañ dziaïa tak jak prezentuje to Rosen, narzuca
schemat prowadzenia analizy oraz oznacza zgodÚ na okreĂlony sposób interpretacji
wyników badañ empirycznych.
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Warto podkreĂliÊ, ĝe model Rosena jest modelem równowagi rynku, której istnienie jest uwarunkowane pewnymi schematami czy inaczej – funkcjÈ cen, abnie
wyïÈcznie jednym okreĂlonym poziomem ceny mieszkania. Kaĝde z mieszkañ
obunikatowej kompozycji cech z ma w punkcie równowagi jednoznacznie okreĂlonÈbtakÈ cenÚ, ĝe znajdzie siÚ nabywca i sprzedawca, którzy jÈ zaakceptujÈ. Mieszkania róĝniÈce siÚ specyfikacjÈ cech z muszÈ róĝniÊ siÚ takĝe cenÈ p(z). Èczna
cena mieszkania wynika z cen poszczególnych charakterystyk i ich iloĂci. Ceny charakterystyk okreĂlane sÈ w sposób domniemany na nieobserwowanych fizycznie,
lecz wedïug modelu, istniejÈcych w rzeczywistoĂci, ukrytych rynkach cech mieszkaniowych. Funkcja hedoniczna warunkuje równowagÚ rynkowÈ, co oznacza, ĝe
przy obowiÈzujÈcym schemacie cen p(z) oferta mieszkañ o specyfikacji z jest równa
zapotrzebowaniu na takie mieszkania. Mieszkanie o specyfikacji z znajduje nabywcÚ, cena transakcyjna wynosi p(z) i równa siÚ cenie zaproponowanej przez oferenta
ib nabywcÚ. Nie wystÚpujÈ sytuacje, w których mieszkania czekajÈ na nabywców,
albo nabywcy nie mogÈ znaleěÊ lokali, które by odpowiadaïy ich zapotrzebowaniu.
Rynek oczyszcza siÚ.
UjÚcie teoretyczne jest doskonaïe, a w praktyce rynek moĝe byÊ „bliĝszy” lub
„dalszy” stanowi idealnej równowagi. Moĝna odnieĂÊ to do sytuacji realnych. WbPolsce w latach 2005–2008 rynek mieszkañ byï w bardzo wyraěnej nierównowadze.
Zapotrzebowanie byïo wiÚksze niĝ oferta mieszkañ gïównie za sprawÈ znacznego
wzrostu dostÚpnoĂci kredytu hipotecznego. Sytuacja ta ustabilizowaïa siÚ w latach
2009–2011; od okoïo 2009 r. dotychczas zmieniïa siÚ na korzyĂÊ kupujÈcego (por.
NBP 2010–2013). WykorzystujÈc nomenklaturÚ omawianego tu modelu, moĝna powiedzieÊ, ĝe w latach 2009–2011 ceny transakcyjne, ustalane w sytuacji wzglÚdnej
równowagi poszukujÈcych siÚ wzajemnie nabywców i oferentów, byïy stosunkowo
najbliĝsze hedonicznemu schematowi cen mieszkañ. We wczeĂniejszym okresie
ceny mieszkañ byïy dyktowane gïównie przez oferentów, a w okresie póěniejszym
przez nabywców. Dlatego moĝna przyjÈÊ, ĝe w okresach tych ceny rzeczywiste nie
pokrywaïy siÚ z cenami wyznaczonymi przez p(z).
Ponadto z modelu teoretycznego wynika, ĝe funkcja hedoniczna, obrazujÈca
równowagÚ na rynku dóbr zróĝnicowanych, powinna byÊ estymowana wyïÈcznie
wedïug danych transakcyjnych. Tylko takie dane odzwierciedlajÈ omawianÈ mikroekonomicznÈ równowagÚ rynkowÈ. Empiryczne szacunki funkcji cen mieszkañ
oparte na danych ofertowych odzwierciedlajÈ raczej pewnÈ uĂrednionÈ funkcjÚ
cen oferowanych przez sprzedawców niĝ prawdziwÈ funkcjÚ hedonicznÈ. (Cena
transakcyjna jest gwarantem tego, ĝe oferent konfrontowaï swojÈ funkcjÚ wartoĂci mieszkania z obowiÈzujÈcym na rynku planem cen hedonicznych). Jest wiÚc
nieuprawnione traktowanie modeli ofertowych cen mieszkañ jak modeli wb peïni
zgodnych z modelem teoretycznym Rosena.
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5. BADANIE DYNAMIKI CEN
– DO¥WIADCZENIA MI}DZYNARODOWE I POLSKI
5.1. Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu moĝna odnaleěÊ wiele argumentów dotyczÈcych istotnoĂci wiarygodnego pomiaru cen mieszkañ. W ostatnim dziesiÚcioleciu powstaïy
takĝe specjalne miÚdzynarodowe gremia badawcze zajmujÈce siÚ problemem wiarygodnego pomiaru dynamiki cen mieszkañ6. Dobrym ujÚciem przyczyn, dla których
wiarygodny pomiar dynamiki cen mieszkañ jest bardzo waĝnÈ kwestiÈ, podajÈ m.in.
Pollakowski oraz Meese i Wallace (1995; 1997, za: Prud’Homme i in., 2004). SÈ to:
Y dynamika cen mieszkañ jest podstawowym wskaěnikiem sytuacji na rynkach
lokalnych;
Y decyzje demograficzne ludnoĂci, jak migracje oraz wybór pomiÚdzy zamieszkiwaniem w mieĂcie i poza nim zaleĝÈ od tendencji cenowych na rynku mieszkañ;
Y nieruchomoĂci mieszkaniowe stanowiÈ zabezpieczenie kredytów hipotecznych
ibmieszkaniowych, dlatego tendencje cenowe na tym rynku wiÈĝÈ siÚ z wycenÈ
ryzyka ponoszonego przez banki i inne instytucje finansujÈce rynek mieszkaniowy;
Y potencjalni nabywcy mieszkañ oraz inwestorzy kierujÈ siÚ dynamikÈ cen mieszkañ poszukujÈc lokali ze wzrostowym potencjaïem cen;
Y decydenci róĝnego rodzaju polityk gospodarczych na podstawie tendencji cenowych na rynku mieszkañ oceniajÈ zasadnoĂÊ planowanych programów, np.
mieszkaniowych;
Y wïaĂciwy pomiar cen nieruchomoĂci jest niezbÚdny w wycenie zagregowanego
majÈtku w gospodarce;
Y wïaĂciwy pomiar cen nieruchomoĂci jest niezbÚdny w rozumieniu zachowañ
inwestycyjnych w gospodarce oraz w ocenie efektywnoĂci i cyklicznoĂci rynków
nieruchomoĂci.
ReasumujÈc, wïaĂciwy pomiar dynamiki cen mieszkañ jest bardzo waĝny ze
wzglÚdu na decyzje podejmowane przez róĝne podmioty gospodarcze i wpïyw tych
decyzji na bieĝÈcÈ sytuacjÚ gospodarczÈ kraju i jej rozwój. Do decyzji tych naleĝy
zaliczyÊ:
Y decyzje gospodarstw domowych,
Y decyzje przedsiÚbiorstw i banków,
Y decyzje podejmowane w ramach prowadzonej polityki gospodarczej kraju, wbtym
szczególnie: mieszkaniowej, monetarnej (w tym makroostroĝnoĂciowej i stabilnoĂci finansowej), socjalnej, urbanistycznej.
6

Gremia te tworzÈ takie organizacje, jak OECD, BIS, IMF, Eurostat, banki centralne i instytuty
statystyczne.
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5.2. Pomiar dynamiki cen mieszkañ – korekta zmian jakoĂci
Konstrukcja wiarygodnego wskaěnika cen mieszkañ jest ambitnym zadaniem
gïównie ze wzglÚdu na charakter rynku mieszkaniowego i samego mieszkania oraz
dostÚpnoĂÊ odpowiednich ěródeï danych na temat tego rynku. Najwaĝniejsze kwestie, które musi postawiÊ sobie badacz zajmujÈcy siÚ pomiarem tendencji cen mieszkañ, wiÈĝÈ siÚ przede wszystkim z dwiema nastÚpujÈcymi cechami dobra jakim jest
mieszkanie i rynku mieszkaniowego:
1) heterogeniczny charakter dobra mieszkaniowego (nie ma dwóch identycznych
dóbr mieszkaniowych);
2) rzadkoĂÊ obrotu substancjÈ mieszkaniowÈ (czyli stosunkowo niewielka w porównaniu do zasobu mieszkañ liczba transakcji).
Powyĝsze cechy determinujÈ dwa gïówne problemy zwiÈzane z konstrukcjÈ
wiarygodnego wskaěnika dynamiki cen. Pierwszym problemem jest tzw. zmiana
(czy róĝnica) jakoĂci badanych jednostek mieszkaniowych. Drugim problemem jest
reprezentatywnoĂÊ indeksu wynikajÈca z reprezentatywnoĂci próby danych.
Ze wzglÚdu na heterogeniczny charakter dobra mieszkaniowego i rzadkoĂÊ obrotu mieszkaniami, wyznaczajÈc dynamikÚ cen lokali mieszkalnych sprzedanych
wbdwóch róĝnych okresach, nie jest moĝliwe porównanie „podobnego z podobnym”,
jak dzieje siÚ w wiÚkszoĂci ekonomicznych wskaěników dynamiki. WbszczególnoĂci nie jest moĝliwe uzyskanie indeksu typu COLI – o staïej uĝytecznoĂci jakÈ
mieszkania przedstawiajÈ dla wïaĂcicieli. Dlatego teĝ budujÈc wskaěniki dynamiki
cen mieszkañ, naleĝy poĂwiÚciÊ szczególnÈ uwagÚ koniecznoĂci korygowania tego
wskaěnika o róĝnice jakoĂci sprzedanych dóbr (quality adjustment) wynikajÈce
zbróĝnorodnoĂci dobra mieszkaniowego. Wiarygodny indeks cen mieszkañ powinien
korygowaÊ zmiany (róĝnice) jakoĂci mieszkañ sprzedanych w róĝnych okresach
ibobtakim indeksie bÚdziemy mówiÊ, ĝe wyraĝa on „czystÈ” zmianÚ cen.
Omawiane zagadnienie dostosowania indeksów cenowych do zmian jakoĂci
rozpatrywanego dobra dotyczy róĝnego rodzaju dóbr niejednorodnych i szybko
zmieniajÈcych siÚ. Dlatego teĝ byïo szeroko badane w kontekĂcie powszechnie
stosowanych miar dynamiki cen, jak CPI czy PPI. Sprawa tzw. komisji Boskina7
ujawniïa, ĝe obciÈĝenia mierników zmiany cen, m.in. spowodowane brakiem korekty o zmiany jakoĂciowe dóbr, mogÈ byÊ bardzo duĝe i prowadziÊ do powaĝnych
konsekwencji ekonomicznych. Prace Komisji (Boskin i in., 1996; 1998) pokazujÈ,

7

Tzw. Komisja Boskina (formalna nazwa brzmi The Advisory Commission to Study the Consumer
Price Index) zostaïa powoïana przez Senat Stanów Zjednoczonych w 1995 r., a jej celem byïo
zbadanie moĝliwych obciÈĝeñ powszechnie wykorzystywanej miary inflacji – CPI. Gïówne wnioski z pracy komisji opublikowano w raporcie zatytuïowanym Toward a More Accurate Measure
of the Cost of Living, [w:] Boskin i in., 1996.
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ĝe CPI w USA byïo zawyĝone w stosunku do prawdziwych kosztów utrzymania
(indeks COLI) o okoïo 1bpkt.bproc. rocznie, a w latach 1979–1995 nawet o okoïo
1,3bpkt.bproc. Skumulowany efekt tego przeszacowania z kilku lat oznaczaïby, jak
twierdzÈ profesorowie komisji Boskina, ogromne implikacje dla prowadzonej polityki gospodarczej USA. Inne ciekawe badania, wskazujÈce m.in. na obciÈĝenia
wskaěników cen z tytuïu efektu substytucji oraz zmian jakoĂci badanych dóbr,
wymieniajÈ Haïka ibLeszczyñska (2011).
Problem korekty zmian jakoĂci w indeksach cen mieszkañ jest z reguïy tam,
gdzie dostÚpne sÈ odpowiednie dane i rozwiÈzywany jest przez zastosowanie empirycznych modeli hedonicznych. Indeks cen, który w jakikolwiek sposób wykorzystuje informacje pïynÈce z modelu hedonicznego, jest okreĂlany indeksem
hedonicznym (Triplett, 2006). Innym sposobem radzenia sobie ze zmianami jakoĂci jest zastosowanie indeksu powtórnej sprzedaĝy. Metoda ta jest moĝliwa do
zastosowania w krajach charakteryzujÈcych siÚ bardzo elastycznym rynkiem pracy
ib mieszkaniowym, gdzie domy czy mieszkania doĂÊ czÚsto zmieniajÈ wïaĂcicieli
(np. USA). Wówczas dla zbadania dynamiki porównuje siÚ ceny domów powtórnie
sprzedanych. Metoda ta jest krytykowana gïównie za brak uwzglÚdnienia zmian
jakoĂci nieruchomoĂci powtórnie sprzedawanych (remonty i modernizacje jakim sÈ
poddawane w miÚdzyczasie) oraz za bïÈd selekcji próby (z reguïy szybko sprzedawane sÈ nieruchomoĂci o niĝszej jakoĂci lub gorzej zlokalizowane).

5.3. ½ródïa danych
Odpowiedni pomiar dynamiki cen mieszkañ jest nierozïÈcznie zwiÈzany z dostÚpnoĂciÈ wïaĂciwych danych. Pomimo swej prostoty, czÚsto koncepcja hedoniczego dostosowania do zmian jakoĂci nie moĝe zostaÊ wdroĝona przez brak baz danych
zawierajÈcych, poza informacjÈ o cenie mieszkania, takĝe opis jego najwaĝniejszych
cech. W ostatnich latach waĝna staïa siÚ takĝe peïna informacja o adresie nieruchomoĂci, umoĝliwiajÈcym jej geokodowanie, abnastÚpnie analizÚ zaleĝnoĂci przestrzennych (wykorzystanie metod ekonometrii przestrzennej czy poszerzenie listy
czynników cenotwórczych o specyficzne cechy danej lokalizacji).
W analizie ryku mieszkaniowego wykorzystywane sÈ bardzo róĝne ěródïa danych. MajÈ one swoje wady i zalety. Z uwagi na model teoretyczny wykorzystywany
w procesie korekty zmian jakoĂci w indeksach cenowych, najodpowiedniejsze sÈ
dane transakcyjne. Tylko te dane sÈ wypadkowÈ preferencji i decyzji obydwu stron
transakcji – sprzedajÈcego i kupujÈcego. Niestety, w wiÚkszoĂci krajów problemy
zwiÈzane zb badaniem cen transakcyjnych spowodowane sÈ zaniĝaniem wartoĂci
cen wbaktach notarialnych z pobudek podatkowych oraz opóěnieniami zwiÈzanymi
z procesem administracyjno-prawnym zakupu mieszkania i podpisywaniem ostatecznego aktu notarialnego (data zawarcia aktu notarialnego jest zwykle znacznie
póěniejsza w stosunku do pierwotnej umowy).
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Bardzo czÚsto, z powodu problemów zwiÈzanych z danymi dotyczÈcymi transakcji, wykorzystywane sÈ takĝe dane ofertowe. Wówczas naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe w odróĝnieniu od cen transakcyjnych, ofertowe ceny odzwierciedlajÈ tylko jednÈ stronÚ
rynku – preferencje oferenta. Wydaje siÚ, ĝe w ujÚciu modelowym cena ofertowa
jest ksztaïtowana wyïÈcznie przez funkcjÚ uĝytecznoĂci sprzedajÈcego. Oznacza to,
ĝe o ile cena transakcyjna mieszkania jest rzeczywiĂcie wypadkowÈ dziaïania siï
popytu i podaĝy, o tyle cena ofertowa reprezentuje tylko podaĝowÈ stronÚ rynku.
Mikroekonomiczny model ksztaïtowania siÚ cen na rynku mieszkaniowym zakïada,
ĝe cena jest wypadkowÈ popytu i podaĝy na dane dobro. W zwiÈzku z tym, chcÈc
badaÊ rzeczywiste tendencje cenowe na rynku mieszkañ, powinniĂmy posïugiwaÊ
siÚ cenami transakcyjnymi. Dynamika cen ofertowych w sytuacji nierównowagi
rynku, czyli przewagi popytu nad podaĝÈ, moĝe byÊ dobrym przybliĝeniem tendencji cen transakcyjnych. W okresach silnego wzrostu cen spowodowanego nadwyĝkÈ popytu wobec podaĝy poziomy cen ofertowych rzeczywiĂcie zbliĝajÈ siÚ do cen
transakcyjnych. Na przykïad w Polsce zjawisko to wystÈpiïo w latach 2005–2007
wb7 najwiÚkszych miastach (por. NBP 2010; 2011; 2012). W sytuacji gdy rynek jest
bliski równowadze, wówczas z reguïy poziom cen ofertowych jest wyĝszy od poziomu cen transakcyjnych; oferenci uwzglÚdniajÈ chÚÊ negocjacji ze strony kupujÈcych
i celowo zawyĝajÈ cenÚ ofertowÈ wobec spodziewanej ceny transakcyjnej. Miernik
dynamiki cen ofertowych moĝe peïniÊ funkcjÚ wskaěnika wyprzedzajÈcego do oceny
koniunktury na rynku mieszkaniowym i w sytuacji braku danych transakcyjnych
moĝe sïuĝyÊ ocenie tendencji cenowych na rynku.
Wyceny, szczególnie te dokonywane w sektorze bankowym, sïuĝÈce szacunkom wartoĂci zabezpieczenia portfeli kredytów hipotecznych, sÈ coraz czÚstszym
ěródïem do badania dynamiki cen mieszkañ. ½ródïo to nie wydaje siÚ jednak odpowiednie, gdyĝ nie odzwierciedla prawdziwych informacji rynkowych. Wycena
zawsze zwiÈzana jest z subiektywnÈ rolÈ rzeczoznawcy majÈtkowego, a modele
hedoniczne, oparte na danych pochodzÈcych z tego typu ěródeï, odzwierciedlajÈ
bardziej wagi, jakie poszczególnym cechom nadajÈ rzeczoznawcy majÈtkowi niĝ
implikowane ceny charakterystyk, ustalane przez rzeczywiste siïy podaĝy i popytu.

5.4. MiÚdzynarodowy przeglÈd wskaěników cen mieszkañ
Na caïym Ăwiecie stosowane sÈ róĝne wskaěniki cen mieszkañ. RóĝniÈ siÚ one
znacznie zarówno ěródïem danych, jak i metodÈ ich wyznaczania. Niektóre zbnich
korygujÈ róĝnice jakoĂci badanych nieruchomoĂci, inne pomijajÈ tÚ kwestiÚ. DoĂÊ
obszerny miÚdzynarodowy przeglÈd istniejÈcych indeksów cen nieruchomoĂci
mieszkaniowych wraz z wyszczególnieniem metod ich konstrukcji zawiera tabelab1. Przy znacznej róĝnorodnoĂci podejĂÊ i moĝliwoĂci dostÚpu do wiarygodnych
danych wydaje siÚ, ĝe próba harmonizacji indeksu cen mieszkañ zbogólnym wskaěnikiem cen jest przedsiÚwziÚciem bardzo trudnym. Ponadto prowadzÈcy badania
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ekonomiczne, szczególnie porównawcze dla krajów, powinni zdawaÊ sobie sprawÚ
z rozbieĝnoĂci metodologicznych miÚdzy pañstwami, gdyĝ te mogÈ powaĝnie zaburzaÊ wyniki ich badañ.

5.5. Indeks dla Polski
Ze wzglÚdu na brak odpowiednich danych, doĂwiadczenia Polski w budowie indeksu cen mieszkañ sÈ bardzo ograniczone. W Narodowym Banku Polski od 2006 r.
prowadzone sÈ badania cen mieszkañ, których jednym z celów jest wiarygodny
pomiar dynamiki cen. Dotychczasowe badania skupiajÈ siÚ na wyborze odpowiedniej metody budowy indeksu, w tym dyskutowane sÈ metody hedonicznej korekty
róĝnic jakoĂci badanych nieruchomoĂci. Poniĝej zaprezentowano wyniki badañ dla
Warszawy. Wyniki dla tego najwiÚkszego rynku mieszkaniowego w Polsce prowadzÈ
do wyboru metody hedonicznego dostosowania zmian jakoĂci. Na poczÈtku zaprezentowano cztery róĝne metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen: metodÚ
imputacji (w skrócie okreĂlanÈ M4), cen charakterystyk (M3) i ze zmiennymi zero-jedynkowymi czasu sÈsiadujÈcych (M2) i wszystkich okresów (M1)8. NastÚpnie
wykorzystujÈc metodÚ ze zmiennymi zero-jedynkowymi czasu (M1) oszacowano
zagregowany indeks dla pozostaïych stolic wojewódzkich.
Poniĝsza analiza wykorzystuje dane NBP, który prowadzi monitoring zarówno
cen ofertowych, jak i transakcyjnych na rynkach mieszkaniowych najwiÚkszych
miast Polski. Prezentowany wskaěnik cen dotyczy transakcji zawartych na wtórnym rynku mieszkañ.
Rysunek 19 pokazuje przeciÚtne poziomy cen mieszkañ w Warszawie w latach
2006–2013 mierzone trzema róĝnymi metodami – zwykïÈ ĂredniÈ, ĂredniÈ waĝonÈ staïymi wagami dla dzielnic oraz przeciÚtny poziom cen mieszkañ sprzedanych
wbIbkwartale 2006 r. waloryzowany indeksem hedonicznym. Na rysunku 20 dodatkowo umieszczono wskaěnik struktury cech mieszkaniowych. Informuje on, ile warta
jest próba mieszkañ (koszyk cech mieszkaniowych), zmienna z kwartaïu na kwartaï,
pod warunkiem staïych cen cech mieszkaniowych. Ceny staïe to Ărednie ceny mieszkañ o danej kategorii cechy w 2011 r. Wskaěnik ten odnosi siÚ do wszystkich danych
i pokrywa z próbÈ danych uwzglÚdnionych do liczenia zwykïej Ăredniej i Ăredniej
waĝonej. Zestawienie przedstawionych wskaěników nasuwa nastÚpujÈce wnioski. Po
pierwsze, tendencje zmian wskaěników Ărednich cen oraz wskaěnika struktury sÈ
bardzo zbieĝne. Sugeruje to istotne uzaleĝnienie wskaěników Ăredniej ceny mieszkania od jakoĂci badanych lokali. W IV kwartale 2010 r. w danych obserwujemy
wyraěnÈ zmianÚ strukturalnÈ polegajÈcÈ na trwaïym przesuniÚciu rozkïadu cech
8

DokïadnÈ metodologiÚ wyznaczania wskaěników moĝna znaleěÊ w M. Widïak, Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakoĂci dóbr, „WiadomoĂci Statystyczne”, Nrb9b(592), 2010.
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Rysunek 19. PrzeciÚtny poziom cen mieszkañ a struktura cech
mieszkaniowych w latach 2006–2013 (Warszawa, RWT)
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Rysunek 20. Dynamika cen mieszkañ i struktury cech mieszkaniowych
wblatach 2006–2013 (poprzedni kw. =100)
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mieszkañ w kierunku mieszkañ o „gorszej” jakoĂci. (Od tego notowania wbbazie
notowanych jest relatywnie wiÚcej transakcji mieszkaniami poïoĝonymi w dzielnicy
Targówek, wybudowanych w technologii wielkopïytowej i o niĝszym standardzie
wykoñczenia – por. rysunki 21–22). Ta zmiana struktury sprzedawanych mieszkañ
nie dotyczy caïej, nieznanej populacji transakcji (próby w bazie BaRN nie sÈ dobrane w sposób losowy). Zmiana ta znajduje wyraěne odzwierciedlenie wbspadku Ăredniego poziomu cen Ărednich w Warszawie. Z kolei przeciÚtny poziom cen mieszkañ
sprzedanych w I kwartale 2006 r. indeksowany wskaěnikiem hedonicznym (tzw.
cena hedoniczna) nie ulega tak znacznym wahaniom jak poziomy cen Ărednich i nie
podlega zmianie strukturalnej (co wynika z definicji tego miernika). Zestawienie
to pokazuje jednoczeĂnie, i jest do drugi istotny wniosek, ĝe wskaěnik hedoniczny
rzeczywiĂcie koryguje róĝnice jakoĂci sprzedawanych mieszkañ. Kwartalna zmiennoĂÊ tego wskaěnika nie jest bowiem tak duĝa jak dla Ărednich cen. Nawet gdy
ceny Ărednie oprzemy na tej samej próbie, na której liczymy indeks hedoniczny
(w próbach tych nie obserwujemy przesuniÚcia strukturalnego jakoĂci mieszkañ,
o której byïa mowa powyĝej), wówczas takĝe widaÊ wyraěnÈ zaleĝnoĂÊ dynamiki
Ăredniej ceny mieszkania i dynamiki wskaěnika struktury (por. rysunek 20). PomijajÈc trzy pierwsze notowania, dynamika Ăredniej ceny zmieniaïa siÚ zgodnie
ze zmianami struktury cech mieszkaniowych. ZaleĝnoĂÊ ta jest bardziej wyraěna
w przypadku Ăredniej niĝ wskaěnika hedonicznego. Ten ostatni ma ponadto, jak
zauwaĝono wczeĂniej, mniejszÈ wariancjÚ.
Rysunek 21. Wskaěniki struktury wybranych cech mieszkaniowych
w latach 2006–2013 (ceny staïe z 2011 r.)
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Rysunek 22. Wskaěniki struktury wybranych cech mieszkaniowych
w latach 2006–2013 (ceny staïe z 2011 r.)
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Z kolei zestawienie wartoĂci wskaěników hedonicznych wyznaczonych róĝnymi
metodami (por. rysunek 23) sugeruje nastÚpujÈce wnioski. Metoda cen charakterystyk, teoretycznie uwaĝana za najwïaĂciwszÈ z metod (por. Widïak, 2010), nie jest
odpowiedniÈ miarÈ do badania dynamiki cen na rynku warszawskim. Indeks ten
ulega ogromnym wahaniom, nie popartym innymi wskaěnikami. Ceny implikowane charakterystyk mieszkaniowych w kwartalnych modelach znacznie siÚ zmieniajÈ, co znajduje odzwierciedlenie w wariancji wskaěnika. Wydaje siÚ, ĝe tak znaczne
zmiany, sugerujÈce ogromne róĝnice gustów konsumenckich, nie sÈ do koñca uzasadnione. MogÈ byÊ czÚĂciowo spowodowane niedoskonaïoĂciÈ rynku ibzmiennoĂciÈ
gustów, a czÚĂciowo niepoprawnÈ specyfikacjÈ tych modeli i bïÚdami danych.
Dlatego teĝ, w przypadku badanych rynków lepszy wydaje siÚ wybór metody
ze zmiennymi 0–1 czasu lub metody imputacji. Jak pokazuje rysunek 23, indeksy
wyznaczone tymi metodami sÈ najmniej zmienne, co sugeruje najlepsze dostosowanie do zmian jakoĂci sprzedawanych mieszkañ. JednoczeĂnie metoda ïÈczÈca
dane ze wszystkich okresów (M1) ulega mniejszym wahaniom niĝ (M2), abrewizje
wskaěnika wynikajÈce z definicji tej metody wydajÈ siÚ pomijalne (por. rysunek 25).
MetodÈ M1 wyznaczono dynamikÚ dla ïÈcznej grupy 16 miast wojewódzkich.
Miasta podzielono na grupÚ 6 miast (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocïaw,
Poznañ, ódě) i 10 miast (Biaïystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn,
Opole, Szczecin, Rzeszów, Zielona Góra). DynamikÚ ïÈcznÈ przedstawia Ărednia
waĝona udziaïem grup miast w ïÈcznej sumie transakcji zgromadzonych w BaRN
(por. rysunekb26). Wskaěniki obrazujÈ sytuacjÚ na rynku mieszkaniowym w ostatnich latach.
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Rysunek 23. Dynamika cen mieszkañ – wskaěniki hedoniczne i wskaěnik
Ăredniej w latach 2006–2013 (Warszawa, RWT, poprzedni kw. = 100)
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½ródïo: opracowanie wïasne, dane NBP BaRN.

Rysunek 24. Dynamika cen mieszkañ – wskaěniki hedoniczne
(bez wskaěnika cen charakterystyk.) i wskaěnik Ăredniej w latach 2006–2013
(Warszawa, RWT, poprzedni kw. = 100)
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½ródïo: opracowanie wïasne, dane NBP BaRN.
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Na ich podstawie moĝna stwierdziÊ brak wyraěnego opóěnienia dynamiki cen
wbmniejszych miastach wobec tendencji w miastach najwiÚkszych. Trendy cenowe
sÈ wiÚc zbieĝne dla obydwu grup miast, a ceny wyraěnie róĝniÈ siÚ poziomami, co
wpïywa takĝe na wskaěniki cen w obydwu grupach i widoczny efekt bazy w pomiarze dynamiki (por. rysunek 26).
Rysunek 25. WartoĂci indeksu M1 (I kw. 2006 r. = 100) wyznaczanego
w kolejnych okresach lat 2006–2013
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½ródïo: opracowanie wïasne, dane NBP BaRN.

Rysunek 26. Dynamika cen mieszkañ sprzedanych na rynkach wtórnych
16 miast wojewódzkich w latach 2006–2013 (III kw. 2006 r. = 100)
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½ródïo: opracowanie wïasne, dane NBP BaRN.
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notarialne

badanie
aktywnoĂci
sektora budownictwa
mieszkaniowego, umo-

S&P/
CaseShiller
U.S.
National
Home
Price
Index
(SPCSI)

Census
Constant
Quality
Index
of New
One-

Office of
Federal
Housing
Enterprise
Oversight
(OFHEO)

dane
kredytowe

lub przedwstÚpne na
sprzedaĝ
nowych
mieszkañ

Dane

Podmiot
publikujÈcy

OFHEO
House
Price
Index

Nazwa
indeksu

Ărednia waĝona
indywidualnych
model
indeksów ze
hedoniczny
wszystkich
4bregionów

Ărednia waĝona
indeksów
metoda
zbposzczególpowtórnej
nych 9 dywizji
sprzedaĝy
spisowych
Census Bureau

caïy kraj
wbpodziale
na 4 regiony spisowe
CB, domy
wolno

caïy kraj
wbpodziale
na 9 dywizji spisowych CB

caïy kraj
wbpodziale
na 9 dywizji spisowych CB

Metoda
Zakres geokorekty
graficzny
zmian jakoĂci
indeksu

Ărednia waĝona
indeksów
metoda
zbposzczególnych 9 dywizji powtórnej
sprzedaĝy
spisowych
Census
Buremu

Metoda
agregacji
indeksu

1987

1975

Szereg
od roku

kwartalna

kwartalna

kwartalna

CzÚstotliwoĂÊ

Bezpieczny Bank
4(53)/2013

Niemcy

wy rezerwacyjne lub
przedwstÚpne na sprzedaĝ nowych
mieszkañ

the German HPI
(badanie
pilotaĝowe)

wyceny,
statystyka
kosztów budownictwa

Destatis
– German
Federal Statistical Office

agencje poĂrednictwa,
estymacje
Wiele
Ăredniej ceny
róĝnych
firm konsulindeksów
tingowych,
Ărednich
podmioty
estymacje
cen (np.
sektora
eksperckie
indeks
prywatnego
Ăredniej
firmy
ceny, dane
doradczej
kredytowe,
Bulwiendane ofertoGesa AG)
we z prasy
i Internetu,
wyceny

Family
Homes
Sold –
CCQI

model hedoniczny (metoda imputowana)

mieszkania typowe
wbokreĂlonym
Ărednie waĝone segmencie
(region, typ
lub Ărednie
mieszkania,
arytmetyczne
wielkoĂÊ,
lokalizacja,
standard)

spisowych
Census Bureau

w zaleĝnoĂci od
miernika,
wybrane
miasta (np.
125 miast
w indeksie
BulweinGesa) lub
caïy kraj

stojÈce
iboddzielne
równanie
dla domów
bliěniaczych
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164

UK

Australia

Kraj

ODPM

RBA/
APM
House
Price
Series

ABS
House
Price
Index

Nazwa
indeksu

dane
kredytowe

stratyfikacja

Office of Deputy Prime
bardzo szczeMinister,
góïowa stradane z badatyfikacja, od
nia Survey
2003br. metoof Mortgage
UK
Ărednia waĝona
da mieszana
Lenders, proz uĝyciem
wadzonego
regresji hedowe wspóïpranicznej
cy z Council
of Mortgage
Lenders

Ărednia
geometryczna
median
zbposzczególnych warstw

Reserve
Bank of Australia (metodologia),
Australian
Property Monitors (dane)

8 gïównych
miast

Metoda
Zakres geokorekty
graficzny
zmian jakoĂci
indeksu

Ărednia
waĝona median
stratyfikacja
zbposzczególnych warstw

Metoda
agregacji
indeksu

aktybnotarialne, uzupeïniajÈco dla ostatnich kwartaïów dane od
poĂredników
nieruchomoĂci

akty notarialne, uzupeïniajÈco
Australia
dla ostatnich
Bureau of
2 kwartaïów
Statistics
dane z wniosków kredytowych

Dane

Podmiot
publikujÈcy

1968

1986

Szereg
od roku

kwartalna,
od 2003 r.
miesiÚczna

kwartalna
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dane z wniosków kredy- Halifax
towych
Hometrack

Rightmove

Acadametrics, econometrics
company

agencje poĂrednictwa

HBOS/
Halifx

Hometrack

agencji poRightmo- Ărednictwa,
ve
dane ofertowe

nie jest oparty na surowych danych, lecz na
istniejÈcych
FT House Price indeksach:
ODPM,
Index
Land Registry, Nationwide,
Halifax,

Nationwide

dane
kredytowe

Nationwide

Land
Registry

rejestr
transakcji

Land
Registry
brak

Ărednia waĝona

metoda optymalizujÈca
wariancjÚ
Ăredniej

England
and Wales

UK

stratyfikacja
i Ărednia waĝona
stratyfikacja
i Ărednia waĝona

UK

UK

England
and Wales

model
hedoniczny

Ărednia waĝona
indeksów
model
indywidualnych hedoniczny
dla regionów

Ărednia
arytmetyczna

2003

2002

1999

1983

1952

1968

miesiÚczna

miesiÚczna

miesiÚczna

miesiÚczna

kwartalna
od 1952 r.,
miesiÚczna
od 1993 r.

kwartalna
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166

Wïochy

Kraj

National
Index of
House
Prices

dane transakcyjne zbadministracji
OMI real pañstwowej,
dane oferto- Agenzia del
estate
we i szacun- Territorio
price
kowe dane
series
transakcyjne
z agencji poĂrednictwa

Nomisma

agencji poĂrednictwa,
dane transakcyjne

SHIW
Implicit
House
Price
Series

Dane

Podmiot
publikujÈcy

dane z badania gospodarstw domowych (Survey
of Households Income
Bank
and Wealth),
centralny
szacunki wartoĂci mieszkania podawane przez
gospodarstwa
domowe

Nazwa
indeksu

Metoda
Zakres geokorekty
graficzny
zmian jakoĂci
indeksu

cena minimalna i maksymalprosta
na dla kaĝdej
stratyfikacja
zbwarstw i typu
nieruchomoĂci

Ărednia
arytmetyczna

próba
losowa,
reprezentatywna dla
wszystkich
miast

prosta stratyfikacja
13 stolic
(wyïÈcznie ze
prowincji
wzglÚdu na
lokalizacjÚ)

44 stolice
prowincji,
93 (1979–
prosta stra80) stolice,
tyfikacja
Ărednia waĝona (wyïÈcznie ze wszystkie
103 stolice
wzglÚdu na
prowincji
lokalizacjÚ)
(1980–do
dziĂ)

Metoda
agregacji
indeksu

2002

1988

1977

Szereg
od roku

póïroczna

póïroczna

dwuletnia
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Statistics
Finland

z aktów notarialnych

dane transakcyjne ze
statystyki
podatkowej

dane transakcyjne ze
statystyki
podatkowej

dane ofertowe z agencji
poĂrednictwa

Francja INSEE

róĝne
indeksy

Dwellings
Price Index (badanie pilotaĝowe)

Residential
Property
Price
Index

Finlandia

Slovenia

Austria

Bank centralny i Viena
University of
Technology

Slovenian
National
Statistics

Institut
National de
la Statistique
et des Etudes
Economiques
(INSEE)
metoda
mieszana,
stratyfikacja caïy kraj
i model hedoniczny

brak

model hedoniczny (ze
zmiennymi
0–1 czasu)
model hedoniczny
(metoda cen
charakterystyk)

1 model dla
caïego kraju
1 model dla
caïego kraju
(podziaï regionalny uwzglÚdnia 8b000 dystryktów)

caïy kraj

caïy kraj

metoda mieszana, stratyĂrednia waĝona
caïy kraj
fikacja i model
hedoniczny

Ărednia waĝona
indeksów
zbposzczególnych segmentów
(ustalonych
poprzez
stratyfikacjÚ)

CI House dane z agenIl consulente Ărednia
Price
cji poĂredimmobiliare arytmetyczna
Series
nictwa

do 2000 r.
tylko stolice prowincji, póěniej
dodatkowo
1b200
mniejszych
miast

1985

2003

1965

kwartalna

roczna

kwartalna

kwartalna

póïroczna
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168

dane ofertoIndeks
we poĂredni- Bank
cen
ków ogïasza- centralny
mieszkañ
ne w prasie

model hedoniczny (meSkopje
toda cen charakterystyk)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie przeglÈdu literatury miÚdzynarodowej.

Republika
Macedonii

caïy kraj

wyceny
bankowe

Indeksy cen
mieszkañ,
domów
ibdziaïek

metoda
mieszana,
stratyfikacja i model
hedoniczny
(metoda cen
charakterystyk)

caïy kraj

Ărednia waĝona
wïasnoĂÊ
indeksów z
zaangaposzczególnych
ĝowanych
segmentów
banków; nie(ustalonych
publikowany
poprzez
oficjalnie
stratyfikacjÚ)

Czechy

model
hedoniczny

caïy kraj

dane transakcyjne ze
statystyki
podatkowej

The Prices of
Monitored Types
of Real
Estate

WÚgry

Metoda
Zakres geokorekty
graficzny
zmian jakoĂci
indeksu

brak

transakcje (dane
zbbanku
hipotecznego
uzupeïnione
danymi ze
statystyki
podatkowej)

Indeks
cen nieruchomoĂci
mieszkaniowych
FHB

Metoda
agregacji
indeksu

Czeski UrzÈd
Statystyczny

FHB Mortgage Bank, FHB
Real Estate
Co., ELTINGA (university based
research company)

Dane

Kraj

Podmiot
publikujÈcy

Nazwa
indeksu

2000

2007

1998

Szereg
od roku

kwartalna

kwartalna

roczna
(opóěnienie
okoïo dwuletnie)

kwartalna
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6. PRZESTRZENNE MODELE EKONOMETRYCZNE
NA PRZYKADZIE WARSZAWSKIEGO RYNKU
NIERUCHOMO¥CI MIESZKANIOWYCH
(AutorkÈ tego punktu jest Joanna Waszczuk)
6.1. Wprowadzenie9
Hedoniczne modele cen sÈ od dawna szeroko stosowane przy estymacji wartoĂci
mieszkañ i na ich podstawie wyliczane sÈ dynamiki cen na rynku nieruchomoĂci
mieszkaniowych. WaĝnÈ cechÈ tego rynku, która wpïywa na poziomy i dynamiki
cen, jest jego lokalizacja. Zasadne wydaje siÚ wiÚc rozwaĝenie róĝnych opcji wïÈczenia tego czynnika do estymowanych modeli. Przedstawimy tu metody regresji
przestrzennych przy estymacji modeli hedonicznych cen nieruchomoĂci mieszkaniowych. PodstawÈ analizy byï przeglÈd literatury teoretycznej oraz zapoznanie
siÚ zb wynikami miÚdzynarodowych i polskich badañ. W pracy zaprezentowano
zagadnienia dotyczÈce pomiaru wielkoĂci autokorelacji przestrzennej oraz modeli
przestrzennych, a nastÚpnie skonstruowano przestrzenne modele hedoniczne cen
dla warszawskiego rynku mieszkañ, po czym porównano otrzymane wyniki.

6.2. Cel i zakres analizy10
Rynek nieruchomoĂci od dawna odgrywa w ĝyciu czïowieka oraz w gospodarce szczególnÈ rolÚ, przez co jest przedmiotem staïego zainteresowania zarówno
podmiotów rynkowych jak ibinstytucji publicznych. Niezwykle istotnÈ kwestiÈ sÈ
ceny mieszkañ i ich dynamiki, poniewaĝ mogÈ one prowadziÊ do silnych cykli (por.
Augustyniak i in., 2013), generujÈc ryzyko dla sektora bankowego i finansowego.
Celem niniejszej pracy jest rozwaĝenie kwestii pomiaru cen mieszkañ jako dóbr
heterogenicznych, ze szczególnym uwzglÚdnieniem wpïywu czynników lokalizacyjnych. Oszacowano wpïyw róĝnych czynników na wartoĂÊ lokali mieszkalnych,
zbpodkreĂleniem znaczenia czynnika lokalizacji. Aby wykryÊ zaleĝnoĂci przestrzenne posïuĝono siÚ globalnymi i lokalnymi wskaěnikami zaleĝnoĂci przestrzennych,
które wskazujÈ, ĝe istnieje autokorelacja przestrzenna i przestrzenna heterogenicznoĂÊ. NastÚpnie dokonano estymacji modelu piÚcioma metodami: metodÈ najmniejszych kwadratów (MNK), metodÈ MNK ze zmiennymi geoprzestrzennymi, geograficznie waĝonej regresji (GWR), modelu z opóěnieniami przestrzennymi (SAR)

9
10

Za cenne uwagi autorka pragnie zïoĝyÊ serdeczne podziÚkowania Hannie Augustyniak, prof.bJackowi aszkowi, Krzysztofowi Olszewskiemu oraz Marcie Widïak.
Dane uĝyte w badaniu czÚĂciowo zostaïy geokodowane na podstawie lokalizacji Ărodków ulic,
co moĝe zaburzaÊ wyniki. Autorka niniejszej pracy za cel obraïa sobie zaprezentowanie modeli
przestrzennych i moĝliwoĂci, jakie niesie ze sobÈ rozwój systemów geoinformacyjnych.
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oraz modelu bïÚdu przestrzennego (SME). Estymacji modeli dokonywano MNK
lub MNW, a nastÚpnie sprawdzano, czy dany model moĝna zaakceptowaÊ jako poprawnie wyspecyfikowany. Porównano wyniki poszczególnych modeli oraz skupiono siÚ na zinterpretowaniu znaków oszacowañ parametrów. Wb sumie stworzono
7 log – liniowych modeli ekonometrycznych na podstawie danych transakcyjnych
z wtórnego rynku warszawskich nieruchomoĂci mieszkaniowych (próba z okresu:
I kwartaï 2011 r. – II kwartaï 2012 r.) pochodzÈcych z bazy BaRN Narodowego
Banku Polskiego. MotywacjÈ dla przeprowadzania badania na transakcjach z rynku wtórnego jest to, ĝe najpeïniej przedstawiajÈ sytuacjÚ na rynku, uwzglÚdniajÈc
zarówno stronÚ podaĝowÈ, jak i popytowÈ.

6.3. PrzeglÈd literatury
Hedoniczne modele sÈ od dïuĝszego czasu szeroko stosowane do estymacji wartoĂci mieszkañ i wyliczania ich dynamiki na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych.
OpierajÈ siÚ one na teorii zachowañ konsumenta stworzonej przez Lancestera
wb1966br. W 1974 r. teoria ta zostaïa rozwiniÚta przez Rosena, który stwierdziï, ĝe
wyceny poszczególnych cech dobra (jako które interpretuje siÚ wspóïczynniki w modelu regresji) przekazujÈ informacjÚ o rynkowych wycenach charakterystyk dobra,
czyli sÈ wynikiem dziaïania siï popytu oraz podaĝy. Wpïyw na cenÚ nieruchomoĂci
mogÈ wiÚc mieÊ róĝne elementy, poczÈwszy od lokalizacji (ogólnej i szczegóïowej),
powierzchni lokalu, po technologiÚ budowy czy standard wykoñczenia. IloĂci dóbr
oraz ich ceny rynkowe ksztaïtujÈ siÚ pod wpïywem oczekiwañ ibobserwacji rynku,
zarówno przez klientów, jak i sprzedajÈcych.
W niniejszej analizie skupiono siÚ na liniowych technikach modelowania przestrzennego, uwzglÚdniajÈc rozmieszczenie cen i cech mieszkañ w przestrzeni11.
W 1970 r. Tobler sformuïowaï pierwsze prawo geograficzne, okreĂlane równieĝ
jako prawo empirycznych analiz przestrzennych, które brzmi: Wszystko jest powiÈzane ze sobÈ, ale bliĝsze obiekty sÈ bardziej zaleĝne od siebie niĝ odlegïe. NastÚpnie
analizy prowadzone byïy przez badaczy zajmujÈcych siÚ ekonometriÈ przestrzennÈ:
Morana, Geary’ego, Paelincka, a na gruncie nieruchomoĂci mieszkaniowych przede
wszystkim Anselina.
John M. Clapp w 2003 r. zastosowaï semiparametrycznÈ metodÚ dwuetapowej
estymacji modelu regresji lokalnej (local regression model – LRM). Szacowano model MNK, w którym ceny objaĂniane byïy cechami nieruchomoĂci (powierzchniÈ,

11

Warto zauwaĝyÊ, ĝe jednoczeĂnie z postÚpem w dziedzinie przestrzennych metod ekonometrycznych rozwijane byïo równieĝ oprogramowanie sïuĝÈce do analizy takiego rodzaju danych.
Kolejno w latach: 1991, 1995, 1998, 2001 wydawane byïy nowe wersje SpaceStat. Ponadto
po 2000br. pojawiïo siÚ wiele darmowych programów, przestrzennych bibliotek, m.in.: GeoDa,
PySAL, Spatial Econometrics Toolbox (Matlab), spdep (R) czy STARS (wbPythonie).
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standardem itp.), a nastÚpnie wykorzystywano nieparametryczne wygïadzanie (lokalna regresja wielomianowa – LPR), które wyraziïo wartoĂÊ poïoĝenia nieruchomoĂci jako funkcjÚ dïugoĂci i szerokoĂci geograficznej. Wyniki pokazaïy znaczÈce
i wiarygodne merytorycznie rozmieszczenie przestrzenne maksimów ib minimów
lokalnych. Model oszacowano dla 6 amerykañskich miast.
Danlin Yu, Yehua Dennis Wei, Changshan Wu (2007) rozwaĝali przestrzenny
rozkïad cen na rynku nieruchomoĂci. Zastosowali modele przestrzennej autoregresji oraz geograficznie waĝonÈ regresjÚ. Przestrzenne modele pozwoliïy na uzyskanie lepszych wyników oraz moĝliwoĂci predykcyjnych.
Istnieje takĝe wiele prac, w których autorzy badajÈ, jak na wartoĂÊ nieruchomoĂci wpïywa uwzglÚdnienie zmiennej w postaci odlegïoĂci od konkretnych obiektów.
Geoghegan i in. (1997) dowiedli, ĝe na wartoĂÊ nieruchomoĂci w Waszyngtonie
ib na terenach przylegïych wpïyw majÈ zmienne okreĂlajÈce warunki Ărodowiska
przyrodniczego oraz, iĝ te powiÈzania sÈ odmienne w zaleĝnoĂci od tego, w jakiej
okolicy znajduje siÚ nieruchomoĂÊ. Natomiast Anderson i West (2006) badali zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy cenÈ nieruchomoĂci a zmiennymi okreĂlajÈcymi m.in. odlegïoĂÊ od
np. dzielnic biznesowych, parków, pól golfowych czy cmentarzy.
W Polsce dotychczas powstaïo niewiele publikacji na temat modeli przestrzennych, gïównie zbpowodu trudnoĂci z dostÚpem do baz danych. Dale-Johnson i Brzeski wb 2001b r. za pomocÈ regresji przestrzennej badali ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowÚ nieruchomoĂciami komercyjnymi. Szacowali oni autokorelacjÚ
ceny wbzaleĝnoĂci od atrybutów dziaïki oraz cech lokalizacyjnych. Dale-Johnson,
Redfearn oraz Brzeski (2005) analizowali zaleĝnoĂci przestrzenne na krakowskim
rynku mieszkañ. Asymetryczne rozïoĝenie wartoĂci krakowskich mieszkañ wbprzestrzeni wynika m.in. zbhistorycznego rozwoju tego miasta. Lokalne maksima cen
znajdujÈ siÚ w okolicach centrum oraz kilku subcentrów. Dlatego w modelu uĝyto zmiennych okreĂlajÈcych odlegïoĂci od punktów, w których ceny sÈ najwyĝsze.
Wb2007br. Kulczycki i Ligas stwierdzili wbswoim artykule, ĝe stosowanie jednego
modelu dla wszystkich obserwacji nie uwzglÚdnia wszelkich dostÚpnych informacji. Dlatego zastosowali regresjÚ waĝonÈ geograficznie (GWR) dla cen mieszkañ
wbdzielnicy Krakowa, Krowodrzy w latach 2004–2005.
Cellmer (2010) przeanalizowaï przestrzennÈ dynamikÚ zmian cen. Analiza przeprowadzona zostaïa za pomocÈ GWR na olsztyñskich nieruchomoĂciach. Badanie
wykazaïo, ĝe najwyĝsze wzrosty cen lokali w latach 2003–2007 dotknÚïy mieszkañ
poïoĝonych w centrum oraz w okolicach uczelni wyĝszej, czyli w doĂÊ atrakcyjnych
lokalizacjach.
W 2012 r. Branna i in. uĝyli danych GIS przy modelowaniu krakowskiego rynku
nieruchomoĂci mieszkaniowych. Stworzyli oni wiele modeli, m.in.: KMNK, GWR,
KMNK ze zmiennymi przestrzennymi. Analiza ich badañ wykazuje, ĝe zastosowanie GWR przyczynia siÚ tylko nieznacznie do polepszenia wyników regresji, biorÈc
pod uwagÚ R2, Skorygowany R2 oraz Kryterium Informacyjne Akaike.
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6.4. Dane i ich analiza
W analizie skupiono siÚ na danych transakcyjnych na wtórnym rynku warszawskich nieruchomoĂci mieszkaniowych, pochodzÈcych z bazy BaRN. Po geokodowaniu
obliczono wiele wskaěników, zmiennych przestrzennych potencjalnie mogÈcych mieÊ
wpïyw na zróĝnicowanie cen. Zbiór z danymi zawiera zmienne okreĂlajÈce cechy
fizyczne mieszkania (np. powierzchnia, liczba pokoi czy standard wykoñczenia) oraz
lokalizacjÚ (np. odlegïoĂÊ od centrum, dïugoĂÊ i szerokoĂÊ geograficzna). Próba skïadaïa siÚ 1526 obserwacji z okresu cechujÈcego siÚ stabilnymi poziomami cen: Ibkwartaï 2011 r. – II kwartaï 2012 r. W zbiorze wejĂciowym znajdowaïo siÚ 48 zmiennych
objaĂniajÈcych, które wziÚto pod uwagÚ przy konstrukcji modeli12. W zaïÈczniku 4.
przedstawiono statystyki opisowe dla poszczególnych zmiennych uĝytych w analizie,
natomiast w zaïÈczniku 5. wykresy pudeïkowe dla ceny metra kwadratowego w rozbiciu na poszczególne dzielnice.

6.5. Analiza zaleĝnoĂci przestrzennych. Przestrzenna autokorelacja
W pracy zaïoĝono, ĝe w rzeczywistoĂci dziaïa prawo Toblera, a przestrzenna
autokorelacja moĝe byÊ wynikiem przestrzennych interakcji, przestrzennego przenikania pewnych zaleĝnoĂci, naĂladownictwa i wielu innych czynników (Anselin,
1988; 1992). Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe przestrzenna autokorelacja danych geokodowanych ma powaĝne nastÚpstwa: wyniki estymacji, testowania hipotez, predyktorów
bÚdÈ statystycznie niepoprawne (nieefektywne lub/i obciÈĝone, nieciÈgïe estymatory, por. LaSage, 2004). Aby skorygowaÊ proces analizy danych o relacje przestrzenne, moĝna uĝyÊ rozwijajÈcych siÚ metod, które uwzglÚdniÈ te zaleĝnoĂci.
Klasyczne wyznaczanie przestrzennych autokorelacji to statystyczne ocenianie
poprawnoĂci doboru macierzy wag odzwierciedlajÈcych wzajemne poïoĝenie przestrzenne badanych obserwacji. Sprawdzenie tej macierzy odbywa siÚ poprzez porównanie wspóïczynnika korelacji obliczonego z uwzglÚdnieniem wag dla róĝnych
lokalizacji ze wspóïczynnikiem zwykïej korelacji. W przypadku rynku nieruchomoĂci zwykle mamy do czynienia z dodatniÈ przestrzennÈ autokorelacjÈ. Oznacza
to, ĝe na danym obszarze grupujÈ siÚ podobne wartoĂci zmiennych – wysokie lub
niskie (por. Suchecki, 2010).
Dla wykonania poprawnej analizy przestrzennej autokorelacji niezbÚdny jest
wyspecjalizowany zestaw metod statystyczno-ekonometrycznych (Haining, 1990).
ZaleĝnoĂÊ w tym przypadku jest dwuwymiarowa oraz wielokierunkowa, a wiÚc bardziej skomplikowana niĝ jednokierunkowa i jednowymiarowa zmiennoĂÊ w czasie.

12

Definicje zmiennych wykorzystanych w analizie zob. w zaïÈczniku.
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6.6. Przestrzenna heterogenicznoĂÊ
W przypadku nieruchomoĂci unikatowoĂÊ lokalizacji moĝe powodowaÊ lokalne zróĝnicowanie czy heterogenicznoĂÊ. Mianem przestrzennej heterogenicznoĂci
nazywamy niestabilnoĂÊ postaci funkcyjnej zaleĝnoĂci przestrzennych oraz niestabilnoĂÊ przestrzennÈ oszacowañ parametrów badanej relacji charakterystyk
ib cen. WystÚpowanie przestrzennej heterogenicznoĂci wynika z zaburzeñ stabilnoĂci Ăredniej, wariancji lub autokowariancji wartoĂci dobra w róĝnych miejscach
analizowanej przestrzeni, zatem zjawisko to jest nastÚpstwem braku stacjonarnoĂci
przestrzennej (por. Suchecki, 2010).
E(X(n)) ȴ E(X(n + m))
E(X(n))2 ȴ E(X(n + m))2
E(X(ni), X(nj)) ȴ Ƣ(dij),

gdzie:
E(X(n)), E(X(n + m)) – wartoĂÊ oczekiwana w dwóch punktach,
E(X(n))2, E(X(n + m))2 – wariancja w dwóch punktach,
E(X(ni), X(nj)) – kowariancja,
Ƣ(dij) – funkcja odlegïoĂci obiektu i od j.

6.7. Macierz wag
Badania przestrzenne cen mieszkañ wymagajÈ uwzglÚdnienia wpïywu cech
danego obiektu oraz wspóïzaleĝnoĂci pomiÚdzy cenami i cechami modelowanych
obiektów, wb zaleĝnoĂci od ich wzajemnego poïoĝenia, bÈdě od poïoĝenia wobec
obiektów uĝytecznoĂci publicznej. Róĝnice wb wartoĂciach mieszkañ w znacznej
mierze wynikajÈ z róĝnic wbpotencjale danej lokalizacji oraz z czynników spoïeczno-ekonomicznych, które mogÈ byÊ opisane za pomocÈ zmiennych okreĂlajÈcych
lokalizacje róĝnych obiektów. W celu zobrazowania, jak ksztaïtujÈ siÚ zaleĝnoĂci
przestrzenne, tworzone sÈ macierze wag (por. Suchecki, 2010). Wybór zarówno metody tworzenia macierzy wag (np. liczba najbliĝszych sÈsiadów lub maksymalna odlegïoĂÊ od sÈsiada)13, jak i zmiennej14 wpïywajÈcej na wartoĂci macierzy, powinien
zaleĝeÊ od racjonalnych osÈdów badajÈcego dane zjawisko ibdokïadnoĂci dostÚpnych
danych. Uprzednio naleĝy przeprowadziÊ wstÚpnÈ analizÚ przestrzennÈ, która zwizualizuje dane i pokaĝe wzajemne zaleĝnoĂci pomiÚdzy obserwacjami. Waĝne jest
uchwycenie wzglÚdnie wszystkich obserwacji – sÈsiadów, które bÚdÈ miaïy wpïyw

13
14

WiÚcej informacji na temat poszczególnych rodzajów macierzy wag zob. Bavaud (1988) oraz
Anselin (1989).
Przy konstrukcji macierzy wag zazwyczaj uĝywa siÚ odlegïoĂci euklidesowej, ekonomicznej lub
miejskiej, wbzaleĝnoĂci od modelowanego zjawiska. W artykule z 1988 r. Anselin robi przeglÈd
najwaĝniejszych metod tworzenia przestrzennych macierzy wag.
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na danÈ obserwacjÚ i nadanie im odpowiednich wag15. Ponadto skonstruowana poprawnie macierz przestrzenna wag sïuĝy do wyliczania statystyk przestrzennych,
a przez to pomaga w wykrywaniu obserwacji nietypowych oraz przestrzennych
trendów czy reĝimów (por. Suchecki, 2010).
Dane z bazy BaRN pozwalajÈ na wykonanie analizy na podstawie macierzy wag
(stworzonej zbwykorzystaniem wzajemnej odlegïoĂci obiektów). Do celów niniejszej
pracy stworzono 2 macierze wag przestrzennych.
Pierwsza macierz wag stosowana w testach oraz w wiÚkszoĂci modeli przestrzennych to macierz opisana wzorem (odlegïoĂÊ (dij) zostaïa dobrana tak, aby
zmaksymalizowaÊ wielkoĂÊ statystyki Morana I):
wij =

{

1, gdy dij # 500
0, gdy dij > 500

Natomiast w przypadku regresji waĝonej geograficznie (GWR) macierz wag to
funkcja odwrotnoĂci odlegïoĂci:
wij =

{

dij–1, gdy dij # 0
0, gdy dij > 500

6.8. Wskaěniki zaleĝnoĂci przestrzennej
NajczÚĂciej uĝywanymi miarami autokorelacji przestrzennej sÈ globalne i lokalne statystyki przestrzenne. Macierz wag zastosowana w analizie to binarna macierz wag przestrzennych zbodlegïoĂciÈ od sÈsiada wynoszÈcÈ maksymalnie 500 m.
Globalna statystyka Morana I wykorzystywana jest do testowania istnienia globalnej autokorelacji przestrzennej. Prezentuje jÈ poniĝszy wzór:

I=

/ i / j w ij ^ x i - xr h^ x j - xr h
/ i / j w ij
/ Nj = 1 / iN= 1 w ij
N

gdzie:
xi, xj – obserwacje cen w regionie i oraz j,
x
– Ărednia cena ze wszystkich regionów,
N – liczba regionów,
wij – element macierzy wag.
Obiekty badane sÈ przy zaïoĝeniu odpowiedniej macierzy wag. Dodatnie oraz
statystycznie istotne wartoĂci tej statystyki ĂwiadczÈ o istnieniu pozytywnej autokorelacji przestrzennej. Oznacza to, ĝe niskie bÈdě wysokie wartoĂci analizowanej
zmiennej gromadzÈ siÚ w podobnej lokalizacji. GlobalnÈ statystykÚ Morana I moĝna
15

W artykule rozwaĝamy wyïÈcznie egzogeniczne macierze wag. Wb ostatnich latach prowadzono prace nad tworzeniem endogenicznych macierzy wag oraz sposobów ich estymacji (zob.
Vazqueza, 2010).
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przedstawiÊ za pomocÈ wykresu punktowego wbcelu zobrazowania zwiÈzków przestrzennych, wykrycia istnienia obserwacji nietypowych ibobszarów niestabilnoĂci.
Na rysunku 27, na osi OX przedstawiono wartoĂci standaryzowanej zmiennej dla
której przeprowadzamy analizÚ, zaĂ na osi OY opóěnienie przestrzennie zmiennej
objaĂnianej. Opóěnienie to jest waĝonÈ ĂredniÈ z wystandaryzowanych wartoĂci
danej zmiennej dla sÈsiadów. Poniĝszy przykïad pokazuje, ĝe w przypadku warszawskiego rynku wtórnego nieruchomoĂci mieszkaniowych zmienna okreĂlajÈca
cenÚ jest doĂÊ silnie skorelowana z cenÈ opóěnionÈ przestrzennie.
Rysunek 27. Punktowy wykres rozproszenia statystyki Morana I – transakcje,
wtórny rynek mieszkaniowy w Warszawie 2011 r. – II kw. 2012br.
Moran’s I: 0,438126

6

lagged logczm

4
2
0
–2
–4
–6
–6

–4

–2

0
logczm

2

4

6

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych GIS.

Na rysunku 28 zaprezentowano wyniki statystyki Getisa i Orda Gi dotyczÈce
podobieñstwa i róĝnic przestrzennych. Na jej podstawie moĝna oceniÊ istotnoĂÊ
zaleĝnoĂci przestrzennych modelowanych macierzÈ wag (odlegïoĂci do 500 m) dla
kaĝdej lokalizacji osobno. Statystyka ta pokazuje, czy podobne obserwacje grupujÈ
siÚ na danych obszarach.

G

*
i ^

/ nj = 1 w ij x j
dh =
/ nj = 1 x j

gdzie:
wij – macierz wag wij odlegïoĂci d,
xj – ceny nieruchomoĂci sÈsiednich zlokalizowane w odlegïoĂci mniejszej niĝ d.
Nawet nie uwzglÚdniajÈc zróĝnicowania jakoĂciowego mieszkañ, na podstawie
rysunkub28 moĝna zauwaĝyÊ, ĝe warszawski rynek nieruchomoĂci mieszkaniowych
charakteryzuje siÚ powstawaniem skupieñ mieszkañ o podobnych cenach.
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Rysunek 28. Lokalna statystyka autokorelacji przestrzennej Getisa i Orda
– transakcje, wtórny rynek mieszkaniowy w Warszawie 2011br. – II kw. 2012br.

Gi Cluster Map (od 2011 r. 300)
Not Signiﬁcant (865)
High (268)
Low (283)
Neighborless (109)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych BaRN.

6.9. Modele przestrzenne
W przypadku modelu liniowej regresji przestrzenna zaleĝnoĂÊ moĝe byÊ
uwzglÚdniona w dwojaki sposób. W modelu opóěnieñ przestrzennych (SLM/SAR)
pojawia siÚ dodatkowy regresor (przestrzennie opóěnione zmienne – Wy), natomiast wbprzypadku modelu bïÚdu przestrzennego (SEM) zostaje wïÈczona w strukturÚ skïadnika losowego. Przy zaïoĝeniu niestacjonarnoĂci procesu przestrzennego
czÚsto stosowana jest geograficznie waĝona regresja (GWR). Opis metod GWR,
SLM ibSAR bÚdzie tematem niniejszego rozdziaïu.

6.10. Spatial Lag Model (SLM)
Model opóěnieñ przestrzennych (SLM), nazywany równieĝ przestrzennym modelem liniowej autoregresji (SAR), lub modelem autoregresyjnym, wykorzystywany
jest do uwzglÚdnienia wpïywu przestrzennej korelacji zmiennej objaĂnianej. Opóěnienie przestrzenne porównywane jest czÚsto do opóěnienia wystÚpujÈcego w szeregach czasowych, jednakĝe wbprzypadku modeli przestrzennych mamy do czynienia
zbendogenicznoĂciÈ wynikajÈcÈ z symetrycznej macierzy sÈsiedztwa. Problem jest
eliminowany poprzez estymacjÚ oszacowañ w formie zredukowanej modelu. Parametr autoregresji przestrzennej okreĂla siïÚ zaleĝnoĂci przestrzennych pomiÚdzy
obserwacjami zmiennej zaleĝnej. Wszystkie niezerowe elementy przestrzennej macierzy wag W oznaczajÈ wpïyw wartoĂci zmiennej (wbtym przypadku objaĂnianej)
zbjednej lokalizacji na innÈ (por. Anselin, 1999).
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y = rWy + Xß + e
y = (I – rW)–1Xß + (I – rW)–1e
gdzie:
X – macierz zmiennych objaĂniajÈcych,
y – macierz zmiennych objaĂnianych,
ß – parametry do oszacowania, okreĂlajÈce wpïyw zmiennych objaĂniajÈcych na
objaĂnianÈ,
r – parametr autoregresji do oszacowania,
W – macierz wag przestrzennych,
e – skïadnik losowy.

6.11. Spatial Error Model (SEM)
W przypadku SEM w równaniu znajduje siÚ liniowy schemat autokorelacji
przestrzennej skïadnika losowego. Przyjmuje siÚ wiÚc, ĝe istnieje przestrzenna
autokorelacja, którÈ powodujÈ m.in. przypadkowe czynniki oraz bïÚdy pomiaru,
których charakter zwykle prowadzi do autokorelacji przestrzennej bïÚdów modelu.
Zakïada siÚ, ĝe efekty korelacji przestrzennych skïadników losowych sÈ globalne,
czyli obserwuje siÚ je dla caïej próby. Znajduje to zastosowanie w modelowaniu
nieobserwowanych impulsów (por. Suchecki, 2010).
y = Xß + (I + rW)–1u
e = y – Xß
Skïadnik losowy (e) to funkcja losowego skïadnika zakïócajÈcego (u), który speïnia zaïoĝenia klasyczne dotyczÈce rozkïadu normalnego oraz przestrzennie waĝonych skïadników losowych regresji.
e = rWe + u
u~N(0, Ʊ2I)
e = (I – rW)–1u
WïasnoĂci globalnej autokorelacji sÈ podobne jak w przypadku SAR, jednak dla
modeli bïÚdu przestrzennego wystÚpujÈ zaleĝnoĂci, które powodowane sÈ przez
czynniki przypadkowe, niemodelowane, bÈdě bïÚdy.

6.12. Geographically Weighted Regression (GWR)
W przypadku rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych przy stosowaniu globalnego modelu ekonometrycznego, tj. stworzonego dla duĝego powierzchniowo obszaru
geograficznego, problemem jest zaïoĝenie o stacjonarnoĂci procesu zaleĝnoĂci przestrzennych. Dlatego w przypadku duĝej heterogenicznoĂci przestrzennej stosuje siÚ
177

Bezpieczny Bank
4(53)/2013

regresjÚ waĝonÈ geograficznie, której wynikiem jest zestaw oszacowañ parametrów.
OpierajÈc siÚ na wynikach tej metody, moĝna badaÊ zmiennoĂÊ wspóïczynników
w przestrzeni. Dla kaĝdej obserwacji tworzy siÚ osobnÈ macierz wag Wi i MNK,
szacuje siÚ parametry regresji lokalnej za pomocÈ macierzy wag zbzastosowaniem
funkcji wagowej (kernela)16, bÚdÈcej wb niniejszej pracy odwrotnoĂciÈ odlegïoĂci
(Suchecki, 2010).
yi = ßi0(ui, vi) + ƙk ßik(ui, vi)xik + ei,
gdzie:
yi
–
(ui, vi) –
ßik(ui, vi) –
xik
–
ei
–

zmienna objaĂniana,
wspóïrzÚdne i-tego punktu,
realizacja ßk(u, v) w punkcie i,
zmienne objaĂniajÈce,
skïadniki losowe.

Estymacja parametrów modelu GWR odbywa siÚ z uwzglÚdnieniem diagonalnych macierzy wag obserwacji, które nadawane sÈ w zaleĝnoĂci od lokalizacji.
ßů(xi, yi) = (XTW(i)X)–1XTW(i)Y
Zróĝnicowanie oszacowañ parametrów modeli wyznaczanych dla kaĝdej z obserwacji bÚdzie oznaczaïo istnienie lokalnej zmiennoĂci wpïywu zmiennych niezaleĝnych na zaleĝnÈ, czyli przestrzennej heterogenicznoĂci (zob. Charlton i in., 2009).

6.13. Weryfikacja empiryczna modeli ekonometrycznych
W pracy zaprezentowano dwa proste modele bez czynnika lokalizacyjnego:
model ze zmiennymi przestrzennymi, z dzielnicami oraz GWR szacowane KMNK
(Maddala, 2006). Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe pominiÚcie zaleĝnoĂci przestrzennych skutkuje nieuwzglÚdnieniem czÚĂci informacji pïynÈcej ze zbioru danych oraz niepoprawnÈ specyfikacjÈ modelu. Dlatego zaprezentowano równieĝ modele SLM ibSEM,
które zostaïy oszacowane MNW. Szczegóïowe rozwaĝania na temat tej metody oraz
jej zastosowanie na danych przestrzennych moĝna znaleěÊ w publikacji L. Anselin
(1999)17.
16

17

Wraz ze wzrostem odlegïoĂci danej obserwacji od punktu regresji wagi zmniejszajÈ siÚ. ZaleĝnoĂÊ ta moĝe byÊ wyraĝana poprzez róĝne funkcje, m.in. gaussowskÈ (zob. Fotheringham ibin.,
2002).
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe przez zastosowanie MNK w przypadku modeli przestrzennych uzyskuje siÚ
estymatory oszacowañ wspóïczynników obciÈĝone i nieciÈgïe (w przypadku SAR) i nieefektywne
(w przypadku SEM), niezaleĝnie od wïaĂciwoĂci skïadnika losowego (por. Anselin, 1999). InnÈ
moĝliwoĂciÈ, jednakĝe jeszcze nie rozwiniÚtÈ, jest zastosowanie uogólnionej metody momentów
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Model 1 (M1) z tabeli 2 zawiera tylko zmienne opisujÈce cechy mieszkania.
Skorygowany wspóïczynnik determinacji 25% zmiennoĂci ceny zostaï wytïumaczony zmiennymi uĝytymi w modelu. Prawdopodobnie z racji tego, ĝe nie byïy
uwzglÚdnione cechy lokalizacyjne, na podstawie testu RESET nie moĝna modelu
uznaÊ za poprawny.
Model 2 (M2) w tabeli 2 stworzony zostaï do przeanalizowania wpïywu zastosowania regresji geograficznie waĝonej na wyniki regresji. Znaki Ărednich wartoĂci
oszacowañ GWR parametrów (przedstawione w tabeli 4) sÈ zbliĝone do wyników
zwykïego modelu. Wynik jest doĂÊ zadowalajÈcy, zwïaszcza biorÈc pod uwagÚ dwukrotnie wyĝszy wspóïczynnik determinacji R2, poprawÚ kryterium informacyjnego
Akaike oraz mniejszÈ korelacjÚ reszt, co zaprezentowane zostaïo w zaïÈcznikach.
Tabela 2. Wyniki estymacji modelu globalnego na cenach transakcyjnych
warszawskiego rynku wtórnego metodami OLS i GWR
Zmienna

Model 1 (M1)
– MNK

Model 2 (M2) – GWR
min

max

Ărednia

Const.

9,1622

***

8,788400

9,284600

9,04450

Standard wysoki

0,0531

***

0,009715

0,071502

0,04973

Standard niski

–0,0600

***

–0,068720

0,004566

–0,05190

Standard surowy

–0,0494

–0,273260

0,077542

–0,03490

Rok 2012

–0,0252

***

–0,041620

0,013729

–0,01560

PiÚtro niskie

–0,0265

**

–0,062480

0,000763

–0,02020

PiÚtro wysokie

0,0826

***

–0,009760

0,155961

0,07760

Winda

0,0494

***

0,001660

0,101762

0,03199

r_3

–0,1096

***

–0,190490

0,006098

–0,10910

r_4

–0,2056

***

–0,277440

–0,084810

–0,20800

r_5

–0,2495

***

–0,38201

–0,150800

–0,26960

r_6

–0,1609

***

–0,28511

0,003046

–0,14100

r_7

–0,13774

**

–0,28501

0,037009

–0,07300

r_8

–0,06331

***

–0,15674

0,116019

–0,01940

z estymatorami odpornymi HAC. Sugerowane jest dalsze badanie nad moĝliwoĂciÈ wykorzystania tej metody i potencjalnymi wynikami (zob. Kelejian, Prucha, 2007).
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Model 2 (M2) – GWR

Model 1 (M1)
– MNK

Zmienna
sq_powierzchni

9E–06

Liczba pokoi

–0,04989

***

max

Ărednia

–2,8E–06

1,66E–05

7,9E–06

–0,06905

–0,026770

–0,04990

–0,01184

0,031093

0,01332

WïasnoĂÊ

0,00796

R2

0,245

0,491 (wart. globalna)

Skorygowany R2

0,237

0,452 (wart. globalna)

AIC

***

min

–1100,79

–1558,11 (wart. globalna)

NastÚpnie dla M1 zostaïy przeprowadzone testy diagnostyczne okreĂlajÈce
zaleĝnoĂci przestrzenne. Test Morana I pokazuje, ĝe wystÚpuje silna, dodatnia,
istotna statystycznie autokorelacja przestrzenna reszt. Wyniki testów mnoĝników
Lagrange’a ĂwiadczÈ o tym, ĝe zasadne jest stworzenie modeli przestrzennej autokorelacji i opóěnieñ przestrzennych bïÚdów18.
Tabela 3. Testy diagnostyczne zaleĝnoĂci przestrzennych
(macierz wag standaryzowana wierszami)
Test

MI/DF

VALUE

PROB

0,395482

27,79594

0

Lagrange Multiplier (lag)

1

343,6788

0

Robust LM (lag)

1

25,91552

4E-07

Lagrange Multiplier (error)

1

751,9361

0

Robust LM (error)

1

434,1728

0

Lagrange Multiplier (SARMA)

2

777,8516

0

Moran’s I (error)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych BaRN.

NastÚpnie w ramach estymacji hedonicznych modeli cen oszacowano piÚÊ log-liniowych, jednorównaniowych modeli ekonometrycznych. Skrócone wyniki estymacji wszystkich modeli zaprezentowano w tabeli 4.
Modele szacowane MNK cechujÈ siÚ poprawnÈ specyfikacjÈ (popartÈ wynikiem
testu RESET) oraz umiarkowanÈ wspóïliniowoĂciÈ, czynniki inflacji wariancji nie
18

Zasadne jest równieĝ stworzenie modeli przestrzennej autokorelacji z opóěnieniem przestrzennym bïÚdów.
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przekraczajÈ wartoĂci 10. Wbcelu umoĝliwienia poprawnego wnioskowania statystycznego dla heteroskedastycznego skïadnika losowego zastosowano odporne estymatory bïÚdów standardowych (HAC). Prawie wszystkie zmienne wykazujÈ istotnie statystyczny wpïyw na zmiennÈ objaĂnianÈ we wszystkich modelach, abznaki
ibwartoĂci odpowiadajÈcych im wspóïczynników regresji sÈ zgodne z istotnymi wynikami wbpozostaïych modelach.
Model 3 (M3) z tabeli 4 zawiera, podobnie jak M1, tylko zmienne opisujÈce
cechy mieszkania. Skorygowany wspóïczynnik determinacji 21% zmiennoĂci ceny
zostaï wytïumaczony zmiennymi uĝytymi w modelu. Podobnie jak w przypadku M1
prawdopodobnie z racji tego, ĝe nie zostaïy uwzglÚdnione cechy lokalizacyjne, na
podstawie testu RESET nie moĝna modelu uznaÊ za poprawny.
W Modelu 4 (M4) za zmienne lokalizacyjne posïuĝyïy dzielnice. Wspóïczynnik
determinacji wyniósï okoïo 55%. Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
testu RESET, mówiÈcej ob poprawnej specyfikacji modelu. ZmiennÈ bazowÈ lokalizacji jest dzielnica ¥ródmieĂcie, dlatego oszacowania parametrów pozostaïych
dzielnic przyjmujÈ wartoĂci ujemne. W przypadku dzielnic Wawer, Wesoïa, Rembertów, BiaïoïÚka ceny transakcyjne sÈ o okoïo 50% niĝsze niĝ ceny Ăródmiejskich
nieruchomoĂci, przy innych zmiennych staïych.
W Modelu 5 (M5) do zmiennych opisujÈcych cechy mieszkania dodano wskaěniki lokalizacyjne okreĂlajÈce poïoĝenie nieruchomoĂci, wyliczone na podstawie
geokodowanych danych. Skorygowany wspóïczynnik determinacji wyniósï okoïo
52%. Wraz ze wzrostem odlegïoĂci od centrum oraz metra cena nieruchomoĂci maleje, natomiast wzrost liczby parków oraz przystanków w odlegïoĂci odpowiednio
1000 i 500 metrów zwiÚksza wartoĂÊ nieruchomoĂci. Bliskie sÈsiedztwo centrów
handlowych zmniejsza wartoĂÊ nieruchomoĂci. IstotnÈ zmiennÈ, która poprawiïa
jakoĂÊ modelu, byïa zmienna okreĂlajÈca, na którym brzegu Wisïy znajduje siÚ
nieruchomoĂÊ.
Model 6 (M6) to model przestrzennych opóěnieñ (SLM). Oszacowania wiÚkszoĂci parametrów sÈ statystycznie istotne, a ich wielkoĂÊ i znak nie róĝniÈ siÚ od
M3–M5. Zmienna W_LOGCZM (Rho) odpowiada za efekty sÈsiedzkie, czyli Ăredni
wpïyw sÈsiednich obserwacji na cenÚ mieszkania. Mimo ĝe wielkoĂÊ wspóïczynnika Rho jest niewielka, to okazaï siÚ on istotny statystycznie, co Ăwiadczy o duĝym
znaczeniu zaleĝnoĂci przestrzennych pomiÚdzy obserwacjami zmiennej zaleĝnej dla
nieruchomoĂci sÈsiednich.
Model 7 (M7) to model przestrzennych bïÚdów (SEM). Równieĝ w jego przypadku oszacowania parametrów sÈ w wiÚkszoĂci statystycznie istotne, a ich wielkoĂci sÈ zbliĝone do odpowiednich wartoĂci z modeli M3–M5. WartoĂÊ wspóïczynnika
okreĂlajÈcego przestrzennÈ korelacjÚ bïÚdów (LAMBDA) jest dodatnia, duĝa i istotna statystycznie, co Ăwiadczy o wpïywie nieobserwowalnych bÈdě nieuchwyconych
w modelu czynników na zmiennÈ objaĂnianÈ. Warto zwróciÊ uwagÚ na wysoki poziom R2 (okoïo 47%) oraz duĝy wzrost wartoĂci kryterium informacyjnego. Wyniki
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modeli 6 i 7, niestety, w dalszym ciÈgu nie sÈ satysfakcjonujÈce, najprawdopodobniej zbpowodu geokodowania obserwacji na podstawie Ărodków ulic. Warto równieĝ
zwróciÊ uwagÚ, ĝe stworzenie endogenicznej macierzy wag równieĝ mogïoby poprawiÊ rezultaty (zob. przypis 8).
Wyniki analizy modeli przestrzennych dla Warszawy pokazujÈ, ĝe najlepiej wyspecyfikowany jest model, w którym dzielnice sÈ zmiennymi opisujÈcymi poïoĝenie
nieruchomoĂci. To moĝe ĂwiadczyÊ o tym, ĝe na podstawie wyników czynnikiem,
który najpeïniej opisuje relacje przestrzenne, sÈ dla Warszawy przede wszystkim
dzielnice. Modelem, którego wyniki okazaïy siÚ równieĝ zadowalajÈce, jest model
OLS ze wskaěnikami lokalizacyjnymi. Oznacza to, ĝe moĝliwe jest tworzenie dobrze wyspecyfikowanych modeli, gdzie cena opisywana jest w duĝej czÚĂci poprzez
atrakcyjnoĂÊ lokalizacji (odlegïoĂci od danych udogodnieñ bÈdě ich iloĂci). Warto
zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe aĝ dwa wskaěniki lokalizacyjne dotyczÈ dostÚpnoĂci do
Ărodków transportu publicznego, co moĝe ĂwiadczyÊ o niezwykle istotnym znaczeniu komunikacji. Nieznacznie sïabsze wyniki uzyskano dla modelu GWR, gdzie
R2 oraz kryterium Akaike ksztaïtowaïy siÚ w poziomie zbliĝonym do modelu OLS
zbdzielnicami. Ponadto w przypadku GWR istotne byïo pozbycie siÚ w duĝym stopniu korelacji reszt, czyli ksztaïtowania siÚ ich wysokich wartoĂci w centrum ibniskich na obrzeĝach miasta (por. zaïÈczniki).
Zaskoczeniem sÈ doĂÊ sïabe rezultaty uzyskane dla modelu SLM. Dodanie
opóěnionej przestrzennie zmiennej cena (czyli cen dla obserwacji sÈsiednich) przyniosïo bardzo maïÈ poprawÚ wyników w porównaniu do zwykïego modelu OLS.
Wniosek ten nie jest zgodny z wczeĂniejszymi przypuszczeniami, gdyĝ opierajÈc
siÚ na wiedzy eksperckiej na temat mechanizmu ksztaïtowania siÚ cen mieszkañ,
zakïadano, ĝe wartoĂÊ mieszkania zaleĝy od jego cech i lokalizacji, którÈ poĂrednik
i sprzedawca wyznaczajÈ kierujÈc siÚ cenami nieruchomoĂci podobnych na danym
obszarze. MoĝliwÈ przyczynÈ niezadowalajÈcych wyników moĝe byÊ znaczna heterogenicznoĂÊ Warszawy, co moĝe wpïywaÊ na to, ĝe zaleĝnoĂci przestrzenne trudno
jest uchwyciÊ. PotwierdzaÊ to przypuszczenie zdajÈ siÚ doĂÊ dobre wyniki uzyskane
wbprzypadku modelu SEC.
Ponadto przyczynÈ wyników niezgodnych z oczekiwaniami i efektami testów
zaleĝnoĂci przestrzennej najprawdopodobniej jest przeprowadzenie badania na próbie geokodowanej w przewaĝajÈcej czÚĂci na podstawie Ărodków ulic spowodowane
brakiem danych zawierajÈcych dokïadniej okreĂlone lokalizacje. Skutkuje to duĝymi bïÚdami i prowadzi do wyników, które mogÈ nie w peïni oddawaÊ istotÚ wpïywu
zjawisk przestrzennych.
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9,0787
0,0636
–0,0570
–0,0362
–0,0290
–0,1103
–0,1842
–0,2171
–0,1352
–0,1088
–0,0271
–0,0077
0,0607
0,0091
b
b
b
b
b

Standard wysoki

Standard niski

Standard surowy

Rok 2012

r_3

r_4

r_5

r_6

r_7

r_8

Liczba pokoi

Mieszkanie maïe

WïasnoĂÊ

BiaïoïÚka

Mokotów

Targówek

Ursynów

Wilanów

b

b

b

b

b

b

***

b

b

***

***

***

***

***

***

b

***

***

***

Model 3 –MNK

Const

Zmienna

–0,2254

–0,1585

–0,3165

–0,0970

–0,4768

0,0086

0,0575

–0,0167

0,1013

0,0611

0,0009

–0,1368

–0,1305

–0,0902

–0,0253

–0,0855

–0,0563

0,0443

9,2299

***

***

***

***

***

b

***

***

***

**

b

***

***

***

***

***

***

***

***

Model 4
– MNK
zbdzielnicami

b

b

b

b

b

0,0053

0,0568

–0,0190

0,1133

0,0676

0,0163

–0,1165

–0,1028

–0,0875

–0,0247

–0,1001

–0,0568

0,0418

8,9139

b

b

b

b

b

b

***

***

***

***

b

***

***

***

***

***

***

***

***

Model 5
– MNK
zebzmiennymi
przestrzennymi

0,0104

0,0612

–0,0061

–0,0252

–0,1087

–0,1332

–0,2179

–0,1846

–0,1108

–0,0304

–0,0386

–0,0556

0,0643

9,0129

b

b

b

b

b

b

***

b

b

***

***

***

***

***

***

b

***

***

***

b

b

b

b

b

0,0135

0,0688

–0,0144

0,0919

0,0273

–0,0095

–0,1390

–0,1099

–0,0813

–0,0238

–0,0651

–0,0375

0,0386

9,0041

b

b

b

b

b

***

b

***

***

***

b

b

***

***

***

***

***

***

***

Model 6
Model 7
– SLM (MNW)
– SEC (MNW)
b

Tabela 4. Skrócone wyniki estymacji modeli hedonicznych cen na warszawskim rynku nieruchomoĂci
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184
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Bielany

Stacja_metra_D

Parki_L1000

Centrum_D

Centra_handl_D

Lewa_str_Wisïy

Przystanek_L500

W_LOGCZM

LAMBDA

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych GIS.

–1043,4

b

Bemowo

AIC

b

Ochota_i_Wola

0,2059

b

Wlochy_i_Ursus

Skorygowany R2

b

Rembertów_Wawer

0,2126

b

Praga_Pn_i_Pd

R2

b

Model 3 –MNK

¿oliborz

Zmienna

b
b

–1857,6

b

b

b

b

b

b

b

b

b

***

***

***

***

***

***

***

0,5380

0,5456

b

b

b

b

b

b

b

b

–0,2309

–0,2882

–0,1766

–0,3217

–0,5006

–0,2734

–0,1084

Model 4
– MNK
zbdzielnicami

–1796,5

0,5172

0,5233

b

b

0,0027

–0,1226

1,84E–5

–1,95E–5

0,0109

–1,38E–05

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

***

***

***

***

***

***

b

b

b

b

b

b

b

Model 5
– MNK
zebzmiennymi
przestrzennymi

–1056,4

–

0,2204

0,0073

b

b

b

b

***

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

–1480,6

–

0,4678

0,5548

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

***

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Model 6
Model 7
– SLM (MNW)
– SEC (MNW)
b
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6.14. Wnioski
Hedoniczne modele cen, uwzglÚdniajÈce zaleĝnoĂci przestrzenne, stanowiÈ uĝyteczne i bardzo obiecujÈce narzÚdzie modelowania cen mieszkañ. Celem niniejszej
pracy byï przeglÈd oraz zastosowanie moĝliwoĂci wykorzystania obserwacji geokodowanych do stworzenia przestrzennych modeli cen hedonicznych, o wiÚkszych
moĝliwoĂciach predykcyjnych.
Wyniki analiz dla Warszawy pokazujÈ, ĝe najlepiej wyspecyfikowany jest model
zwierajÈcy zmienne okreĂlajÈce dzielnicÚ, w której poïoĝona jest nieruchomoĂÊ,
jako zmienne lokalizacyjne. Wniosek ten nie jest zgodny z oczekiwaniami, gdyĝ na
podstawie przesïanek teoretycznych, testów przestrzennych oraz wiedzy eksperckiej na temat mechanizmu ksztaïtowania siÚ cen mieszkañ w Warszawie, moĝna przypuszczaÊ, ĝe zaleĝnoĂci przestrzenne powinny poprawiÊ istotnie wyniki
wskaěników diagnostycznych. Wyniki na doĂÊ dobrym poziomie uzyskano takĝe
w przypadku modeli GWR, OLS ze wskaěnikami lokalizacyjnymi oraz SEC. Warto
zwróciÊ uwagÚ na heterogenicznoĂÊ przestrzennÈ Warszawy oraz to, ĝe dane uĝyte
do badania nie byïy geokodowane z dokïadnoĂciÈ co do numeru budynku, co mogïo
mieÊ wpïyw na wyniki.
Przedstawione tu zagadnienia dotyczÈce hedonicznego modelowania cen mieszkañ to rozwijajÈcy siÚ szybko i obiecujÈcy nurt rozwoju polskiej statystyki wartoĂci
nieruchomoĂci, wykorzystywany do obliczania cen lokali i badania jej dynamiki
wb czasie. Rozwijanie zarówno metodologii badania, jak ib poprawianie zawartoĂci
bazy danych, powinny wiÚc byÊ kontynuowane.

6.15. ZaïÈczniki
Rysunek 29. Mapa prezentujÈca rozkïad reszt zwykïego modelu OLS, M1

Std. Resid
< -2.5 Std. Dev.
-2.5 – -1.5 Std. Dev.
-1.5 – -0.5 Std. Dev.
-0.5 – 0.5 Std. Dev.
0.5 – 1.5 Std. Dev.
1.5 – 2.5 Std. Dev.
> 2.5 Std. Dev.
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Rysunek 30. Mapa prezentujÈca rozkïad reszt modelu OLS z dzielnicami (M4)

Std. Resid
< -2.5 Std. Dev.
-2.5 – -1.5 Std. Dev.
-1.5 – -0.5 Std. Dev.
-0.5 – 0.5 Std. Dev.
0.5 – 1.5 Std. Dev.
1.5 – 2.5 Std. Dev.
> 2.5 Std. Dev.

Rysunek 31. Mapa prezentujÈca rozkïad reszt modelu GWR, M3

Std. Resid
< -2.5 Std. Dev.
-2.5 – -1.5 Std. Dev.
-1.5 – -0.5 Std. Dev.
-0.5 – 0.5 Std. Dev.
0.5 – 1.5 Std. Dev.
1.5 – 2.5 Std. Dev.
> 2.5 Std. Dev.
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6.15.1. Definicje zmiennych wykorzystanych w analizie
(zmienne bazowe zostaïy podkreĂlone)

standard wysoki: 1 – dla mieszkania o wysokim standardzie wykoñczenia, 0 – wpp
standard Ăredni: 1 – dla mieszkania o Ărednim standardzie wykoñczenia, 0 – wpp
standard niski: 1 – mieszkania o wysokim standardzie wykoñczenia, 0 – wpp
standard surowy: 1 – mieszkania o wysokim standardzie wykoñczenia, 0 – wpp
rok 2012: 1 – mieszkania, dla których transakcja sprzedaĝy zostaïa zawarta
wb2012br., 0 – wpp
piÚtro niskie: 1 – mieszkania znajdujÈce siÚ na parterze lub 1 piÚtrze, 0 – wpp
piÚtro wysokie: 1 – mieszkania znajdujÈce siÚ powyĝej 10 kondygnacji, 0 – wpp
winda: 1 – wyposaĝenie nieruchomoĂci, w której znajduje siÚ mieszkanie, w windÚ,
0 – wpp
r_2: 1 – mieszkanie w budynku wybudowanym przed 1944 r., 0 – wpp
r_3: 1 – mieszkanie w budynku wybudowanym w latach 1945–1970, 0 – wpp
r_4: 1 – mieszkanie w budynku wybudowanym 1971–1978, 0 – wpp
r_5: 1 – mieszkanie w budynku wybudowanym 1979–1988, 0 – wpp
r_6: 1 – mieszkanie w budynku wybudowanym 1989–2001, 0 – wpp
r_7: 1 – mieszkanie w budynku wybudowanym 2002–2005, 0 – wpp
r_8: 1 – mieszkanie w budynku wybudowanym po 2005 r., 0 – wpp
sq_powierzchni: powierzchnia uĝytkowa mieszkania podniesiona do kwadratu
(wbm2)
liczba pokoi: liczba pokoi, z których skïada siÚ analizowane mieszkanie
wïasnoĂÊ: 1 – wïaĂciciel posiada peïne prawo wïasnoĂci, 0 – wïaĂciciel posiada spóïdzielcze prawo wïasnoĂci
mieszkanie maïe: 1 – mieszkanie o powierzchni poniĝej 40 m2, 0 – wpp
Stacja_metra_D: odlegïoĂÊ euklidesowa nieruchomoĂci do najbliĝszej stacji metra
parki_L1000: liczba nieruchomoĂci w promieniu 1000 m od punktu obserwacji
centrum_D: odlegïoĂÊ euklidesowa nieruchomoĂci do Païacu Kultury i Nauki
wbWarszawie
centra_handl_D: odlegïoĂÊ nieruchomoĂci do najbliĝszego centrum handlowego
lewa_str_Wisïy: poïoĝenie nieruchomoĂci
przystanek_L500: liczba przystanków w promieniu 500 m od nieruchomoĂci
W_LOGCZM: wspóïczynnik przestrzenny dla modelu opóěnieñ przestrzennych
LAMBDA: wspóïczynnik przestrzenny dla modelu bïÚdu przestrzennego
Bemowo: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy Bemowo, 0 – wpp
BiaïoïÚka: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy BiaïoïÚka, 0 – wpp
Bielany: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy Bielany, 0 – wpp
Mokotów: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy Mokotów, 0 – wpp
¥ródmieĂcie: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy ¥ródmieĂcie, 0 – wpp
Targówek: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy Targówek, 0 – wpp
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Ursynów: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy Ursynów, 0 – wpp
Wilanów: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy Wilanów, 0 – wpp
¿oliborz: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicy ¿oliborz, 0 – wpp
Praga_Pn_i_Pd: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicach Praga Póïnoc lub Praga
Poïudnie, 0 – wpp
Rembertów_Wawer: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicach Rembertów, Wawer
lub Wesoïa, 0 – wpp
Wlochy_i_Ursus: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicach Wïochy lub Ursus,
0 – wpp
Ochota_i_Wola: 1 – nieruchomoĂÊ poïoĝona w dzielnicach Ochota lub Wola, 0 – wpp
Tabela 5. Statystyki opisowe dla zmiennych dyskretnych uĝytych do analizy
Nr
obserwacji

r2010_2012

r2008_2009

r2006_2007

2797

852

948

MaksiRozstÚp
mum

Mediana

Górny
kwartyl

Zmienna
standard_
wykonczenia

1

4

3

1

2

2

pietrood

0

17

17

1

3

5

ilepokoi

1

6

5

2

2

3

PARKI_
L1000

0

21

21

1

2

4

rokbudowy

1800

2013

213

1968

1977

2000

PRZYST_
L500

0

44

44

8

12

17

standard_
wykonczenia

1

4

3

1

2

3

pietrood

0

19

19

1

3

5

ilepokoi

1

8

7

2

2

3

PARKI_
L1000

0

19

19

1

2

4

rokbudowy

1900

2009

109

1966

1980

2002

PRZYST_
L500

0

44

44

8

12

17

standard_
wykonczenia

1

4

3

1

2

2

pietrood

0

21

21

1

3

4

ilepokoi

1

7

6

2

2

3

PARKI_
L1000

0

21

21

1

2,5

5

rokbudowy

1890

2007

117

1960

1975

2000

PRZYST_
L500

0

44

44

8

13

19

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych GIS.
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Dolny
kwartyl

Minimum

852

2797

r2008_2009

r2010_2012

8480,98
6242,23
1401,94
7897,80

czm

CENTRUM_DIST

CENTRA_HANDL_DIST

czm

6042,96

CENTRUM_DIST
1375,63

7639,08

czm

CENTRA_HANDL_DIST

1368,87

5737,19

CENTRA_HANDL_DIST

CENTRUM_DIST

Zmienna

1675,25

1263,48

3126,04

1815,15

1214,55

3422,76

2004,82

1335,10

3561,39

4181,82

24,00

214,00

4237,29

24,00

214,00

4020,83

12,00

214,00

15904,76

11537,00

17528,00

15833,33

11537,00

17528,00

14840,43

11537,00

17528,00

Odchylenie
¥rednia
Minimum Maksimum
standardowe

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych GIS.

948

r2006_2007

Nr
obserwacji

Tabela 6. Statystyki opisowe dla zmiennych porzÈdkowych

6730,77

638,00

3967,00

7163,17

547,50

3455,50

6145,93

573,00

3025,00

Dolny
kwartyl

7656,75

1154,00

6307,00

8168,75

1149,00

5549,00

7500,00

1082,00

5122,00

Mediana

8777,78

1880,00

8079,00

9516,36

1957,00

8472,00

8897,61

1834,50

7864,50

Górny
kwartyl
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Tabela 7. Statystyki opisowe dla zmiennej cena za metr kw.
w podziale na dzielnice
Zmienna analizowana: cena za metr kw
r2010_2012=1
¥rednia

Odchylenie
standardowe

Minimum

Bemowo

7454,78

1350,68

5202,31

11357,14

0,04

BiaïoïÚka

6585,49

752,45

4181,82

8563,41

0,06

Bielany

7581,81

1097,16

5566,10

12361,06

0,05

Mokotów

8671,22

1797,52

4385,96

15904,76

0,17

Ochota

8095,05

1293,18

5227,27

14455,95

0,12

Praga Póïnoc i Poïudnie

7353,53

1360,76

4622,95

13793,27

0,10

Rembertów Wawer Wesoïa

6423,04

1007,07

4707,11

10000,00

0,02

¥ródmieĂcie

9716,89

1762,36

6609,85

15604,96

0,10

Targówek

6409,79

819,71

4210,53

8754,72

0,13

Ursynów

8122,71

1317,29

4739,34

12038,38

0,14

Wilanów

8500,76

1397,14

5524,48

11313,10

0,02

Wïochy

7238,02

1177,51

4754,72

11102,11

0,03

¿oliborz

8676,26

1412,22

5729,17

13569,98

0,04

Dzielnica

Maksimum CzÚstoĂÊ

r2008_2009=1b
¥rednia

Odchylenie
standardowe

Minimum

Bemowo

7402,90

1531,63

4237,29

9854,77

0,04

BiaïoïÚka

6821,38

787,94

4860,28

8292,82

0,08

Bielany

7850,33

1233,02

6223,84

11839,65

0,08

Mokotów

9148,31

1775,00

5486,73

15367,65

0,19

Ochota

8498,84

1380,90

5701,56

12716,48

0,13

Praga Póïnoc i Poïudnie

7566,83

1381,18

5000,00

12118,75

0,08

Rembertów Wawer Wesoïa

6921,12

832,39

6183,57

8866,67

0,01

¥ródmieĂcie

10247,58

2209,53

6476,05

15833,33

0,12

Targówek

6916,56

838,10

5495,76

8428,90

0,02

Ursynów

8630,90

1365,25

5970,15

11272,73

0,14

Wilanów

8365,78

1812,80

5762,73

13872,92

0,03

Wïochy

7310,44

1048,51

4983,87

9615,38

0,02

¿oliborz

8740,59

1593,88

6122,45

14062,50

0,07

Dzielnica
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Problemy i poglÈdy

r2006_2007=1b
¥rednia

Odchylenie
standardowe

Minimum

Bemowo

6563,29

1407,50

4166,67

9649,89

0,04

BiaïoïÚka

5996,08

994,20

4181,67

8181,82

0,04

Bielany

6994,93

1694,30

4135,71

10451,11

0,06

Mokotów

8109,49

2025,77

4182,18

14840,43

0,21

Ochota

7628,76

1809,85

4111,11

13510,00

0,15

Praga Póïnoc i Poïudnie

6775,78

1556,97

4063,16

10464,29

0,07

Rembertów Wawer Wesoïa

5584,09

1381,18

4045,80

7800,00

0,01

¥ródmieĂcie

9092,16

2145,78

4046,77

14652,17

0,15

Targówek

5972,35

1141,58

4316,67

7894,74

0,01

Ursynów

7458,02

1655,77

4063,16

11261,26

0,16

Wilanów

7650,56

1188,72

6259,46

9996,00

0,01

Wïochy

6638,68

1919,46

4020,83

10742,86

0,03

¿oliborz

7448,40

2096,13

4039,77

12613,93

0,06

Dzielnica

Maksimum CzÚstoĂÊ

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych GIS.

Rysunek 32. Wykresy pudeïkowe (czm = cena za metr kw.;
I kw. 2011br. – II kw. 2012br.)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych GIS.
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7. CENY NIERUCHOMO¥CI A INDEKSY CPI, HICP I PPI.
PROBLEMY INTEGRACJI I WYNIKI OBLICZE DLA POLSKI19
(Wspóïautorami tego punktu sÈ Hanna Augustyniak i Jacek aszek)
WïÈczenie cen mieszkañ do ogólnego wskaěnika inflacji jest dyskusyjne ze wzglÚdu na specyficzny charakter mieszkania jako dobra (dobro konsumpcyjne i inwestycyjne, kupowane na kredyt, dïugowieczne). Wbkonsekwencji w literaturze stosuje siÚ
cztery gïówne metody integracji cen mieszkañ, które dajÈ róĝne rezultaty. Problem
ten jest mniej widoczny w przypadku mniejszych zmian cen na rynku mieszkaniowym, jednakĝe w przypadku duĝych zmian metody te mogÈ dawaÊ wyniki nie tylko
przeciwstawne, ale i niezgodne z procesami na rynku i ich spoïecznÈ percepcjÈ. Dlatego tylko czÚĂÊ pañstw zdecydowaïa siÚ na integracjÚ cen mieszkañ ze wskaěnikami
inflacji. Metody czynszów imputowanych (Imputed Rent Approach) i kosztu mieszkania dla uĝytkownika (User Cost of Housing) za punkt wyjĂcia przyjmujÈ zalecany
przez UN (1977) w metodzie SNA sposób ujmowania mieszkañ i konsumpcji mieszkaniowej. Mieszkanie jest traktowane tu jako majÈtek trwaïy generujÈcy strumieñ
usïug dla gospodarstw domowych. Usïugi te wprawdzie nie „przechodzÈ” przez rynek, ale ich wartoĂÊ moĝna poznaÊ badajÈc np. czynsze rynkowe – podejĂcie wykorzystywane w metodzie czynszów imputowanych. W metodzie kosztu mieszkania
dla jego uĝytkownika (UCA) obok kosztów materialnych zwiÈzanych z eksploatacjÈ,
remontami i modernizacjÈ oraz podatkami i innymi kosztami zwiÈzanymi z utrzymaniem mieszkania zalicza siÚ teĝ koszty finansowe w postaci ubezpieczeñ i kosztów kredytowych oraz kosztów alternatywnych od kapitaïu wïasnego20. Wariantem
powyĝszej metody, bardziej ukierunkowanym na konsumpcjÚ, jest metoda pïatnoĂci
(PA – Payments Outlays) stosowana w Irlandii. Traktuje ona mieszkanie jako dobro
konsumpcyjne, kupowane na kredyt. Obok kosztów materialnych, podatków i ubezpieczeñ uwzglÚdnia ona koszty odsetkowe faktycznie ponoszone przez gospodarstwa
domowe w zwiÈzku ze spïatÈ kredytów. Metoda ta wystÚpuje w dwóch odmianach
(oznaczanych dalej jako: MO1 i MO2), przy czym w drugiej z nich uwzglÚdnia siÚ teĝ

19

20

Tekst oparty na opracowaniu Wyniki badañ nad czynnikami róĝnicujÈcymi ceny mieszkañ
ibmoĝliwoĂÊ ich wykorzystania w NBP, [w:] „Raport o sytuacji na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.”
Kalkulacja moĝe byÊ prowadzona od strony gospodarstwa domowego (mikroekonomicznie) lub na
podstawie danych makroekonomicznych wedïug formuïy:
UC = RM + iE + D + RC – K gdzie:
UC
RM
iE
D
RC
K
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–
–
–
–
–
–

koszt uĝytkowania mieszkania przez wïaĂciciela,
odsetki pïacone od kredytów hipotecznych,
koszty alternatywne lokaty w inne aktywa,
deprecjacja,
pozostaïe koszty, jak: podatki, ubezpieczenia, remonty, bieĝÈce utrzymanie,
zyski kapitaïowe z aprecjacji mieszkañ.
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koszty alternatywne kapitaïu wïasnego. Wbdrugim wariancie, MO2, metoda ta jest
bardzo podobna do metody kosztu uĝytkownika, nie zawiera jednak zysków kapitaïowych. Ostatnia z metod, tzw. metoda kosztu pozyskania netto (NAA – Net Aquisition
Approach), zostaïa stworzona przez statystyków tak, aby speïniaïa wymogi wskaěnika HICP. Po gïÚbszej analizie tej metody powstajÈ jednak problemy ze znalezieniem
ekonomicznego wytïumaczenia, co dokïadnie mierzy ta metoda. W tym podejĂciu
pod uwagÚ brane sÈ wyïÈcznie ceny mieszkañ nowo wybudowanych, oczyszczone
zbkomponentu ziemi, którÈ traktuje siÚ tu jako aktywo finansowe. Jako wagÚ OOH
w koszyku CPI stosuje siÚ wartoĂciowy stosunek nowo wybudowanych mieszkañ do
innych dóbr nabywanych wbbadanym okresie przez gospodarstwa domowe.
Przy symulacji konsekwencji wïÈczenia OOH do stosowanego w Polsce indeksu
CPI, czy liczonego równolegle przez GUS indeksu HICP, napotykamy problemy
techniczne zwiÈzane z dostÚpnoĂciÈ danych. WbPolsce oficjalny, profesjonalny rynek czynszowy jest maïo reprezentatywny. Podstawowym problemem jest ustawodawstwo o ochronie lokatora, które powoduje, obok premii za ryzyko, brak jawnej
informacji i, w efekcie, brak profesjonalnych inwestorów. W tej sytuacji trudno jest
oceniÊ, na ile znaczna zmiennoĂÊ poziomu czynszów w najwiÚkszych miastach jest
efektem maïej reprezentatywnoĂci próby i jej znacznego zróĝnicowania, a na ile
czynsze, zbwczeĂniej opisanych powodów, cechujÈ siÚ duĝÈ zmiennoĂciÈ. W konsekwencji nie moĝna w sposób rozsÈdny zastosowaÊ metody czynszów imputowanych,
gdyĝ tak duĝe zmiennoĂci cen mieszkañ nie majÈ miejsca.
Relatywnie maïe upowszechnienie kredytu hipotecznego powoduje, ĝe równieĝ
metoda pïatnoĂci (PA) jest trudna do zastosowania w formie, w jakiej wykorzystuje
siÚ jÈ wbIrlandii – powstaje bowiem problem wagi i koszyka kredytów, który na rynku dojrzaïym ma innÈ strukturÚ niĝ ten na rynku rozwijajÈcym siÚ. RozwiÈzaniem
tego problemu moĝe byÊ tylko przyjÚcie pewnych, wiarygodnych zaïoĝeñ, jak mógïby wyglÈdaÊ system finansowania mieszkañ w Polsce w bardziej dojrzaïym stadium
i dokonanie na tej podstawie obliczeñ. Tutaj obliczono ten wskaěnik zarówno dla
istniejÈcego portfela kredytów, jak i dla wirtualnego portfela zakïadajÈc, ĝe rynek
hipoteczny jest na wyĝszym etapie rozwoju.
Stosunkowo najmniej problemów dostarczajÈ metody kosztu pozyskania netto
(NAA) i kosztu wïasnoĂci dla uĝytkownika mieszkania, chociaĝ i tutaj konieczne
sÈ uproszczenia i szacunki.
Dla peïnego obrazu przeprowadzono symulacje wedïug metody kosztu dla uĝytkownika w wariancie z zyskami kapitaïowymi (UCA 1) oraz wbwariancie bÚdÈcym
jej hybrydÈ – bez zysków kapitaïowych (UCA 2).
W metodzie NAA, zwïaszcza dla obliczeñ szacunkowych, w zasadzie dostÚpne
sÈ wszystkie potrzebne informacje, chociaĝ niektóre z nich wymagajÈ korzystania
ze specjalistycznych, niepublicznych ěródeï danych.
W celu obliczenia indeksu wedïug metody NAA zaïoĝono podziaï nowego budownictwa mieszkaniowego na 3 komponenty, dla których dostÚpna jest statystyka
193

Bezpieczny Bank
4(53)/2013

powierzchni uĝytkowej wïasnoĂciowych mieszkañ oddanych do uĝytkowania21, cen
i kosztów. SÈ to: szeĂÊ najwiÚkszych miast Polski (w tabelach nazywane w skrócie
6M), pozostaïe miasta wojewódzkie oraz miasta maïe (w tabelach miasta te traktowane sÈ ïÈcznie i nazywane sÈ w skrócie RM) oraz wieĂ (ze skrótem W). Dla
miast wartoĂÊ nowo budowanych mieszkañ obliczono na podstawie dostÚpnych
danych o cenach ofertowych i transakcyjnych na rynku pierwotnym (ěródïo: bazy
BaRN i PONT), w przypadku wsi wartoĂÊ nowego budownictwa jednorodzinnego
wykonywanego systemem gospodarczym szacowano na podstawie kosztów budowy
Sekocenbud (koszty odtworzeniowe). Rysunki 33 i 34 pokazujÈ poziomy cen w poszczególnych grupach oraz wartoĂÊ indeksu HICP dla Polski przed i po wïÈczeniu
komponentu OOH (NAA). Rysunek 35 przedstawia róĝnice wartoĂci indeksu HICP
przed i po wïÈczeniu OOH (NAA). DynamikÚ wszystkich wskaěników przedstawiono w ujÚciu rocznym.
Wyniki zastosowania podejĂcia NAA sÈ zgodne z oczekiwaniami. Wagi sÈ zbliĝone do uzyskiwanych w badaniach w innych krajach, cyklicznoĂÊ wskaěnika HICP
nie ulega wiÚkszym zmianom, róĝnice amplitudy wahañ sÈ ograniczone. Znaczna
róĝnica w HICP bez OOH i z wïÈczonym OOH zwiÈzana jest z bezprecedensowym
wzrostem cen w latach 2006–2007, który pociÈgnÈï za sobÈ wzrost kosztów budowy.
Oddziaïywaï tu zarówno komponent cen rynkowych w duĝych miastach, jak teĝ
kosztów budowy w miastach mniejszych i na wsi. Ten drugi komponent o duĝej
wadze spowodowaï przesuniÚcie efektu cenowego aĝ do 2008 r., gdy wygasï boom
na rynkach najwiÚkszych miast. Ceny ziemi wb projektach deweloperskich relatywnie sïabo dyskontowaïy wzrost cen, w konsekwencji indeks wykazaï wiÚkszÈ
zmiennoĂÊ.
W metodzie kosztu mieszkania dla uĝytkownika (UCA 1) zaïoĝono, zgodnie
z wynikami badañ sektorowych, ĝe deprecjacja zasobu wynosi 1% jego wartoĂci
odtworzeniowej rocznie, a koszty remontów i modernizacji 3%. Koszty odsetkowe obliczono na podstawie stanu salda kredytów mieszkaniowych, jego struktury
walutowej oraz statystyki stóp procentowych na podstawie danych NBP. Koszty
alternatywne kapitaïu obliczono na podstawie oprocentowania 5-letnich obligacji
skarbowych oraz wartoĂci rynkowej zasobu wïasnoĂciowego obliczonej z bazy cen
mieszkañ BaRN, PONT i danych dotyczÈcych kosztów budowlanych wedïug firmy
Sekocenbud. Dane te byïy teĝ podstawÈ szacunku zysków kapitaïowych. WagÚ agregatu obliczono jako stosunek kosztu mieszkania dla uĝytkownika do konsumpcji
gospodarstw domowych powiÚkszonych o niematerialne koszty mieszkania (koszty
alternatywne), gdyĝ nie sÈ one uwzglÚdniane w rachunku PKB oraz konsumpcji

21

Obliczenia wartoĂci majÈtku budownictwa wïasnoĂciowego dokonano na podstawie statystyki GUS; stanowi je budownictwo: przeznaczone na sprzedaĝ i wynajem, poïowa budownictwa
spóïdzielczego, przy zaïoĝeniu, ĝe mniej wiÚcej taka czÚĂÊ jest przeksztaïcana na wïasnoĂciowe
oraz indywidualne.
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gospodarstw domowych. Wbzmodyfikowanej metodzie kosztu uĝytkownika (UCAb2)
pominiÚto zyski kapitaïowe. Rysunek 38 przedstawia indeks HICP przed oraz po
wïÈczeniu OOH metodÈ UCA w obydwu wariantach.
Analiza podstawowych komponentów agregatu majÈcych wpïyw na jego zmiennoĂÊ prowadzi do interesujÈcych wniosków. Zwraca uwagÚ bardzo wysoki, w relacji
do kosztów materialnych, udziaï kosztów alternatywnych (odsetki), co pokazuje
jak niedowartoĂciowana jest konsumpcja mieszkañ w krajach rejestrujÈcych tylko
komponent materialny w PKB. Wbkonsekwencji jednak zmiany stóp procentowych
bÚdÈ powodowaÊ znaczÈcÈ zmiennoĂÊ tego agregatu.
W metodzie OOH (UCA 1) w latach 2006–2008 obserwujemy istotny wpïyw
zysków kapitaïowych z aprecjacji mieszkañ na wartoĂÊ wagi, wynikajÈcy z drastycznej zmiany cen mieszkañ. Dynamika wag wpïywa nastÚpnie na skoki wartoĂci
indeksu HICP z wïÈczonym OOH (UCA 1). Wynika to z nadzwyczajnej sytuacji,
jakÈ byï boom kredytowy i bardzo wysoka aprecjacja cen mieszkañ w tym okresie.
W normalnych warunkach, tj. przy dïugookresowej aprecjacji rzÚdu 1–3% rocznie,
komponent zysków kapitaïowych co najwyĝej równowaĝy koszty utrzymania zasobu. W okresach szoków cenowych, jakie miaïy miejsce na Polskim rynku wblatach 2006–2008, rosnÈce zyski kapitaïowe prowadzÈ do paradoksalnego wyniku
– wskaěnik OOH spada zamiast rosnÈÊ. Innymi sïowy wysoka dynamika cen powoduje, ĝe wskaěnik HICP wykazuje deflacjÚ, gdyĝ zyski kapitaïowe przekraczajÈ
koszty (zamiast spadajÈcej dynamiki kosztów mamy dodatniÈ dynamikÚ zysków).
Powstaje zatem pytanie: jak, bÈdě teĝ, z jakim znakiem uwzglÚdniaÊ to zjawisko
wbOOH. Wydaje siÚ, ĝe powinno siÚ uwzglÚdniaÊ je, podobnie jak spadajÈcÈ dynamikÚ kosztów, ze znakiem ujemnym, gdyĝ jest to kontynuacja spadajÈcych kosztów,
a zyski kapitaïowe, które siÚ pojawiajÈ, nie sÈ kategoriÈ kosztowÈ. W obliczeniach
zastosowano zatem ujemny znak w dynamice w latach 2007 i 2009, by zaznaczyÊ
faktyczny wpïyw aprecjacji kapitaïu (zyski z posiadania mieszkania istotnie przewyĝszaïy koszty z tym zwiÈzane). Niezaleĝnie jednak od znaku, wbkaĝdym przypadku zyski kapitaïowe bardzo mocno zwiÚkszÈ zmiennoĂÊ agregatu HICP. Wbmetodzie
OOH (UCA 2) pominiÚto komponent zysków kapitaïowych.
Jak zakïadano, gwaïtowny – okoïo dwukrotny – wzrost cen mieszkañ na najwiÚkszych rynkach oraz znaczny ich wzrost na pozostaïych, spowodowaï bardzo
duĝy wpïyw komponentu zysków kapitaïowych na wskaěnik. W konsekwencji zyski
te dominujÈ nad pozostaïymi pozycjami kosztów, i zamiast kosztów konsumpcja
mieszkaniowa wykazuje wysokie zyski. W efekcie wskaěnik OOH wykazuje wysokÈ deflacjÚ, gdyĝ mamy do czynienia nie tylko z taniejÈcÈ konsumpcjÈ, ale wrÚcz
zbdochodami z tej konsumpcji. Wbmetodzie bez zysków kapitaïowych wysokie ceny
oddziaïujÈ tylko poĂrednio przez wyĝszÈ podstawÚ naliczania odsetek od kredytów
lub kosztów alternatywnych. Wówczas indeks OOH nie wykazuje takich paradoksów, a jego zmiennoĂÊ jest nawet mniejsza od tej, którÈ zaobserwowano wbmetodzie
OOH (NAA).
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W metodzie pïatnoĂci (PA) podstawÈ do wyliczeñ jest istniejÈca wielkoĂÊ ibstruktura zadïuĝenia, co jest równoznaczne z zastosowaniem koszyka kredytów uwzglÚdniajÈcego kredyty walutowe, zïotowe, istniejÈce i nowo udzielane (jak w Irlandii),
ibwyliczenie dla nich kosztów odsetkowych, do których dodaje siÚ koszty materialne
zwiÈzane z utrzymaniem zasobu. Gïównym problemem w warunkach Polski jest
okreĂlenie wag. JeĂli wagi zostanÈ wyznaczone na podstawie udziaïu odsetek od
kredytów mieszkaniowych wb wydatkach ludnoĂci, bÚdzie to skutkowaïo niskim
udziaïem agregatu OOH z uwagi na poczÈtkowy etap rozwoju rynku hipotecznego
w Polsce. Dlatego w symulacjach obok tak obliczonego indeksu przyjÚto teĝ drugi wariant metody, w którym zaïoĝono, ĝe w 2004 r. zasób mieszkañ byï w 60%
obciÈĝony dïugiem o równomiernie rozïoĝonej zapadalnoĂci, przeciÚtnym LTV na
poziomie 80% i zapadalnoĂci kredytów 20 lat. Do tak obliczonego punktu wyjĂciowego zadïuĝenia dodano rzeczywisty przyrost kredytów, który nastÈpiï wbkolejnych
latach. Przy powyĝszych zaïoĝeniach otrzymano miarÚ zadïuĝenia mieszkañ OOH
na poziomie 25%. Wynik ten wydaje siÚ realistyczny biorÈc pod uwagÚ obecne zadïuĝenie zasobu OOH na poziomie okoïo 8%. Zatem w wariancie drugim metody PA dokonano symulacji, jaki wpïyw na indeks OOH miaïby boom kredytowy,
który miaï miejsce w ubiegïych latach w Polsce, gdyby rynek mieszkaniowy byï
znacznie bardziej rozwiniÚty. Rysunek 39 przedstawia indeks HICP przed oraz
po wïÈczeniu OOH metodÈ PA w obydwu wariantach. Zwraca uwagÚ duĝa róĝnica oraz wzrost wskaěnika zarówno w metodzie PA 1, jak teĝ PA 2. Z przyczyn
oczywistych wbmetodzie PA 2 jego wpïyw jest znacznie silniejszy i znaczÈco podnosi dynamikÚ inflacji, pokazujÈc, jak zachowywaïby siÚ wskaěnik gdybyĂmy mieli
rozwiniÚty rynek kredytów hipotecznych. Co ciekawe, kierunek zmian i przebieg
wskaěnika sÈ bardzo zbliĝone do HICP bez OOH. Pewien wpïyw na takie wyniki
ma roczna agregacja danych. Wzrost wskaěnika jest wynikiem szybkiego wzrostu
salda kredytów mieszkaniowych w omawianym okresie, co przekïada siÚ na wzrost
kosztów odsetkowych. Wahania wskaěnika to w znacznej mierze efekt zmian stóp
procentowych oraz struktury kredytów mieszkaniowych (zïotowe a denominowane). Poniewaĝ jednak zjawisko substytucji i refinansowania kredytów, jako reakcja
na zmiany stóp procentowych, nie osiÈgnÚïa znaczÈcej skali, przewaĝa efekt zmiany
stopy procentowej. Efekt substytucji kredytu zïotowego denominowanym wystÚpowaï silnie przy nowych kredytach, ale wpïyw tego zjawiska na zadïuĝenie caïego
zasobu nie byï duĝy. W konsekwencji wzrost inflacji moĝe powodowaÊ podniesienie
stóp procentowych przez bank centralny, a w efekcie wzrost wskaěnika kosztów
odsetkowych ze wzglÚdu na indeksowanie kredytów mieszkaniowych krótkimi stopami procentowymi. Z punktu widzenia banku centralnego zachowanie wskaěnika
HICP po wïÈczeniu OOH metodÈ PA jest paradoksalne, gdyĝ podwyĝka stóp majÈca
ograniczyÊ rozmiary inflacji wywoïuje efekt przeciwny – wzrost wskaěnika inflacji.
Rysunek 40 prezentuje wszystkie metody wïÈczania komponentu OOH do ogólnego wskaěnika cen HICP oraz ich wpïyw na ten wskaěnik. Wyraěnie widaÊ róĝnice
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zarówno wbcharakterze, jak teĝ skali tego wpïywu. Róĝnice pomiÚdzy miernikami
dochodzÈ do 11 pkt proc., przy zmiennoĂci samego wskaěnika HICP w granicach
2bpkt proc. ZnaczÈco zmienia siÚ teĝ kierunek zmian dynamiki.
Zbiorcze zestawienie wskaěników stwarza teĝ dobrÈ okazjÚ dla ich porównania z rzeczywistymi zmianami cen OOH na najwaĝniejszych rynkach w Polsce.
Rysunek 41 prezentuje indeksy hedoniczne cen transakcyjnych rynku wtórnego
dla 16bmiast wojewódzkich Polski, które sÈ najlepszym miernikiem tendencji cenowych. Niestety, sÈ one dostÚpne dopiero od 2007 r., dlatego dla analizy dïuĝszych
szeregów czasowych uĝyto ich przybliĝenia, którym sÈ indeksy cen ofertowych na
rynku wtórnym (por. rysunek 42). Dodatkowo rysunek ten zawiera dynamiki cen
ofertowych dla pozostaïych 46 miast Polski oraz dynamiki kosztów budowy wedïug
Sekocenbud. Pierwsza kategoria moĝe byÊ przybliĝeniem zmian cen w pozostaïych miastach Polski, druga przybliĝa zmiany cen w najmniejszych miastach i na
wsiach. Analiza dynamiki cen potwierdza znane wnioski, ĝe w okresach stabilizacji
szczególnie uwidacznia siÚ lokalny charakter rynku. Ceny w poszczególnych miastach czÚsto zmieniajÈ siÚ przeciwstawnie, a ich agregat nie odzwierciedla w sposób prawidïowy poszczególnych zmian. W okresie boomu dynamika cen znaczÈco
przyspieszyïa na wszystkich rynkach, jakkolwiek róĝnice byïy znaczÈce. Zmiany te
jednak, biorÈc pod uwagÚ zarówno ich siïÚ, jak i kierunek nie znajdujÈ odzwierciedlenia we wskaěniku HICP modyfikowanym o OOH.
Powyĝsze symulacje dotyczÈ wïÈczenia komponentu OOH do ogólnego wskaěnika cen HICP dla Polski, przy zastosowaniu róĝnych podejĂÊ wyznaczania wskaěnika OOH. Wyniki wskazujÈ, ĝe zmodyfikowany indeks HICP moĝe siÚ istotnie
odchylaÊ od jego wyjĂciowej wielkoĂci, w zaleĝnoĂci od fazy cyklu na rynku nieruchomoĂci, zastosowanej metody oraz rozwiÈzañ technicznych. Najmniejsze zmiany
we wskaěniku HICP obserwujemy stosujÈc metodÚ kosztu mieszkania dla uĝytkownika, bez uwzglÚdnienia zysków kapitaïowych (UCA 2), oraz zbliĝonÈ do niej
metodÚ pïatnoĂci (PA 1). Jednak obie metody sïabo odzwierciedlajÈ sytuacjÚ na
rynku mieszkañ zamieszkanych przez wïaĂciciela. Metoda kosztu mieszkania dla
uĝytkownika (UCAb1) drastycznie zmienia wielkoĂÊ HICP prowadzÈc do paradoksalnych wniosków w sytuacji wzrostu wartoĂci majÈtku mieszkaniowego wywoïanego gwaïtownym wzrostem cen. Podobnie dziaïa drugi wariant metody pïatnoĂci
(PAb 2) zbudowanej dla „wirtualnej” rzeczywistoĂci, chociaĝ zmiany wskaěników
nastÚpujÈ wbprzeciwnych kierunkach. Metoda kosztu pozyskania netto (NAA), choÊ
nie powoduje aĝ tak drastycznych zmian w wysokoĂci HICP, wykazuje odwrotnÈ zaleĝnoĂÊ do cen rynkowych mieszkañ w 2008 r., gdyĝ mierzy dynamikÚ kosztów produkcji i zysków deweloperskich, a nie rzeczywiste zmiany cen na rynku mieszkañ.
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Rysunek 33. Poziomy cen poszczególnych skïadników kosztu mieszkania
dla uĝytkownika OOH (NAA) wïÈczanych do indeksu HICP
w latach 2002–2011
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: danych GUS, Sekocenbud, PONT Info, NBP.

Rysunek 34. ZmiennoĂÊ indeksu HICP przed i po wïÈczeniu kosztu
mieszkania dla uĝytkownika OOH (NAA) w latach 2003–2010
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: danych GUS, Sekocenbud, PONT Info, NBP.
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Rysunek 35. Róĝnice pomiÚdzy indeksem HICP przed i po wïÈczeniu kosztu
mieszkania dla uĝytkownika OOH (NAA) w latach 2004–2010
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Rysunek 36. Struktura skïadników kosztu mieszkania dla uĝytkownika
w caïkowitej wadze komponentu OOH (metoda UCA1) w latach 2001–2010
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: danych GUS, Sekocenbud, PONT Info, NBP.
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Rysunek 37. Udziaï podstawowych skïadników kosztu mieszkania
dla uĝytkownika w caïkowitej wadze komponentu OOH (UCA 2)
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Rysunek 38. Indeks HICP przed i po wïÈczeniu kosztu mieszkania
dla uĝytkownika OOH (UCA1) oraz OOH (UCA2)
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Rysunek 39. ZmiennoĂÊ indeksu HICP przed i po wïÈczeniu kosztu
mieszkania dla uĝytkownika OOH (PA1) i OOH (PA2) do HICP
w latach 2002–2010
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Rysunek 40. Róĝne metody wïÈczania kosztu mieszkania dla uĝytkownika
OOH do HICP dla Polski w latach 2002–2010
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Rysunek 41. Indeks hedoniczny (r/r) cen transakcyjnych mieszkañ na RW
w latach 2007–2010
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Rysunek 42. Dynamika (r/r) cen ofertowych mieszkañ na RW
w latach 2003–2010
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Abstract
This article focuses on the monitoring of the real estate market, with a special
attention to house prices. First, the basic facts about the residential and commercial property market, such a size of the housing stock, etc. are presented. Moreover,
the determinants of prices, rents and the size of the real estate stock are presented.
In the next section the availability of data that is necessary to analyse the market
is discussed. It is crucial to measure prices in an appropriate way, therefore theoretical and empirical models that are used to analyse prices in the housing market
are presented. The presentation of the hedonic price model, which accounts for the
heterogeneity of housing characteristics, allows for an adequate empirical analysis
of house prices. The empirical approach is discussed in detail and recent empirical results are presented. Methods that improve the measuring of prices, such as
spatial regressions, are applied and their empirical results presented. Finally, the
question on whether to include house prices in the CPI and similar price indices
is discussed.
Key words: real estate market, commercial and residential real estate, real estate price
modeling.
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