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Wprowadzenie

Według MSR 40 („Nieruchomości inwestycyjne”) nieruchomość inwesty-
cyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), 
której właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje ją jako źró-
dło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost 
jej wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest: 
a) wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub 
czynnościach administracyjnych, ani też b) przeznaczona na sprzedaż w ramach 
zwykłej działalności jednostki1. Podobnie definiuje ją ustawa o rachunkowości2. 
Do inwestorów działających na rynku nieruchomości nie należy zatem zaliczać 
np. deweloperów mieszkaniowych. Jednak w potocznym języku często używa się 
słowa „inwestycja” także w kontekście działalności dewelopera. Rozważania za-
warte w artykule można odnieść zarówno do inwestora sensu stricte, jak i dewe-
lopera.

1 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.
2 Więcej w: H. Henzel: Inwestycje w nieruchomości w rozumieniu znowelizowanej ustawy o ra-

chunkowości. W: Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 
2004, s. 64-65.
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Decyzje inwestorów dotyczą nie tylko kupna, wynajmu i sprzedaży nieru-
chomości3, ale obejmują całokształt zagadnień związanych z przyjętą strategią in-
westycyjną. Strategia inwestycyjna polega na wskazaniu sposobu osiągania zysku 
z nieruchomości stanowiącej obiekt inwestycji. Spektrum możliwości przedsta-
wia G.W. Eldred4, wymieniając różne sposoby zarabiania lub podwyższania do-
chodów z nieruchomości:

zysk pochodzący ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ko-a) 
niunkturą na lokalnym rynku nieruchomości (aprecjacji); zwrot z kapitału 
własnego może być wyższy przy zastosowaniu kapitału obcego w finansowa-
niu inwestycji (dźwigni finansowej),
wpływy z wynajmu, dzierżawy itp.; zwrot z kapitału własnego może być wyż-b) 
szy przy zastosowaniu kapitału obcego w finansowaniu inwestycji,
obniżenie kosztów finansowych przez zaciągnięcie tańszego kredytu refinan-c) 
sowego,
wygenerowanie dodatkowej gotówki poprzez refinansowanie nieruchomości,d) 
kupno nieruchomości poniżej ceny rynkowej (po cenie niedoszacowanej),e) 
sprzedaż nieruchomości powyżej ceny rynkowej (po przeszacowanej cenie),f) 
zwiększenie wartości dochodowej nieruchomości przez bardziej efektywne g) 
zarządzanie,
zwiększenie wartości dochodowej nieruchomości przez bardziej efektywny h) 
marketing,
zwiększenie wartości dochodowej nieruchomości przez zmiany w otoczeniu,i) 
zwiększenie wartości dochodowej nieruchomości przez zmianę sposobu jej j) 
wykorzystania,
zakup całego obiektu i sprzedaż wydzielonych prawnie lokali (po wyższej ce-k) 
nie),
zakup mniejszych nieruchomości bądź ich części i scalenie oraz sprzedaż l) 
bądź wynajem po wyższej cenie,
przeprowadzenie części działań deweloperskich: uzbrojenia terenu, uzyskania m) 
odpowiednich zezwoleń (na budowę, przebudowę, rozbudowę, wyburzenie),
oszczędności zyskane dzięki przepisom podatkowym.n) 
Jak podkreśla Eldred, inwestor inwestuje w konkretną nieruchomość, a nie 

w średnią wartość nieruchomości na rynku lub indeks. Zyskiwanie dzięki aprecjacji 
(podpunkt a), choć w okresie boomu było najbardziej popularną strategią na rynku 
mieszkań, nie stanowi jedynej możliwości uzyskania dochodu z nieruchomości.

3 Por. K. Marcinek: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Wydawnictwo 
AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 50-51.

4 G.W. Eldred: Investing in Real Estate. John Wiley & Sons, Inc., 2009, s. xx, 5.
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Co ważne, w zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej inwestor będzie 
poszukiwał różnych informacji rynkowych ułatwiających podjęcie decyzji o in-
westowaniu. Jednym ze źródeł pozyskania takich informacji mogą być prognozy 
cen nieruchomości mieszkaniowych.

Celem badań jest wskazanie możliwości użycia modelu rozkładu Weibulla 
budowanego na podstawie opinii ekspertów do:

Konstrukcji prognoz cen nieruchomości.1. 
Oceny szans opłacalności inwestycji.2. 

1. prognozowanie cen nieruchomości mieszkaniowych

Przez prognozowanie rozumie się najczęściej przewidywanie zajścia lub wy-
stąpienia zdarzeń, np. wysokości cen na rynkach nieruchomości mieszkaniowych 
w przyszłości. Zbliżonym pojęciowo terminem do prognozowania jest szacowa-
nie, które odnosi się do teraźniejszości. Szacowanie ceny danej nieruchomości 
w aktualnych warunkach rynkowych ma istotne znaczenie dla inwestora, który 
chce sprzedać nieruchomość (zakończyć inwestycję), lub dewelopera. W literatu-
rze przedmiotu podkreśla się, iż jest to proces dokonywania oceny, która jest przy-
bliżona i niedokładna. Szacujący powinien wskazać najbardziej przekonującą hi-
potezę o cenie w odniesieniu do zgromadzonych i przeanalizowanych danych5. 
Zagadnienie szacowania ceny jest w bardzo dużej mierze zbliżone6 do wyceny 
nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, który określając wartość ryn-
kową nieruchomości, zgodnie z ustawą7, powinien ustalić jej „najbardziej prawdo-
podobną cenę, możliwą do uzyskania na rynku określoną z uwzględnieniem cen 

5 W. Nurek: Prawdopodobieństwo i niepewność wyceny nieruchomości. „Krakowski Rynek Nie-
ruchomości” 2007, nr 24.

6 Wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę może odbiegać od szacunku ceny nieruchomo-
ści, o którym mowa jest w niniejszym artykule. Należy zauważyć, iż rzeczoznawca majątkowy 
powinien przy wycenie nieruchomości zgodnie z założeniami standardów zawodowych ustalić 
sposób optymalnego użytkowania nieruchomości. SOU przyjęty przez niego do wyceny musi 
spełniać m.in. kryterium zgodności z prawem. W pewnych warunkach może to skutkować dużą 
różnicą między oszacowaną przez rzeczoznawcę wartością rynkową a ceną uzyskaną na wolnym 
rynku (przykład w: M. Krajewska: Kształtowanie się wartości nieruchomości z zabudową o ni-
skiej wartości użytkowej. „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2011, 
vol. 19, nr 1, s. 27-36). Także nieracjonalne zachowania uczestników rynku (których rzeczoznaw-
ca nie uwzględnia) mogą wpłynąć na wskazaną rozbieżność.

7 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997 r. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 
651 z późn. zm.
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transakcyjnych przy przyjęciu odpowiednich założeń8”. Według standardów za-
wodowych rzeczoznawców majątkowych „(…) najbardziej prawdopodobna cena 
oznacza (…) kwotę, którą rozsądnie rzecz biorąc, można uzyskać w transakcji ryn-
kowej w dniu, na który wartość nieruchomości została określona. Jest to najlepsza 
cena, którą, rozsądnie rzecz biorąc, może uzyskać sprzedawca oraz najbardziej ko-
rzystna cena, którą, rozsądnie rzecz biorąc, zgodzi się zapłacić kupujący. Kwota ta 
nie dotyczy ceny, która została podwyższona lub obniżona ze względu na szcze-
gólne warunki lub okoliczności, takie jak na przykład sprzedaż z bonifikatą”9.

Na rynku nieruchomości możemy mieć do czynienia zarówno z prognozo-
waniem, jak i szacowaniem. Granica między tymi pojęciami może być nieostra. 
W przypadku, gdy oszacowanie ceny oparte jest na prognozach przyszłych do-
chodów, które można będzie uzyskać z danej nieruchomości (podejście dochodo-
we), wydaje się, że można mówić o prognozowaniu.

W przypadku cen na rynkach nieruchomości mieszkaniowych prognoza 
może dotyczyć:

 a) średniej ceny 1 m2 powierzchni mieszkaniowej lub średniej ceny mieszka-
nia na badanym rynku lokalnym,
 b) kierunku trendu ceny 1 m2 powierzchni mieszkaniowej lub ceny mieszka-
nia na badanym rynku lokalnym,
 c) ceny konkretnej nieruchomości lub ceny 1 m2 konkretnej nieruchomości.
Prognoza średniej ceny 1 m2 lub średniej ceny mieszkania na badanym 

rynku lokalnym wydaje się najmniej przydatna dla inwestorów. W przypadku 
analizy kształtowania się ceny średniej oraz jej prognozowania należy wziąć pod 
uwagę właściwości średniej, a zwłaszcza wpływ skrajnych wartości na jej war-
tość. Z tego względu budowa apartamentów lub odwrotnie, mieszkań o niższym 
standardzie, może „zniekształcić” średnią traktowaną przez inwestora jako infor-
mację o trendzie. Zmiana średniej ceny 1 m2 powierzchni mieszkaniowej w da-
nym mieście może wynikać ze zmiany struktury jakościowej podaży. Ma ona 
czasem związek z masową budową mieszkań w gorszych niż dotychczas, peryfe-
ryjnych lokalizacjach. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być, stosowane czasem 
w praktyce10, odrzucenie obserwacji skrajnych do obliczania ceny średniej 1 m2 
lub korygowanie ceny indeksem hedonicznym. Zmiana ceny skorygowanej in-

8 Strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały sta-
nowczy zamiar zawarcia umowy; upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na 
rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

9 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 1: 
Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa (KSWP1).

10 Np. w raportach Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON- 
-SARFiN.
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deksem hedonicznym odzwierciedla „czystą” jej zmianę, to jest wynikającą z in-
nych czynników niż różnice jakościowe11.

Kształtowanie się w przyszłości kierunku trendu cen na rynku nieruchomo-
ści należy do zagadnień ważnych dla inwestora. Jako trend należy rozumieć wzrost 
lub spadek cen ogółu nieruchomości na rynku lokalnym. Warto zauważyć, że pyta-
nie: „Jakie będą ceny nieruchomości?” zadawane bardzo często ekspertom odnosi 
się właśnie do przewidywanego trendu. Najlepszym miernikiem byłby, jak się zda-
je, indeks hedoniczny cen. Jest on uznawany za wiarygodny sposób pomiaru dyna-
miki cen nieruchomości i wyznaczania tendencji cenowych na rynku mieszkań12. 
Prognoza kierunku tendencji powinna być oparta na wartościach tego indeksu. Na-
leży jednak zauważyć, iż w Polsce indeksy hedoniczne nie są powszechnie zna-
ne i stosowane w analizach m.in. ze względu na brak wiedzy dotyczącej tych me-
tod oraz brak odpowiednich źródeł danych. Najczęściej zaś analizuje się tendencje 
występujące w kształtowaniu się średnich cen na rynkach mieszkaniowych. Jak 
wcześniej zaznaczono, tak wyznaczona tendencja nie stanowi jednoznacznej in-
formacji dla inwestora o kierunku zmian cen na rynku. Jest niemiarodajna zwłasz-
cza w przypadku rynków heterogenicznych, np. większych miast, w których po-
szczególne dzielnice bądź osiedla cechują znaczne różnice cenowe13. Zamiast 
średniej arytmetycznej ceny, do oceny kierunku trendu można rozważyć użycie 
mediany cen lub dominanty. Taka informacja będzie przypuszczalnie bardziej uży-
teczna dla inwestora. Proponuje się także śledzenie zmian ceny reprezentatywnej 
nieruchomości lub grupy nieruchomości (których cechy najlepiej odzwierciedla-
ją dany rynek)14. Metody pomiaru tendencji cenowych na rynku mieszkań, które 
umożliwiają uwzględnienie problemu różnorodnej kompozycji prób danych (mix-
-adjustment, compositional-adjustment) oraz (lub) korygują efekt całkowitej zmia-
ny cen, uwzględniając zmianę (różnicę) charakterystyk cenotwórczych mieszkania 
i znaczenie ich użycia, są przedstawiane w literaturze15.
11 M. Widłak: Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości 

dóbr. „Wiadomości Statystyczne” 2010, nr 9, s. 3.
12 Por. ibid., s. 1.
13 Por. J. Łaszek, M. Widłak: Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez 

właściciela z perspektywy banku centralnego. „Bank i Kredyt” 2008, vol. 39, nr 8, s. 16; Liczbo-
wy zawrót głowy, czyli jak śledzić zmiany na rynku nieruchomości, http://www.hipotekaplus.pl/ 
artykul/ liczbowy-zawrot-glowy-czyli-jak-sledzic-zmiany-na-rynku-nieruchomosci.

14 Poprzez cyklicznie dokonywaną ich wycenę.
15 Np. J. Łaszek, M. Widłak: Op. cit.; M. Widłak: Op. cit.; R. Trojanek: Wahania cen na rynku 

mieszkaniowym. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2008; R. Trojanek: Porównanie metod 
prostych oraz metody regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań. „Studia 
i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2010, vol. 18, nr 1, s. 119-132; O. Kuryj-
-Wysocka, R. Wiśniewski: Wskaźniki zmian cen nieruchomości – znaczenie i funkcje. „Studia 
i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2012, vol. 20, nr 2, s. 126-127.
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Przewidywane tendencje wzrostowe cen związane np. z dużą przewagą po-
pytu nad podażą pozwalają dość bezpiecznie zakładać osiągnięcie zysku z inwe-
stycji w nieruchomości, w warunkach boomu także udaną spekulację. Oczekiwa-
ne tendencje spadkowe cen wskazują na duże ryzyko inwestycji na danym rynku; 
ważną kwestią będzie w takich warunkach rozważny wybór nieruchomości mają-
cej stanowić obiekt inwestycji. Konieczną prognozą będzie prognoza dochodów 
z konkretnej nieruchomości oraz prognoza jej ceny w momencie sprzedaży. Waż-
na będzie odpowiedź na pytanie: „Ceny jakich nieruchomości będą rosnąć, a ja-
kich – spadać?”.

W przypadku prognoz kierunku trendu przydatne może być sformułowanie 
pytań w odniesieniu do faz cyklu na rynku nieruchomości, a mianowicie:

kiedy ceny zaczną rosnąć (spadać)? – pytanie o punkt zwrotny cen;  –
o ile ceny wzrosną (spadną)? –
w jakim tempie ceny będą rosnąć (spadać)? – 16

Prognoza ceny, za którą będzie można kupić lub sprzedać konkretną nieru-
chomość lub prognoza ceny jej 1 m2 w przyszłości, to jest w warunkach ryn-
kowych prawdopodobnie innych niż aktualne, jest bardzo ważną informacją 
dla inwestora i dewelopera. Wydaje się, iż prognoza kierunku trendu może być 
punktem wyjścia do budowy prognozy ceny konkretnej nieruchomości. Inwestor 
powinien rozważyć ponadto wady i zalety nieruchomości w kontekście zmian 
zachodzących w otoczeniu (analiza SWOT). W szczególności powinien stwier-
dzić, na jakie nieruchomości popyt będzie się utrzymywał lub wzrastał, a na ja-
kie spadał w kontekście atrybutów nieruchomości17. Niezbędna jest wiedza na te-
mat cech nieruchomości wpływających na jej wartość oraz wiedza o czynnikach 
cenotwórczych. Z czynników cenotwórczych szczególne znaczenie ma progno-
za podaży oraz prognoza popytu efektywnego, to jest wynikającego z siły nabyw-
czej konsumentów, w przypadku nieruchomości mieszkaniowych – przewidywa-
nia dotyczące dostępności kredytów hipotecznych.

Spośród przedstawionych prognoz cen pierwsza i trzecia są prognozami ilo-
ściowymi punktowymi (wskazana konkretna wielkość ceny) lub przedziałowymi 
(wskazany przedział liczbowy ceny), druga zaś prognozą jakościową.

Wprowadzone rozróżnienia prognoz cen nieruchomości mogą, po pierw-
sze, ułatwić współpracę prognosty z inwestorem oraz, w przypadku budowy pro-
gnozy na podstawie opinii ekspertów, z ekspertami. Jednym z warunków uda-
nej współpracy (której efektem będzie wiarygodna prognoza) jest jednoznaczne 
16 Por. Ch. Brooks, S. Tsalacos: Real Estate Modelling and Forecasting, Cambridge University 

Press 2010, s. 11.
17 Przykładowo na danym rynku lokalnym popyt na mieszkania do 50 m2 może rosnąć, podczas gdy 

na mieszkania powyżej 70 m2 – spadać.
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zdefiniowanie używanych sformułowań i pojęć18. Eksperci mogą np. mieć pro-
blem z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub udzielić niewłaściwej odpowiedzi 
(to znaczy nie odzwierciedlającej ich przekonań) z powodu nieprecyzyjnie lub 
niejednoznacznie sformułowanego pytania zadanego przez prognostę19. Ponadto, 
w zależności od rodzaju prognozy, konieczne będzie zgromadzenie odpowiednich 
danych i użycie właściwych metod prognozowania. Na przykład dane i metody 
prognozowania znajdujące zastosowanie w przypadku prognoz kierunku trendu 
nie zawsze będą przydatne do prognozy ceny konkretnej nieruchomości. Z dru-
giej strony, jak zostało wspomniane, prognoza kierunku trendu może być punktem 
wyjścia do budowy prognozy przyszłej ceny konkretnej nieruchomości.

2. rozkład prawdopodobieństwa subiektywnego Weibulla

Prognozowanie cen na rynkach nieruchomości może być oparte na dotych-
czasowych (retrospektywnych) prawidłowościach występujących w ich kształto-
waniu się, jeśli przyjmiemy założenie, że będą one aktualne w okresie prognozy. 
W tym przypadku do prognozowania używa się najczęściej różnego rodzaju mo-
deli formalnych I rodzaju, np. funkcji trendu czy modeli ekonometrycznych. Pro-
gnozy mogą być także oparte na prawidłowościach prospektywnych, czyli takich, 
które będą występowały w okresie prognozy. Wówczas do budowy prognoz moż-
na stosować modele formalne II rodzaju, których parametry wyznaczane są na 
podstawie opinii ekspertów. Gdy nie są znane prawidłowości retrospektywne lub 
istnieją podstawy do przypuszczeń, że mogą one ulec zmianie w okresie progno-
zy, do budowy prognoz należy użyć modeli nieformalnych (myślowych), np. me-
tody delfickiej bądź modeli formalnych II rodzaju.

Jak się zdaje, w przypadku prognozowania cen na rynku nieruchomości mogą 
mieć zastosowanie wszystkie modele, jakkolwiek każdy w różnych sytuacjach. 
Najbardziej przydatne wydają się jednak modele formalne II rodzaju. Ich stoso-
wanie zdaje się być bardziej zasadne, ponieważ, po pierwsze, pozwalają uwzględ-
niać różnego rodzaju zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz w jego 
otoczeniu, np. prawnym. Ponadto umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na różne 
pytania ważne z punktu widzenia inwestora. Ich stosowanie przy użyciu nowo-
czesnych narzędzi prognostycznych nie jest zbyt skomplikowane.
18 Por. H. Kowalczyk: O eksperckich ocenach niepewności w ankietach makroekonomicznych. 

„Bank i Kredyt” 2010, nr 5.
19 Z tego względu należy m.in. rozróżnić rynek pierwotny i wtórny, ceny ofertowe i transakcyjne, 

centrum i peryferie itp.
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Z opiniami ekspertów, na których podstawie określane są parametry rozkła-
du, związane jest prawdopodobieństwo subiektywne (osobiste). Mamy z nim do 
czynienia w warunkach braku informacji o kształtowaniu się wartości interesują-
cej nas zmiennej w przeszłości, ich niewystarczającej ilości lub znacznej zmien-
ności w przeszłości, co uniemożliwia użycie do jego oszacowania próby staty-
stycznej. Wyznaczane jest ono zatem nie z zastosowaniem metod statystycznych, 
ale w drodze osądu eksperta przy wykorzystaniu jego wiedzy i doświadczenia20. 
Jak pisze Kowalczyk, ekspert powinien określić swoją niepewność dotyczącą róż-
nych hipotez co do wartości przyszłych21 np. ceny danego mieszkania. Określa on 
zatem np. prawdopodobieństwo, iż cena danego mieszkania wyniesie maksymal-
nie 300 tys. PLN, 350 tys. PLN, 400 tys. PLN, powyżej 400 tys. PLN. Na tej pod-
stawie prognosta wyznacza rozkład prawdopodobieństwa subiektywnego.

Jako modele formalne II rodzaju można stosować modele, w których przyj-
muje się, że rozkład prawdopodobieństwa subiektywnego jest rozkładem np. tra-
pezowym, trójkątnym, beta, normalnym lub Weibulla.

Spośród rozkładów stosowanych przy budowie modeli formalnych II rodza-
ju duże zastosowanie do konstrukcji prognoz cen na rynku nieruchomości może 
znaleźć, jak się wydaje, rozkład Weibulla. Może on być stosowany zarówno do 
konstrukcji prognoz średniej ceny 1 m2, kierunku trendu, jak i ceny konkretnej 
nieruchomości22. Ma zalety pożądane dla rozkładu służącego do opisu prawdo-
podobieństwa subiektywnego wystąpienia wartości, które zmienna (w tym przy-
padku – cena) może przyjąć. Po pierwsze, jego parametry mogą być określone na 
podstawie niewielkiej liczby danych. Po drugie, jest łatwy do aktualizacji w mia-
rę uzyskiwania nowych danych, umożliwia zatem wprowadzanie późniejszych 
zmian w modelu. Po trzecie, cechą funkcji gęstości prawdopodobieństwa roz-
kładu Weibulla jest brak charakterystycznego kształtu. Dla γ = 1 otrzymujemy 
rozkład wykładniczy, dla γ = 2 otrzymujemy rozkład Rayleigha, a dla γ ≈ 2,6 
otrzymujemy rozkład normalny23. Rozkład Weibulla jest zatem bardzo elastyczny, 
w szczególności – asymetryczny, co jest ważne w przypadku prognozowania cen 

20 Por. I. Dittmann: Subiektywne aspekty procesu oceny ryzyka na wschodzących rynkach nie-
ruchomości. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Studia Ekono-
miczne” 2007, nr 46, s. 64.

21 H. Kowalczyk: Op. cit., s. 106.
22 Był on też stosowany jako model funkcji przeżycia na rynku nieruchomości (I. Foryś: Społeczno-

-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 205.

23 J. Dybała i in.: Ćwiczenie nr 2: Zastosowanie rozkładu Weibulla w badaniach eksploatacyjnych. 
Materiały wewnętrzne. Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Pracownia 
Wibroakustyki, Warszawa 2005.
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nieruchomości. Po czwarte, dziedzina jego funkcji gęstości jest, tak jak w przy-
padku ceny, ograniczona od dołu24.

Postacie funkcji gęstości (1) oraz dystrybuanty (2) rozkładu Weibulla są na-
stępujące:

 dla x ∈ [a, +∞), β > 0        (1)

                                         (2)
gdzie: a – minimalna wartość zmiennej,
 β – parametr skali,
 γ – parametr kształtu.

W przypadku budowy proponowanego modelu rozkładu prawdopodobień-
stwa subiektywnego Weibulla do konstrukcji prognoz średniej ceny 1 m2, kierun-
ku trendu, jak i ceny konkretnej nieruchomości, ekspert powinien określić mi-
nimalną cenę a, cenę najbardziej prawdopodobną – w oraz percentyl rzędu α25 
rozkładu ceny qα. Parametry γ i β rozkładu Weibulla można wówczas wyznaczyć, 
rozwiązując układ równań26:

                                     

(3)

Za prognozę punktową ceny można przyjąć dominantę lub wartość oczeki-
waną rozkładu, którą wyznacza się na podstawie wzoru (4):

24 Por. A. Minasowicz: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2009, s. 81.

25 Percentylem rzędu α rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej Y (qα) nazywa się taką wartość, dla 
której α procent wartości zmiennej jest od niej nie większych.

26 K. Poradowska: Forecasting new events occurrence time on the example of the analysis of foresi-
ght research results. „Econometrics. Forecasting” Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2010, nr 91, 
s. 113-124. Parametry rozkładu Weibulla można wyznaczyć także na podstawie określonych 
przez ekspertów percentyli (Analiza systemów – podstawy i metodologia. Red. W. Findeisen. 
PWN, Warszawa 1985, s. 698; H. Chen, Y. Hu: How managers Can Forecast Sales of New Pro-
ducts. „The Journal of Business Forecasting Methods & Systems” 1991, No. 10.
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,                                            (4)

gdzie: Γ jest funkcją gamma Eulera.
Oprócz wyznaczenia punktowej prognozy ceny na podstawie dystrybuanty 

rozkładu Weibulla można także ocenić szanse tego, że cena:
Nie przekroczy określonej wielkości;1. 
Wyniesie co najmniej x złotych;2. 
Będzie zawarta w określonym przedziale liczbowym.3. 
Przykład
Deweloper oczekuje, że w momencie sprzedaży najbardziej prawdopodobna 

średnia cena 1 m2 mieszkań w projektowanym przez niego budynku wielorodzin-
nym wyniesie 5500 PLN. Prawdopodobieństwo tego, że cena ta nie przekroczy 
5700 PLN ocenia na 0,9. Uważa też, że w przypadku najbardziej niekorzystnych 
uwarunkowań rynkowych w momencie sprzedaży średnia cena 1 m2 mieszkania 
w projektowanym obiekcie nie będzie niższa niż 4000 PLN. Obliczył, iż średnia 
cena 1 m2, która zapewni opłacalność przedsięwzięcia, wynosi 4500 PLN. Chciał-
by wiedzieć: a) jakie jest prawdopodobieństwo tego, że średnia cena, po której 
sprzeda 1 m2 mieszkania, nie przekroczy 5300 PLN?; b) dla jakiej średniej ceny 
1 m2 prawdopodobieństwo, że nie będzie ona niższa, wyniesie 0,95?; c) jakie jest 
prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie będzie opłacalne?

Przy założeniu, że rozkład prawdopodobieństwa subiektywnego jest roz-
kładem Weibulla, deweloper otrzyma następujące odpowiedzi: a) prawdopodo-
bieństwo tego, że średnia cena, po której sprzeda 1 m2 mieszkania, nie przekro-
czy 5300 PLN, wynosi 25%; b) z prawdopodobieństwem 95% średnia cena 1 m2 
w momencie sprzedaży nie będzie niższa niż 5042 PLN; c) szansa, że przedsię-
wzięcie będzie opłacalne, jest bardzo duża (p = 0,9998).

podsumowanie

Jak podkreślono, cechą funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu We-
ibulla jest brak charakterystycznego kształtu. Jest to ważna zaleta dla prognosty. 
Wykorzystując tę właściwość, przez odpowiedni dobór wartości parametrów roz-
kładu może on uzyskać dobre odzwierciedlenie przekonań eksperta odnośnie do 
prawdopodobieństwa wystąpienia danej ceny nieruchomości. Jak zauważa Ko-
walczyk, „rozkład jest dobry, jeśli poprawnie odzwierciedla przekonania eks-
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perta. Jeżeli ekspert jest przekonany o prawdziwości pewnej hipotezy, to stopień 
jego przekonania powinien znaleźć odzwierciedlenie w przypisaniu jej wysokie-
go prawdopodobieństwa (…). Jeżeli nie jest pewny, to powinien przypisać praw-
dopodobieństwa bardziej równomiernie większej liczbie przedziałów. Przedsta-
wiany przez niego rozkład nie musi być prawdziwy w jakimś obiektywnym sensie 
(…)”27. Warto dodać, iż bardziej dokładne informacje można uzyskać na podsta-
wie modeli, których parametry są obliczane na podstawie określonych przez eks-
pertów percentyli. Jest to przedmiotem prowadzonych badań.

Przeprowadzone badanie wykazało, że zaproponowany model rozkładu 
prawdopodobieństwa subiektywnego Weibulla może być używany do budowy 
prognoz cen na rynkach nieruchomości mieszkaniowych. Trafność prognozy bę-
dzie zależała w dużym stopniu od wiedzy i doświadczenia eksperta, w szczegól-
ności jego wiedzy na temat czynników wpływających na ceny nieruchomości 
(m.in. cech nieruchomości, sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości, uwarun-
kowań ekonomicznych). 

Zbudowane na podstawie modeli prawdopodobieństwa subiektywnego We-
ibulla prognozy mogą być pomocnym narzędziem, ułatwiającym podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych na tym rynku.

Literatura

Analiza systemów – podstawy i metodologia. Red. W. Findeisen. PWN, Warszawa 1985.
Chen H., Hu Y.: How managers Can Forecast Sales of New Products. „The Journal of 

Business Forecasting Methods & Systems” 1991, No. 10.
Brooks Ch., Tsalacos S.: Real Estate Modelling and Forecasting. Cambridge University 

Press 2010.
Dittmann I.: Subiektywne aspekty procesu oceny ryzyka na wschodzących rynkach nieru-

chomości. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Stu-
dia Ekonomiczne” 2007, nr 46.

Dybała J. i in.: Ćwiczenie nr 2: Zastosowanie rozkładu Weibulla w badaniach eksploata-
cyjnych. Materiały wewnętrzne. Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budo-
wy Maszyn, Pracownia Wibroakustyki, Warszawa 2005.

Eldred G.W.: Investing in Real Estate. John Wiley & Sons, Inc. 2009.
Foryś I.: Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Uję-

cie ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

27 H. Kowalczyk: Op. cit., s. 106.



173podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości…

Henzel H.: Inwestycje w nieruchomości w rozumieniu znowelizowanej ustawy o rachun-
kowości. W: Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka. Uniwersytet Gdański, 
Gdańsk 2004.

Krajewska M.: Kształtowanie się wartości nieruchomości z zabudową o niskiej warto-
ści użytkowej. „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2011, 
vol. 19, nr 1.

Kuryj-Wysocka O., Wiśniewski R.: Wskaźniki zmian cen nieruchomości – znaczenie 
i funkcje. „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2012, vol. 
20, nr 2.

Liczbowy zawrót głowy, czyli jak śledzić zmiany na rynku nieruchomości, http://www.hi-
potekaplus.pl/ artykul/ liczbowy-zawrot-glowy-czyli-jak-sledzic-zmiany-na-rynku-
nieruchomosci.

Łaszek J., Widłak M.: Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez 
właściciela z perspektywy banku centralnego. „Bank i Kredyt” 2008, vol. 39, nr 8.

Marcinek K.: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Wydawnic-
two AE w Katowicach, Katowice 2009.

Minasowicz A.: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2009.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.
Nurek W.: Prawdopodobieństwo i niepewność wyceny nieruchomości. „Krakowski Ry-

nek Nieruchomości” 2007, nr 24.
Poradowska K.: Forecasting new events occurrence time on the example of the analysis of 

foresight research results. „Econometrics. Forecasting” Prace Naukowe UE we Wro-
cławiu 2010, nr 91.

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny Podstawowy 
nr 1: Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa.

Trojanek R.: Porównanie metod prostych oraz metody regresji hedonicznej do konstru-
owania indeksów cen mieszkań. „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nie-
ruchomości” 2010, vol. 18, nr 1.

Trojanek R.: Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Po-
znań 2008.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2010 r., nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.

Widłak M.: Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian 
jakości dóbr. „Wiadomości Statystyczne” 2010, nr 9.



174 iwona dittmann

MakinG inVeStMent deciSionS on HoUSinG MarketS BaSed 
on ForecaStS HoUSinG priceS conStrUcted on tHe BaSiS 

oF eXpert opinion USinG tHe WeiBULL diStriBUtion

Summary

This paper applies to investment decisions on housing markets based on forecasts 
housing prices constructed on the basis of expert opinion using the Weibull distribution. 
The first part shows the different ways to generate or increase revenue from property. The 
second part addresses the issue of using different types of price forecasts on the housing 
market that are useful in making investment decisions. The third section deals with the 
aim of the study i.e. indicates the possibility of using the model of subjective probabili-
ty Weibull distribution built on the judgment of experts to construct house price forecasts 
and to assess the chances of profitability of investment.


