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Modelowanie indeksu cen
nieruchomoĂcibmieszkaniowych wbPolsce
Rafaï Zbyrowski*
Celem autora artykuïu jest próba opisania zaleĝnoĂci pomiÚdzy poziomem cen na rynku
nieruchomoĂci mieszkaniowych, abzdolnoĂciÈ kredytowÈ gospodarstw domowych wbPolsce.
WstÚpnie rozpatrywana relacja przetestowana zostaïa wboparciu obprocedurÚ Engle-Grangera,
abnastÚpnie potwierdzona przez model VAR ibprocedurÚ Johansena. CzÚĂÊ empiryczna opracowania pozwala scharakteryzowaÊ bliĝej rodzaj zwiÈzku dïugookresowego wraz zbuwzglÚdnieniem opóěnieñ wïaĂciwych dla analizowanego fragmentu rynku obrotu nieruchomoĂciami.
Badane zmienne naleĝy uznaÊ za kluczowe dla funkcjonowania rynku nieruchomoĂci wbPolsce. W analizie wykorzystano dane od poïowy roku 2010 do 2014.
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Modelling for the Index of Residential Property Prices in Poland
The main purpose of this article is to describe abdependence between prices of flats and index
of creditworthiness in Poland. In the empirical part of this paper, the author tests mentioned
relations according to Engle-Granger’s procedure. Moreover, the long time relation was
verified by Johansen’s procedure and abVAR model. This case leads to the examination and
estimation cointegration with testing lags between very important variables on the real estate
market in Poland. The database used in the research contains monthly observations from the
middle of 2010 to the begining of 2014.
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1. Wprowadzenie
Aktywizacja programów rzÈdowych
zwiÈzanych zbdziedzinÈ wspierania budownictwa mieszkaniowego wb Polsce jest prowadzona od lat 90. PrzechodzÈce juĝ dawno
wbzapomnienie ulgi podatkowe zastÈpione
zostaïy przez znacznie mniej skuteczne programy „Rodzina na swoim”, ab nastÚpnie
„Mieszkanie dla mïodych”. Przez ostatnie
25 lat rynek nieruchomoĂci wbPolsce przechodziï wiÚc burzliwe zmiany obcharakterze
ekonomicznym ibprawnym. Systematycznie
nastÚpowaïo takĝe uwalnianie tego rynku
od wpïywu szeroko zakrojonych kampanii
rzÈdowych majÈcych na celu aktywizacjÚ
sektora mieszkaniowego na rzecz zwiÚkszonej roli oddziaïywania zmiennych makroekonomicznych, wĂród których szczególnÈ
rolÚ odgrywajÈ czynniki ksztaïtujÈce zdolnoĂÊ kredytowÈ gospodarstw domowych.
ZdolnoĂÊ kredytowa jest zaleĝna od wielu
determinant, takich jak: dochód, okres
kredytowania, waluta kredytu, stopa procentowa czy liczba czïonków stanowiÈcych gospodarstwo domowe. OczywiĂcie
najwaĝniejszy jest dochód kredytobiorcy.
¥rednie wynagrodzenia wblatach 2005–2013
wzrosïy ob53,5%, natomiast inflacja wbtym
okresie wyniosïa 45,45%, co Ăwiadczy, ĝe
realny dochód wzrósï ob okoïo 8%. Zatem
wbujÚciu teoretycznym zdolnoĂÊ kredytowa
powinna wzrosnÈÊ (www.bankier.pl). Tak
siÚ niestety nie staïo, poniewaĝ wb okresie
12.2007–12.2013 zdolnoĂÊ kredytowa spadïa ob15% (rysunekb1), czyli realny wzrost

wynagrodzeñ nie spowodowaï wzrostu zdolnoĂci kredytowej kupujÈcych mieszkania.
Istotnym czynnikiem decydujÈcym ob zdolnoĂci kredytowej jest równieĝ oprocentowanie kredytu. Zaleĝy ono od wskaěnika
WIBOR 3M dla kredytu wb PLN (obecnie
wbrzadkich przypadkach od jego odpowiednika np. EURIBOR 3M dla waluty euro).
Wskaěnik ten jest pochodny wzglÚdem
stopy inflacji. Wblatach 2005–2012 WIBOR
3M wynosiï ok. 5%, uzyskujÈc rekordowÈ
wartoĂÊ 6,41% wb roku 2008, wb którym na
Ăwiecie trwaï juĝ kryzys, powoli docierajÈc do Polski. W roku 2013 WIBOR 3M
spadï ob 76% wb stosunku do roku 2012.
Obecnie jego wartoĂÊ na poziomie 1,7%
jest najniĝsza wb historii (www.bankier.
pl). Wedïug danych firmy Home Broker
(rysunek 1) indeks zdolnoĂci kredytowej
dla 3-osobowej rodziny zbdochodem netto
na poziomie 5000 zï wzrósï wb okresie od
grudnia 2012b do kwietnia 2014 ob 10,6%.
Zatem przeciÚtna badana rodzina mogïa
otrzymaÊ Ărednio 387 000 zï kredytu
wb kwietniu 2014 roku zamiast 350 000 zï,
moĝliwego do wziÚcia kredytu wb grudniu
2012 roku.
Wzrost zdolnoĂci kredytowej powoduje
wzrost popytu, ab wb konsekwencji wzrost
cen nieruchomoĂci. Powyĝsza zaleĝnoĂÊ
ekonomiczna uwidacznia siÚ czÚĂciowo na
wykresach szeregów czasowych (rysunekb1),
wbkontekĂcie których rodzÈ siÚ nastÚpujÈce
pytania: czy zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy poziomem
cen na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych ibĂredniÈ zdolnoĂciÈ kredytowÈ wbPol-

Rysunek 1. Poziom cen nieruchomoĂci na tle przeciÚtnej zdolnoĂci kredytowej

½ródïo: www.egospodarka.pl, Rynek mieszkaniowy 2013 (29.12.2012).
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sce ma charakter dïugookresowy? oraz Jaka
jest rzeczywista siïa tej zaleĝnoĂci?
Na powyĝsze pytania autor spróbuje
udzieliÊ odpowiedzi, opierajÈc siÚ na analizie kointegracji przeprowadzonej wbramach
procedury Engle-Grangera ibJohansena.

2. Poziom cen nieruchomoĂci
na tlebprzeciÚtnej zdolnoĂci
kredytowej
Lata od 2008 do 2012 uwaĝane sÈ za
okres kryzysowy wb gospodarce zarówno
polskiej, jak ib Ăwiatowej. Na rysunkub 1
przestawiono, wbjakim tempie spadaïa zdolnoĂÊ kredytowa konsumentów ibjaki miaïo
to wpïyw na ceny nieruchomoĂci wbPolsce.
Jak widaÊ, wiele tendencji widocznych na
rynku byïo zwiÈzanych zb dziaïaniami banków ibinstytucji rzÈdowych.
Obserwowana wb latach 2008–2012
korekta cen mieszkañ postÚpowaïa wb róĝnych okresach ze zmiennÈ dynamikÈ.
Wbokresie od stycznia 2008 roku do poïowy
2009 roku ceny mieszkañ szybko spadaïy.
PrzyczynÈ tego byïa ograniczona akcja kredytowa spowodowana podniesieniem przez
banki marĝ kredytowych, spadkiem zdolnoĂci kredytowej konsumentów, wzrostem
liczby negatywnych decyzji, abprzede wszystkim ograniczeniem kredytów walutowych
zwïaszcza wb CHF. Wb kolejnych miesiÈcach na rynek kredytów stopniowo zaczÚïy
oddziaïywaÊ obniĝki stóp procentowych, co
zmniejszaïo koszt finansowania. Znaczenie
miaïo teĝ podniesienie limitów cenowych,
kwalifikujÈcych nawet stosunkowo drogie
mieszkania do programu dopïat wb programie Rodzina na swoim. Wb latach 2010
ib 2011 nastÈpiïa stabilizacja cen nieruchomoĂci mieszkaniowych pomimo dynamicznie rosnÈcej ich podaĝy na rynku pierwotnym, spowodowana gïównie liberalizacjÈ
polityki kredytowej banków komercyjnych.
Niestety na poczÈtku 2011 roku pojawiïy
siÚ podwyĝki stóp procentowych ib dodatkowo nadzór bankowy zaostrzyï wymagania
dotyczÈce dostÚpnoĂci kredytów. Wedïug
nowych regulacji Komisji Nadzoru Finansowego wysokoĂÊ rat kredytowych nie
mogïa przekroczyÊ 50% dochodów netto
dla osób zarabiajÈcych poniĝej Ăredniej
krajowej ib 65% dochodów dla pozostaïej
grupy. KonsekwencjÈ tego byï stopniowy
spadek siïy nabywczej na rynku nieruchomoĂci. Ograniczeniem dla nabywców byïo
teĝ zmniejszenie od sierpnia 2011 roku
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dostÚpnoĂci programu Rodzina na swoim.
Od tego momentu okreĂlenie wbwiÚkszoĂci
miast znacznie niĝszych limitów cen kwalifikujÈcych mieszkania do dopïat wbprogramie
zwiÚkszyïo przecenÚ ibkonkurencjÚ miÚdzy
podaĝowÈ stronÈ rynku. Na poczÈtku 2012
roku wprowadzono wb ĝycie przepisy znowelizowanej rekomendacji „S”, co ograniczyïo kilka miesiÚcy póěniej popyt na nieruchomoĂci mieszkaniowe. Nowe przepisy
utrudniïy dostÚp do kredytów hipotecznych
wb walutach zagranicznych, ab takĝe zmieniïy sposób liczenia przez banki zdolnoĂci
kredytowej. Od tej chwili, niezaleĝnie od
terminu, na jaki kredyt hipoteczny miaï
byÊ udzielony, banki okreĂlaïy zdolnoĂÊ
kredytowÈ tak, jakby byï on zaciÈgany na
25 lat. Wprowadzone przepisy spowodowaïy spadek indeksu cen mieszkañ. Moĝna
stwierdziÊ, ĝe sytuacja na rynku kredytowym miaïa bardzo istotny wpïyw na dynamikÚ zmian cen na rynku nieruchomoĂci.
Wb okresie piÚcioletniej przeceny mieszkañ widaÊ momenty jej nasilenia, zwïaszcza kiedy znacznie spadaïa dostÚpnoĂÊ
do finansowania hipotecznego. Od koñca
roku 2012 do dziĂ zdolnoĂÊ kredytowa
ib ceny nieruchomoĂci rosnÈ, co widaÊ na
rysunku 2.

3. Metoda badawcza
StosujÈc procedurÚ Engle’a-Grangera,
mamy moĝliwoĂÊ „nakreĂlenia” obrazu
kointegracji zgodnego zbzaïoĝonÈ na wstÚpie teoriÈ ekonomicznÈ (Charemza, 1997).
Procedura ta ukazuje badanÈ zaleĝnoĂÊ
wbpostaci jednego równania regresji
ln Yt = ơ · ln Xt + c + ƭt ,
które wyraĝa tzw. dïugookresowÈ relacjÚ
równowagi pomiÚdzy zmiennymi X ib Y.
Zaprezentowany wb czÚĂci empirycznej
model jest wb pierwszej czÚĂci przykïadem
zastosowania procedury Engle’a-Grangera
wb modelowaniu kointegracji, które skïada siÚ zb nastÚpujÈcych etapów (Enders,
2003):
1. Zdefiniowanie zmiennych (jako zaleĝnÈ
ibniezaleĝnÈ na podstawie teorii ekonomicznej).
2. Badanie stacjonarnoĂci zmiennych Xt
ibYt, dla których zbudowana jest relacja:
ln Yt = ơ · ln Xt + c + ƭt (obie zmienne
sÈ zintegrowane wb stopniu pierwszym
wbnajczÚĂciej spotykanym przypadku).

Studia i Materiaïy 2/2016 (22), cz. 2

3. Oszacowanie relacji ln Yt = ơ · ln Xt + c + ƭt
metodÈ najmniejszych kwadratów.
4. OkreĂlenie stacjonarnoĂci wektora reszt
et na poziomach dla powstaïej wczeĂniej
relacji. StacjonarnoĂÊ et wskazuje na istnienie wektora kointegracji, który opisuje dïugookresowÈ zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy
zmiennymi Xt ibYt. PoprawnoĂÊ zwiÈzku
ln Yt = ơ · ln Xt + c + ƭt stwarza moĝliwoĂÊ budowy krótkookresowego modelu
zb mechanizmem korekty bïÚdem ECM
obpostaci: Ƌ ln Yt = Ơ · Ƌ ln Xt – Ƣ · ƭt – 1+ c
Podstawy metodologiczne procedury
Engle’a-Grangera ograniczajÈ badacza do
moĝliwoĂci okreĂlenia co najwyĝej jednego
wektora kointegracji (Gajda, 2004). Wyznaczony wb ten sposób wektor kointegrujÈcy
moĝe okazaÊ siÚ tylko jednym zbmoĝliwych
takich wektorów.

4. Badanie zaleĝnoĂci poziomu
cen nieruchomoĂci od zdolnoĂci
kredytowej
Przedstawione na rysunku 2 dane to
szeregi czasowe, które od roku 2009 majÈ
czÚstotliwoĂÊ miesiÚcznÈ. Indeksy cen nieruchomoĂci (ICNt1) oraz zdolnoĂci kredytowej (IZKt2) zostaïy opracowane przez
Lion’s Bank na podstawie danych zb banków udzielajÈcych kredytów hipotecznych
oraz spóïek Home Broker ibOpen Finance.
WartoĂci indeksów dla poczÈtkowego
zakresu próby (szczególnie ostatnie miesiÈce roku 2008) majÈ charakter poglÈdowy ze wzglÚdu na nieregularnÈ czÚstotliwoĂÊ.
Rysunek 2. Indeksy cen nieruchomoĂci oraz zdolnoĂci kredytowej wblatach 2008–2014

WstÚpna ocena wykresu wbokresie wrzesieñ 2008–kwiecieñ 2014 pozwala dostrzec
znacznÈ rozbieĝnoĂÊ badanych indeksów
wbokresie ogólnoĂwiatowego kryzysu ibjednoczeĂnie wspólnÈ trajektoriÚ szeregów
czasowych dla okresu wrzesieñ 2008–kwiecieñ 2014. WytrÈcenie ukïadu zbrównowagi
wb latach 2008–2010 byïo na tyle silne, ĝe
spowodowaïo zupeïne odwrócenie kierunku zaleĝnoĂci opartej na teorii ekonomicznej pomiÚdzy ICNt ab IZKt. Od ostatnich miesiÚcy roku 2010 do chwili bieĝÈcej
zaobserwowaÊ moĝna wystÚpowanie dodatniej zaleĝnoĂci pomiÚdzy badanymi zmiennymi. Wykres szeregów czasowych sugeruje
zaleĝnoĂÊ zb opóěnieniem, co wydaje siÚ
uzasadnione wb kontekĂcie specyfiki testowanej zaleĝnoĂci.
Ze wzglÚdu na wspomnianÈ wczeĂniej
nieregularnÈ czÚstotliwoĂÊ badanych indeksów wb poczÈtkowym zakresie próby poïÈczonÈ zb zaïamaniem rynku nieruchomoĂci
wb okresie globalnego kryzysu wb badaniu
autor skoncentruje siÚ na przedziale czasu
od wrzeĂnia 2010 do kwietnia 2014.
4.1. Badanie stacjonarnoĂci szeregów
czasowych ICNt ibIZKt
Badanie stopnia integracji szeregów czasowych zostaïo przeprowadzone na podstawie testu Dickey-Fullera oraz pomocniczo
funkcji autokorelacji (Majsterek, 2014)
wbprogramie Eviews. Oba szeregi wykazujÈ
niestacjonarnoĂÊ na poziomach ib sÈ zintegrowane wbstopniu pierwszym.
Szereg czasowy indeksu cen nieruchomoĂci ICNt jest niestacjonarny na pozioRysunek 3. Szereg czasowy ICN wb okresie
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Tabela 1. Test ADF na poziomach dla szeregu ICNt wbokresie wrzesieñ 2010–kwiecieñ 2014

ADF Test Statistic

1% CriticalbValue*

–3.5930

b

–1.537272

5% Critical Value

–2.9320

b

10% Critical Value

–2.6039

* MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of abunit root.
½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.
Tabela 2. Test ADF na I róĝnicach dla szeregu ICNt wbokresie wrzesieñ 2010–kwiecieñ 2014

ADF Test Statistic

–4.040223

1% Critical Value*

–3.5973

b

5% Critical Value

–2.9339

b

10% Critical Value

–2.6048

* MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of abunit root.
½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.

mach. ¥wiadczy ob tym wartoĂÊ rozszerzonego testu Dickey-Fullera ADF (–1,5372),
która przekracza znacznie stablicowane
wartoĂci krytyczne dla przyjÚtych poziomów istotnoĂci (tabela 1).
Szereg czasowy ICNt naleĝy uznaÊ za zintegrowany wb stopniu pierwszym, poniewaĝ
wartoĂÊ testu ADF (-4,0402) jest wyraěnie
mniejsza od wartoĂci krytycznych (tabela
2). Do identycznych wniosków prowadzi
równieĝ analiza funkcji autokorelacji dla
poziomów ib pierwszych róĝnic badanego
szeregu czasowego. Dla poziomów szeregu
ICNt funkcja autokorelacji przybiera ksztaït
sinusoidalny, natomiast dla pierwszych przyrostów jest to funkcja wyraěnie gasnÈca.
Szereg czasowy zïoĝony zbindeksów zdolnoĂci kredytowej IZK charakteryzuje siÚ
podobnym przebiegiem wbczasie do szeregu
ICN wb badanym okresie. Badanie stopnia
zintegrowania zostaïo przeprowadzone
poniĝej wboparciu obanalogicznÈ metodykÚ.
Badanie przeprowadzone dla poziomów szeregu IZKt potwierdza jego niestacjonarnoĂÊ. WartoĂÊ testu ADF (–1,4753)
nie pozwala odrzuciÊ hipotezy zerowej

Rysunek 4. Szereg czasowy IZK wbokresie wrzesieñ 2010–kwiecieñ 2014
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½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.

obwystÚpowaniu pierwiastka jednostkowego
(tabela 3).
Szereg czasowy IZKt takĝe naleĝy uznaÊ
za zintegrowany wb stopniu pierwszym
wbanalizowanym okresie na podstawie rozszerzonego testu Dickey-Fullera (tabelab4).

Tabela 3. Test ADF na poziomach dla szeregu IZKt wbokresie wrzesieñ 2010–kwiecieñ 2014

ADF Test Statistic

1% Critical Value*

–3.5930

b

–1.475296

5% Critical Value

–2.9320

b

10% Critical Value

–2.6039

* MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of abunit root.b
½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews
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Tabela 4. Test ADF na I róĝnicach dla szeregu IZKt wbokresie wrzesieñ 2010–kwiecieñ 2014

ADF Test Statistic

1% Critical Value*

–3.5973

b

–5.162493

5% Critical Value

–2.9339

b

10% Critical Value

–2.6048

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of abunit root.b
½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.

Zintegrowanie obu szeregów wb stopniu
pierwszym wb kontekĂcie przywoïanego
wczeĂniej wykresu ib teorii ekonomicznej
skïoniïa autora do weryfikacji tezy obistnieniu relacji kointegrujÈcej. Dalsza analiza
zostanie oparta nabprocedurze poszukiwania relacji dïugookresowej wedïug podejĂcia Engle’a-Grangera ibJohansena.
4.2. Budowa relacji dïugookresowej
pomiÚdzy zmiennymi ICNt ibIZKt
Estymacja modelu podejrzanego obopisywanie równowagi dïugookresowej zostaïa
przeprowadzona wb programie Eviews. Ze
wzglÚdu na specyfikÚ danych zmienna
egzogeniczna zostaïa opóěniona wbczasie.
Rysunek 5. Indeks cen nieruchomoĂci oraz indeks
zdolnoĂci kredytowej opóěniony ob1 miesiÈc

parametrów modelu itd.). Wydaje siÚ, ĝe
oczekiwanie jednoczesnego oddziaïywania
zmian indeksu zdolnoĂci kredytowej IZKt
na indeks cen nieruchomoĂci ICNt jest
maïo realistyczne. Rynek nieruchomoĂci
wymaga czasu, aby zareagowaÊ na zmiany
dotyczÈce jego strony popytowej. Indeks
zdolnoĂci kredytowej jest niepodwaĝalnie
istotnym czynnikiem kreujÈcym popyt na
mieszkania, jednak jego oddziaïywanie
zostaje „odczytane przez rynek” ze Ărednio
1-miesiÚcznym opóěnieniem. Jest to doĂÊ
szybka reakcja, ale jednak zbopóěnieniem.
Zbudowany model (tabela 5) wyróĝnia
siÚ doĂÊ wysokim dopasowaniem do danych
empirycznych. RelacjÚ potencjalnie opisujÈcÈ zaleĝnoĂÊ dïugookresowÈ moĝna zapisaÊ jako:
ICNt = 0,667 IZKt – 1 + 35,931 – 0,173 t .
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½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.

Na etapie testowania róĝnych postaci
modelu relacji dïugookresowej okazaïo
siÚ, ĝe optymalnym opóěnieniem dla
zmiennej IZKt jest 1 miesiÈc. Oznacza to,
ĝe po 1bmiesiÈcu od zmiany wartoĂci IZKt
ujawnia siÚ efekt odpowiedniej korekty
wartoĂci ICNt. Modele budowane dla
opóěnieñ zarówno wiÚkszych wykazywaïy
gorsze wïasnoĂci statystyczne (mniejsze
dopasowanie do danych empirycznych,
mniejsze wartoĂci statystyki t-Studenta dla
Wydziaï ZarzÈdzania UW

Wzrost indeksu zdolnoĂci kredytowej
IZKt objeden punkt procentowy wbokresie
minionym t-1 (tj. miesiÈc wczeĂniej) powoduje zatem przeciÚtnie wzrost indeksu cen
nieruchomoĂci ICNt ob 0,667 punktu procentowego przy zaïoĝeniu ceteris paribus.
Zbudowany model (tabela 5) wyróĝnia siÚ
doĂÊ wysokim dopasowaniem do danych
empirycznych. Na podstawie wskazania
skorygowanego wspóïczynnika determinacji (Adjusted R-squared = 0.81) moĝna
stwierdziÊ, ĝe ponad 81% zmiennoĂci
indeksu cen nieruchomoĂci (ICNt) zostaïo
wyjaĂnione zmiennoĂciÈ indeksu zdolnoĂci
kredytowej (IZKt) ib zmiennÈ obrazujÈcÈ
trend deterministyczny (Borkowski, 2007).
Kolejnym etapem badania stanie siÚ
weryfikacja zbudowanej wczeĂniej relacji
dïugookresowej za pomocÈ testu stacjonarnoĂci zakïóceñ. Zgodnie zb teoriÈ testowania kointegracji wb ramach procedury
Engle’a-Grangera poprawna relacja dïugookresowa powinna generowaÊ stacjonarne
na poziomach skïadniki resztowe (Maddala,
2006). Jest to dowodem istnienia liniowej
kombinacji zmiennych niestacjonarnych na
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Tabela 5. Relacja dïugookresowa IZKt ibICNt wbokresie wrzesieñ 2010–kwiecieñ 2014

Dependent Variable: ICN
Method: LeastSquares
Date: 05/10/16 Time: 14:44
Sample: 2010M09 2014M04
Included observations: 44
Variable
IZK(–1)
C
T
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squaredresid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient
0.667301
35.93121
–0.172769
0.823165
0.814538
2.060626
174.0934
–92.69215
95.42699
0.000000

Std. Error
t-Statistic
0.072611
9.190123
6.285064
5.716919
0.025951
–6.657564
bbbbMean dependent var
bbbbS.D. dependent var
bbbbAkaike info criterion
bbbbSchwarz criterion
bbbbHannan–Quinn criter.
bbbbDurbin–Watson stat

Prob.bb
0.0000
0.0000
0.0000
81.80936
4.784893
4.349643
4.471292
4.394756
0.602274

½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.

poziomach, które reprezentuje wektor kointegrujÈcy zgodny zbteoriÈ ekonomicznÈ.
4.3. Badanie stacjonarnoĂci skïadnika
resztowego relacji dïugookresowej
Badanie stopnia integracji zakïóceñ
powstaïych dla relacji podejrzanej obdïugookresowoĂÊ wykonano za pomocÈ rozszerzonego testu pierwiastka jednostkowego
Dickey-Fullera oraz funkcji autokorelacji.
Weryfikacja stacjonarnoĂci szeregu skïadnika resztowego na poziomach jest szczególnie istotnym punktem caïej procedury
Engle’a-Grangera, poniewaĝ pozwala
rozstrzygnÈÊ kwestiÚ istnienia relacji dïugookresowej (Syczewska, 1999). W przy-

padku stwierdzenia niestacjonarnoĂci reszt
modelu relacji dïugookresowej okazuje siÚ
ona caïkowicie nieprawdziwa.
Tabela 6 wskazuje na stacjonarnoĂÊ
zakïóceñ generowanych przez zbudowany
model. Moĝna zatem potwierdziÊ tezÚ, ĝe
zwiÈzek pomiÚdzy indeksem zdolnoĂci kredytowej IZKt oraz indeksem cen nieruchomoĂci ICNt jest wbistocie zaleĝnoĂciÈ dïugookresowÈ. Zmienne poddane badaniu ICNt
ibIZKt sÈ skointegrowane, czyli pomimo iĝ
mogÈ podlegaÊ krótkookresowym fluktuacjom, to jednak pozostajÈ równieĝ wbstanie dïugookresowej równowagi ibporuszajÈ
siÚ po wspólnych trajektoriach dïugookresowych. W tej sytuacji parametr modelu

Tabela 6. Test ADF na poziomach dla skïadnika resztowego relacji dïugookresowej

Null Hypothesis: RESZTY has abunit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag = 9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test criticalvalues:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic
–2.706089
–2.619851
–1.948686
–1.612036

bbProb.*
b0.0080

* MacKinnon (1996) one-sided p-values.
½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.
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dïugookresowego równy 0.667 moĝna interpretowaÊ jako elastycznoĂÊ dïugookresowÈ
(tabela 5). AlternatywÈ procedury Engle’a-Grangera dla modelowania niestacjonarnych szeregów czasowych sÈ modele VAR
wraz zbtestem kointegracji Johansena.

zbteoriÈ ekonomicznÈ. Na uwagÚ zasïuguje
bardzo silny wpïyw indeksu zmian cen nieruchomoĂci ICN zb poprzedniego miesiÈca
na swojÈ wartoĂÊ bieĝÈcÈ.
Zapis analityczny zbudowanego modelu
VAR przedstawia siÚ nastÚpujÈco:

4.4. Budowa modelu VAR pomiÚdzy
zmiennymi ICNt ibIZKt
Model VAR zostaï zbudowany dla 1
opóěnienia. Testowanie wyĝszych opóěnieñ
wykazaïo caïkowity brak istotnoĂci statystycznej wspóïczynników przy zmiennych
opóěnionych ob wiÚcej niĝ 1 okres pomiarowy. Podobnie nieistotna statystycznie
okazaïa siÚ wartoĂÊ staïa ib trend. Oszacowania parametrów modelu VAR sÈ zgodne

ICNt = 0,827 * ICN(t – 1) + 0,175 * IZK(t – 1)
IZKt = 0,017 * ICN(t – 1) + 0,982 * IZK(t – 1)
Pierwsze równanie modelu VAR jest
zgodne zbzaïoĝeniami teorii ekonomicznej
(tj. ICN zaleĝy od zmian cen nieruchomoĂci
oraz od zmian zdolnoĂci kredytowej IZK
wb poprzednim miesiÈcu). Równanie drugie natomiast wydaje siÚ sprzeczne zbteoriÈ

Tabela 7. Model VAR dla zmiennych ICNt ibIZKt

Vector Autoregression Estimates
Date: 05/10/16 Time: 10:53
Sample: 2010M09 2014M04
Included observations: 44
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
ICN
b0.826582
b(0.04075)
[20.2853]
IZK(-1)
b0.175419
b(0.04176)
[4.20050]
bR-squared
b0.962724
bAdj. R-squared
b0.961837
bSum sq. resids
b36.69769
bS.E. equation
b0.934748
bF-statistic
b1084.740
bLog likelihood
–58.44083
bAkaike AIC
b2.747310
bSchwarz SC
b2.828410
bMean dependent
b81.80936
bS.D. dependent
b4.784893
bDeterminant resid covariance (dof adj.)
bDeterminant residcovariance
bLog likelihood
bAkaikeinformationcriterion
bSchwarz criterion
ICN(-1)

IZK
b0.017442
b(0.08914)
[0.19567]
b0.982276
b(0.09136)
[10.7519]
b0.808747
b0.804193
b175.6247
b2.044881
b177.6042
–92.88481
b4.312946
b4.394045
b80.04843
b4.621194
b3.618250
b3.296794
–151.1115
b7.050523
b7.212722

½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.
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ekonomicznÈ. Badane zmienne sÈ niestecjonarne na poziomach, ale zintegrowane
na pierwszych róĝnicach, stÈd zbudowano
równieĝ model VEC dla opóěnieñ odb –1
dob1. Model VEC posiada interpretowalne
parametry dostosowania, jednak wb wielu
przypadkach doĂÊ duĝe bïÚdy standardowe
oszacowañ elastycznoĂci krótkookresowych. Górna czÚĂÊ tabeli 8 pozwala odczytaÊ skalar kointegracji ob wartoĂci 1.014.
Warto zaznaczyÊ, ĝe wartoĂÊ 1.014 posiada
bardzo maïy bïÈd standardowy oszacowania 0.0098, ab wb konsekwencji bezwzglÚdnie wysokÈ statystykÚ t-Studenta –103.453.

Na tej podstawie moĝna stwierdziÊ, ĝe
oszacowanie dïugookresowej zaleĝnoĂci
pomiÚdzy ICN oraz IZK jest tu istotne
statystycznie.
Dodatkowo testowanie liczby wektorów
kointegracji zostaïo przeprowadzone na
podstawie testu Johansena (Kusideï, 2000):
Z danych zawartych w tabeli 9 wynika,
ĝe wystÚpuje tylko jeden wektor kointegracji, ab wiÚc wb dïugim okresie poprawna
jest wyïÈcznie relacja zgodna zbteoriÈ ekonomicznÈ. W programie Eviews zostaïa
oszacowana wartoĂÊ parametru relacji dïugookresowej ob wartoĂci 1,014 (tabelab 8).

Tabela 8. Model VEC dla zmiennych ICNt ibIZKt

CointegratingEq:
ICN(–1)
IZK(–1)

Error Correction:
CointEq1

D(ICN(–1))

D(IZK(–1))

bR–squared
bAdj. R-squared
bSum sq. resids
bS.E. equation
bF-statistic
bLog likelihood
bAkaike AIC
bSchwarz SC
bMean dependent
bS.D. dependent
bDeterminant ResidualCovariance
bLog Likelihood
bAkaike Information Criteria
bSchwarz Criteria

CointEq1
1.000000
–1.014261
(0.00980)
(–103.453)
D(ICN)
–0.175698
(0.04661)
(–3.76943)
0.195882
(0.13057)
(1.50015)
–0.059036
(0.08124)
(–0.72672)
0.346156
0.314261
34.22215
0.913612
10.85304
–56.90433
2.722924
2.844573
–0.184395
1.103271

b

D(IZK)
–0.033616
(0.10461)
(–0.32136)
–0.136484
(0.29304)
(–0.46575)
–0.144421
(0.18231)
(–0.79216)
0.019215
–0.028628
172.3617
2.050352
0.401632
–92.47221
4.339646
4.461295
0.034209
2.021619
3.013970
–149.1383
7.142649
7.467047

½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.
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Tabela 9. Test kointegracji Johansena dla zmiennych ICNt ibIZKt

Date: 05/10/16 Time: 16:03
Sample: 2010M09 2014M04
Included observations: 44
Trend assumption: No deterministic trend
Series: ICN IZKb
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized

Trace

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

b0.257429

b13.09698

b12.32090

b0.0370

At most 1

b2.22E-05

b0.000975

b4.129906

b0.9814

Trace test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level
*
**

denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews.

Jest to wynik przekraczajÈcy oszacowanie
wartoĂci wspóïczynnika relacji dïugookresowej otrzymanego na podstawie procedury
Engle-Grangera. Znak wspóïczynnika jest
jednak poprawny zbpunktu widzenia zaleĝnoĂci rynkowych wbobu procedurach.

5. Podsumowanie
1. Dla badanego okresu od wrzeĂnia
2010b do kwietnia 2014 moĝna potwierdziÊ tezÚ obwystÚpowaniu zwiÈzku kointegracji dla indeksu cen nieruchomoĂci
(ICNt) oraz indeksu zdolnoĂci kredytowej (IZKt) na podstawie podejĂcia
Engle-Grangera ibJohansena.
2. ZaleĝnoĂÊ obu indeksów wystÚpuje
zbuzasadnionym ekonomicznie opóěnieniem. W przypadku badanego rynku nieruchomoĂci okazaïo siÚ, ĝe musi minÈÊ
miesiÈc, aby zmiana dostÚpnoĂci kredytów spowodowaïa korektÚ cen.
3. Model VAR ib zwiÈzana zb nim procedura Johansena pozwoliïy okreĂliÊ elastycznoĂÊ dïugookresowÈ równÈ 1.014.
Oznacza to, ĝe wzrost indeksu zdolnoĂci
kredytowej ob jeden punkt procentowy
wywoïuje Ărednio wzrost indeksu cen
nieruchomoĂci ICNt ob1.014 punktu procentowego zbopóěnieniem miesiÈca.
Zatem jeĂli moĝna wierzyÊ szacunkom,
to elastycznoĂÊ dïugookresowa ob wartoĂci
ponad 1 moĝe wskazywaÊ na proces sprzyjajÈcy tworzeniu siÚ baniek spekulacyjnych
Wydziaï ZarzÈdzania UW

na rynku nieruchomoĂci (indeks cen roĂnie
szybciej niĝ indeks zdolnoĂci kredytowej).
Z drugiej strony wspóïczynnik elastycznoĂci
dïugookresowej dla procedury Engle-Grangera jest mniejszy od jednoĂci. Procedura
Johansena oparta na modelowaniu autowektorowym uznawana jest za narzÚdzie
bardziej wiarygodne wbbadaniach empirycznych (Welfe, 2009).
Przypisy
1 ICNt – publikowany co miesiÈc przez Home
Broker ib Open Finance indeks cen mieszkañ
powstajÈcy na podstawieb transakcji wb 16 miastach (Biaïymstoku, Zielonej Górze, Bielsku-Biaïej, Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie,
Lublinie, Gdañsku, Gdyni, Olsztynie, Katowicach, odzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocïawiu
ib Warszawie). Indeks obliczany jest zgodnie ze
wzorem:
l
Indeks = C 1 c l 1 m + C 2 c l 2 m + C 3 c 3 m + C 4 c l 4 m +
St
St
St
St
+ f + C 16 c l 16 m
St
gdzie:
l1, l2, l3, l4, …, l16 – iloĂÊ transakcji wykonanych
wbkaĝdym zbmiast,
St – suma transakcji dokonanych we wszystkich
miastach,
C1, C2, C3, C4, …,C16 – ceny jednego metra kwadratowego mieszkania wb poszczególnych miastach, obliczone zgodnie ze wzorem:
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Cena = (m1 · 0,5) + (m2 · 0,3) + (m3 · 0,2)

2

gdzie:
m1 to mediana wartoĂci jednego metra kwadratowego wbostatnim miesiÈcu kalendarzowym,
m2 to mediana wartoĂci jednego metra kwadratowego wbmiesiÈcu (m1 – 1),
m3 to mediana ceny metra kwadratowego wbmiesiÈcu (m1 – 2).
IZKt – indeks zbudowany na podstawiebdanych
zawierajÈcychbmediany zdolnoĂci kredytowej dla
rodziny modelu 2 + 1 zbdochodem na poziomie
5 tys. zï netto gromadzone przez Lion’s House.
Kredyt na 30 lat, zakup nieruchomoĂci wb mieĂcie obliczbie ludnoĂci 150 tys.
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