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Streszczenie
Cechy rynku nieruchomoĞci powodują, Īe rozwija siĊ on w róĪnym tempie.
ZróĪnicowanie to jest widoczne takĪe w poszczególnych segmentach tego rynku.
W artykule zaproponowano wykorzystanie indeksu do oceny koniunktury na wybranym
segmencie rynku nieruchomoĞci. Indeks dla gruntów niezabudowanych wyznaczono dla
wybranej dzielnicy Szczecina. Celem artykuáu jest ocena dynamiki cen transakcyjnych
gruntami budowlanymi na osiedlu Warszewo. W artykule weryfikowano hipotezĊ badawczą o niskim zróĪnicowaniu cen w czasie oraz maáym wpáywie na czĊstoĞü
zawieranych transakcji otoczenia rynku – faz cyklu koniunkturalnego.
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Wprowadzenie
Cechy nieruchomoĞci oraz caáego rynku nieruchomoĞci powodują, Īe rozwija siĊ on w róĪnym tempie1. ZróĪnicowanie to jest równieĪ widoczne w przestrzeni, jak i w poszczególnych segmentach rynku nieruchomoĞci. WĞród innych segmentów grunt niezabudowany jest najtaĔszą w eksploatacji formą ulokowania Ğrodków finansowych na rynku nieruchomoĞci. Oprócz obciąĪeĔ podatkowych, ewentualnie ogrodzenia i ochrony nie wymaga dodatkowych nakáadów przed rozpoczĊciem procesu inwestycyjnego. MoĪe w takiej formie,
w jakiej zostaá nabyty, oczekiwaü dáugo na decyzje co do sposobu wykorzystania, stanowi tym samym dáugoterminową lokatĊ kapitaáu. Z tego powodu obserwacja zachowaĔ uczestników obrotu gruntami niezabudowanymi wymaga
dáugich szeregów czasowych, a atrakcyjnoĞü tych inwestycji skáania do zaproponowania prostego i dostĊpnego dla uczestników obrotu narzĊdzia wspomagającego decyzje o zakupie lub sprzedaĪy gruntu.
W artykule zaproponowano wykorzystanie indeksu do oceny koniunktury
na wybranym segmencie rynku nieruchomoĞci, który wyznaczono dla Warszewa – jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających siĊ w ostatniej dekadzie
dzielnic Szczecina.
Celem artykuáu jest ocena dynamiki cen transakcyjnych gruntami budowlanymi w dzielnicy Warszewo w Szczecinie. Zweryfikowano hipotezĊ badawczą o niskim zróĪnicowaniu cen w czasie oraz maáym wpáywie na czĊstoĞü zawieranych transakcji otoczenia rynku – faz cyklu koniunkturalnego. W badaniu
wykorzystano narzĊdzia statystyczne oraz indeks koniunktury na rynku nieruchomoĞci2.

1. Indeks koniunktury na rynku nieruchomoğci
Gospodarka rynkowa oraz dowolny jej segment cechuje zróĪnicowane
tempo rozwoju w róĪnych okresach. KaĪdy segment gospodarki przeĪywa fazĊ
1

I. ForyĞ , Spoáeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego. UjĊcie
iloĞciowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin 2011.
2

Eadem, Badanie koniunktury na rynku nieruchomoĞci. Metody iloĞciowe w ekonomii,
Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, Zeszyty Naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki
Uniwersytetu SzczeciĔskiego 2002, nr 328.
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oĪywienia, stagnacji i recesji, które przebiegają z róĪnym natĊĪeniem i czasem
trwania. Skuteczne dziaáania gospodarcze, a zwáaszcza inwestycje, wymagają
okreĞlenia, w której fazie cyklu koniunkturalnego znajduje siĊ obecnie badany
segment rynku. Wspóáczesna teoria ekonomii dysponuje wieloma metodami
badania koniunktury3, które ogólnie moĪemy je podzieliü na:
– metody wskaĨników,
– metody statystyczno-ekonometryczne,
– metody testów koniunkturalnych,
– metody bilansowo-rachunkowe.
WĞród metod statystyczno-ekonometrycznych moĪna wskazaü szeroki wachlarz narzĊdzi badania dynamiki, jak chociaĪby modele trend. W artykule spoĞród wymienionych metod badania koniunktury szczególną uwagĊ zwrócono na
metodĊ wskaĨników. Polega ona na doborze odpowiednich zmiennych i na ich
bazie na konstrukcji jednego bądĨ kilku wskaĨników mających odzwierciedlaü
aktualny lub przyszáy kierunek zmian aktywnoĞci gospodarczej kraju, regionu,
branĪy albo rynku. Przykáadem jest wskaĨnik, który umoĪliwia opis i pomiar
koniunktury na rynku nieruchomoĞci rolnych w województwie szczeciĔskim4.
Zastosowanie pozostaáych metod do badania koniunktury na rynku nieruchomoĞci w Polsce napotyka bariery w postaci jakoĞci danych, dostĊpnoĞci istotnych dla modelu ekonometrycznego informacji o zmiennych objaĞniających czy
kosztocháonnych i trudnych badaĔ ankietowych przeprowadzanych wĞród
uczestników omawianego segmentu rynku.
Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomoĞci mogą byü bardziej nasilone
lub dáuĪsze, zaĞ w innym czasie mniej nasilone lub krótsze niĪ cykle w gospodarce lub jej pozostaáych segmentach. Jest to spowodowane dodatkowymi Ĩródáami niestabilnoĞci wewnątrz samego rynku nieruchomoĞci. Cykl koniunkturalny zaczyna siĊ od zaáamania wzrostu gospodarczego i trwa przez fazĊ depresji, oĪywienia i fazĊ wysokiej koniunktury, aĪ do nowego zaáamania gospodarczego, rozpoczynającego nowy cykl koniunkturalny. MiĊdzy poszczególnymi fazami zachodzi związek przyczynowo-skutkowy, co oznacza, Īe mechani-

3
R. Barczyk, Z. Kowalczyk, Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa–PoznaĔ 1993; M. Bryx, Rynek nieruchomoĞci. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa
2006.
4

I. ForyĞ, J. Hozer, A. Olszanowski, Koniunktura na rynku nieruchomoĞci rolnych w województwie szczeciĔskim w latach 1993–1998, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego.
„Rynek Kapitaáowy. Rynek NieruchomoĞci” 2000.
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zmy i procesy w jednej fazie cyklu warunkują mechanizmy i procesy w nastĊpnej fazie. Z uwzglĊdnieniem powyĪszych cech szczególnych na uwagĊ zasáugują próby prostego pomiaru koniunktury na rynku nieruchomoĞci, na przykáad
wykorzystujące indeksy jednopodstawowe dla cech nieruchomoĞci oraz ich
Ğredniej geometrycznej z uwagi na multiplikatywny charakter zmiennych5. Dotychczasowe statystyczne badania rynku nieruchomoĞci6 potwierdzają, Īe
zmiennymi istotnymi w modelowaniu zjawisk na tym rynku są cena jednostkowa oraz liczba transakcji na danym obszarze. Stąd w celu odzwierciedlenia
dynamiki na omawianym rynku do konstrukcji wskaĨnika koniunktury moĪna
wykorzystaü indeksy ceny 1 m2 (przeciĊtne dla danego okresu obliczone
w oparciu o ceny staáe) i indeksy liczby transakcji dla kaĪdego n-tego rodzaju
nieruchomoĞci (na przykáad mieszkaĔ, gruntów niezabudowanych lub zabudowanych i innych):

icn .t / t 1

c n.t
c n.t 1

(1)

oraz:

iln .t / t 1

l n.t
l n.t 1

(2)

gdzie:

icn .t / t 1 – indeks cen nieruchomoĞci n-tego rodzaju w okresie t w stosunku do okresu t–1,

c n.t

– cena 1m2 w cenach staáych odpowiednio dla n-tego rodzaju nieruchomoĞci w okresie t,

c n.t 1 – cena 1m2 w cenach staáych z pierwszego roku dla n-tego rodzaju nieruchomoĞci w okresie t–1,

iln .t / t 1

5
6

– indeks liczby transakcji dla n-tego rodzaju nieruchomoĞci
w okresie t w stosunku do okresu t–1,

Ibidem.

I. ForyĞ, Badanie prawidáowoĞci na rynku nieruchomoĞci w województwie szczeciĔskim,
rozprawa doktorska (maszynopis), Uniwersytet SzczeciĔski, Szczecin 1997.
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ln.t

– liczba transakcji dla n-tego rodzaju nieruchomoĞci w okresie t,

ln.t 1

– liczba transakcji dla n-tego rodzaju nieruchomoĞci w okresie t–1.

Wyznaczone indeksy cen (1) oraz indeksy liczby transakcji (2) są interpretowane w odniesieniu do jednoĞci. Indeks równy jeden oznacza ceny (liczbĊ
transakcji) na poziomie z roku poprzedniego, wiĊkszy niĪ jeden – na poziomie
wyĪszym niĪ w roku poprzednim, a mniejszy niĪ jeden oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego.
Liczba transakcji jest wielkoĞcią sprzĊĪoną z ceną jednostkową. Im wyĪsze ceny, tym mniej znajdzie siĊ osób (podmiotów) skáonnych do kupna nieruchomoĞci i odwrotnie. Poziom cen natomiast bezpoĞrednio zaleĪy od popytu
przy okresowo ograniczonej podaĪy. W celu obiektywizacji miernika koniunktury naleĪy wiĊc dokonaü uĞrednienia obu charakterystyk. Ze wzglĊdu na multiplikatywny charakter wielkoĞci indeksowych posáuĪono siĊ do tego formuáą
Ğredniej geometrycznej.
Przy przyjĊtych zaáoĪeniach zaproponowano formuáĊ opisującą indeks koniunktury dla poszczególnych wyodrĊbnionych segmentów nieruchomoĞci:

i

n ,t

ic

n , t / t 1

i
l n ,t / t 1

(3)

gdzie:

i

n,t

– indeks koniunktury w roku t w stosunku do t–1 dla n-tego rodzaju
nieruchomoĞci.

WartoĞü indeksu (3) jest równieĪ odnoszona do poziomu jednoĞci.
W praktyce naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na rozkáady cen i liczby
transakcji w badanym okresie, które pozwolą zadecydowaü o przyjĊciu mediany
w miejsce Ğredniej arytmetycznej (asymetria rozkáadów). Dodatkowo, dotychczasowe badania wskazują na przyjĊcie nie mniejszych niĪ kwartalne przedziaáów, dla których wyznacza siĊ przeciĊtne.
W celu znalezienia globalnego wskaĨnika koniunktury dla rynku nieruchomoĞci moĪna wykorzystaü agregatowe indeksy wartoĞci dla zbiorowoĞci
niejednorodnych (n-tego rodzaju nieruchomoĞci), wprowadzając w miejsce
powierzchni sprzedanych nieruchomoĞci liczbĊ zawartych transakcji. Wówczas
wzór na globalny indeks koniunktury waĪony liczbą transakcji ma postaü:
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¦c l
i/t

I

i/t

i 1

t / t 1

(4)

n

¦c
i 1

i / t 1

 l i / t 1

gdzie:
It/t-1

– globalne absolutne indeksy koniunktury dla n-tego rodzaju nieruchomoĞci,
ci/t – cena 1 m2 nieruchomoĞci i-tego rodzaju w roku t,
li/t
– liczba transakcji i-tego rodzaju w roku t,
i = 1, 2, …, n
t – kolejne lata badania.

Utrzymanie siĊ globalnego wskaĨnika koniunktury (4) na przestrzeni kilku
lat powyĪej jednoĞci oznacza fazĊ oĪywienia na rynku nieruchomoĞci, poniĪej
jednoĞci – fazĊ recesji, a dla jedynki – fazĊ stagnacji. PowyĪszą propozycjĊ
moĪna modyfikowaü, przyjmując do badania jeden rodzaj nieruchomoĞci, na
przykáad gruntowe, ale dzieląc zbiorowoĞci na grupy jednorodne pod wzglĊdem
rozkáadu powierzchni.

2. Koncepcja badania
Transakcje gruntami niezabudowanymi na terenach zurbanizowanych nie
są tak czĊste jak transakcje obserwowane na przykáad na rynku mieszkaniowym. Ich czĊstoĞü jest uwarunkowana fazą cyklu koniunkturalnego i ĞciĞle
powiązana z aktywnoĞcią inwestycyjną osób fizycznych czy podmiotów prowadzących dziaáalnoĞü deweloperską.
W badaniu zaproponowano analizĊ szczeciĔskiego osiedla Warszewo
– z uwagi na jej potencjaá rozwojowy oraz zaplanowane dominujące funkcje.
Jest to obszar przeznaczony przede wszystkim pod zabudowĊ jednorodzinną,
niską wielorodzinną oraz nieuciąĪliwe usáugi i handel jako funkcje uzupeániające. Taka jednorodnoĞü zabudowy i utrwalone na rynku postrzeganie danego
obszaru pozwala na badanie ruchu cen w czasie z uwagi na wzrost wspomnianego potencjaáu rynkowego.
Analiza aktów notarialnych za okres trzeci kwartaá 2005 roku – czwarty
kwartaá 2012 roku pozwoliáa zgromadziü informacje na temat 201 umów kup-
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na-sprzedaĪy wáasnoĞci gruntów pod zabudowĊ. Z analizy wyáączono transakcje dotyczące gruntów rolnych, które mimo Īe nabywane z myĞlą o innym niĪ
rolne wykorzystaniu, mogáyby zaniĪaü przeciĊtne ceny, oraz kilka transakcji
dotyczących prawa wieczystego uĪytkowania gruntu. Ostatecznie na potrzeby
prowadzonej analizy zgromadzono informacje o 192 transakcjach opisanych
zmiennymi:
– cena transakcyjna – cena zakupu (zá),
– data zawarcia umowy (dd–mm–rrrr),
– powierzchnia gruntu (m2),
– cena jednostkowa – cena 1 m2 powierzchni gruntu (zá/m2),
– dane adresowe – ulica.
Zgromadzone zmienne mierzone są na róĪnych skalach, a data zawarcia umowy
bĊdzie wykorzystywana w róĪnych wariantach.
W pierwszym etapie badania przeanalizowano w czasie cenĊ jednostkową
gruntu oraz liczbĊ zawieranych umów. Jako jednostkĊ czasu przyjĊto kwartaá
oraz rok, a dalsze badania prowadzono dla tego podziaáu, dla którego zawarto
wystarczającą do wyznaczania indeksów liczbĊ transakcji. Analiza cen transakcyjnych w okresach krótszych niĪ kwartaá nie pozwala na zaobserwowanie
istotnych tendencji7. Dla kaĪdego roku zbadano rozkáad cen jednostkowych,
który pozwoliá na wyznaczenie adekwatnej miary Ğredniej ceny transakcyjnej
i badanie jej zmian w czasie.
W kolejnym etapie wyznaczono indeks zmian cen transakcyjnych waĪony
liczbą zawieranych transakcji8 z wykorzystaniem omówionej wczeĞniej propozycji Ğredniej geometrycznej.
Podziaá badanej zbiorowoĞci na grupy jednorodne z uwagi na powierzchniĊ gruntu nie miaá znaczenia dla badania, poniewaĪ cena oraz powierzchnia
zbywanego gruntu charakteryzowaáy siĊ ujemną, ale nieistotną statystycznie
korelacją (wspóáczynnik korelacji Pearsona wyniósá –0,17). Z tego powodu
odstąpiono od wyznaczania indeksów w grupach powierzchniowych.

7

Ibidem.

8

I. ForyĞ, Badanie koniunktury…
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3. Indeks koniunktury gruntów budowlanych w dzielnicy Warszewo
Wyznaczenie indeksu koniunktury poprzedziáa analiza zmiennych charakteryzujących transakcje gruntami budowlanymi osiedla Warszewo. Jest to jedno
z siedmiu gáównych osiedli dzielnicy Póánoc poáoĪonych w lewobrzeĪnej czĊĞci
Szczecina. Graniczy z osiedlami: Bukowo, ĩelechowa, Niebuszewo, a od
wschodu równieĪ z dwoma osiedlami (Osów, ArkoĔskie-Niemierzyn) dzielnicy
Zachód. Jest to stosunkowo máode osiedle o dominującej funkcji mieszkalnej,
jednorodzinnej niskiej intensywnoĞci zabudowy. Miejscami dopuszcza siĊ maáe
zespoáy zabudowy jednorodzinnej szeregowej i budynki wielorodzinne o maksymalnej wysokoĞci kondygnacji nadziemnych. Rozwój osiedla bĊdzie przebiegaü w kierunku dalszej zabudowy na cele mieszkalne ze stopniowym wprowadzeniem usáug rozproszonych na potrzeby obsáugi mieszkaĔców. Póánocna
czĊĞü osiedla jest przeznaczona na zieleĔ leĞną i zieleĔ urządzoną. PrzewaĪająca
czĊĞü nieruchomoĞci gruntowych dziĊki istniejącemu systemowi uzbrojenia ma
warunki do przyáączenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej. System ogrzewania jest realizowany indywidualnie. Obsáuga
komunikacyjna przebiega przez dwie gáówne ulice osiedla (Rostocką i DuĔską).
PoáoĪenie dzielnicy na wysokoĞci 60÷115 m n.p.m. powoduje, iĪ teren pod
zabudowĊ jest urozmaicony topograficznie i posiada zróĪnicowaną rzeĨbĊ,
a okoliczne niewielkie oczka wodne (Jaworowy Staw, Gliniany Staw, Czarny
Staw) peánią funkcjĊ zbiorników buforowych umoĪliwiających odwodnienie
gruntu. Obszar osiedla niemal w caáoĞci objĊty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co czyni ją obecnie najatrakcyjniejszą lokalizacją inwestycyjną dla osób zainteresowanych budową domów
jednorodzinnych lub kupnem lokali mieszkalnych.
Na analizowanym terenie sprzedawano przede wszystkim nieruchomoĞci
przeznaczone pod zabudowĊ mieszkaniową o niskiej intensywnoĞci z dopuszczeniem nieuciąĪliwych funkcji handlowo-usáugowych. Innych pojedynczych
transakcji gruntami pod drogi i inne funkcje nie analizowano. NajczĊĞciej
sprzedawano dziaáki o powierzchni 1200 m2, przy medianie powierzchni
1048 m2 oraz Ğredniej 2080 m2. Na asymetriĊ rozkáadu powierzchni wpáynĊáo
kilka transakcji gruntami wiĊkszymi, przekraczającymi 3000 m2. NajwiĊksza
dziaáka gruntu sprzedana w badanym okresie miaáa powierzchniĊ 44 381 m2.
Zbyt maáa liczba transakcji tak duĪymi gruntami nie uzasadniaáa podziaáu na
grupy powierzchniowe.
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Transakcje gruntami pod zabudowĊ zawarte w latach 2005–2012 charakteryzowaáy siĊ róĪną intensywnoĞcią. NajwiĊcej umów zawarto w 2006 roku
(62 umowy), który okreĞla siĊ w Polsce jako pierwszy rok koniunktury na rynku
nieruchomoĞci, a najmniej w 2009 roku, czyli w pierwszym roku dekoniunktury. Od tego roku moĪna równieĪ zauwaĪyü powolny wzrost liczby zawieranych
umów kupna-sprzedaĪy, do poziomu 23 transakcji w 2012 roku (rysunek 1).
Rysunek 1. Dynamika liczby transakcji gruntami pod zabudowĊ osiedla Warszewo
w Szczecinie
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Intensywny zakup gruntów pod zabudowĊ w pierwszej fazie koniunktury
jest związany z planowanymi inwestycjami. Wzrost cen na fali hossy na rynku
wywoáuje najczĊĞciej przewartoĞciowanie transakcji i spadek ich liczby, co
moĪna zauwaĪyü juĪ w 2007 roku.
Analizując przeciĊtne jednostkowe ceny transakcyjne gruntami przeznaczonymi pod zabudowĊ, moĪna zauwaĪyü, Īe od 2006 roku nominalne ceny
transakcyjne rosną aĪ do 2011 roku (rysunek 2), a najwiĊkszą dynamikĊ wzrostu zanotowano w latach 2006–2008, czyli w fazie wzrostu cyklu koniunkturalnego. Wzrost w latach kolejnych miaá zdecydowanie niĪszą dynamikĊ, ale jednak oznaczaá siĊ przeciwną tendencją rynkową niĪ inne segmenty na rynku
nieruchomoĞci w fazie spadkowej cyklu koniunkturalnego. Dopiero czwarty rok
trwania kryzysu gospodarczego i kryzysu na rynku nieruchomoĞci zaznaczyá
swój wpáyw na analizowane ceny, które począwszy od 2011 roku zaczĊáy spadaü i wróciáy do poziomu 300 zá/m2 gruntu. Na przestrzeni lat 2005–2012 prze-
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ciĊtna nominalna cena transakcyjna na badanym osiedlu wzrosáa ponad trzykrotnie.
Rysunek 2. Dynamika nominalnej Ğredniej ceny transakcyjnej gruntami
pod zabudowĊ osiedla Warszewo w Szczecinie (zá/m2)
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Zmiany cen transakcyjnych nie przebiegaáy jednakowo w badanym osiedlu
– są enklawy cen wyĪszych i niĪszych. W tabeli 1 wskazano na kilka lokalizacji, w których odbywaáo siĊ najwiĊcej transakcji, oraz ceny minimalne i maksymalne, które zanotowano w okresie, w którym w danej lokalizacji miaáy miejsce transakcje. W prezentowanych lokalizacjach moĪna zauwaĪyü bardzo duĪe
rozbieĪnoĞci pomiĊdzy cenami minimalnymi i maksymalnymi w analizowanym
okresie, nawet ponad dziesiĊciokrotne na przestrzeni kilku lat.
Ceny nieruchomoĞci gruntowych rosną szybciej w lokalizacjach, w których istnieje lub powstaje nowa zabudowa i potencjalny kupujący moĪe oceniü
charakter osiedla. Nabiera tu znaczenia efekt skali i sąsiedztwa funkcji.
W tabeli 2 zamieszczono wybrane statystyki jednostkowej ceny transakcyjnej w kolejnych latach. Rozkáady cen charakteryzowaáy siĊ wysoką dodatnią
wartoĞcią kurtozy w latach 2009–2012 wskazującą na duĪą koncentracjĊ cen
wokóá Ğredniej oraz dodatnią wartoĞcią wspóáczynnika skoĞnoĞci w caáym badanym okresie, który potwierdza niewielką asymetriĊ rozkáadu, pozwalającą
wykorzystaü Ğrednią do konstruowanych indeksów koniunktury.
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Tabela 1. Wybrane lokalizacje i ceny transakcyjne gruntu
pod zabudowĊ osiedla Warszewo w Szczecinie (zá/m2)
Lokalizacja – ulica

Przedziaá czasu, w którym miaáy
miejsce sprzedaĪe
kwartaáy

DuĔska
FiĔska
Kredowa
Kresowa
Ostoi-Zagórskiego
Póánocna
Rostocka
Sarnia
Záotowska

III 2006 r. – II 2012 r.
III 2005 r. – II 2011 r.
I 2006 r. – IV 2012 r.
III 2007 r. – IV 2010 r.
I 2006 r. – III 2011 r.
III 2005 r. – III 2012 r.
I 2006 r. – III 2011 r.
I 2006 r. – III 2012 r.
III 2006 r. – IV 2012 r.

Cena transakcyjna
(zá/m2)
min.

max.

74
89
26
114
39
67
75
172
200

428
357
370
287
318
283
547
287
588

ħródáo: obliczenia wáasne.

Tabela 2. Wybrane statystyki opisowe ceny transakcyjnej gruntu
pod zabudowĊ osiedla Warszewo w Szczecinie (zá/m2)
Lata

Statystyki
2005
ĝrednia
90,00
Báąd standardowy
8,00
Mediana
81,00
Kurtoza
0,18
SkoĞnoĞü
1,29
Zakres
91,00
Minimum
61,00
Maksimum
152,00
Licznik
14,00

2006
95,00
6,00
82,00
1,04
1,23
190,00
26,00
217,00
62,00

2007
221,00
19,00
188,00
–0,18
0,67
453,00
75,00
528,00
36,00

2008
264,00
26,00
249,00
–0,15
0,75
276,00
153,00
428,00
12,00

2009
280,00
38,00
275,00
2,88
1,03
382,00
121,00
503,00
8,00

2010
300,00
22,00
287,00
2,19
0,51
441,00
91,00
532,00
19,00

2011
339,00
19,00
350,00
2,01
0,61
344,00
203,00
547,00
18,00

2012
313,00
21,00
289,00
2,19
1,04
435,00
153,00
588,00
23,00

ħródáo: obliczenia wáasne.

W kolejnym etapie wyznaczono indeksy cen jednostkowych oraz indeksy
liczby transakcji, które posáuĪyáy do obliczenia indeksu koniunktury dla gruntów pod zabudowĊ badanego osiedla Szczecina jako Ğredniej geometrycznej
dwóch wyznaczonych indeksów dla kaĪdego roku osobno. Obliczone wartoĞci
zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 3. Indeksy koniunktury dla gruntu pod zabudowĊ osiedla Warszewo
w Szczecinie

Indeks
cen

Indeks
liczby
transakcji

ĝrednia
geometryczna
indeksów

2006/2005

4,429

1,053

2,159

ĝrednia
geometryczna
indeksów
z rocznym opóĨnieniem indeksu
liczby transakcji
–

2007/2006

0,581

2,332

1,164

1,645

3,214

2008/2007

0,333

1,192

0,630

0,672

0,832

2009/2008

0,667

1,059

0,840

0,515

0,594

2010/2009

2,375

1,074

1,597

1,295

0,846

2011/2010

0,947

1,128

1,034

1,555

1,636

2012/2011

1,278

0,923

1,086

1,168

0,935

Lata

ĝrednia
geometryczna
indeksów
z rocznym opóĨnieniem indeksu
cen
–

ħródáo: obliczenia wáasne.

NajniĪszy przyrost Ğrednich jednostkowych cen transakcyjnych miaá miejsce w 2008 roku w stosunku do roku poprzedniego, przy najwyĪszym w tym
samym roku przyroĞcie liczby transakcji. Z jednej strony ceny osiągnĊáy maksimum, ale znalazáo siĊ wielu chĊtnych na zakup dziaáek na fali powszechnej
euforii rynkowej. Jednak jeĪeli wziąü pod uwagĊ fakt, Īe liczba zawieranych
transakcji jest skutkiem historycznych informacji o cenach, poniewaĪ na ich
podstawie (ex post) kupujący i sprzedający podejmują decyzjĊ, i wprowadziü do
indeksu roczne opóĨnienie indeksu liczby transakcji w stosunku do indeksu cen,
okazuje siĊ, Īe analizowany lokalny rynek gruntów juĪ na przeáomie 2008/2007
roku zasygnalizowaá zmianĊ cyklu koniunkturalnego (rysunek 3). Poprawa
wskaĨnika koniunktury nastąpiáa w 2009 roku i trwaáa do 2011 roku, aby ponownie pogorszyü siĊ w 2012 roku.
Odwrócenie poprzedniego wywodu, czyli przyjĊcie, Īe ceny transakcyjne
są efektem historycznych cen i opóĨnienie o jeden okres indeksu cen w stosunku do indeksu liczby transakcji (tabela 2) wskazuje na najgáĊbsze zaáamanie
wartoĞci indeksu w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego oraz ponownie, potwierdza poprawĊ koniunktury w 2011 roku i odwrócenie tendencji
w 2012 roku.
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Rysunek 3. Dynamika nominalnej Ğredniej ceny transakcyjnej gruntami
pod zabudowĊ osiedla Warszewo w Szczecinie (zá/m2)
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Zbyt maáa liczba transakcji na wybranym rynku nie pozwoliáa na obliczenie kwartalnego wskaĨnika koniunktury. Z drugiej strony, ograniczenie rynku
do obszaru jednorodnych transakcji nie wymagaáo wyznaczania wskaĨników
w dwóch etapach: podziaáu na jednorodne zbiory (na przykáad z uwagi na powierzchniĊ lub przeznaczenie) i obliczenia globalnego wskaĨnika koniunktury.

Wnioski
Rynek nieruchomoĞci jest rynkiem lokalnym i analizy takich wąskich rynków pozwalają z uwagi na ich jednorodnoĞü wykorzystywaü zaawansowane
narzĊdzia statystyczne i modele ekonometryczne. Praktycy rynku nieruchomoĞci oczekują przede wszystkim prostych, áatwych do interpretacji narzĊdzi. Takim narzĊdziem moĪe byü zaproponowany indeks koniunktury obliczany jako
Ğrednia geometryczna indeksów cen i liczby transakcji.
Wyznaczony dla lokalnego rynku gruntów pod zabudowĊ indeks wskazuje
na zaáamanie omawianego rynku w 2008 roku w stosunku do roku 2007 oraz po
powolnej poprawie indeksu w kolejnych latach ponowne odwrócenie tendencji
w 2012 roku.
Zaproponowany prosty indeks cen moĪe byü przydatny w praktyce specjalistów rynku nieruchomoĞci, w tym równieĪ rzeczoznawców majątkowych
aktualizujących ceny na dzieĔ szacowania. Jest równieĪ wskazówką dla poten-
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cjalnych inwestorów zarówno indywidualnych, jak równieĪ podmiotów deweloperskich, która moĪe pomóc na kaĪdym etapie decyzji.
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INDEX OF ECONOMIC CONDITIONS IN THE LAND MARKET BUILDING
ON THE EXAMPLE OF THE SZCZECIN AREA WARSZEWO
Abstract
The characteristics of real estate market makes it develops at a different pace. This
diversity is also reflected in the different segments of the market. This paper proposes
the use of an index to assess the situation on the chosen market segment of real estate.
The index for undeveloped land designated for the selected area of Szczecin. The
purpose of this article is to assess the dynamics of construction land transaction prices
this part of city. In this paper author research was verified hypothesis about low price
variation over time, and little impact on the frequency of the transactions market
environment – business cycle phases.
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