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Zastosowanie metody Sheparda
dobszacowaniabnieruchomoĂci
Rafaï Zbyrowski*
Celem badania jest ocena przydatnoĂci metody interpolacji Sheparda do szybkiego wspomagania wyceny nieruchomoĂci mieszkaniowych wb Warszawie. W Ăwietle zaprezentowanej
analizy empirycznej moĝna sformuïowaÊ nastÚpujÈcÈ hipotezÚ badawczÈ: metoda Sheparda
pozwala wbsposób zautomatyzowany szacowaÊ wartoĂÊ nieruchomoĂci mieszkaniowych na
podstawie jej wïasnoĂci interpolacyjnych, stanowiÈc interesujÈce narzÚdzie wspomagajÈce
pracÚ ekspertów od wyceny nieruchomoĂci. Metoda interpolacji Sheparda zostaïa pierwotnie
stworzona do opisu zmiennych wb przestrzeni dwuwymiarowej. StÈd wb analizie empirycznej
posïuĝono siÚ przykïadem oszacowania wartoĂci mieszkañ dla dzielnicy BiaïoïÚka, wbktórej
dominujÈce znaczenie posiadajÈ dwie zmienne, tj. liczba metrów kwadratowych ibliczba lat
budynku. Przykïad zastosowania wyceny na podstawie metody Sheparda zostaï skonfrontowany zboszacowaniami modelu regresji liniowej. Ponadto wbopracowaniu poruszono kwestie
zwiÈzane zb trudnoĂciami procesu wyceny mieszkañ wb kontekĂcie oddziaïywania procesów
mikro ibmakroekonomicznych.
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The Application of the Shepard’s Interpolation for abProperty Valuation
The main purpose of this paper is an application of Shepard’s interpolation method in valuing
flats in Warsaw. This method was originally invented for ab two-dimensional interpolation.
Therefore the aplication is based on district “Biaïoïeka”, where the major issues are abnumber
of square meters and age of building. The case of the application of Shepard’s interpolation
method to abdatabase on “BiaïoïÚka” is compared to abclassic linear regression model. This
article also describes the background of valuing real estates using automatic or mathematical
methods in the conclusions. These quantitative methods may be very useful for experts as
abfast support. Anyway the experts should be aware of its adventages and disadventages. The
market in Poland is shaped by many micro- and macroeconomic processes, hence valuing is
abchallenge even for experts.
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1. Wprowadzenie
Zarówno decyzje licencjonowanych rzeczoznawców majÈtkowych, jak ib symulacje
numeryczne wymagajÈ dostÚpu do zbioru
aktualnych informacji obnieruchomoĂciach
podobnych (Nurek, 2004). Próba badawcza
zostaïa pozyskana dziÚki wspóïpracy autora
zbjednÈ zbdziaïajÈcych na terenie Warszawy
agencji obrotu nieruchomoĂciami. Obejmuje ona nieruchomoĂci mieszkaniowe
(dokïadnie 72 obiekty), zlokalizowane
wbobrÚbie dzielnicy BiaïoïÚka, które trafiïy
do ofert sprzedaĝy wb 2009 roku. Obiekty
stanowiÈce próbÚ zostaïy scharakteryzowane za pomocÈ trzech fundamentalnych cech. tj. caïkowitej ceny ofertowej,
powierzchni ib liczby lat. Na podstawie
wymienionych cech stworzono trzy zmienne
badawcze, których podstawowe statystyki
opisowe przedstawia tabela 1.
Próba zawiera nieruchomoĂci mieszkaniowe ob przeciÚtnym standardzie, których
powierzchnia uĝytkowa waha siÚ pomiÚdzy
31 ab90 metrów kwadratowych. Do niniejszej bazy danych trafiïy wyïÈcznie mieszkania zbrynku wtórnego obliczbie lat zbzakresu
4–29. W badaniu nie uwzglÚdniono apartamentów, obiektów ob podwyĝszonym standardzie, których powierzchnia mieszkalna
przekraczaïa znacznie 100 metrów kwadratowych. Celowe usuniecie mieszkañ wyjÈt-

kowo duĝych ibluksusowych byïo podyktowane chÚciÈ pracy na danych dotyczÈcych
mieszkañ wzglÚdnie homogenicznych pod
wzglÈdem standardu. Dzielnica BiaïoïÚka
charakteryzuje siÚ przewagÈ doĂÊ mïodej
zabudowy. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe
okres, zbktórego pochodzi próba badawcza
byï niestabilny gospodarczo, co byïo zwiÈzane zbogólnoĂwiatowym kryzysem. Wyceny
dokonywane wb 2009 roku byïy obarczone
duĝym marginesem bïÚdu zb uwagi na niewielkÈ liczbÚ transakcji na rynku (Baranowski, 2009).

2. Metoda badawcza
Analiza empiryczna zostaïa przeprowadzona na podstawieb metody interpolacji zaproponowanej wb 1968 roku przez
Donalda Sheparda, która jest wzorowana
na wzorze interpolacyjnym Lagrange’a
(Kincaid i Cheney, 2002). Jest to metoda
bardzo ogólna zb matematycznego punktu
widzenia zbpodprzestrzeniÈ dobieranÈ do n
róĝnych wÚzïów zk = (xk, yk) gdzie 1  k  N.
Metoda znajduje zastosowanie do aproksymacji wartoĂci funkcji wb dowolnych
punktach na podstawie zbioru wartoĂci
funkcji wbN nieregularnie rozmieszczonych
punktach. PoczÈtkowo metoda zaproponowana byïa przez jej autora do zastosowania
wb wielu dziedzinach, które wykorzystujÈ

Tabela 1. Statystyki opisowe zmiennych zastosowanych wbbadaniu

b
¥rednia

Cena

Powierzchnia

Liczba lat

383 701,90

51,73

8,26

BïÈd standardowy

11 373,75

1,71

0,51

Mediana

373000

51,5

7

Dominanta

414000

54

6

Odchylenie standardowe

96 509,44

14,52

4,30

210,96

18,45

Wariancja próbki

9 314 071 645,5

Kurtoza

0,02

–0,48

9,80

SkoĂnoĂÊ

0,58

0,51

2,84

Zakres

409400

59

25

Minimum

222600

31

4

Maksimum
Suma
Liczba obserwacji

632000
27626537
72

90

29

3724,7

595

72

72

½ródïo: opracowanie wïasne.
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dane empiryczne zwiÈzane zb powierzchniÈ (Shepard, 1968). Wówczas pojawia siÚ
zapotrzebowanie na interpolacjÚ zb nieregularnie rozmieszczonych danych, zb czym
wiÈĝe siÚ uzyskanie ciÈgïej powierzchni.
Nieregularnie rozmieszczone dane zwane
„wÚzïami” spotyka siÚ wbwielu praktycznych
zastosowaniach zwiÈzanych zb obserwacjÈ
pogody, geografiÈ, wb badaniach ankietowych, wbzagospodarowaniu przestrzennym
ibbiologii. W przypadku takich zastosowañ
zakïada siÚ, ĝe unikalna wartoĂÊ (np. opadów wb meteorologii lub wysokoĂci wb geografii) jest powiÈzana zbokreĂlonym wÚzïem
(punktem danych, tj. „data point”). Za
pomocÈ metody Sheparda moĝna dopasowaÊ np. do danych geograficznych funkcjÚ, która pozwala dokonaÊ wizualizacji
zbioru danych empirycznych wb perspektywie. Moĝliwe staje siÚ wyĂwietlanie danych
wbpostaci mapy, która pomaga analizowaÊ
skrajnoĂci ib dokonywaÊ porównañ. Proces
interpolowania wbtej metodzie zakïada, ĝe
oryginalne dane nie sÈ obarczone bïÚdem
lub kompensacja bïÚdu zostanie dokonana
dopiero po interpolacji.
W tzw. przypadku dwuwymiarowym
aproksymacja Sheparda jest najbardziej
intuicyjna. Baza danych zawiera N punktów
obwspóïrzÚdnych (xk, yk), dla których znane
sÈ wartoĂci zk oraz k zmienia siÚ wb przedziale 1  k  N. Wówczas aproksymowane
wartoĂci funkcji „z” dla dowolnych argumentów (x, y) moĝna obliczyÊ wbnastÚpujÈcy
sposób (Shepard 1968):
gdy x = xk i y =ykbto gdy z(x, y) = zk, wbpozostaïych przypadkach:
z ^ x, yh =

/ kN= 1 w k ^ x, yhz k
/ kN= 1 w k ^ x, yh

oraz w(x, y) oznacza funkcjÚ wag danÈ wzorem:
w k ^ x, yh =

1
P

^ ^ x - x k h2 + ^ y - y k h2 h

gdzie najczÚĂciej P = 2.
Pierwotnie D. Shepard rekomendowaï
swojÈ metodÚ interpolacji jako wïaĂciwÈ
wb przypadku funkcji dwóch zmiennych,
gdzie wspóïrzÚdne x iby mogÈ odpowiadaÊ
rozmieszczeniu na mapie (siatce). Metoda

Wydziaï ZarzÈdzania UW

wb wersji ogólnej moĝe byÊ jednak zastosowana równieĝ dla przypadku przestrzeni
wielowymiarowej (Gordon, Wixom, 1978).

3. Wyniki badañ empirycznych
Analizie empirycznej poddano ceny
nieruchomoĂci mieszkaniowych wb obrÚbie
dzielnicy BiaïoïÚka wb Warszawie zb 2009
roku. Ceny stanowiÈ wartoĂÊ funkcji zb dla
punktów empirycznych x ib y. „WÚzïy”
ob wspóïrzÚdnych (x, y) tym razem nie
reprezentujÈ poïoĝenia na mapie, ale odpowiadajÈ nastÚpujÈcym charakterystykom
badanych obiektów:
x – powierzchnia mieszkania wb metrach
kwadratowych;
y – liczba lat obiektu liczona od roku
oddania do uĝytku.
Naturalnie do wyjaĂnienia numerycznego tak zïoĝonej kategorii, jakÈ jest
wartoĂÊ nieruchomoĂci mieszkaniowej
konieczne jest wb praktyce uwzglÚdnienie wielu jego charakterystyk. DostÚp to
szerokich ib zarazem aktualnych ěródeï
informacji obnieruchomoĂciach jest warunkiem koniecznym prowadzenia szacunków
ob wymiarze praktycznym. Autor niniejszego opracowania, ze wzglÚdu na swój
ograniczony dostÚp do danych liczbowych,
skoncentrowaï siÚ jedynie do aproksymacji wartoĂci funkcji dwóch zmiennych
metodÈ Sheparda dla dzielnicy BiaïoïÚka.
Z wczeĂniejszych badañ przeprowadzonych
przez autora wynika jednak, ĝe dzielnica
ta odznacza siÚ pewnÈ specyfikÈ, która
sprawia, ĝe zb punktu widzenia analiz iloĂciowych wïaĂnie liczba lat budynku obok
powierzchni danej nieruchomoĂci mieszkaniowej jest tutaj najwaĝniejszym wyznacznikiem wartoĂci. Nie wymaga komentarza
fakt, ĝe we wszystkich dzielnicach Warszawy
podstawowÈ charakterystykÈ szacowanego
mieszkania jest powierzchnia, aczkolwiek
BiaïoïÚka wykazuje wyjÈtkowo silne skorelowanie ceny wyïÈcznie zb powierzchniÈ
lokalu iblatami budynku.
Tabela 2 zawiera zestawienie dwudziestu
hipotetycznych szacunków nieruchomoĂci
mieszkaniowych wykonanych za pomocÈ
regresji liniowej ib metody Sheparda dla
zadanych wartoĂci powierzchni ib liczby lat
(gdzie z(x, y) oznacza aproksymowanÈ wartoĂÊ funkcji). Zestaw danych testowych
zostaï tak dobrany, aby zawieraï zarówno
obiekty ob powierzchni maïej, Ăredniej, jak
ibrelatywnie duĝej wbzakresie badanej próby.
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Tabela 2. Porównanie oszacowania wartoĂci nieruchomoĂci mieszkaniowej na podstawie regresji
liniowej ibmetody interpolacji Sheparda

Regresja

Z (x, y)

X [ m2 ]

Y [ lata ]

285 227

278 638

35

7

283 209

279 845

33

4

287 947

298 060

36

8

294 091

310 364

37

8

309 100

309 797

40

9

322 794

332 134

40

5

324 812

323 434

42

8

339 820

336 448

45

9

358 253

364 304

48

9

364 397

377 275

49

9

382 829

402 416

52

9

433 387

413 387

58

5

399 152

408 462

58

15

437 422

469 459

62

11

498 863

481 703

72

11

517 295

514 032

75

11

567 150

528 171

82

9

550 033

501 138

82

14

597 871

508 964

87

9

616 303

513 099

90

9

½ródïo: opracowanie wïasne.

Porównanie oszacowañ wartoĂci nieruchomoĂci mieszkaniowych, które znalazïy
siÚ wbpróbie, nie daje podstaw do wskazania staïej tendencji którejkolwiek zbmetod
do zawyĝania lub zaniĝania ceny. Odchylenia oszacowañ zarówno wbdóï, jak ibwbgórÚ
sÈ moĝliwe do uzyskania wbprzypadku obu
metod. Warto jednak podkreĂliÊ, ĝe nawet
maïo rozbudowany model regresji naleĝy
do narzÚdzi klasycznej ekonometrii, wbprzypadku którego moĝliwa jest nie tylko ocena
tzw. dopasowania modelu do danych empirycznych, ale równieĝ przetestowanie wielu
innych wïasnoĂci statystycznych. Ponadto,
budujÈc model, staramy siÚ kontrolowaÊ
sensownoĂÊ znaków ib wartoĂci oszacowañ parametrów zb punktu widzenia teorii
252

ekonomicznej lub szerszej wiedzy merytorycznej.
PomijajÈc wïasnoĂci interpretacyjne
modelu regresji, nie sposób nie wspomnieÊ, ĝe metoda interpolacji Sheparda
naleĝy do nieco innej grupy metod aproksymacji funkcji. Jej idea sprowadza siÚ do
wyraĝenia poszukiwanej wartoĂci funkcji
„z” dla danego obiektu za pomocÈ wyraĝenia, które przypomina ĂredniÈ waĝonÈ
wartoĂci innych obiektów. Wagi sÈ tutaj
tak dobrane, aby malaïy wraz ze wieszajÈcÈ siÚ rozbieĝnoĂciÈ pomiÚdzy cechami
obiektu lub wspóïrzÚdnymi wb przypadku
danych umieszczonych na siatce mapy
(x,b y). Metoda Sheparda nie daje badaczowi moĝliwoĂci interpretacji, ab jej istotÈ
jest oszacowanie poszukiwanej wartoĂci
funkcji. Zawarte wbtabeli 2 przykïady oszacowañ zdajÈ siÚ wskazywaÊ, ĝe wyniki uzyskane dla lokali relatywnie maïych ibduĝych
sÈ nieco przeszacowane na podstawie
modelu regresji. Róĝnice sÈ szczególnie
duĝe dla nieruchomoĂci mieszkaniowych
obpowierzchni powyĝej 80bm2. Dla porównania wystarczy podaÊ, ĝe wb próbie znalazïo siÚ mieszkanie ob powierzchni 90b m2,
poïoĝone wb szeĂcioletnim budynku zb cenÈ
ofertowÈ okoïo 540 tys. pln. Szacowanie
wartoĂci nieruchomoĂci mieszkaniowych
ob powierzchni 100b metrów kwadratowych
ib wiÚcej wymaga uwzglÚdnienia dodatkowych zmiennych, które zazwyczaj korespondujÈ zbpodwyĝszonym standardem. Dla
uïatwienia porównywalnoĂci zastosowany
wbbadaniu model regresji równieĝ zawiera
dwie zmienne objaĂniajÈce (tabela 3).
ChoÊ przedstawiony wb tabeli 3 model
regresji nie jest skomplikowany, to wyjaĂnia
zmiennoĂÊ ceny mieszkania wb85% (Dopasowany R kwadrat). Jest to przypadek
szczególny, który dotyczy najwiÚkszej dzielnicy Warszawy obrelatywnie maïym zurbanizowaniu ib zb niezbyt dogodnym poïÈczeniem komunikacyjnym zbcentrum. Nabywcy
decydujÈcy siÚ na zakup mieszkania wb tej
okolicy zazwyczaj godzÈ siÚ na duĝÈ odlegïoĂÊ od centrum miasta, poniewaĝ kuszeni
sÈ niskÈ cenÈ za metr kwadratowy. Wbprzypadku BiaïoïÚki cena caïkowita nieruchomoĂci mieszkaniowej aĝ wb85% wyjaĂniona
zostaïa zatem wb 2009 roku przez metraĝ
ib liczbÚ lat budynku. Moĝna powiedzieÊ,
ĝe wzrost powierzchni mieszkania ob jednostkÚ (tj. 1 m2) powoduje Ărednio wzrost
jego ceny ob6 144.1 pln, przy zaïoĝeniu ceteris paribus. JednoczeĂnie wzrost liczby lat
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Tabela 3. Model regresji opisujÈcy cenÚ nieruchomoĂci mieszkaniowej dla dzielnicy BiaïoïÚka wbroku
2009

Statystyki regresji
WielokrotnoĂÊ R

0,92

R2

0,85

Dopasowany R2

0,85

BïÈd standardowy skïadnika
resztowego

37 311,33

Liczba oserwacji
ANALIZAbbWARIANCJI
b

72,00

ZmiennoĂÊ wyjaĂniona regresjÈ

df

SS

MS

F

2

565241737845

282620868923

203,01

1392135493

ZmiennoĂÊ resztowa

69

96057348983

ZmiennoĂÊ caïkowita

71

661299086828

Wspóïczynniki

BïÈd
standardowy

94 149,6
6 144,1
–3 423,5

b
Staïa
Powierzchnia
Liczba lat

b
Statystyka
t-Studenta

b
WartoĂÊ
p

17 898,0

5,26

0,00

305,9

20,08

0,00

1 034,5

–3,31

0,00

PostaÊ analitycznÈ zbudowanego modelu regresji moĝna zapisaÊ:
Cena ib= 94 149,6 + 6 144,1 * Powierzchnia ib– 3 423,5 Liczba lat i
½ródïo: opracowanie wïasne.

budynku, wbktórym poïoĝone jest mieszkanie objednostkÚ (tj. 1 rok) skutkuje Ărednio
zmniejszeniem ceny caïkowitej mieszkania
ob3 423.5 pln ceteris paribus. StÈd naturalna
wydaje siÚ tendencja do utraty wartoĂci nieruchomoĂci mieszkaniowej wraz zbupïywem
czasu. Co ciekawe, nie jest to tendencja
oczywista dla wszystkich dzielnic stolicy.
IstniejÈ obszary, zwïaszcza poïoĝone wbĂcisïym centrum miasta, gdzie mieszkania
starsze sÈ generalnie droĝsze od pozostaïych. Moĝe to byÊ zwiÈzane zblepszÈ lokalizacjÈ, wiÚkszÈ kubaturÈ lub modÈ na rynku
zwiÈzanÈ zbnabywaniem mieszkañ wbokreĂlonym stylu. BiaïoïÚka jest jednak na tyle
typowÈ ibmïodÈ dzielnicÈ Warszawy, ĝe nie
podlega wyrafinowanym zaleĝnoĂciom,
które traktowaÊ naleĝy jako ciekawostki
wystÚpujÈce na rynku Ăródmiejskim. Znaki
oszacowañ parametrów naleĝy uznaÊ zatem
za poprawne. Odchylenie standardowe
skïadnika resztowego wb modelu wyniosïo
37 311,33 pln, czyli przeciÚtne odchylenie
ceny teoretycznej ob empirycznej mieszkania na BiaïoïÚce wynosi wb badaniu
ponad 37 tys. pln. PorównujÈc tÈ wartoĂÊ
ze ĂredniÈ arytmetycznÈ ceny dla caïego
Wydziaï ZarzÈdzania UW

zakresu próby 383 701,90b pln (tabela 1),
otrzymujemy wspóïczynnik zmiennoĂci
resztowej poniĝej 10%, co jest wartoĂciÈ
bïÚdu doĂÊ niskÈ wb badaniach empirycznych (Gajda, 2004). Dla zapewnienia wiÚkszej wiarygodnoĂci obliczeñ model regresji
zostaï oszacowany równieĝ wb programie
ekonometrycznym Eviews, który potwierdziï uzyskane wczeĂniej wyniki. Tabela 4
zawiera zestawienie wartoĂci teoretycznych, empirycznych ib skïadnika resztowego wb badanym zakresie 72 obserwacji
próby.
Przedstawiony model wykazuje rozkïad
zakïóceñ zgodny zb rozkïadem normalnym
na podstawie testu Jarque-Bera. Test White’a wb programie Eviews wzbudziï jednak
podejrzenie wystÚpowania heteroskedastycznoĂci skïadnika resztowego, co jest czÚstym zjawiskiem wbprzypadku danych przekrojowych (Gajda, 2004). Z tego powodu
model zostaï oszacowany ponownie zbwykorzystaniem metody odpornej Newey-Westa
(Maddala, 2006). Wynik oszacowania
odpornego nie spowodowaï jednak znaczÈcych zmian ocen parametrów lub statystyki
t-Studenta. Szczegóïowe wyniki estymacji
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Tabela 4. WartoĂci empiryczne, teoretyczne ibskïadniki resztowe modelu.
600 000
500 000
400 000
Cena rzeczywista

300 000

Cena teoretyczna
Składnik resztowy

200 000
100 000
0
1

11

21

31

41

51

61

71

–100 000

½ródïo: opracowanie wïasne.

nie zostaïy przedstawione wb niniejszym
opracowaniu, poniewaĝ jego istota koncentruje siÚ na zastosowaniu metody interpolacji Sheparda do szacowania nieruchomoĂci mieszkaniowych. Natomiast model
regresji zostaï przytoczony jedynie jako
alternatywne ibdoĂÊ dobrze znane narzÚdzie
wspomagania wyceny, które stanowi punkt
odniesienia wbcelu dokonywania porównañ
obu metod. Z przeprowadzonego porównania moĝna wnioskowaÊ, ĝe nawet wbuproszczonym przypadku modelowania ceny dla
dzielnicy Biaïoleka metoda Sheparda lepiej
od regresji odzwierciedla zmiennoĂÊ wartoĂci dla lokali najmniejszych ibnajwiÚkszych
wb próbie. ChoÊ jednoczeĂnie interpolacja
odznacza siÚ brakiem mechanizmów oceny
uzyskanych wyników ibinterpretacji.

4. Zakoñczenie
Rynek nieruchomoĂci wb USA ukazuje powszechne zastosowania narzÚdzi
zautomatyzowanej wyceny. Wiele zb nich
jest opartych wïaĂnie nab metodzie interpolacji Sheparda wb wersji wielowymiarowej. NarzÚdzia te sÈ mocno krytykowane
przez rzeczoznawców majÈtkowych, których wyceny sÈ drogie (Harney, 2007). W
Polsce dodatkowo Ustawa ob gospodarce
nieruchomoĂciami zbdnia 21 sierpnia 1997
roku rezerwuje wb wielu przypadkach szacowanie wartoĂci nieruchomoĂci dla licencjonowanych rzeczoznawców majÈtkowych.
SÈ to ludzie ob naleĝytych kwalifikacjach
zawodowych ib doĂwiadczeniu. Pomimo
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zapowiadanej wczeĂniej deregulacji, wiele
zawodów regulowanych zostaïo utrzymanych zbmocy obowiÈzujÈcego prawa. Zastosowañ wszelkiego typu „kalkulatorów”
zwanych narzÚdziami zautomatyzowanej
wyceny moĝna zatem szukaÊ wb obszarach
nieprofesjonalnych szacunków lub na polu
narzÚdzi wspomagajÈcych wycenÚ dokonywanÈ przez ekspertów. Rynek nieruchomoĂci podlega zmianom, które czÚsto sÈ
nieregularne, stÈd przewidywanie ib ocena
procesów zachodzÈcych na nim jest trudne
abczasami nawet niemoĝliwe. Ze statystycznego punktu widzenia jest to ěródïem trudnoĂci wb modelowaniu na szczeblu makroekonomicznym. Podobnie wyglÈda kwestia
wyceny pojedynczego mieszkania, które
posiadaÊ moĝe wiele nietypowych cech
ibwïasnoĂci obnaturze fizycznej bÈdě prawnej. Dodatkowo róĝne mogÈ byÊ okresy
sporzÈdzanej wyceny, upïyw czasu ib stan
gospodarki to czynniki, które sprawiajÈ, ĝe
oszacowanie wartoĂci moĝe byÊ wbpraktyce
mniej lub bardziej precyzyjne. W zasadzie
trudno jest mówiÊ ob dokïadnoĂci wyceny,
poniewaĝ jest ona podobna do prognozowania wb skali mikroekonomicznej. Tak
naprawdÚ dopiero ostateczny nabywca
decyduje ob wartoĂci rynkowej danej nieruchomoĂci, jeĂli jest on wb stanie za niÈ
zapïaciÊ okreĂlonÈ cenÚ. Z punktu widzenia warunków zewnÚtrznych wydaje siÚ ĝe
wycena podobnie jak prognozowanie jest
moĝliwa ibprowadzi do zadowalajÈcych pod
wzglÚdem precyzji oszacowañ wbwarunkach
stabilnoĂci gospodarczej ib dostÚpnoĂci do
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aktualnych informacji rynkowych. W okresach dotkliwych kryzysów, gdy ceny szybko
siÚ zmieniajÈ lub iloĂÊ transakcji na rynku
jest niewielka, trudno jest dokonaÊ szacunków ib to bez wzglÚdu na to czy autorem
wyniku jest czïowiek czy algorytm matematyczny. Dlatego wbpraktyce wartoĂÊ wyceny
nie jest jednakowa ib zaleĝy od eksperta,
który podejmuje siÚ oszacowania. Natomiast rzetelnoĂÊ jego pracy jest oceniana
nie pod kÈtem odchyleñ wyniku od faktycznej ceny transakcyjnej, która zostaïa
uzyskana za danÈ nieruchomoĂÊ, lecz pod
kÈtem logicznoĂci przeprowadzonego rozumowania.
Autor niniejszego opracowania prowadziï juĝ wczeĂniej badania zwiÈzane zbwykorzystaniem modeli ekonometrycznych do
opisu zmiennoĂci cen nieruchomoĂci mieszkaniowych wb Warszawie. Badania dotyczyïy róĝnych dzielnic ibokresów – zarówno
dobrej, jak ib zïej koniunktury gospodarczej. W szczególnoĂci budowane modele
oparte byïy na klasycznej regresji liniowej
ib nieliniowej oraz podejĂciu panelowym
zbefektami ustalonymi. Obserwacje autora
dotyczÈce przydatnoĂci metody interpolacji Sheparda do problemu wyceny nieruchomoĂci wbznaczÈcym stopniu sÈ zbieĝne
zb wnioskami pïynÈcymi zb wczeĂniejszych
badañ, które wykorzystywaïy narzÚdzia
typowo ekonometryczne.
W praktycznych zastosowaniach ïatwo
jest wyszukaÊ przykïady, które zaprzeczajÈ przydatnoĂci wyceny automatycznej.
Weěmy pod uwagÚ problem oszacowania
wartoĂci dwóch zbpozoru podobnych lokali
poïoĝonych na tej samej ulicy. Zaïóĝmy,
ĝe pierwszy bÚdzie zaniedbany, ale usytuowany przy parku. Natomiast drugi
zadbany, lecz wbsÈsiedztwie haïaĂliwej ulicy
lub zacisznego cmentarza. Prawdopodobnie
szacujÈc wartoĂÊ wb sposób automatyczny,
nie bÚdziemy wb stanie uwzglÚdniÊ szczegóïowej lokalizacji, która wb rzeczywistoĂci
powinna wziÈÊ górÚ nad stanem fizycznym
lokalu. W tej sytuacji przypominamy sobie,
co wb potocznym ĝargonie rzeczoznawców
ksztaïtuje cenÚ nieruchomoĂci – „lokalizacja, lokalizacja ib lokalizacja…”. Niestety narzÚdzia zautomatyzowanej wyceny
zazwyczaj nie uwzglÚdniajÈ wpïywu bardzo
szczegóïowej lokalizacji na wartoĂÊ szacowanego obiektu. Naleĝy jednak podkreĂliÊ,
ĝe wraz zb wirtualizacjÈ Ăwiata ib rozwojem
GPS-u stopieñ niedokïadnoĂci odzwier-
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ciedlenia poïoĝenia geograficznego przez
formuïy analizy numerycznej staje siÚ coraz
mniejszy. Z pewnoĂciÈ wb obecnym czasie
jedynie bardzo rozwiniÚte gospodarczo
ib nowoczesne gospodarki staÊ na tworzenie systemów monitorowania zmian wartoĂci wb przestrzeni geograficznej. Zwïaszcza, ĝe wartoĂÊ ulega przeobraĝeniom
wb czasie wraz zb postÚpujÈcym procesem
urbanizacyjnym ibzmieniajÈcym siÚ otoczeniem. Wb Warszawie np. wiele lokalizacji
zyskaïo na znaczeniu, gdy uruchomiono
nowÈ liniÚ metra, ab nawet juĝ wczeĂniej
przy ogïoszeniu planów jej budowy. ChoÊ
ïatwo jest wymieniÊ przykïady nieruchomoĂci, dla których zastosowanie tzw. kalkulatorów wyceny jest pozbawione sensu,
to równie szybko moĝna wyróĝniÊ obszary,
wb których wycena automatyczna dziaïa
wystarczajÈco skutecznie. Na ogóï takim
szacunkom trafnie poddajÈ siÚ nieruchomoĂci zaliczane do typowych, zwïaszcza
przy wystÚpowaniu duĝej pïynnoĂci rynku.
Równie istotny jest tutaj brak przejĂciowych szoków lokalnych bÈdě makroekonomicznych oraz dostÚpnoĂÊ aktualnych
informacji zwiÈzanych zbnajbliĝszÈ okolicÈ
nieruchomoĂci.
Praktycznym problemem jest takĝe
zakres próby, który naleĝy wïÈczyÊ do badania – podobnie jak rzeczoznawca majÈtkowy zastanawia siÚ nad liczbÈ obiektów
niezbÚdnych do wykonania porównañ
(Cymerman i Hopfer, 1999). W podejĂciu
bazujÈcym na metodzie Sheparda zakres
próby ma istotne znaczenie. ChoÊ wb czÚĂci empirycznej skorzystano zbbazy danych
dla dzielnicy BiaïoïÚka, to wb praktyce
autor chÚtnie zawÚziïby obszar dokonywanych szacunków pod warunkiem dostÚpnoĂci do odpowiednich danych liczbowych.
Wbpraktycznym wykorzystaniu algorytmów
wyceny automatycznej liczy siÚ nie tylko
iloĂÊ posiadanych danych, ale równieĝ ich
jakoĂÊ ib bliskoĂÊ do wycenianego obiektu.
NarzÚdzi zautomatyzowanej wyceny
wbobecnym Ăwiecie nie moĝna nazwaÊ caïkowicie niepotrzebnymi, zwïaszcza ĝe wraz
wbeksplozjÈ technologii IT ich dokïadnoĂÊ
najprawdopodobniej bÚdzie rosïa. StosujÈc narzÚdzia iloĂciowe, które wspomagajÈ wycenÚ nieruchomoĂci, zb pewnoĂciÈ
trzeba znaÊ ich wady ib zalety. Przykïady
zbrynku USA pokazujÈ, ĝe wyceny automatyczne mogÈ byÊ skuteczne, szybkie ibtanie,
ab dodatkowo ïatwo dostÚpne przez Internet. Ponadto ich zaletÈ jest brak subiekty-
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wizmu, który sprawia, ĝe wycena tej samej
nieruchomoĂci wb tym samym czasie skutkuje otrzymaniem takiego samego wyniku
oszacowania.
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