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Gospodarka jest wyjątkowo skomplikowaną sie-
cią kruchych powiązań, które tworzone są z jed-
ną naczelną myślą: wykorzystania do maksimum 
możliwości produkcyjnych społeczeństwa, w sy-
tuacji nieuniknionego zjawiska rzadkości. 
Kamerschen, McKenzie, Nardinelii 

1 WSTĘP 

W szacowaniu wartości nieruchomości rzeczo-
znawca majątkowy powinien uwzględnić uwa-
runkowania i otoczenie szeroko rozumianego 
rynku [8]. Zazwyczaj robi to przy pomocy 
współczynnika eksperta, który ma charakter 
uznaniowy. Autor pracy, formułując tezę, za-
łożył, że w dłuższej perspektywie czasowej 
w otoczeniu rosnącej bańki cenowej (2007), 
a później kryzysu gospodarczego (2009), 
metody statystyczne dają możliwość nie tylko 
opisania zjawiska, ale również uwzględnienia go 
w postaci modelu matematycznego.  

Jednym z podstawowych problemów wystę-
pujących przy badaniu rynku nieruchomości jest 
oszacowanie cen transakcyjnych na ściśle 
określona datę, czyli wykonanie korekty ceny 
transakcyjnej. Obecnie w praktyce rzeczoznaw-
ców majątkowych korektę cen ze względu na 
datę transakcji wykonuje się w oparciu o zało-
żenie, że wszelkie relacje podaży i popytu rynku 
nieruchomości zawarte są w cenie transakcyjnej. 
Zmienną zależną jest cena transakcyjna, 
a zmienną niezależną czas. Podejście takie było 
w pełni uzasadnione dla małych baz danych.  

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
napływ kapitału [9] znacząco zmienił relacje 
podaży i popytu na rynku nieruchomości, co 

było powodem uwzględniania coraz większej 
liczby analizowanych zmiennych niezależnych. 
Zwiększanie liczby zmiennych niezależnych do 
badań powoduje dwa przeciwstawne efekty. Po-
szerza pole badawcze, dzięki czemu badacz 
może uwzględnić szersze spektrum informacji, 
z drugiej zaś strony może być powodem błędnej 
interpretacji z uwagi na „nadmiar” informacji. 
Dla zoptymalizowania efektów poznawczych, 
jakie daje uwzględnienie dodatkowych zmien-
nych niezależnych w badaniach, i zminimalizo-
wania negatywnych wpływów wynikających 
z uwzględnienia zmiennych nieistotnych statys-
tycznie konieczne jest wypracowanie procedur 
i algorytmów, które pozwolą na uzyskanie opty-
malnego modelu.  

W pracy przedstawiono cały proces tworzenia 
modelu statystycznego: od etapu pozyskania da-
nych, poprzez selekcję zmiennych niezależnych 
i wybór atrybutów globalnych, do etapu utwo-
rzenia optymalnego modelu stanu rynku popar-
tego pełną analizą statystyczną.  

Zazwyczaj mamy nadmiar informacji o cha-
rakterze makroekonomicznym i niedobór infor-
macji dotyczących cen transakcyjnych i atrybu-
tów lokalnych opisujących daną nieruchomość. 
Taki stan rzeczy silnie ogranicza możliwości 
prognostyczne i jest powodem spadku wiary-
godności predykcji. Brak jakiejkolwiek infor-
macji (atrybutu lokalnego) biorącej udział 
w procesie wyceny w klasycznym podejściu po-
woduje utratę całego rekordu danych. Osta-
teczną weryfikacją zastosowanych specjalnych 
algorytmów do analizy rynku i szacowania ryn-
kowej wartości nieruchomości są analizy 
wariancji. Modelowanie rynku przeprowadzono 
wieloma metodami. Wykorzystano szeroko 
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analizę czynnikową, modele regresji wielorakiej 
z wykorzystaniem regresji krokowej postępu-
jącej i wstecznej, a także modele autokorela-
cyjne, addytywne modele nieparametryczne 
GAM i modele oparte na wartościach czynni-
kowych. Każdy z analizowanych modeli podle-
gał czteroetapowej weryfikacji: badaniu reszt, 
skorygowanego współczynnika R

2
, ocen współ-

czynników regresji i analizie graficznej. Wyniki 
badań wykazały, że modele statystyczne do ana-
lizy rynku i szacowania wartości rynkowej 
nieruchomości oparte na atrybutach globalnych 
mają większą wiarygodność statystyczną niż 
modele dotychczas stosowane i dają lepsze 
możliwości predykcji. 

Do tej pory wpływ gospodarki na ceny nie-
ruchomości w operatach szacunkowych uwz-
ględniano co najwyżej we współczynniku eks-
perckim.  

W pracy do obliczeń wykorzystano w szero-
kim zakresie pakiet STATISTICA. 

„Wraz z postępem nauki przyszłość  
nie stanie się dużo bardziej przejrzysta, 
 a jedynie wzrośnie liczba niewiadomych” 
Kongres Futurologiczny - Stanisław Lem 

2 ZAKRES I TEZA PRACY  

W Polsce na początku dwudziestego pierwszego 
wieku, dzięki nasileniu się popytu inwestycyj-
nego, rynek nieruchomości osiągnął taki stan 
rozwoju, że wartość nieruchomości jest bardzo 
silnie skorelowana z parametrami makroekono-
micznymi i wskaźnikami społeczno-gospodar-
czymi.  

Dla potrzeb analizy rynku i szacowania war-
tości rynkowej nieruchomości zazwyczaj wyko-
rzystuje się rozkład cen transakcyjnych w cza-
sie. Zmienną niezależną jest czas, a zmienną 
zależną są ceny transakcyjne. Takie podejście 
opiera się na założeniu, że wszystkie informacje 
dotyczące danego dobra zawarte są w cenie 
transakcyjnej, o której decyduje podaż i popyt 
[4]. Obecnie wykonywane analizy rynku wielu 
dóbr konsumpcyjnych są bardzo rozbudowane. 
Badania podaży i popytu, jako relacji cen 
danego dobra w czasie, poparte są bardzo wnik-
liwymi analizami fundamentalnymi i behawio-
ralnymi. Wzrost popytu inwestycyjnego, swo-
boda przepływu kapitału i globalizacja, a także 
widmo światowego kryzysu gospodarczego są 

podstawowymi przyczynami poszerzania analiz 
rynkowych o kolejne zmienne niezależne.  

Paradoksalnie rozwojowi nauk ekonomicz-
nych, informatycznych, matematycznych i beha-
wioralnych towarzyszy spadek wiarygodności 
prognoz. Cytowane we wstępie do rozdziału 
słowa Stanisława Lema pokazują nasze rzeczy-
wiste możliwości prognostyczne.  

Wydaje się, że w najbliższej przyszłości ana-
liza rynku nieruchomości będzie poszerzana 
o kolejne zmienne uwzględniane bezpośrednio 
w modelu statystycznym. Dodatkowo duży wy-
siłek będzie skierowany na podniesienie wiary-
godności prognoz i optymalnego wykorzystania 
już istniejących danych.  

Dla potrzeb niniejszej pracy można sformu-
łować następującą tezę: 

Analiza rynku nieruchomości przeprowadzo-
na w oparciu o modele statystyczne, zbudowane 
na bazie atrybutów makroekonomicznych 
i wskaźników społeczno-gospodarczych, daje 
możliwość wiarygodnej predykcji wartości nie-
ruchomości. 

W ramach rozwinięcia postawionej tezy autor 
przedstawił algorytm wyłonienia atrybutów glo-
balnych i wskaźników społeczno-gospodarczych 
na bazie analizy czynnikowej, które w zasadni-
czy sposób wpływają na ceny rynkowe nieru-
chomości. Jednocześnie autor opracował spec-
jalny algorytm szacowania rynkowej wartości 
nieruchomości, który uwzględnia wpływ czasu 
i lokalnych atrybutów na jednostkowe ceny 
transakcyjne. 

3 OKREŚLENIE OBSZARU ZMIENNYCH 
NIEZALEŻNYCH 

W pracy przebadano szerokie spektrum wskaź-
ników opisujących otoczenie rynku nierucho-
mości [1, 5]. Zmienne te miały charakter zmien-
nych niezależnych. Łącznie w pracy przeanali-
zowano 205 wskaźników gospodarczych, spo-
łecznych i demograficznych za okres od grudnia 
1999 r. do lutego 2008 r. Wartości wszystkich 
danych były podawane w interwale miesięcz-
nym. Zmienne dla zwiększenia efektywności 
analizy podzielono na grupy. 

Pierwszą grupę stanowiły parametry gospo-
darcze (45 parametrów-wskaźników) wyselek-
cjonowane na podstawie literatury specjalistycz-
nej. Parametry zawarte w tej grupie teoretycznie 
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powinny wykazać najmocniejsze korelacje z ce-
nami nieruchomości. 

Wskaźniki rynku nieruchomości (19) przed-
stawione w grupie II oddawały relacje podaży 
i popytu. Według wielu badaczy dobrze repre-
zentują stan rynku i są niezbędne do wszelkich 
działań prognostycznych. 

Trzecia grupa to wskaźniki podaży i popytu 
pieniądza (45). Liczba publikowanych para-
metrów dotyczących stóp procentowych wska-
zuje na ogromne zainteresowanie przedsiębior-
ców i instytucji finansowych relacjami podaży 
i popytu pieniądza. Wskaźniki w trzeciej grupie 
są ze sobą bardzo silnie skorelowane. W tej 
grupie umieszczono również kursy walut. Siła 
waluty krajowej lub jej słabość ma bezpośredni 
wpływ na stan gospodarki poprzez kształtowa-
nie relacji eksportu i importu.  

W IV grupie zestawiono wskaźniki synte-
tyczne (23) obrazujące stan gospodarki, które 
można podzielić na dwie grupy: analitycznie 
obliczone według założonych formuł i ankieto-
we, będące odzwierciedleniem optymizmu kon-
sumenckiego.  

Piąta grupa to dane demograficzne (39), zeb-
rane głównie w oparciu o dane publikowane 
przez GUS.  

Szósta grupa to wskaźniki rynku kapitało-
wego i surowcowego. Na szczególną uwagę 
zasługują ceny kruszyw. Badania wykazały, że 
ceny kruszyw są w ujemnej korelacji na po-
ziomie 75% z dolarem amerykańskim, z uwagi 
na to, że „inwestorzy traktują złoto jako formę 
zabezpieczenia przed katastroficznymi wydarze-
niami na świecie” [6]. Zmiany ceny złota, 
zwłaszcza gdy wykazuje bardzo duży wzrost 
wartości jest dla wielu inwestorów sygnałem 
zbliżającego się załamania gospodarczego. Spa-
dek wartości złota jest przejawem rosnącego 
optymizmu inwestorów.  

Dane zawarte w grupie VII zawierają ceny 
transakcyjne 1 m

2
 nieruchomości dla atrakcyj-

nych rynków nieruchomości (Warszawa, Kra-
ków).  

4 WYTYPOWANIE ZMIENNYCH 
NIEZALEŻNYCH 

Zestawienie zmiennych niezależnych ze zmien-
nymi zależnymi pokazało, że jest niedobór 
obserwacji niezbędnych do rozwiązania układu 
równań. Chociaż pakiet STATISTICA umożliwia 

rozwiązanie takiego układu równań, to jednak 
nie można mieć pełnego zaufania do tak otrzy-
manych wyników. Dla zmniejszenia liczby 
zmiennych niezależnych wykorzystano macierz 
korelacji wzajemnych pomiędzy zmiennymi 
i analizę czynnikową. Niezależnie kontrolnie 
wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona 
i Spearmana pomiędzy zmiennymi niezależ-
nymi, zredukowano liczbę wskaźników do sie-
demnastu. Przy ostatecznym wyborze zmien-
nych kierowano się również wiedzą ekono-
miczną na temat oddziaływania danego wskaź-
nika na gospodarkę. Przy wyborze zmiennych 
przy pomocy współczynników korelacji kiero-
wano się fundamentalna zasadą, że pomiędzy 
zmiennymi niezależnymi powinny być w możli-
wie jak najsłabsze korelacje i jednocześnie 
możliwie jak największe ze zmienną zależną. Dla 
uniknięcia efektu opisanego przez Anscombe’a 
wspomniane zależności sprawdzono na wykre-
sie. Przy obliczaniu współczynnika korelacji 
uwzględniono również wskazania Fergusona 
i Takane [1997] mówiące, że „jeżeli zależność 
między dwiema cechami jest nieliniowa, kore-
lacja może być słaba lub nawet zerowa, a mimo 
to może istnieć między nimi systematyczny 
związek” [3]. Dlatego w pracy dla badanych 
wielkości obliczono współczynnik korelacji ran-
gowej Spearmana, który pozwala na zbadanie 
związku dwóch zmiennych nawet wtedy, gdy 
rozkład badanego parametru odbiega od rozkła-
du normalnego, a związek pomiędzy zmiennymi 
nie jest liniowy. 

Najkorzystniejszym jednak narzędziem do 
wyodrębnienia zmiennych niezależnych okazała 
się analiza czynnikowa [7], która pozwoliła na 
obiektywne poddanie ocenie macierzy współ-
czynników korelacji. Po wyodrębnieniu siedem-
nastu zmiennych niezależnych w oparciu o ana-
lizę fundamentalną (ekonomiczną) zbudowano 
kilkadziesiąt modeli statystycznych, z których 
każdy poddano weryfikacji statystycznej. Opty-
malny dobór zmiennych niezależnych przy zało-
żeniu prostoliniowości modelu wykonano 
w oparciu o analizę regresji wielorakiej. 

5 WYBÓR OPTYMALNEGO MODELU NA 
PODSTAWIE ANALIZY REGRESJI 
WIELORAKIEJ 

Modele uzyskane przy pomocy analizy czynni-
kowej zostały poddane weryfikacji statystycznej 
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przez zastosowanie regresji wielorakiej. Proces 
dochodzenia do uzyskania optymalnego modelu 
statystycznego jest wieloetapowy i na każdym 
etapie weryfikowany z wiedzą merytoryczną. 
W pracy zastosowano kilka podejść badaw-
czych. Wykonując badania przy pomocy regresji 
wielorakiej, założono, że model jest liniowy 

w zakresie analizowanego obszaru. Stosując mo-
dele autokorelacyjne i modele GAM, założono, 
że model jest krzywoliniowy. 

W tabeli 1 zestawiono reszty i ich podsta-
wowe statystyki dla optymalnych modeli sta-
tystycznych. 

Tabela 1. Zestawienie atrybutów globalnych i reszt dla wybranych modeli statystycznych. 
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Reszty w zł dla wybranych modeli 

30 44 32 -6 151 11 82 11 241 106 176 169 33 320 241 181 312 -76 

29 101 194 241 300 315 244 319 442 294 354 359 240 403 442 379 469 134 

28 -111 -77 -32 -25 -55 -15 -5 51 37 96 100 87 29 51 119 133 -39 

27 -126 -200 -184 -241 -237 -133 -66 19 -27 14 12 -46 -370 19 -72 -109 -79 

26 170 141 155 142 87 190 210 225 170 210 214 251 156 225 168 162 246 

25 -88 -21 -40 -162 -108 4 -23 -165 -164 -130 -132 -32 -122 -165 -193 -122 -35 

23 31 53 -91 -56 -72 38 -71 221 -124 -105 -114 81 51 221 -28 -33 176 

22 -61 13 27 -9 11 7 -7 -137 -46 -46 -45 88 24 -137 5 12 128 

21 -91 -184 -173 -120 -173 -221 -296 -259 -310 -326 -331 -125 14 -259 -155 -187 77 

20 -7 -34 -22 -93 -6 -81 -60 -59 -116 -161 -150 -88 -154 -59 -92 -123 -77 

19 189 173 196 68 206 105 112 170 99 29 40 -1 -40 170 21 83 -101 

18 102 117 152 113 202 32 28 30 99 17 22 -14 66 30 33 123 -39 

15 -98 -173 -145 -123 -178 -291 -372 -298 -236 -363 -362 -443 -130 -298 -319 -290 -468 

14 -124 -205 -201 -147 -215 -330 -394 -582 -280 -414 -407 -446 -168 -582 -297 -364 -321 

13 -70 -83 -73 -52 -28 -193 0 -49 42 -123 -131 -299 -323 -49 -124 -290 73 

12 180 209 180 157 144 73 88 3 222 46 24 -122 -156 3 132 -86 287 

11 26 47 18 101 95 -89 27 49 243 58 60 -75 -248 49 259 -92 462 

9 34 2 -25 -50 17 136 164 177 7 166 156 179 88 177 -231 132 248 

8 -11 -16 -12 -92 70 108 189 31 62 203 201 176 -47 31 -154 172 38 

7 -84 -51 -32 46 85 60 185 31 -49 88 91 133 263 31 -118 106 -120 

5 -5 -42 -49 87 0 59 108 85 64 170 174 176 190 85 86 86 -129 

2 -68 33 39 -34 -55 94 -62 -117 -65 16 20 127 68 -117 121 -2 -386 

0 67 70 77 40 -116 122 -85 -108 -27 25 31 121 86 -108 279 -92 0 

Minimum -126 -205 -201 -241 -237 -330 -394 -310 -458 -414 -407 -446 -370 -582 -319 -364 -468 

Maksimum 189 209 241 300 315 244 319 294 457 354 359 251 403 442 379 469 462 

Średnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediana -7 2 -22 -25 0 38 0 7 -19 25 24 33 24 30 5 -2 -35 

Odch.stand. 99,3 121 123 128 140 150 176 213 160 191 191 193 195 213 188 197 216 

Śr. wart. 
bezwzgl. 

reszt 
82 94 94 105 108 118 125 126 138 145 145 147 153 154 155 156 163 

Suma 
(reszt)

2
/1000 

217 321 331 360 434 494 683 562 929 804 802 818 837 1001 776 851 1031 

Śr. wart. 
bezwzgl. 

reszt 
56% 64% 64% 71% 74% 80% 85% 85% 94% 99% 99% 100% 104% 105% 105% 106% 111% 

Suma 
(reszt)

2
/1000 

27% 39% 40% 44% 53% 60% 84% 69% 114% 98% 98% 100% 102% 122% 95% 104% 126% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Przyjęte oznaczenia: 

101 - PKB                                                             103 - Bezrobocie w % 

110 - Sprzedaż nowych aut w tys. szt.                 135 - Inflacja USA w % 

205 - Produkcja bud.-mont. w %                          317 - Indeks Divisia M1 

319 - Indeks Divisia M2                                       321 - Indeks Divisia M3 

415 - Skłonność do zakupów w pkt.                     501 - Liczba emigrantów do UE w tys. 

502 - Ludność ogółem w tys.                                615 - OFE Aegon w zł 

618 - OFE Com.U. w zł                                         628 - Średnia OFE w zł 

634 - WIG w pkt. 

Na podstawie analizy regresji wielorakiej 
i oceny merytorycznej obliczono i zestawiono 
reszty. Następnie wykonano podstawowe anali-
zy statystyczne dla siedemnastu modeli. Uzyska-
ne w ten sposób reszty szesnastu modeli porów-
nano z resztami dla modelu, gdzie zmienną nie-
zależną był czas. Dzięki graficznej prezentacji 
danych tabelarycznych w kolorach równocześ-
nie oceniono wizualnie analizowane modele.  

W pracy optymalny model został wybrany 
poprzez trójstopniową redukcję opartą na ana-
lizie: reszt, współczynników korelacji (szczegól-
nie kwadratu skorygowanego współczynnika 
korelacji) i istotności współczynników regresji 
wielorakiej. Badanie reszt, choć nie przesądza 
o wiarygodności modelu, jest jednak ważne 
z uwagi na praktyczne zastosowanie reszt w pro-
cesie szacowania. Model, który spełniałby 
wszystkie stawiane kryteria i równocześnie miał 
reszty o większych wartościach niż model zbu-
dowany w oparciu o czas, byłby całkowicie 
nieprzydatny. Jego stosowanie byłoby nieuza-
sadnione i szkodliwe z punktu widzenia do-
kładności szacowania. Tabela 1 zawiera reszty 
dla najlepszych modeli uszeregowanych wzglę-
dem wartości średnich bezwzględnych reszt 
i odchylenia standardowego reszt. Po lewej 
stronie tabeli mamy modele zawierające mniej-
sze wartości reszt i bardziej optymalny ich 
rozkład, a po prawej modele mniej wiarygodne 
statystycznie. Bardzo ciekawa z punktu widze-
nia merytorycznego jest interpretacja modelu 
„501-502” pomimo, że w dalszym badaniu nie 
był on rozpatrywany. Liczba ludności ogółem 
(502) i liczba emigrantów wyjeżdżających do 
UE z przyczyn ekonomicznych (501) jest silnie 
skorelowana z cenami nieruchomości. R wielo-
rakie na poziomie 0,98 świadczy o dużym 
wpływie emigracji zarobkowej na ceny nieru-
chomości. Dwa parametry 501 i 502 są w stanie 
samodzielnie wytłumaczyć zmiany cen nieru-
chomości w badanym okresie na poziomie 96% 

(skorygowane R
2
). Wartości statystyk zawartych 

w powyższej tabeli dają prawo do przyjęcia tego 
modelu do praktycznego zastosowania w anali-
zie rynku. Model „501-502” jest bardzo prosty 
w interpretacji, przyjazny i zrozumiały. Dane do 
modelu są łatwe do pozyskania (GUS). Jednak 
głębsza analiza merytoryczna nie pozwala na 
akceptację tego modelu do szacowania rynkowej 
wartości nieruchomości w perspektywie kilku 
najbliższych lat z uwagi na następujące fakty. Po 
pierwsze nie znamy dokładnie liczby osób 
pracujących bez pozwolenia w obszarze UE, co 
ze względu na skalę zjawiska może być 
przyczyną błędnych wyników predykcji i spad-
ku wiarygodności. Drugi powód, znacznie po-
ważniejszy i trudno policzalny, to przesunięcie 
w czasie negatywnych skutków społecznych 
emigracji zarobkowej. W przyszłości koszty 
społeczne mogą znacznie obniżyć korzyści pły-
nące z emigracji zarobkowej. Skala zjawiska jest 
ogromna, szacuje się, że około dwudziestu pię-
ciu procent dzieci w wieku od 0 do 5 lat (dane 
z 2008 r.) to tzw. „euro-sieroty”. Nałożenie się 
kilku ważnych dziedzin w najbliższych latach: 
gospodarczej, społecznej, obyczajowej i bytowej 
(w odniesieniu do konkretnej rodziny) jest bar-
dzo trudne do przełożenia na „język” statystyki, 
i może być źródłem wielu pomyłek.  

Do dalszej analizy przyjęto dwanaście naj-
lepszych modeli i wyniki statystyk podsumo-
wujących zestawiono w tabeli poniżej. 

W tabeli 2 zestawiono współczynniki kore-
lacji wraz z analizą testową od największego do 
najmniejszego R

2
 skorygowanego. Statystyka 

poprawionego (skorygowanego) R
2 

pozwala na 
porównanie modeli o różnej liczbie zmiennych 
niezależnych. 

Wszystkie wyniki zawarte w tabeli okazały 
się istotne statystycznie. Po uszeregowaniu mo-
deli opartych na pojedynczych lub grupowych 
atrybutach globalnych okazało się, że model: 
101-110-205-317-634 uzyskał największą 
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wiarygodność. Porównując trzy modele z jedną 
zmienną niezależną (317,319 i 321), można 
stwierdzić większą wiarygodność statystyczną 
tych modeli niż modelu porównawczego, zbudo-
wanego w oparciu o czas. Wszystkie jedno-
zmiennowe modele zbudowane są w oparciu 
o Indeksy Divisia, odpowiednio od M1 do M3. 
Model „321-415”, który nie będzie w dalszej 
części pracy analizowany, oparty jest o ilość 
pieniądza w obiegu (321 - Index Divisia 3) i 415 
- Skłonności do zakupów. Głębsza analiza 
wskaźnika 415 pokazuje, że jest on bardziej 
skorelowany z indeksem Divisia niż wskaźnik 
502 – Ludność ogółem. Stąd też, porównując 
modele „321” z modelem „321-415”, można 

dojść do wniosku, że parametr 415 de facto 
osłabił pod względem istotności statystycznej 
badany model, przeciwnie niż model z dwoma 
zmiennymi niezależnymi „321-502”. Parametr 
502 – Ludność ogółem w zdecydowanie mniej-
szym stopniu jest powiązany z Indeksem Divisia 
M3; przeciwnie niż wskaźnik 415. Wyniki 
w tabeli potwierdzają wcześniejsze założenia 
teoretyczne mówiące o ortogonalności zmien-
nych niezależnych. Im zmienne są mniej po-
wiązane, tym model lepiej odwzorowuje badany 
obiekt. Wzrost skorygowanego R

2
 wraz ze 

wzrostem liczby zmiennych niezależnych poz-
wala przypuszczać, że użyte atrybuty globalne 
są dobrze dobrane.  

Tabela 2. Wybór modelu na podstawie skorygowanego R2 (dla wszystkich modeli p  0,00006). 
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R wielorakie 0,9948 0,9923 0,9921 0,9914 0,9896 0,9881 0,9865 0,9836 0,9807 0,9806 0,9803 0,9514 

Wielorakie R
2
 99,00% 98,50% 98,40% 98,30% 97,90% 97,60% 97,30% 96,70% 96,20% 96,20% 96,10% 90,50% 

Skorygowane R
2
 98,70% 98,10% 98,10% 97,90% 97,60% 97,30% 97,10% 96,60% 96,00% 96,00% 95,90% 89,60% 

Błąd std. estymacji 113 134 136 141 299 161 168 180 195 196 197 315 

F(x,y) 325 289 281 258 152 262 363 624 528 527 517 95 

x 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 2 

y 17 18 18 18 19 19 20 21 21 21 21 20 

Nr modelu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Źródło: opracowanie własne. 

Następnym, trzecim etapem weryfikacji sta-
tystycznej jest wykluczenie modeli, dla których 
parametry regresji są nieistotne statystycznie. 
W praktyce odrzucamy modele, dla których 
chociaż jeden współczynnik ma p-value po-
wyżej pięciu setnych lub znak przy danym 
współczynniku jest sprzeczny z elementarną 
wiedzą ekonomiczną. Dodatkowo badamy gra-
ficznie rozkład reszt w celu wykluczenia czynni-
ka systematycznego. W tabeli poniżej po odrzu-
ceniu dwóch modeli w analizie R

2
 zestawiono 

statystyki współczynników regresji dla dziesię-
ciu badanych modeli.  

Tabela 3 zawiera podsumowanie regresji dla 
dziesięciu modeli. Pierwszy model ze statystycz-
nego punktu widzenia jest najlepszy, ale ocena 
merytoryczna może nasuwać pewne wątpli-
wości. Współczynnik przy zmiennej „wartość 

PKB” ma ujemną wartość. Wartość ta jest trud-
na do zaakceptowania z uwagi na powszechnie 
znaną zależność, mówiącą, że im jest większe 
PKB, tym ceny dóbr są wyższe. Można przy-
puszczać, że zmienne 317 i 634 tłumaczą model 
w podobny sposób co zmienna 101, i stąd może 
wynikać „matematyczna” korekta tej zmiennej 
poprzez jej ujemny znak. Niemniej jednak mo-
del ten został odrzucony i nie podlegał dalszym 
rozważaniom. 

Bardzo ciekawa jest zależność ceny nierucho-
mości od liczby sprzedanych nowych aut. War-
tość ujemna może sugerować, że osoby planują-
ce zakup lokalu mieszkalnego rezygnują z kupna 
nowego samochodu. Jest to zachowanie typowe 
dla indywidualnych inwestorów. W przypadku 
inwestorów wpływających na popyt inwestycyj-
ny jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że 
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korelacja pomiędzy ceną mieszkań a liczbą sprze-
danych nowych aut dla tej grupy odbiorców jest 
znikoma. Popyt inwestycyjny kształtowany jest 
głównie przez podmioty gospodarcze. Z drugiej 
strony wzrost sprzedaży nowych samochodów 
jest dowodem na bogacenie się społeczeństwa. 
Zapowiadana pomoc publiczna dla osób kupu-

jących nowe samochody w 2009 roku może 
znacznie osłabić rolę tego wskaźnika dla celów 
predykcyjnych. Należy jednak pamiętać, że 
wzrost dochodów osobistych skłania podatni-
ków do inwestycji mieszkaniowych, szczególnie 
tam, gdzie stopy podatkowe są wysokie i istnieją 
duże ulgi podatkowe na cele budowlane. 

Tabela 3. Ocena parametrów regresji wielorakiej i regresji dwu zmiennych. 

N
r 

m
o

d
el

u
 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej - cena 1 m2 nieruchomości lokalowych dla miasta Krakowa 

  
BETA Bł. std. B Bł. std. t(17) p 

1 

W. wolny   2268,8 575,4 3,9 0,0010 

101 Wartość PKB kw/kw wg GUS w % -0,2774 0,0598 -215,4 46,4 -4,6 0,0000 

110 Sprzedaż aut w Polsce w tys. szt. -0,2344 0,0439 -84,3 15,8 -5,3 0,0000 

205 Produkcja bud.-mont. r/r w % 0,1099 0,0365 6,6 2,2 3 0,0080 

317 Indeks Divisia M1 0,6564 0,1191 14,5 2,6 5,5 0,0000 

634 WIG w pkt. 0,6753 0,1372 0,1 0 4,9 0,0000 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(18) p 

2 

W. wolny   -348219,9 112141 -3,1 0,0060 

110 Sprzedaż aut w Polsce w tys. szt. -0,1198 0,0417 -43,1 15 -2,9 0,0100 

317 Indeks Divisia M1 0,7248 0,1247 16 2,8 5,8 0,0000 

502 Ludność ogółem w tys. 0,1328 0,0426 9,1 2,9 3,1 0,0060 

634 WIG w pkt. 0,4426 0,1358 0 0 3,3 0,0040 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(18) p 

3 

W. wolny   -382716,8 116210,5 -3,3 0,0040 

110 Sprzedaż aut w tys. szt. -0,0938 0,0395 -33,7 14,2 -2,4 0,0290 

317 Indeks Divisia M1 0,6476 0,1523 14,3 3,4 4,3 0,0000 

502 Ludność ogółem w tys. 0,145 0,0441 10 3 3,3 0,0040 

618 OFE Com.U. w zł 0,5089 0,1625 169,6 54,1 3,1 0,0060 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(18) p 

4 

W. wolny   -429869,3 122232,6 -3,5 0,0020 

135 Inflacja m/m (USA) w % -0,0676 0,0335 -183,6 91 -2 0,0590 

321 Indeks Divisia M3 0,5836 0,176 18,8 5,7 3,3 0,0040 

502 Ludność ogółem w tys. 0,1622 0,0464 11,2 3,2 3,5 0,0030 

618 OFE Comm. Union BPH CU WBK w zł 0,5325 0,1763 177,5 58,7 3 0,0070 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(19) p 

5 

W. wolny   1077,6 664,8 1,6 0,1210 

110 Sprzedaż aut w Polsce w tys. szt. -0,1138 0,0503 -40,9 18,1 -2,3 0,0350 

317 Indeks Divisia M1 0,6953 0,1501 15,3 3,3 4,6 0,0000 

634 WIG w pkt. 0,3707 0,1616 0 0 2,3 0,0330 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(18) p 

6 

W. wolny   -423483,5 143427,5 -3 0,0080 

321 Indeks Divisia M3 1,0988 0,0544 35,3 1,8 20,2 0,0000 

502 Ludność ogółem w tys. 0,1596 0,0544 11 3,8 2,9 0,0080 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(21) p 

7 
W. wolny   -492,2 284,3 -1,7 0,0980 

317 Indeks Divisia M1 0,9836 0,0394 21,7 0,9 25 0,0000 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(21) p 

8 
W. wolny   -2861,6 411,5 -7 0,0000 

319 Indeks Divisia M2 0,9807 0,0427 32,1 1,4 23 0,0000 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(21) p 

9 
W. wolny   -2830,8 410,6 -6,9 0,0000 

321 Indeks Divisia M3 0,9806 0,0427 31,5 1,4 22,9 0,0000 

 BETA Bł. std. B Bł. std. t(21) p 

10 
W. wolny   4758,8 88,6 53,7 0,0000 

Czas 0,9803 0,0431 106,9 4,7 22,7 0,0000 

Źródło: opracowanie własne. 
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Kolejnym odrzuconym modelem z uwagi na 
brak istotności statystycznej zmiennej 135 jest 
model czwarty. Z praktycznego punktu widzenia 
wartość p na poziomie 5,9 % jest do zaakcepto-
wania, ale ponieważ są modele, które mają 
znacznie lepsze statystyki, model ten nie był 
również brany do rozważań w dalszej części 
pracy. 

Model piąty został odrzucony z uwagi na 
wartość p na poziomie 12,1% dla wyrazu wol-
nego. W takiej sytuacji można powtórzyć obli-
czenia bez wyrazu wolnego, ale z przyczyn wy-
mienionych powyżej model ten nie był 
rozpatrywany w dalszej części pracy. 

Również ze względu na wartości p na po-
ziomie 9,8% dla wyrazu wolnego został 
odrzucony model numer siedem. 

Modele 7, 8 i 9 są w bardzo silnej korelacji 
pomiędzy sobą, ponieważ są zbudowane w opar-
ciu o wskaźniki podaży pieniądza (Indeks Di-
visia). W dalszej części pracy przyjęto model 
numer osiem bazujący na Indeksie Divisia M3 
(nr atrybutu 321).  

Finalnie do dalszych rozważań przyjęto mo-
dele o numerach: 2, 3, 6, 8 i 9. 

Ponieważ model zdefiniowany przy pomocy 
zmiennych 110-317-502-634 był najbardziej 
wiarygodny pod względem statystycznym i me-
rytorycznym, w badaniach wykonano graficzną 
interpretację rozrzutu reszt i ich wartości bez-
względnych. 

Rys. 1 i 2 to odpowiednio rozrzuty reszt i ich 
wartości bezwzględnych modelu 110-317-502-
634 i modelu opartego o upływ czasu względem 
wartości obserwowanych. Reszty i ich wartości 
bezwzględne badanego modelu mają mniejsze 
wartości od modelu porównawczego i są bliżej 
osi X, która jest odwzorowaniem wartości ob-
serwowanych. Nowy model jest bardziej płaski, 
ale co jest istotne swoim wyglądem i przebie-
giem przypomina wykres dla modelu z czasem. 
Pośrednio jest to dowód na jego poprawność. 
Dwie linie poziome odpowiednio w kolorze 
czerwonym i niebieskim na rys. 2 podkreślają 
lepsze dopasowanie zaproponowanego modelu. 

Statystycy zalecają badanie normalności roz-
kładu reszt jako badanie kluczowe, mające na 
celu wykluczenie czynnika systematycznego. 
Rys. 3 i 4 są graficzną ilustracją badania rozkła-
du normalności reszt. Ilustracje potwierdzają 
zasadność stosowania modelu do obliczeń i nie 
potwierdzają tezy o istnieniu czynnika syste-
matycznego. 

Wykres rozrzutu reszt względem wartości obserwowanych
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Rys. 1. Wykres rozrzutu reszt (źródło: oprac. własne). 
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Rys. 2. Wykres rozrzutu wartości bezwzgl. reszt (źródło: oprac. 
własne). 
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Wykres normalności reszt dla modelu 110-317-502-634
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Rys. 3. Wykres normalności reszt (źródło: oprac. własne). 

Rozkład, Surowe reszty dla modelu 110-317-502-634
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Rys. 4. Rozkład surowych reszt (źródło: oprac. własne). 

6 WNIOSKI DOTYCZĄCE SPECJALNYCH 
ALGORYTMÓW DO ANALIZY RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI W ASPEKCIE 
ATRYBUTÓW GLOBALNYCH 

Studia literaturowe, przeprowadzone badania 
i wyniki obliczeń z przykładów zawartych 
w pracy doktorskiej, a dotyczących estymacji 
modeli zbudowanych w oparciu o atrybuty glo-
balne pozwalają na sformułowanie następu-
jących wniosków: 
 Dotychczas stosowany model korekty cen 

transakcyjnych dla dwu zmiennych: czasu, 
jako zmiennej niezależnej, i ceny transakcyj-
nej, jako zmiennej zależnej, nie oddaje 
w pełni relacji pomiędzy podażą i popytem 
na rynku nieruchomości. 

 Czas, jako zmienna niezależna, jest cał-
kowicie zdeterminowany, pełni de facto rolę 
skali i nie wnosi dodatkowych informacji. 

Ponadto jest zmienną rosnącą o stałym 
współczynniku dla badanego przedziału 
czasowego.  

 Do fundamentalnych przyczyn wpływają-
cych na konieczność uwzględnienia większej 
liczby zmiennych w analizie rynku nierucho-
mości należy zaliczyć: wzrost swobody prze-
pływu kapitału, wzrost popytu inwestycyjne-
go i zwiększenie związku pomiędzy rynkiem 
lokalnym i globalnym. 

 Dotychczas szeroko stosowane statyczne 
analizy rynku nieruchomości, bazujące głów-
nie na danych historycznych, będą rozwijały 
się w kierunku analiz dynamicznych. 

 Model optymalny to taki, który zawiera atry-
buty społeczno-gospodarcze, mające decy-
dujący wpływ na ceny nieruchomości na da-
nym rynku. 

 Potwierdzeniem słuszności zastosowania 
modelu zbudowanego na bazie atrybutów 
globalnych jest: uzyskanie mniejszych war-
tości reszt i porównywalnych statystyk pod-
stawowych z modelem dotychczas stoso-
wanym. 

 Atrybuty globalne możemy podzielić na trzy 
kategorie pod względem wpływu na model 
statystyczny: parametry makroekonomiczne 
i inne wskaźniki społeczno-gospodarcze, wy-
niki badań behawioralnych i opinie eks-
perckie. 

 Dane pozyskiwane do bazy powinny być 
w możliwie jak najmniejszym stopniu prze-
tworzone. Zastrzeżenie to nie dotyczy 
wskaźników syntetycznych i wartości czyn-
nikowych pozyskiwanych z analizy czynni-
kowej. 

 Optymalny sposób weryfikacji modeli sta-
tystycznych, zbudowanych w oparciu o atry-
buty globalne, powinien być przeprowa-
dzony w następujących etapach polegających 
na: 
 sprawdzeniu wartości reszt i porównaniu 

ich z resztami dla modelu klasycznego, 
 weryfikacji R2 skorygowanego, 
 weryfikacji istotności statystycznej para-

metrów regresji, 
 graficznym badaniu przebiegu wartości 

modelowej. 
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