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Streszczenie. Charakterystyczną cechą rynku nieruchomości jest jego lokalny cha
rakter, co oznacza, że bardzo duży wpływ na ceny transakcyjne i dynamikę ich 
zmian mają uwarunkowania rynku lokalnego. Badanie zmian cen nieruchomości 
z uwzględnieniem upływu czasu powinno zatem uwzględniać zarówno ogólny trend, 
jak i zróżnicowanie przestrzenne wynikające z walorów lokalizacyjnych. W pracy 
przedstawiono możliwości wykorzystania regresji ważonej geograficznie do analizy 
dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych na terenie miasta Olsztyna w latach 
2003-2009. W tym celu zbudowano prosty model globalny dla całego obszaru badań, 
a następnie modele regresji prostej z wykorzystaniem wag uwzględniających zależno
ści przestrzenne. Przeprowadzona analiza potwierdziła przydatność regresji ważonej 
geograficznie (GWR) jako narzędzia analizy przestrzennej rynku nieruchomości

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, analiza przestrzenna, regresja ważona geo
graficznie

W STĘP

Znajomość wartości nieruchom ości stanowi podstawę do tworzenia ekonom icz
nych przesłanek podejmowania trafnych decyzji planistycznych i adm inistracyj
nych, tworzenia kierunków rozwoju obszarów i inwestowania, a także wspomagania 
powszechnej taksacji nieruchomości. Istotnym problemem w trakcie określania w ar
tości rynkowej jest aktualizacja cen ze względu na upływ czasu. Ceny nierucho
mości podlegają zmianom w czasie i tendencja ta nie wynika wyłącznie z inflacji, 
która jest zjawiskiem ogólniejszym. Świadczy o tym chociażby kilkudziesięciopro- 
centowy wzrost cen nieruchom ości m ieszkaniowych w latach 2004-2007 będący 
skutkiem wyraźnej przewagi popytu nad podażą [Żelazowski 2007].
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Do czynników makroekonom icznych m ających wpływ na w ahania cen nierucho
mości z pew nością można zaliczyć ogólną sytuację gospodarczą, k tórą charaktery
zują podstawowe wskaźniki, takie jak  np. PKB, wynagrodzenia, bezrobocie, stopy 
procentowe czy wielkość udzielonych kredytów na zakup nieruchomości [Trojanek 
2008]. Nie bez znaczenia są również czynniki demograficzne, które m ają głównie 
charakter lokalny. Dynam ika zm ian cen je s t ponadto wyraźnie zróżnicowana prze
strzennie i zdeterm inowana lokalnymi uwarunkowaniami rynków nieruchomości, 
w tym  walorami lokalizacyjnymi. W  trakcie określania prawidłowości na lokalnych 
rynkach nieruchomości w zakresie związków między poziom em  cen i upływem cza
su, m ożna zadać pytanie czy trend zm ian cen wskutek upływu czasu je s t taki sam 
dla całego obszaru rynku lokalnego, tzn. czy istnieją obszary, na których uw arun
kowania szczególne powodują, że zmiany cen są inne niż na pozostałym  obszarze. 
W przypadku braku istotnych przesłanek w skazujących na konieczność takiego 
uszczegółowienia analizy, m ożna przyjąć założenie, że na całym obszarze rynku 
ceny zm ieniają się w podobny sposób, jednakże w wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy 
obszar np. dużego m iasta składa się w rzeczywistości z w ielu subrynków (najczęś
ciej identyfikowanych z dzielnicam i bądź osiedlami), które charakteryzują się pew 
ną odmiennością, założenie to byłoby zbytnim  uproszczeniem. Jednocześnie trudno 
przyjąć tezę, że wyodrębnione rynki lokalne w granicach większych miast funkcjo
nują w pełni autonomicznie i zmiany cen w ich obrębie nie w ywołują wzajemnych 
interakcji z sąsiadującymi dzielnicami bądź osiedlami. Stąd badanie zmian cen nieru
chomości wskutek upływu czasu powinno z jednej strony uwzględniać ogólny trend, 
a z drugiej zróżnicowanie przestrzenne, wynikające z walorów lokalizacyjnych.

ANALIZA R E G R E SJI Z  U W ZG LĘD N IEN IEM  ZALEŻNOŚCI 
PRZESTRZEN N Y CH

W procesie analizy trendu zm ian cen w skutek upływu czasu wykorzystuje się 
wiele metod, w tym  najczęściej metodę porównywania param i i modele regresji li
niowej [Budzyński 2010]. W przypadku dużego zróżnicowania czynników kształ
tujących ceny konstruowane są modele hedoniczne oparte na analizie regresji w ie
lorakiej [Trojanek 2010]. Chociaż modele te m ogą dać dobre rezultaty, to jednak 
w trakcie analiz pojawia się problem  niestacjonarności szeregów czasowych [W iś
niewski 2010], na który może mieć wpływ m.in. zróżnicowanie przestrzenne danych 
przyjętych do analiz. Metody regresyjne m ogą być skutecznym narzędziem  do ana
lizy rynku nieruchomości, zwłaszcza że istnieje możliwość uwzględnienia w nich 
czynników zarówno związanych z upływem  czasu, atrybutam i cenotwórczymi, jak  
również związanych z lokalizacją.

Analiza regresji je s t jednym  z podstawowych narzędzi służących do m odelowa
nia związków między zm ienną zależną (objaśnianą) a jedną  lub wielom a zmiennymi 
niezależnymi (objaśniającymi). N ajprostsza forma regresji w yrażana je s t najczęściej 
w postaci modelu liniowego o następującej postaci:

y , = A ) + M  + ev

A cta  Sci. Pol.
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lub w przypadku wielu zm iennych objaśniających:

y  = P0 + P \x U + P 2x 2, + ••• + P mx m, + s v  dla i = 1  2  ••• n >
gdzie:

y ;- -  wartość zmiennej objaśnianej odpowiadającej lokalizacji, 
i, x 1;- do x mi -  wartości zm iennych objaśniających dla tej samej lokalizacji, 

e t -  b łąd (reszta) modelu,
P0, P 1, P2, •••, Pm -  parametry (współczynniki) m odelu  Obliczenie parametrów 

m odelu odbywa się najczęściej m etodą najm niejszych kw a
dratów, gdzie m inimalizowana je s t wartość sumy kw adra
tów różnic między w artością obserwowaną y t i jej estym ato
rem y ,  co można zapisać w następującej postaci:

P  = (X T X ) -1 X T Y,
gdzie:

P  -  wektor oszacowanych parametrów,
X  -  m acierz zm iennych objaśniających (zawierających pierw szą kolumnę skła

dającą się z jedynek),
Y  -  wektor wartości obserwowanych.

Klasyczne modele regresyjne wykorzystywane do analiz rynku nieruchomości 
z reguły nie uw zględniają w sposób bezpośredni potencjalnych interakcji (auto
korelacji przestrzennej), które mogą zachodzić między poziom em  danego zjaw i
ska w przestrzeni, oraz zakładają stałość procesu związanego z kształtowaniem  cen 
w przestrzeni geograficznej [Kulczycki i Ligas 2007] • Istotność parametrów k la
sycznych modeli regresyjnych nie je s t w tym  przypadku uzależniona od struktury 
przestrzennej badanego zjawiska, co może prowadzić do niewłaściwej interpretacji 
wyników [Charlton i Fotheringham  2009], zwłaszcza po założeniu przestrzennej 
heterogeniczności rynków nieruchom ości

Istnieje wiele sposobów rozwiązania problem u uwzględnienia struktury prze
strzennej badanego zjawiska w m odelach regresyjnych opisanych szczegółowo w li
teraturze [Swamy 1971, Caseti 1972, Anselin 1988, H aining 2003] Jednym z nich 
je s t nadawanie wag obserwacjom, które ze względu na położenie w przestrzeni m ogą 
mieć teoretycznie większy wpływ na badane zjawisko niż inne, co m ożna wyrazić za 
pom ocą regresji ważonej geograficznie ( g e o g r a p h ic a l ly  w e ig h te d  r e g r e s s io n ) •

Podstaw ą stosowania regresji ważonej geograficznie (GWR) je s t założenie, że 
parametry modelu m ogą być oszacowane osobno w każdym  punkcie przestrzeni, 
dla którego znana je s t wartość zmiennej objaśnianej i zm iennych objaśniających 
Interakcje wystepujące między badanym i obiektami w przestrzeni charakteryzują 
się w w ielu w ypadkach tym, że elementy będące w pobliżu m ają najczęściej więcej 
podobieństw niż obiekty, które są daleko od siebie [Tobler 1970] W ykorzystując 
zasadę sform ułowaną przez Toblera, można dokonać estymacji parametrów modelu 
w danej lokalizacji po założeniu, że obserwacje dokonane w punktach znajdujących 
się bliżej badanego punktu będą miały odpowiednio w iększą wagę niż obserwacje 
znajdujące się w odległości dalszej [Charlton i Fotheringham  2009] Równanie typo
wego modelu GWR będzie miało następującą postać:
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y ,  = p 0 (x,, y/) + p 1 ^  y/) ■ xi + e P

lub w przypadku wielu zm iennych objaśniających:

y ,  = P0 (x P y i)  + P 1 (x P y  i) ■ x 1, + P 2 (x P y  i) ■ x2, + Pm (x P y  i) ■ x m, + ep dla i = 1  2  -  n

W ielkość parametrów modelu związana je s t z lokalizacją, w tym  przypadku w y
rażoną przez współrzędne (xi, y i). Estym acja parametrów modelu GWR odbywa się 
w podobny sposób, co modeli klasycznych, lecz uw zględnia się wagi obserwacji 
uzależnione od lokalizacji:

P  ( x t, y , )  = ( X T W (l)X ) - 1X T W il)Y,

gdzie W ,)  je s t m acierzą wag stanowiących funkcję odległości między lokalizacją 
określoną współrzędnymi (xi, y i) i lokalizacją każdego punktu, w którym  dokonano 
obserwacji. M acierz ta przybiera postać diagonalną:

w i1 0 0 0
0 w i 2 0 0
0 0 0
0 0 0 w n

w której elementy m ogą być wyrażone w różny sposób. Najczęściej w następującej 
postaci [Kulczycki i Ligas 2007]:

i2
(  d ,

1 -w,- =
A 2

h

gdzie:
d ,  -  odległość między lokalizacją i oraz j ,

h  -  tzw. param etr opóźnienia (b a n d w id th ) ;  param etr ten wskazuje na zasięg 
przestrzenny, z którego będą przyjmowane do obliczeń obserwacje, co 
oznacza, że w ,  = 0 dla d ,  > h .

W efekcie zastosowania modelu GWR otrzymujemy wiele powierzchni w yzna
czonych przez estymowane parametry. Zróżnicowanie wartości tych parametrów 
w przestrzeni wskazuje na lokalną zmienność wpływu zm iennych objaśnianych na 
zm ienną objaśniającą, a tym  samym na przestrzenną heterogeniczność badanego 
zjawiska [Charlton i Fotheringham  2009]. Z uwagi na to, że estym acja parametrów 
odbywa się nie w każdym  punkcie przestrzeni, a jedynie w wybranych punktach, lo 
kalna zmienność w dowolnym punkcie może być wyznaczona w drodze interpolacji 
przestrzennej, a wynik przedstawiony w postaci kartograficznej np. w postaci map 
izarytmicznych.

A cta  Sci. Pol.
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ZASTOSOW ANIE R E G R E SJI W AŻONEJ G EO G RA FICZN IE DO ANALIZY 
PR ZESTR ZEN N EJ DYNAM IKI ZM IAN CEN N IERU CH O M O ŚCI 
LO K A LO W Y CH

Regresja ważona geograficznie może stanowić jedno z podstawowych narzędzi 
do identyfikacji i analizy przestrzennego zróżnicowania wpływu w ybranych czynni
ków (zmiennych objaśniających) na ceny transakcyjne. Znajomość tych czynników, 
o ile dadzą się one wyrazić liczbowo na skali przynajmniej interwałowej, może sta
nowić podstawę budowy modeli regresyjnych, w tym  modeli GWR. W trakcie badań 
oceniono możliwości zastosowań analizy regresji ważonej geograficznie do analizy 
przestrzennej dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych.

Badania przeprowadzono na obszarze m iasta Olsztyna. Zróżnicowanie prze
strzenne uwarunkowań lokalnych kształtujących ceny nieruchomości lokalowych 
w mieście może wskazywać, iż dynamika zm ian cen nie będzie jednakow a na ca
łym  obszarze. Preferencje lokalizacyjne, dominujący typ zabudowy, uwarunkowania 
komunikacyjne, a także moda to jedynie przykłady wielu czynników o charakterze 
lokalnym sprawiających, że globalne modele regresyjne są jedynie pewnym uogól
nieniem tendencji panujących na rynku.

Do analiz przyjęto dane o transakcjach nieruchomościami lokalowymi o funkcji 
mieszkaniowej, które miały miejsce w latach 2003-2009. Dane te uzyskano z Reje
stru Cen i W artości prowadzonego przez Urząd M iasta w Olsztynie. Po wnikliwej 
ich weryfikacji i odrzuceniu tych, które dotyczyły transakcji nierynkowych, przy
gotowano bazę zaw ierającą informacje o ponad 3800 transakcjach. Rozm ieszcze
nie przestrzenne nieruchomości, które były przedm iotem  transakcji, przedstawiono 
na rysunku 1.

Rys. 1. Rozmieszczenie przestrzenne nieruchomości lokalowych, które były przedmiotem trans
akcji rynkowych w latach 2003-2009 (punkty reprezentują położenie nieruchomości)

Fig. 1. Spatial distribution of housing properties as the object of market transactions
in the years 2003-2009 (points represent the position of properties)
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Globalny trend zmiany cen określono m etodą regresji liniowej przedstawiającej 
zależność ceny i upływu czasu:

7  = Po + P i t  + s,

gdzie 7  oznacza jednostkow ą cenę transakcyjną, natomiast zmienna t  stanowi datę 
transakcji opisaną w skali liczbowej od 0 do 83, w której liczba oznacza liczbę m ie
sięcy, która upłynęła od stycznia 2003 r. W wyniku analizy otrzymano model regresji 
o następującej postaci:

7  = 972,968 + 51,478 + s

Z uwagi na to, że ceny nie rosły liniowo w całym badanym  okresie, w yodrębnio
no dwa przedziały, w których tendencje są wyraźnie odmienne. Do roku 2007 zaob
serwowano wyraźny wzrost cen, a następnie niewielki spadek (rys. 2).
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Rys. 2. Zmiany cen nieruchomości lokalowych w Olsztynie wskutek upływu czasu 
Fig. 2. Changes of housing prices in Olsztyn as a result of outflow of time

W związku z tym  dla każdego wyodrębnionego okresu zbudowano niezależnie 
modele zm ian cen w postaci równania regresji liniowej:

y  = 733,898 + 57,991 ■ t  dla lat 2003-2007 oraz

y  = 5644,107 -  14,316 ■ t  dla lat 2007-2009

Pierwszy model wskazuje, że ceny nieruchomości lokalowych rosły do 2007 r. 
w tempie blisko 58 zł/m 2 miesięcznie, co oznacza roczny wzrost cen o ok. 28%, 
podczas gdy w latach późniejszych zanotowano spadek rzędu 14 zł/m 2 miesięcznie,
co, biorąc pod uwagę ówczesny średni poziom  cen, oznacza 3,7% średnio w skali
roku. W spółczynnik determ inacji dla pierwszego modelu wyniósł 0,46 natom iast dla 
drugiego -  0,01.

A cta  Sci. Pol.
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Uzyskane modele odzw ierciedlają jedynie ogólny trend dla badanego rynku nie
ruchomości, bez uwzględnienia lokalnych uwarunkowań związanych z lokalizacją. 
W celu zbadania tych uwarunkowań zastosowano regresję liniow ą w ażoną geogra
ficznie, co oznacza, że dla każdego punktu przestrzeni, który określa położenie nie
ruchomości będącej przedm iotem  transakcji, zbudowano model regresji liniowej. 
Interpretacja tego modelu możliwa je s t tylko w ścisłym powiązaniu z lokalizacją. 
Lokalne zmiany cen wyrażono ponadto w postaci względnej, stosując następujące 
przekształcenie:

12-£, (x t, y )  
r% (x, y )  = ^ . v y / . ------ —  ■ 100%,

1 1  I ^ ,  y )  + £ i(y, y)«]

gdzie:
i f i 1 -  parametry lokalnego modelu wyznaczonego w punkcie o w spółrzęd

nych (y, y ) ,
u  -  środek przedziału zmiennej t. W ten sposób otrzymano współczynniki 

średniego rocznego trendu zmian cen w postaci procentowej. Wyniki 
badań przedstawiono w formie kartograficznej, wykorzystując interpo
lację przestrzenną m etodą krigingu zwykłego ( o r d in a r y  k r ig in g ) .  R oz
kład przestrzenny średnich rocznych zm ian cen nieruchomości lokalo
w ych w latach 2003-2007 przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Mapa dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych w latach 2003-2007 na obsza
rze miasta Olsztyna

Fig. 3. Map of dynamic of housing price changes in the area of Olsztyn in years 2003-2007

Największy wzrost cen, ponad 50%, w latach 2003-2007 zaobserwowano na os. 
Podgrodzie w Olsztynie. Lokalizacja osiedla względem  centrum  miasta, w pobliżu 
uniwersytetu, jednocześnie charakteryzująca się relatywnie nowym budownictwem,
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12 Radosław Cellmer

wskazuje, że wysoka wartość w spółczynnika trendu zm ian cen ma racjonalne uza
sadnienie. W południowej, typowo mieszkalnej części miasta, średni roczny wzrost 
cen wyniósł od 21% na os. Pieczewo do 23% na os. Generałów i był nieco niższy niż 
trend globalny wyznaczony dla całego obszaru Olsztyna. Na obszarach, na których 
wystąpiło największe zagęszczenie transakcji, tj. na osiedlach K orm oran i Pojezierze, 
trend zmian cen wyniósł ok 35% rocznie, dochodząc nawet do 40% w rejonie centrum 
miasta. Lokalny w spółczynnik determ inacji wynosił od 0,02 w północno-w schod
niej części miasta, na obszarze gdzie zanotowano stosunkowo niewiele transakcji, 
do 0,91 na os. Gutkowo w północno-zachodniej części Olsztyna. Zestawienie w yni
ków GWR dla danych transakcyjnych z lat 2003-2007 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki GWR dla danych transakcyjnych z lat 2003-2007 
Table 1. Results of GWR for transactional data from 2003-2007

P0 P1
Lokalny R2 
Local R2

Roczna zmiana cen 
Change of prices per year

Min. -1177,35 7,25 0,02 4,04%
Max. 1934,38 96,71 0,91 67,32%
Średnia
Average 535,57 62,84 0,49 31,74%

R2 0,503

Po roku 2007 zaobserwowano spadek poziom u cen nieruchomości lokalowych, 
na co wskazuje model globalny (spadek o blisko 4% w skali roku). Należy jednak 
podkreślić, że zmiany cen po roku 2007 m ają również charakter lokalny. Rozkład 
przestrzenny średnich rocznych zm ian cen nieruchomości lokalowych po roku 2007 
przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Mapa dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych w latach 2007-2009 na obsza
rze miasta Olsztyna

Fig 4. Map of dynamic of housing price changes in the area of Olsztyn in years 2007-2009

A cta  Sci. Pol.
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W przeważającej części O lsztyna zaobserwowano spadki cen o ponad 6% rocz
nie. Dotyczy to głównie osiedli znajdujących się w centralnej części miasta. N aj
większe spadki cen, ponad 8% rocznie, zanotowano na os. Grunwaldzkim. Na osied
lach, na których zanotowano najmniejszy wzrost cen w latach 2003-2007, spadki 
cen po roku 2007 są minimalne. Dotyczy to głównie południowej i zachodniej części 
miasta. Pozwala to sformułować ogólną hipotezę, że spadki cen po roku 2007 do
tyczą głównie obszarów, na których występuje budownictwo z tzw. wielkiej płyty, 
natom iast na obszarach, gdzie dominuje nowe budownictwo, ceny utrzym ują się na 
stabilnym poziomie, a nawet nieznacznie rosną. Lokalny w spółczynnik determinacji 
utrzymywał się jednak na niewielkim  poziomie (poniżej 0,05), co świadczy o sła
bym  dopasowaniu modeli regresyjnych (tabela 2).

Tabela 2. Wyniki GWR dla danych transakcyjnych po roku 2007 
Table 2. Results of GWR for transactional data after 2007

P0 Pl
Lokalny R2 
Local R2

Roczna zmiana cen 
Change of prices per year

Min 3531,49 -33,48 0,00 -8,73%
Max 7013,81 13,36 0,05 3,57%
Średnia
Average 5773,97 -16,19 0,03 -4,35%

R 2 0,053

W NIO SK I

Charakterystyczną cechą rynku nieruchomości je s t jego lokalny charakter, co 
oznacza, że bardzo duży wpływ na ceny transakcyjne i dynamikę ich zm ian m ają 
uwarunkowania rynku lokalnego. Oznacza to również, że obszar rynku lokalnego 
może charakteryzować się zróżnicowaniem  przestrzennym  czynników kształtujących 
tempo zmian cen. Analiza przestrzenna dynamiki zmian cen z wykorzystaniem  re
gresji ważonej geograficznie, przeprowadzona na terenie Olsztyna, wykazała, że naj
większy wzrost cen nieruchomości lokalowych w latach 2003-2007 dotyczył głów 
nie obszarów, które ze względu na lokalizację (okolice centrum  i wyższej uczelni) 
są postrzegane jako dość atrakcyjne. Z kolei na obszarach, na których intensywnie 
rozwija się obecnie nowe budownictwo mieszkaniowe, ceny po roku 2007 utrzym ują 
się cały czas na wysokim  poziomie, mimo globalnych tendencji spadkowych.

Regresja ważona geograficznie pozwala na szczegółową analizę przestrzennej 
zmienności zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości, co może być szczególnie 
przydatne z punktu w idzenia celów i narzędzi szeroko rozumianej gospodarki nieru
chomościami. W iedza o przestrzennym  zróżnicowaniu zjawisk rynkowych może być 
szczególnie przydatna do opracowania strategii rozwoju gminy, planów zagospoda
rowania przestrzennego, a przede wszystkim  może być wykorzystana w procesie po
wszechnej taksacji nieruchomości.
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SPA TIA L ANALYSIS OF DYNAM ICS OF CHANGES H O U SIN G  PR IC ES 
W IT H  USE OF G E O G R A PH IC A LLY  W E IG H TED  R EG R ESSIO N

Abstract. The characteristic feature of real estate market is local character, which 
marks that the conditionings of local market have very large influence on housing 
prices and dynamics of their changes. The study of changes housing prices as 
a result of outflow of time should, therefore to take into account both general trend 
and spatial differentiation, resulting with values of localization. The paper presents 
possibility of use geographically weighted regression to analysis of dynamics 
of changes housing prices on the area of Olsztyn in years 2003-2009. The simple 
global model in this aim was built for whole area of analysis and then the models 
of geographically weighted regression taking into account the spatial dependences 
weights. The conducted analysis confirmed the usefulness of the GWR method, 
as tool of spatial analysis of real estate market.

Key words: housing market, spatial analysis, geographically weighted regression
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