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DOBÓR I ANALIZA PARAMETÓW NA POTRZEBY WYCENY
NIERUCHOMOŒCI REKREACYJNYCH

1. Wprowadzenie

W latach 90. mia³ miejsce prze³om gospodarczy, który spowodowa³ istotne zmiany na
rynku nieruchomoœci. Rynek ten znajduje siê w fazie ci¹g³ego rozwoju, st¹d jest w nim wiele
niedoskona³oœci. Przedmiotem obrotu s¹ tu prawa do nieruchomoœci, np.: prawo w³asnoœci,
prawo u¿ytkowania wieczystego, prawo najmu czy dzier¿awy. Prawo do nieruchomoœci
jest wiêc towarem, który posiada swoj¹ cenê rynkow¹.

Pomimo i¿ polski rynek nieruchomoœci znajduje siê we wstêpnej fazie rozwoju, przy-
czyni³ siê on do pojawienia siê nowych zjawisk w gospodarce krajowej. Powstanie takiego
rynku spowodowa³o zapotrzebowanie na us³ugi rzeczoznawców, doradców inwestycyj-
nych i zarz¹dców. Budynki i grunty sta³y siê obiektem rynkowym, który przynosi dochód
i w który warto inwestowaæ.

Obecny styl ¿ycia ludzi wi¹¿e siê z ha³asem, t³umem, zanieczyszczeniami, dlatego coraz
cenniejsze staj¹ siê skupiska rekreacyjne, wolne od wp³ywów rozwiniêtej cywilizacji. Cz³o-
wiek, jako czêœæ przyrody, potrzebuje regeneracji si³ psychicznych i fizycznych poprzez
kontakt ze œrodowiskiem naturalnym. Ró¿norodnoœæ ukszta³towania terenu oraz typy krajo-
brazów daj¹ mo¿liwoœæ doboru dzia³ki rekreacyjnej w zale¿noœci od gustów jej potencjalnych
nabywców lub zainteresowanych najmem. Czêœciowe odpowiedzi na pytania: „Jakie tereny
ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem klientów? Jakie cechy i jakim stopniu wp³ywaj¹
na wartoœæ okreœlonej nieruchomoœci?”, otrzymujemy poprzez analizê rynku.

Polega ona na systematycznym badaniu czynników kszta³tuj¹cych popyt, poda¿ i ceny.
Jej dwa podstawowe cele to: wykrycie prawid³owoœci i zwi¹zków miêdzy elementami ryn-
ku a czynnikami na nie wp³ywaj¹cymi oraz dostarczenie informacji o motywach, jakimi kie-
ruj¹ siê uczestnicy tego¿ rynku [3].
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2. Analiza rynku nieruchomoœci

Rynek nieruchomoœci jest miejscem, gdzie dokonuje siê obrotu prawami i obowi¹zka-
mi w³aœcicieli. Rynek jako kategoria przestrzenna oznacza obszar, na którym istniej¹ wa-
runki wymiany miêdzy sprzedaj¹cym a kupuj¹cym. Przedmiotem na rynku jest nie tylko
sama nieruchomoœæ, ale równie¿ prawa do dysponowania i zarz¹dzania [3].

Wed³ug Dacki [4] analiza rynku nieruchomoœci jest rozpoznaniem mechanizmu rynku,
jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów. Zespó³ tych czynnoœci stwarza mo¿liwoœci
do podejmowania decyzji inwestycyjnych czy te¿ obs³ugi rynku. Analiza rynku daje mo¿-
liwoœci podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji, z tego wzglêdu jest bardzo wa¿nym
etapem w wielu dziedzinach zwi¹zanych z rynkiem nieruchomoœci.

Analiza rynku nieruchomoœci powinna obejmowaæ nastêpuj¹ce etapy [3, 4]:

1. Okreœlenie celu analizy.
2. Okreœlenie przestrzennego zasiêgu obszaru dzia³añ.
3. Zgromadzenie danych o nieruchomoœciach i transakcjach.
4. Charakterystykê otoczenia rynku.
5. Rozpoznanie ogólne rynku.
6. Analizê i interpretacjê danych,
7. Wnioski z analizy i badania rynku.

Analiza rynku jest wykorzystywana do ró¿nych celów. S¹ to miêdzy innymi:

— szacowanie i prognozowanie wartoœci rynkowej nieruchomoœci,
— szacowanie wysokoœci czynszów i prognozowanie dochodów z nieruchomoœci,
— badanie op³acalnoœci inwestowania w nieruchomoœci,
— gospodarowanie nieruchomoœciami.

Okreœlenie celu analizy rynku jest bardzo wa¿ne, gdy¿ ka¿dy cel mo¿e spowodowaæ
koniecznoœæ zgromadzenia innego rodzaju danych oraz dobór odmiennych metod badañ.
Dane mog¹ pochodziæ z ró¿nych okresów.

Okreœlenie przestrzennego zasiêgu badañ jest kolejnym krokiem analizy. Przestrzenny
wymiar rynku przejawia siê przede wszystkim w postaci zasiêgu geograficznego, ale rów-
nie¿ w przestrzennym zasiêgu popytu i ceny danego typu nieruchomoœci.

Informacje dotycz¹ce stanu rynku nieruchomoœci s¹ podstaw¹ do jego analizy, st¹d te¿
niezbêdne jest zgromadzenie danych o nieruchomoœciach. Informacje pochodz¹ zasadniczo
z dwóch Ÿróde³: pierwotnych albo wtórnych. Mog¹ te¿ pochodziæ z obu jednoczeœnie.

Cellmer [3] uwa¿a, ¿e dobór czasu, z którego maj¹ pochodziæ informacje, stwarza
istotny problem. W zale¿noœci od liczby transakcji wystêpuj¹cych na badanym rynku okres
ten mo¿na skróciæ lub wyd³u¿yæ. Minimalna liczba transakcji, która mo¿e s³u¿yæ do wykry-
cia zale¿noœci statystycznej powinna wynosiæ oko³o 100.

Kolejnym etapem analizy jest charakterystyka otoczenia rynku. Wed³ug Cellmera [3]
obejmuje ona opis struktury socjograficznej i demograficznej spo³ecznoœci lokalnej. Zawiera
te¿ opis bazy ekonomicznej na obszarze rynku oraz okreœlenie struktury uwarunkowañ
przestrzennych.
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Analiza struktury przestrzennej ma na celu stworzenie podstaw do badania wielkoœci
poda¿y oraz ustalenia metod analizy przestrzennego rozmieszczenia cen i wartoœci nie-
ruchomoœci.

Nastêpnie nale¿y rozpoznaæ ogólnie rynek. W Polsce wystêpuje ograniczony rynek.
Charakteryzuje siê on albo doœæ regularn¹, ale niewielk¹ liczb¹ danego typu nieruchomoœci,
albo du¿a liczb¹ transakcji dokonywan¹ w ci¹gu jednego dnia. Aby uznaæ, ¿e w danej
miejscowoœci istnieje rynek nieruchomoœci, nale¿y stwierdziæ, czy jest dostateczna liczba
transakcji.

Analiza danych i interpretacja wyników nie powinna informowaæ tylko o stanach obec-
nych i przesz³ych, ale równie¿ zawieraæ przysz³¹ wizjê daj¹c¹ przes³anki do podejmowania
decyzji.

3. Statystyczne metody analizy rynku

Statystyka jest nauk¹ traktuj¹c¹ o metodach iloœciowych w analizie prawid³owoœci zja-
wisk. Przedmiotem badañ statystycznych s¹ okreœlone zbiorowoœci statystyczne, stanowi¹ce
grupê nieidentycznych jednostek (obiektów, zdarzeñ lub procesów), które posiadaj¹ przy-
najmniej jedn¹ cechê wspóln¹ istotn¹, która jest istotna ze wzglêdu na cel badania [6].

Jedn¹ z podstawowych metod badawczych stosowanych w gospodarce nieruchomo-
œciami jest modelowanie matematyczne [8]. Modele ekonometryczne nale¿¹ do metod
statystycznych.

Sztuka modelowania polega na dopasowaniu przebiegu procesu obliczeniowego re-
prezentowanego przez skale pomiarow¹. Form¹ konstrukcyjn¹ wynikaj¹c¹ z modelowania
matematycznego jest tzw. model ekonometryczny, który poprzez pewne równania lub
uk³ady równañ przedstawia zasadnicze powi¹zania, które wystêpuj¹ pomiêdzy rozpatry-
wanymi zjawiskami ekonomicznymi.

Model jest formaln¹ konstrukcj¹, która stanowi uproszczenie rzeczywistoœci. Przed-
stawia zwi¹zki zachodz¹ce w procesach gospodarczych, uwzglêdniaj¹c najbardziej istotne
czynniki opisuj¹ce dane zjawisko [7].

Przed rozpoczêciem budowy modelu ekonometrycznego nale¿y przyj¹æ jakiœ cel, œciœle
zwi¹zany z tematem badañ. Nastêpnie s¹ zbierane dane i dobierane do modelu.

Kolejnym krokiem jest wybór postaci analitycznej modelu. Jest on zdeterminowany ro-
dzajem badanych zale¿noœci oraz mo¿liwoœci ich interpretacji. Czêsto zwi¹zek nie jest,
liniowy, lecz wykazuje zró¿nicowanie statystycznego rozk³adu badanych wielkoœci. Wtedy
dla lepszego dopasowania modelu lepiej nie stosowaæ funkcji liniowej, ale funkcje krzywo-
liniowe, na przyk³ad: funkcjê wyk³adnicz¹ czy logarytmiczn¹.

Buduj¹c model, nale¿y okreœliæ, w jaki sposób zmienna Y (objaœniana) zale¿y od zmien-
nej lub innych zmiennych X (objaœniaj¹cych). Wybór modelu komplikuje siê, jeœli jest wiêcej
ni¿ jedna zmienna objaœniaj¹ca [8].

Dalszym krokiem jest estymacja parametrów modelu, czyli wyznaczenie wartoœci pa-
rametrów równania. Teoria estymacji ma na celu wypracowanie œcis³ych metod, które na
podstawie stochastycznie okreœlonego modelu i losowej próby obserwacji ró¿nych zmien-
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nych w nim wystêpuj¹cych pozwalaj¹ otrzymaæ wartoœci liczbowe. Oszacowanie paramet-
rów nazywa siê estymacj¹ punktow¹, natomiast oszacowanie przedzia³ów ufnoœci dla ich
nieznanej wartoœci jest estymacj¹ przedzia³ow¹ [9].

Wed³ug Zeliasia [11] estymacja to oszacowanie wartoœci nieznanych parametrów roz-
k³adu populacji generalnej na podstawie próby losowej z tej populacji. Estymacja punktowa
jest znalezieniem takiej liczby, któr¹ bêdzie mo¿na uznaæ za najlepsze przybli¿enie (ocenê)
nieznanego parametru rozk³adu badanej zmiennej losowej w populacji generalnej. Przed-
miotem estymacji punktowej mo¿e byæ albo jeden parametr, albo te¿ wiêksza liczba para-
metrów populacji generalnej. Aby uzyskaæ ma³y b³¹d szacunku, nale¿y zapewniæ losowy
dobór próby, dostateczn¹ jej liczebnoœæ oraz dobór mo¿liwie najlepszego estymatora. Esty-
macja przedzia³owa jest to szacowanie wartoœci parametru za pomoc¹ przedzia³u ufnoœci.

Dwie najwa¿niejsze ekonometryczne metody estymacji to [9]:

1) metoda najmniejszych kwadratów,
2) metoda najwiêkszej wiarygodnoœci.

Za Aczelem [1] niech estymatory NK parametrów regresji bêd¹ oznaczone b0 i b1 takie,
¿e b0 szacuje �0 i b1 szacuje �1.

Oszacowane równanie regresji (1) jest nastêpuj¹ce

Y = b0 + b1X + e (1)

gdzie:

b0 — ocena (oszacowanie) �0,
b1 — ocena (oszacowanie) �1,
e — reprezentuje oszacowane b³êdy.

Oszacowane równanie regresji (2) mo¿na zapisaæ w nastêpuj¹cy sposób

y1 = b0 + b1xi + ei, i = 1, ..., n (2)

gdzie:

ei — pierwsza reszta, czyli odleg³oœæ pierwszego punktu od dopasowanej linii
regresji,

en — odleg³oœæ n-tego punktu od tej linii.

Niech (3) bêdzie równaniem regresji

�Y = b0 + b1X (3)

gdzie �Y – reprezentant wartoœci Y le¿¹cej na dopasowanej linii regresji przy danym X.

Wartoœæ �yi le¿y na linii regresji i odpowiada wartoœci xi bez uwzglêdnienia reszt.

Na rysunku 1 przedstawiono sposób obliczania SSE na podstawie znajomoœci reszt.

Suma kwadratów reszt jest zdefiniowana wzorem

SSE e y y
i

n

i
i

n

� �
� �
� �2

1

2

1

( – �) (4)
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Drug¹ metod¹ jest ocena najwiêkszej wiarogodnoœci. Estymatory uzyskane t¹ metod¹
s¹ asymptotyczne nieobci¹¿one i zgodne. Rozk³ad asymptotyczny jest rozk³adem z próby
zmierzaj¹cym do normalnego, gdy liczebnoœæ próby staje siê nieskoñczenie wielka [9, 13].

Ostatnim etapem jest weryfikacja modelu, która polega na pomiarze stopnia dopasowa-
nia modelu oraz stwierdzenia, czy dopasowanie jest wystarczaj¹ce. Najczêœciej stosowan¹
miar¹ stopnia dopasowania zale¿noœci liniowych jest wspó³czynnik determinacji R2 spe³-
niaj¹cy warunek

0 12� �R .

Im bardziej R2 zbli¿a siê do 1, tym zale¿noœæ liniowa zosta³a lepiej dopasowana do
zbioru informacji [3].

Reasumuj¹c, modele ekonometryczne daj¹ bardzo du¿e mo¿liwoœci w zrozumieniu
pewnych prawid³owoœci, jakie zachodz¹ w dzia³alnoœci gospodarczej, bowiem s¹ one lo-
gicznymi wzorami matematycznymi.

4. Model regresji wielorakiej

Analiza regresji liniowej jest jedn¹ z najpopularniejszych metod statystycznych znaj-
duj¹c¹ zastosowanie w takich dziedzinach, jak np. ekonomia, zarz¹dzanie czy marketing.
Jest jedn¹ z matematycznych formu³ obliczeniowych s³u¿¹ca do statystycznej analizy rynku.

Jednym z modeli ekonometrycznych jest model regresji liniowej z cen¹ jako zmienn¹
objaœnian¹. Model ten mo¿na uogólniaæ na dowoln¹ liczbê zmiennych [3].

Budowa modelu ekonometrycznego za pomoc¹ analizy regresji ma na celu stwierdzenie
istnienia zale¿noœci pomiêdzy zmiennymi i analizê wp³ywu wartoœci zmiennych Xi (cechy
opisuj¹ce nieruchomoœci) na zmienn¹ Y (cenê). Budowa modelu regresji wielorakiej prze-
biega na podstawie danych z badanego rynku nieruchomoœci i ich wzajemnych korelacji.
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Rys. 1. Obliczanie SSE na podstawie znajomoœci reszt
�ród³o: [1]



W modelu regresji wielorakiej nale¿y zbudowaæ zale¿noœæ zmiennej Y od zmiennych
objaœniaj¹cych X1, ..., Xk [1, 11].

Równanie (5) przyjmuje nastêpuj¹c¹ postaæ

Y = �0 + �1X1 + ... �kXk + u (5)

gdzie:

Y — zmienna zale¿na, objaœniana przez dane równanie,
X1, ..., Xk — zmienne objaœniaj¹ce,

�0, �1 …, �k — parametry zwane wspó³czynnikami regresji cz¹stkowej,
u — sk³adnik losowy (przypadkowy).

Wyraz wolny �0 jest punktem przeciêcia powierzchni regresji z osi¹ rzêdnych. Wspó³-
czynniki regresji stoj¹ce przy i-tej zmiennej wyznaczaj¹ nachylenie powierzchni regresji
wzglêdem osi odpowiadaj¹cej zmiennej Xi. Ka¿dy parametr �i (i = 1 ,..., k) pokazuje, jaki jest
przyrost (lub spadek, gdy wspó³czynnik jest ujemny) wartoœci oczekiwanej E(Y) na jedno-
stkê przyrostu zmiennej Xi, je¿eli wartoœci wszystkich pozosta³ych zmiennych nie zmieniaj¹
siê.

Za³o¿ono, ¿e zastosowana przy estymacji parametrów próba sk³ada siê z n obserwacji
dokonanych na zmiennych Y, X1,..., Xk, i wprowadzono nastêpuj¹ce oznaczenia (6):
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gdzie:

X — macierz, której pierwsz¹ kolumnê tworz¹ jedynki, a pozosta³e kolumny to
wartoœci zmiennych objaœniaj¹cych X1, ..., Xk;

� — wektor nieznanych a priori wartoœci parametrów 0 , 1, …, k;
u — wektor sk³adników losowych równania.

Parametry funkcji regresji szacuje siê klasyczn¹ metod¹ najmniejszych kwadratów.
W wyniku zastosowania tej metody powstaje uk³ad równañ normalnych

X Xb X yT T� (7)

którego rozwi¹zaniem jest wektor ocen parametrów �0, �1, …, �k
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Ostatecznie postaæ przyjêtej funkcji regresji jest nastêpuj¹ca

y = Xb + e (9)

gdzie e – wektor reszt, który definiujemy za pomoc¹ równania

e = y – �y = y – Xb = y – X(XTX)–1 XTy (10)

przy czym �y jest wektorem wartoœci teoretycznych równym

�y = Xb (11)

Aby model regresji wielorakiej nadawa³ siê do stosowania, musz¹ byœ spe³nione nastê-
puj¹ce warunki [6]:

— istnieje dobra teoria pozwalaj¹ca na wybranie zbioru istotnych zmiennych objaœ-
niaj¹cych;

— istotne zmienne objaœniaj¹ce s¹ mierzalne;
— istniej¹ dane statystyczne o wszystkich zmiennych i s¹ dostêpne;
— zmienne objaœniaj¹ce s¹ silnie powi¹zane ze zmienn¹ objaœnian¹ i nie s¹ powi¹zane

ze sob¹;
— zmienne objaœniaj¹ce charakteryzuj¹ siê wystarczaj¹co du¿¹ zmiennoœci¹;
— bezpoœrednio w modelu uwzglêdnione s¹ wszystkie najwa¿niejsze zmienne objaœ-

niaj¹ce;
— trafnie dobrana postaæ analityczna modelu, czyli funkcja matematyczna, wp³ywa

na stabilnoœæ oszacowanych relacji.

Wed³ug Luszniewicza [10] hipoteza statystyczna jest za³o¿eniem badawczym sformu-
³owanym przez u¿ytkownika. Jeœli za³o¿enie dotyczy postaci nieznanych parametrów w po-
pulacji generalnej to hipoteza jest nazywana parametryczn¹, natomiast jeœli dotyczy kszta³tu
rozk³adów teoretycznych dla obserwowanych zmiennych losowych, jest to wtedy hipoteza
nieparametryczna.

Za³o¿enia badawcze zwane parametrycznymi lub nieparametrycznymi hipotezami sta-
tystycznymi, formu³owane s¹ w dwóch równoleg³ych i nieroz³¹cznych formach, jako:

1) hipoteza zerowa (H0), która formu³uje za³o¿enie, ¿e brak jest ró¿nicy pomiêdzy
ocenami z prób losowych a parametrami lub rozk³adami populacji generalnej;

2) hipotezy alternatywne (H1) to wszystkie inne mo¿liwe z³o¿enia poza postawion¹
hipotez¹.

Hipotezy alternatywne mog¹ byæ formu³owane wzglêdem hipotezy zerowej:

— dwustronnie, czyli H1  H0,
— lewostronnie H1 < H0,
— prawostronnie H1 > H0.

Weryfikacja hipotez nara¿ona jest na ryzyko podjêcia b³êdnej decyzji. Odrzucenie hipo-
tezy zerowej, gdy jest ona prawdziwa, powoduje b³¹d I rodzaju, natomiast nieodrzucenie
(przyjêcie) hipotezy zerowej, gdy jest ona fa³szywa, jest b³êdem II rodzaju.
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Jakoœæ modelu okreœlaj¹ ró¿ne mierniki. Jednym z nich jest wspó³czynnik determinacji
(R2), którego wartoœæ nale¿y do przedzia³u <0,1>. Im bardziej R2 zbli¿a siê do 1, tym zale¿-
noœæ liniowa jest bardziej dopasowana do zbioru informacji. Wspó³czynnik determinacji po
przemno¿eniu przez 100 jest interpretowany jako procent wyjaœnienia ca³kowitej zmiennoœci
Y, przez zmiennoœæ uwzglêdnionych w badaniu zmiennych niezale¿nych.

Wspó³czynnik korelacji wielorakiej okreœla natomiast si³ê zwi¹zku liniowego zmiennej
objaœnianej ze wszystkimi zmiennymi objaœniaj¹cymi modelu. Jego wartoœæ mo¿na obliczyæ
jako pierwiastek ze wspó³czynnika determinacji

R R� 2 .

Mo¿na go traktowaæ jako wspó³czynnik korelacji pomiêdzy wartoœciami empiryczny-
mi zmiennej objaœnianej i wartoœciami teoretycznymi tej zmiennej wyznaczonymi na pod-
stawie liniowego modelu ekonometrycznego [2].

Kolejnym miernikiem jest wspó³czynnik zbie¿noœci F, który okreœla, jaka czêœæ ca³ko-
witej zmiennoœci zmiennej objaœnianej nie zosta³a wyjaœniona przez model [2].

Jeszcze innym miernikiem s¹ testy istotnoœci dla poszczególnych parametrów regresji
(np. test t-Studenta). Sprawdzenie istotnoœci parametrów równania jest informacj¹ o tym,
czy zmienna objaœniaj¹ca Xi ma moc wyjaœniania zmiennoœci zmiennej zale¿nej Y. Postawio-
no hipotezê zerow¹, ¿e wartoœæ wspó³czynnika Bi jest równa zero, wobec alternatywnej, ¿e
jest ró¿na od zera

H0: Bi = 0,

H1: Bi  0 (i = 1, 2, ..., k).

Jeœli hipoteza oka¿e siê prawdziwa, to statystycznymi metodami mo¿na potwierdziæ
wp³yw zmiennej Xi na zmienn¹ Y. Brak istotnoœci mo¿e byæ spowodowany nisk¹ dok³adnoœ-
ci¹ lub z³¹ jakoœci¹ danych statystycznych. Jeœli w trakcie weryfikacji hipotez odrzuci siê
hipotezê zerow¹ na rzecz alternatywnej (H1), to ocena parametru bêdzie istotna. Oznacza to,
¿e zmienna Xi wp³ywa na zmienn¹ zale¿n¹ Y. Dla weryfikacji postawionych hipotez wyko-
rzystuje siê test t-Studenta [10].

Testem pozwalaj¹cym sprawdziæ, czy zachodzi autokorelacja rzêdu 1, jest statystyka
DW (test Durbina–Watsona). Test DW mo¿e byæ stosowany tylko wtedy, gdy równanie za-
wiera wyraz wolny i wszystkie zmienne objaœniaj¹ce s¹ nielosowe.

Z definicji wspó³czynnika korelacji –1 � � � 1, zatem 0 � DW � 4, dla wspó³czynnika auto-
korelacji z przedzia³u <–1,0) mo¿na zaobserwowaæ ujemn¹ autokorelacjê, której odpowiada
przewa¿nie wartoœæ z przedzia³u (2,4). Dla autokorelacji dodatniej wartoœci, DW bêd¹ na-
le¿eæ do przedzia³u (0,2).

Weryfikacja podzielona jest na dwa etapy:

I etap

Je¿eli DW < 2

H0: q1 = 0 – nie wystêpuje dodatnia autokorelacja sk³adnika losowego,

H1: q1 > 0 wystêpuje dodatnia autokorelacja sk³adnika losowego.
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Przy n (liczebnoœci próby), k (liczbie zmiennych objaœniaj¹cych) oraz poziomie istotno-
œci � z tablic rozk³adu statystyki Durbina–Watsona odczytywane s¹ dwie wartoœci dl (dolna
wartoœæ krytyczna) oraz du (górna wartoœæ krytyczna).

Regu³y decyzyjne s¹ nastêpuj¹ce:

— je¿eli DW < dl, to H0 odrzucana jest na rzecz H1 (dodatnia autokorelacja sk³adnika
losowego);

— je¿eli DW > du, to przyjmowana jest H0 (brak dodatniej autokorelacji sk³adnika lo-
sowego);

— je¿eli dl � DW � du, to test nie daje poprawnych wniosków i nie mo¿na oceniæ wy-
stêpowania autokorelacji dodatniej.

II etap

Je¿eli DW > 2

H0: q1 = 0 – nie wystêpuje ujemna autokorelacja sk³adnika losowego

H1: q1 < 0 – wystêpuje ujemna autokorelacja sk³adnika losowego.

W tym przypadku bada siê statystykê 4 - DW. Regu³y decyzyjne s¹ nastêpuj¹ce:

— je¿eli 4 - DW < dl, to H0 odrzucana jest na rzecz H1 (ujemna autokorelacja sk³adnika
losowego);

— je¿eli 4 - DW > du, to przyjmowana jest H0 (brak ujemnej autokorelacji sk³adnika lo-
sowego);

— je¿eli dl � 4 - DW � du, to test staje siê niekonkluzywny i nie mo¿na oceniæ wystêpo-
wania autokorelacji ujemnej.

Wed³ug Dacki [4] analiza struktury zbiorowoœci jest czynnoœci¹, która polega na wy-
kryciu i rozpoznaniu prawid³owoœci istniej¹cych w budowie zgromadzonego zbioru ob-
serwacji o rynku.

Dane o rynku nieruchomoœci mog¹ byæ zaprezentowane w szeregu szczegó³owym
b¹dŸ rozdzielczym. W przypadku du¿ej liczby danych analizê statystyczn¹ u³atwia gru-
powanie, czyli rozdzielanie obserwacji na grupy (klasy) wed³ug pewnych przedzia³ów
wartoœci, jak¹ przyjmuje zmienna (np. cena transakcyjna). W wyniku takiej czynnoœci po-
wstaje szereg rozdzielczy.

Przyk³adem zmiennej losowej typu ci¹g³ego jest powierzchnia nieruchomoœci, cena jed-
nostkowa nieruchomoœci czy wysokoœæ czynszu. Okreœlenie ich rozk³adu odbywa siê po-
przez przyporz¹dkowanie czêstoœci odpowiednim przedzia³om wartoœci cechy tworzonym
wed³ug powy¿szych wzorów. Przedzia³y te nazywane s¹ przedzia³ami klasowymi. Ró¿nicê
miêdzy górn¹ i doln¹ granic¹ przedzia³u klasowego nazywa siê rozpiêtoœci¹ przedzia³u kla-
sowego. Przedzia³y powinna charakteryzowaæ jednakowa rozpiêtoœæ, poniewa¿ u³atwia to
analizê zmiennej i prezentacjê danych.

Czêsto nie mo¿na obj¹æ badaniem ca³ej populacji, wiêc nale¿y ograniczyæ siê do badania
prób. Próbê pobiera siê w sposób losowy i na podstawie wyników próby wnioskuje siê
o populacji. Analiza danych w próbie powinna doprowadziæ do zwiêz³ego przedstawienia
wyników analizy za pomoc¹ odpowiednich charakterystyk liczbowych zwanych statystyka-
mi w próbie [11].
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Charakterystyki opisowe mo¿na podzieliæ na:

— miary po³o¿enia,
— miary zmiennoœci (rozproszenia dyspersji),
— miary asymetrii,
— miary koncentracji.

Charakterystykê liczbow¹ zmiennej losowej nazywa siê miar¹ po³o¿enia, jeœli dodanie
do zmiennej losowej dowolnej sta³ej zmienia wartoœæ charakterystyki o tê sta³¹. Charaktery-
stykê liczbow¹ nazywa siê miar¹ rozproszenia (rozrzutu), jeœli dodanie do zmiennej losowej
dowolnej sta³ej nie zmienia wartoœci tej charakterystyki [5].

Miary koncentracji i sp³aszczenia oparte s¹ na œcis³ym zwi¹zek pomiêdzy koncentracj¹
wartoœci zmiennej wokó³ jej œredniej a ich zró¿nicowaniem. Im mniejsze jest zró¿nicowanie
tym wiêksza jest koncentracja i na odwrót [11].

Miary po³o¿enia dzieli siê na œrednie klasyczne i przeciêtne pozycyjne. Miary prze-
ciêtne charakteryzuje œredni lub typowy poziom wartoœci zmiennej. Œrednie klasyczne s¹
obliczane na podstawie wszystkich wartoœci badanej zmienne. Przeciêtne pozycyjne to war-
toœci zmiennej, wyró¿niaj¹ce siê na przyk³ad wartoœci¹ najczêœciej siê wyró¿niaj¹c¹.

5. Wnioski

Rynek nieruchomoœci jest specyficzny i nie³atwo poddaje siê analizie. Jest to wynikiem
ró¿norodnoœci towarów, zachowañ monopolistycznych oraz trudnego dostêpu do informa-
cji. Pomimo du¿ego zró¿nicowania nieruchomoœci jako towaru, mo¿liwe jest zbudowanie
i praktyczne wykorzystanie modeli ekonometrycznych.

Czêsto stosowanymi metodami badania s¹ metody statystyczne i ekonometryczne,
które zosta³y w tej pracy pokrótce opisane. Wymagaj¹ one zebrania du¿ej liczby wiarygod-
nych informacji, co wp³ywa na pracoch³onnoœæ analizy, a wiêc równie¿ na zapotrzebowanie
coraz doskonalszych metod badania prawid³owoœci zachodz¹cych na rynku nieruchomoœci.

W niniejszej pracy zbadano przydatnoœæ dwóch czynników: charakterystyk opisuj¹-
cych dan¹ zbiorowoœæ oraz regresji wielorakiej do analizy rynku nieruchomoœci. Za pomoc¹
wy¿ej wymienionych metod przeanalizowano ceny nieruchomoœci gruntowych przeznaczo-
nych w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego pod zabudowê jednorodzin-
n¹ oraz do celów rekreacji.
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