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Előszó
Ezt a jegyzetet a TÁMOP-4.1.2. A/1/1-11/1 támogatta. A jegyzetet gazdasági
agrármérnök és vidékfejlesztési agrármérnök mesterhallgatók képzésében kívánjuk
felhasználni, ezért különösen a gyakorlati részben az adatbázisok és a témák megválasztásánál
figyelembe vesszük ezt a tényt. Az elemzéseknél így a mezőgazdasági folyamatokhoz, mind a
vidékfejlesztési témákhoz szorosabban, vagy lazábban kapcsolódó feladatokat, modelleket
mutatunk be.
Feltételezzük, hogy a jegyzetet használók alapvető statisztikai és valószínűség
számítási ismeretekkel már rendelkeznek, de a 2. és 3. fejezetben áttekintjük ezeket az
ismereteket megfelelő forrásjegyzékkel ellátva, hogy azok, akik gyengébb módszertani
alapokkal rendelkeznek, felzárkózhassanak.
Sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen szoftveres támogatást válasszunk a
különböző problémák megoldásakor, bemutatásakor. Felmerült az Excel, mint az egyik
legnépszerűbb táblázatkezelő program, az SPSS statisztikai programcsomag, és az R platform
is. Választásunk végül a GRETL ökonometriai programcsomagra esett, mert ingyenessége
mellett egyszerűen és hatékonyan lehet vele az egyszerűbb statisztikai elemzésektől az
összetett idősor vizsgálatokig bármilyen problémát megoldani.

1

Az ökonometria története, célja, gazdaságelméleti, matematikai és
valószínűség számítási háttere.

Equation Chapter 1 Section 1
1.1 Az ökonometria fogalma, célja, rövid történeti áttekintés
Az ökonometriát a különböző források különbözőképpen definiálják. A tudomány
elnevezése a görög „oikonómia” (közgazdaság) és „metria” (mérés) szavakból származik;
Ragnar Frisch (1895-1973) és Joseph Schumpeter (1883-1950) használta elsőként ezt a
kifejezést az 1930-as években, bár a tudomány gyökerei sokak szerint egészen a 17.
században élt Sir William Pettyig (1623-1687) nyúlnak vissza.

Ragnar Frisch

Joseph Schumpeter

Ragnar Frisch az egyik alapító tagja volt az Ökonometriai Társaságnak (1930 dec. 29.
USA, Cleveland), és az első szerkesztője az Econometrica folyóiratnak.
Az ökonometria definíciója az Ökonometriai Társaság alapító okiratának 1. részében
leírt feladatkörébe bele van foglalva, mely szerint: „Az Ökonometriai Társaság egy
nemzetközi társaság a közgazdasági elmélet előrehaladásáért a statisztika és a matematika
területén… Fő célja, hogy támogassa azokat a tanulmányokat/vizsgálatokat, amelyek célja az
ökonómiai problémák megközelítése elméleti és empirikus kvantitatív módszerek
egyesítésével…” Azonban számos aspektusa van az ökonómia kvantitatív megközelítésének
és ezek közül egyiket sem szabad összetéveszteni az ökonometriával. Így, az ökonometria
semmiképpen nem ugyanaz, mint a gazdaságstatisztika. Azzal sem azonos, amit mi úgy
nevezünk, hogy ökonómiai elmélet, habár az ökonómiai elmélet jelentős része határozottan
kvantitatív jelleggel bír. Az ökonometriát nem lehet a közgazdaságtan matematikai
alkalmazásával szinonimaként említeni. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindhárom említett
nézőpont, a statisztikai, a közgazdaságtani elmeléti és a matematikai, szükségesek, de nem
elégséges feltételek önmagukban a modern gazdasági élet kvantitatív vonatkozásainak valódi
megértéséhez. Ez mindhármat egyesíti. És ez annak az egyesítése/egységesítése, amiből az
ökonometria áll (R. Frisch, 1933).
A fenti definíció ma is érvényes, habár néhány kifejezés/fogalom továbbfejlődött az
eltelt években. Az ökonometria az ökonómiai modellek, a matematikai statisztika és a
gazdasági adatok egységesített tudománya. Az ökonometria területén belül vannak alegységek
és specializációk. Az ökonometria elmélete vonatkozik az eszközök és módszerek
kifejlesztésére és az ökonometriai módszerek tulajdonságainak tanulmányozására. Az
alkalmazott ökonometria egy olyan fogalom, ami leírja a kvantitatív ökonómiai modellek
kifejlesztését és az ökonometriai módszerek az alkalmazását azon modelleknél, amelyekhez
gazdasági adatok szükségesek.” (B.E. Hansen, 2000)
Természetesen az évek során egyéb megfogalmazásokkal is találkozhattunk.

A matematikai közgazdasági modellek empirikus támogatása a gazdasági adatok
matematikai statisztikai alkalmazások segítségével történő elemzésével, valamint számszerű
becslésekkel (Samuelson et al., 1954)
Az ökonometria egyesíti a matematikai közgazdaságtant, gazdasági statisztikát és
statisztikai következtetéseket:
 a közgazdaságtani elméletek kifejezése matematikai formában
 a gazdasági adatok gyűjtése és feldolgozása
 a matematikai egyenletek ellenőrzése statisztikai következtetés technikákkal
(Thomas, 1996)
A későbbiekben az alábbi megfogalmazást fogadjuk el, ami az előzőek szintézisének
tekinthető:
Az ökonometria a közgazdaságtan – azon belül is a matematikai közgazdaságtan –
önálló tudománnyá fejlődött részterülete, amelynek célja a gazdasági jelenségek matematikai
jellegű elemzése, továbbá a közgazdasági elméletek és modellek tapasztalati adatok alapján
történő igazolása, illetve megcáfolása. Eszközeit elsősorban a matematika, azon belül is
főként a valószínűség-számítás, továbbá a statisztika eszköztárából meríti.
A következtető (matematikai) statisztika egyes részterületei, így a regresszió számítás
és az idősorelemzés képezik az ökonometria tulajdonképpeni alapjait.
1.2

Matematikai és valószínűség számítási háttér

A matematikai statisztikában a valószínűségi változók ismeretlen, vagy csak bizonyos
paraméterektől eltekintve ismert eloszlására lehet következtetni kísérleti adatokból. A kísérlet
lehet egyszerű – pénzérme feldobása vagy három dobókocka feldobása –, de az
ökonometriában lehet bonyolult is, például a gazdasági szereplőkkel lefolytatott felmérés,
vagy a mezőgazdaságban egy kísérleti takarmányozási program lefolytatása. A gazdasági
felmérés elvégzésekor az adott sokaságból (például a mezőgazdasági vállalkozások közül)
bizonyos egyedeket kiválasztva azok tulajdonságaiból következtetünk az egész sokaság
tulajdonságaira. A takarmányozási kísérlet esetén statisztikai módszerekkel költség- és
információ-hatékony elrendezéseket alakítunk ki.
A megkapott adatokból becsléseket végezhetünk a megismerni kívánt ismeretlenekre,
vagy eldönthetjük, hogy az ismeretlenek eleget tesznek-e bizonyos kikötéseknek.
A matematikai statisztikai módszerek mindezek mellett a sztochasztikus folyamatok
ismeretlen jellemzőinek meghatározásával is foglalkoznak. A kísérletek során megkapott
eredmények értéke a véletlentől függ,1 azonban meghatározható, hogy milyen valószínűséggel
esik megadott határok közé. Az eredményt meghatározó véletlen tényezőket a valószínűségi
(sztochasztikus) változóknak nevezzük
A valószínűségi változó diszkrét, ha csak meghatározott értékeket vehet fel. Például a
családban lévő gyerekek száma, vagy a minőséghibás termékek száma egy mintában.
Folytonos valószínűségi változóról beszélünk, ha az egy valós számintervallum bármely
értékét felveheti. Például ilyen a testtömeg, a hőmérséklet, vagy egy adott időszakban elért
árbevétel.
A következőkben áttekintünk néhány valószínűség számítással kapcsolatos
alapfogalmat.

1

Az eredményt meghatározó tényezők értékei kísérletről kísérletre mások lehetnek, mert a véletlenszerűen
kiválasztott egyedek nem biztos, hogy egy másik felvételben, vagy takarmányozási kísérletben ugyanazok.
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Esemény: egy megfigyelés vagy kísérlet lehetséges eredményeinek valamilyen
meghatározott összessége, amely a megfigyelés (kísérlet) végrehajtása közben vagy
bekövetkezik, vagy nem. A valószínűség számításban egy kísérlet lehetséges eredményeit egy
halmaz – eseménytér – elemeinek tekintjük, és az események az eseménytér bizonyos
részhalmazai. Ha valamely esemény az eseménytér minden elemét tartalmazza, akkor biztos
eseményről, ha egyet sem, lehetetlen eseményről van szó.
Legyen A valamely kísérlettel kapcsolatos esemény. Végezzük el a kísérletet n-szer
egymástól függetlenül, és jelöljük k-val az A esemény bekövetkezéseinek a számát. A k szám
k
az A esemény gyakorisága, a
hányados a relatív gyakoriság. Ha a n-szer elvégzett
n
kísérletsorozatot többször megismételjük, a relatív gyakoriságok – a tapasztalatok szerint és
ha a kísérlet körülményei változatlanok – olyan véletlen ingadozást mutatnak, amelyek egy
meghatározott (elméleti) érték között ingadoznak, melyet az A esemény valószínűségének
nevezünk és P(A)-val jelöljük. Minél nagyobb az n, annak többszöri megismétlése után annál
kisebb lesz relatív gyakoriságok ingadozása. A relatív gyakoriság értéke nem lehet negatív, és
legfeljebb 1: 0  P( A )  1 , és ha A1, A2,…, Ak a H eseménytér véges, vagy megszámlálhatóan
végtelen sok, egymást páronként kizáró eseménye2, akkor ezek összegének a valószínűsége
egyenlő az egyes események valószínűségeinek az összességével:
P( A1  A2   Ak )  P( A )1  P( A )2   P( A )k
[1-1]
Tehát az olyan mennyiségeket, amelyek értéke a véletlentől függ – azaz
felmérésről/kísérletről felmérésre/kísérletre más lehet – de meghatározható, hogy milyen
valószínűséggel esik egy megadott tartományba, valószínűségi változónak nevezzük. Ha X
egy valószínűségi változó, akkor a P( X  x ) érték azt a valószínűséget adja meg, hogy a
valószínűségi változó értéke éppen x.
Nézzük például (Manczel, 1983 alapján) egy sertéstenyészetben az alomszámot (X), ami az egy
kocára jutó malacszaporulatot jelenti. A P( X  10 )  0,15 azt mutatja meg, hogy 0,15 (15%) a
valószínűsége annak, hogy a malacszaporulat éppen 10. Ebben az esetben a X értékkészlete véges
halmaz, az egy kocára jutó szaporulati mutató diszkrét valószínűségi változó. Ha nem az alomszámot
vizsgálnánk, hanem az alomtömeget, akkor az X értéke egy k1 (alsó korlát) és k2 (felső korlát) közötti
tetszés szerinti valós szám lehet, azaz folytonos valószínűségi változók. Példánkban az alomszám 6 és
15 között van, a valószínűségek összege 1, tehát az a tény, hogy az alomszám 6 és 15 között van, biztos
eseménynek tekinthető (1-1. táblázat).
Nézzük meg, hogy mi annak a valószínűsége, hogy az alomszám kisebb vagy egyenlő, mint 11?

P( X  11 )  P( X  10 )  P( X  9 )P( X  8 )  P( X  7 )  P( X  6 )

azaz

[1-2]

P( X  10 )  0 ,15  0 ,14  0,10  0, 07  0, 05  0, 51

Természetesen bármely X esetén meghatározható az [1-2]-ben kiszámolt kumulált
valószínűség:
F( x )  P( X  x )
[1-3]
ahol
x  R , F(x) a valószínűségi változó eloszlásfüggvénye.

2

Ha bármely két eseménynek egyetlen közös eleme sincs, akkor azok egymást páronként kizáró események.
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1-1. táblázat: Alomszám és az előfordulás valószínűsége
x
P(X=x)
P(X<x)
6
0,05
0,00
7
0,07
0,05
8
0,10
0,12
9
0,14
0,22
10
0,15
0,36
11
0,16
0,51
12
0,12
0,67
13
0,09
0,79
14
0,06
0,88
15
0,06
0,94
16
0,00
1,00
Összesen 1,00
Forrás: Manczel, 1986 alapján

A malacszaporulat eloszlásfüggvényét a 1-1. ábra mutatja be. Az ábra jól szemlélteti,
hogy diszkrét valószínűségi változó esetén:
F( x )   Pxi
[1-4]
xi  x

ahol
xi a valószínűségi
valószínűségeket jelöli.
F(x)
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

1 2

változók

3 4

5

lehetséges

6 7

8

értékeit,

illetve az

ehhez

tartozó

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 x

1-1. ábra: Diszkrét valószínűségi változó eloszlásfüggvénye
Forrás: Manczel, 1983 alapján

Folytonos valószínűségi változónál egy-egy konkrét érték előfordulásának a
valószínűsége zérus (bár az előfordulás valószínűsége nem lehetetlen), de meghatározható a
változó egy adott (x1, x2) intervallumba esésének a valószínűsége ( x1  X  x2 ) , vagy annak a
valószínűsége, hogy a változó értéke x-nél kisebb ( X  x ) , de megállapítható az is, hogy a
valószínűségi változó nem kisebb, mint az x ( X  x ) .
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A folytonos valószínűségi változó eloszlásfüggvényét az Észak-alföldi Régióban
található 57 mezőgazdasági vállalkozásban elért búza termésátlagok alakulásán keresztül
mutatjuk be (1-2. ábra).

1-2. ábra: A búza termésátlag eloszlásfüggvénye az Észak-alföldi Régióban
Forrás: Saját szerkesztés

Az eloszlásfüggvény egyik fontos tulajdonsága:
P( a  X  b )  F( b )  F( a )

[1-5]

A sertés alomszám példa alapján (1-1. táblázat) vizsgáljuk meg, hogy mi a valószínűsége annak,
hogy a malacok száma legalább 9 és kevesebb, mint 12.
Az [1-5] összefüggés szerint P( 9  X  12 )  F( 12 )  F( 9 )  0, 67  0, 22  0, 45 , ami könnyen
ellenőrizhető, hisz P( X  9 )  P( X  10 )  P( X  11 )  0,14  0,15  0,16  0, 45 . Tehát a
megadott intervallumba esés valószínűsége 45%.
Ugyanez a szabály alkalmazandó folytonos valószínűségi változó esetén is. A búza termésátlagnál
a 4,278 és 4,95 t/ha értékek közé esés valószínűsége 0,8-0,5=0,3, azaz 30% (1-2. ábra).

Ha egy F(x) eloszlásfüggvény differenciálható, akkor az f(x)=F(x) függvény a
valószínűségi változó sűrűségfüggvénye. A diszkrét eloszlások nem differenciálhatók – nem
folytonosak, – ezért nem értelmezhető a sűrűségfüggvény. Diszkrét eloszlásoknál ezért az ún.
valószínűségi eloszlás fogalma jelenik meg, ami valójában a valószínűségi változó értékeihez
tartozó P( X  x ) valószínűségek felsorolása (1-1. táblázat; 1-3. ábra).
A folytonos változó sűrűségfüggvényét a 1-4. ábra szemlélteti a korábban már
bemutatott búza termésátlagok alapján.
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Pi
0,18
0,16

0,14
0,12
0,10

0,08
0,06
0,04

0,02
0,00
6

7

8

9
10 11
12 13 14 15
Alomszám (X)
1-3. ábra: Valószínűségi eloszlás diszkrét valószínűségi változónál
Forrás: Manczel, 1983 alapján

f(x)
0,6
0,5
0,4

0,3
0,2

0,1
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Búza termésátlag

1-4. ábra: A búza termésátlag sűrűségfüggvénye az Észak-alföldi Régióban
Forrás: Saját szerkesztés

Diszkrét eloszlásnál az X valószínűségi változó valószínűségeinek összege 1:
n

 P 1
i 1

i

[1-6]

Folytonos eloszlásnál ennek mintájára a sűrűségfüggvény alatti terület egyenlő 1-gyel:




f ( x )dx  1

[1-7]
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Korábban a [1-5]-ben diszkrét eloszlás esetén megvizsgáltuk, hogy mi a valószínűsége
annak, hogy az X értéke az [a,b] intervallumon belül essen. Folytonos eloszlásnál ez a
b

P( a  X  b )   f ( x )dx

[1-8]

a

összefüggéssel írható le, és ennek alapján az [a,b] intervallumon kívül esés valószínűsége:
b

1   f ( x )dx

[1-9]

a

Ennek majd a későbbiekben a nagy jelentősége lesz az elemzéseknél.
Az eloszlás illetve a sűrűségfüggvény ismerete fontos információkat ad számunkra az
adott jelenségről. Azonban felvetődik a kérdés, hogy mennyi lehet példáinkban az átlagos
alomszám, vagy mennyi a búza termésátlaga.
Legyenek az X diszkrét valószínűségi változó lehetséges értékei: x1 ,x2 xn , amelyek

P1 ,P2 ,

,Pn . Feltételezve, hogy

n

 P  1 felírható valószínűség eloszlás várható értéke:
i

i 1

n

 xn Pn   xi Pi

M( X )  x1P1  x2 P2 

[1-10]

i 1

Folytonos valószínűség esetén a sűrűségfüggvényből [1-7] indulunk ki:


M( X ) 

 xf ( x )dx

[1-11]



Az [1-10]-ben és az [1-11]-ben meghatározott várható értékkel jól jellemezhetjük a
valószínűségi változó átlagát. Kérdés azonban, hogy ez az egy érték mennyiben adja vissza a
változó jellemzőit, azaz a tényleges értékek milyen mértékben ingadoznak a várható érték
körül. Az ingadozás mértékét a szórásnégyzet (variancia) és a szórás mutatóival mérjük.
A szórás az alábbiak szerint számítható:
D( X )  M

 X  M( X ) 
2

[1-12]

A szórás négyzetre emelésével kapjuk meg a varianciát:

D2 ( X )  M

 X  M( X ) 
2

[1-13]

Diszkrét eloszlás esetén – akárcsak az átlagot (lásd [1-10]) – a szórásnégyzetet és a
szórást is súlyozottan számítjuk:
n

 2    xi  M ( X ) Pi
2

[1-14]

i 1



n

  x  M ( X )
i 1

2

i

Pi

[1-15]

Az 1-2. táblázatban foglaltuk össze a koca alomszám várható értékének és
varianciájának számítását. Az átlagos alomszám 10,46 db, a szórásnégyzet 5,668. A
szórásnégyzet négyzetgyöke a szórás 2,381 db malac.
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1-2. táblázat: Az alomszám várható értéke és szórásnégyzete

xi

Pi

xiPi

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Összesen

0,05
0,07
0,10
0,14
0,15
0,16
0,12
0,09
0,06
0,06
1,00

0,30
0,49
0,80
1,26
1,50
1,76
1,44
1,17
0,84
0,90
10,46

[x i -M(X)] 2 P i
0,995
0,838
0,605
0,298
0,032
0,047
0,285
0,581
0,752
1,237
5,668

Forrás: Saját szerkesztés Manczel, 1983 alapján

1.3

Az ökonometriában leggyakrabban alkalmazott eloszlástípusok
1.3.1 Diszkrét eloszlások
1.3.1.1 Binomiális eloszlás

Egy, a vizsgálat szempontjából két kimenettel rendelkező jelenséget n ismétlésben
(vagy kísérletben) vizsgálva legyen A esemény bekövetkezésének valószínűsége p.
Bizonyítható, hogy ha egymástól függetlenül n-szer egymás után elvégezzük a kísérletet,
akkor annak a valószínűsége, hogy A éppen k-szor következik be (k=0, 1, 2,…,n):
n
pk  P( X  k )    p k ( 1  p )n k
[1-16]
k 
Az [1-16] diszkrét eloszlást binomiális eloszlásnak3 nevezzük, melynek k<x-re történő
kumulálásával kapjuk meg az eloszlásfüggvényét (1-5. ábra):
n
Fn ( x )     p k ( 1  p )n k
[1-17]
kx  k 
Egy binomiális eloszlású X valószínűségi változó:


Várható értéke:

M( X )  np



Varianciája:



Szórása:

  D ( X )  npq
  D( X )  npq
2

2

[1-18]
[1-19]
[1-20]

3

Kétkimenetelű kísérletekkel először J. Bernoulli foglalkozott, ezért gyakran Bernoulli-eloszlás néven
találkozhatunk a binomiális eloszlással a szakirodalomban.
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Egy baromfitelepen egy új probiotikum hatását vizsgálják. Az eddigi gyakorlat alapján
megállapítható, hogy egy ilyen kísérlet sikerének a valószínűsége 0,85. A tulajdonos összesen a kísérlet
6-szori ismétléséhez járul hozzá. Számítsuk ki, hogy ebben az esetben mi a valószínűsége, hogy a 6
közül 2 kísérlet lesz sikeres (1-3. táblázat).

1-3. táblázat: Az n=6, p=0,85 binomiális eloszlás függvényértékei különböző k értékeknél
n=
6
p=
0,85
k
0
1
2
3
4
5
6

Eloszlásfüggvény
0,0000
0,0004
0,0059
0,0473
0,2235
0,6229
1,0000

Sűrűségfüggvény
0,0000
0,0004
0,0055
0,0415
0,1762
0,3993
0,3771

Forrás: Saját számítás

1-5. ábra: A binomiális eloszlás eloszlásfüggvénye és hisztogramja
Forrás: Saját szerkesztés

A binomiális eloszlás jelentőségét az adja, hogy az elemzések során előfordulhatnak
alternatív ismérvet vizsgáló visszatevéses mintavételek, melyeknél jól alkalmazható. Ki kell
emelni, hogy nagy n és nem túl kicsi p esetén jól közelíthető normális eloszlással.
1.3.1.2 Poisson eloszlás
A Poisson eloszlás a ritka események valószínűségi eloszlása. A binomiális eloszlás
speciális határértékének tekinthetjük, amikor n (a megfigyelések száma) nagyon nagy és
p=P(X) nagyon kicsi.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy a binomiális eloszlás [1-16] jól közelíthető annak
határértékével, ha n eléggé nagy és p viszonylag kicsi.
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Bevezetve az np= jelölést:
n
 k e 
lim   p k ( 1  p )n k 

k!
k 

[1-21]
azaz

ha X a k értékeket

P( X  k )  p( k;  ) 

 k e 
k!

,(   0 ),( k  0,1, 2,...)

[1-22]

valószínűséggel veszi fel, akkor X eloszlását  paraméterű Poisson-eloszlásnak nevezzük.
Tipikusan Poisson eloszlású valószínűségi változók:
 Az adott tömegű radioaktív elemnél bizonyos időtartam alatt elbomló atomok
száma
 Egy üzletbe adott időszak alatt betérő vásárlók száma (sorbanállási probléma)
 Mikroszkóp alatt adott mm2-en leszámolható baktériumok száma
 Mazsolás süteményben egy levágott szeletben található mazsolák száma.
 Egy szállítmányban előforduló extrém tulajdonságokkal rendelkező egyedek
(tételek) száma
 Egy könyv valamely kinyitott oldalán elforduló sajtóhibák száma
Ha kumuláljuk az [1-22] segítségével meghatározott valószínűségeket k<x-re,
megkapjuk a Poisson-eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvényét:
 k e 
Fn ( x )  
[1-23]
k!
kx
A Poisson-eloszlású X valószínűségi változó:
Várható értéke:
M( X )  
Varianciája:
 2  D2 ( X )  

[1-24]
[1-25]

  D( x )  

Szórása:

[1-26]

Egy baromfitelep a hízlalás végén 10 000 darab állatot értékesít, melyből 50 darab a korábbi
szállítmányok statisztikai elemzése alapján lényegesen kisebb az előírtnál. A baromfit 1500 db-os
tételekben szállítják el, előtte nincs válogatás, így az előírtnál kisebb testtömegű állatok
véletlenszerűen kerülnek a csoportokba. Mi a valószínűsége annak, hogy egy csoportba nem kerül 10nél több nem előírt testtömegű baromfi?
Megoldás:
10 000 baromfi közül 50 nem megfelelő. Annak a valószínűsége, a teljes állományban találunk kis
50
p
 0 , 005
testtömegű állatot:
10000

n  1500 így  =1500  0,005=7,5
Annak a valószínűsége, hogy nem lesz a csoportban 10-nél több selejt baromfi az [1-23] alapján:
7,5  e
0

P( X  10 ) 

7 ,5



7,5  e

7 ,5

7,5  e
2



7 ,5

7,5  e
10

 ... 

7 ,5

 0, 8622
0!
1!
2!
10 !
Tehát 86,22% annak a valószínűsége, hogy egy szállítási csoportban legfeljebb 10 db előírásoknak
nem megfelelő baromfi kerül (1-6. ábra).
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1-6. ábra: A Poisson-eloszlás hisztogramja és eloszlásfüggvénye (λ=7,5 )
Forrás: Saját szerkesztés

1.3.1.3 Hipergeometrikus eloszlás
Hipergeometrikus eloszlással visszatevés nélküli minták esetén találkozunk. Van egy
N elemű sokaságunk, amiből n mintát választunk. Mi annak a valószínűsége, hogy a minta n
eleméből k különleges tulajdonsággal rendelkezik, ha ismert az, hogy a teljes sokaság N
eleméből M rendelkezik ezzel a jellemzővel?
Azt az X valószínűségi változót, amely az xk  k értékeket
 M  N  M 
 

k
nk 
pk  P( X  k )   
,( k  0,1, 2,...,n )
N
 
n

[1-27]

valószínűséggel veszi fel, hipergeometrikus valószínűségi változónak (1-7. ábra)
nevezzük, paraméterei N, M, n nemnegatív egészek és M<N, 0<N≤min(M, N-M).
Egy hipergeometrikus eloszlású X valószínűségi változó:
M
Várható értéke:
M( X )  n
 np
[1-28]
N
n 1 

Varianciája:
 2  D 2 ( X )  np( 1  p ) 1 

[1-29]
 N 1 
Szórása:




  D( X )  np( 1  p ) 1 

n 1 

N 1 

[1-30]

20 láda őszibarack között 5 láda már régebbi szállítmányból való, így kissé löttyedt barackok
vannak benne. A kereskedő a ládák tetejére válogatott szép barackokat helyez. 3 láda vásárlása esetén
mi a valószínűsége, hogy
a) mind friss barackokat tartalmaz, b) 1 rossz láda van közte, c)kettő rossz láda van közte, illetve
d) mindhárom rossz?
Paraméterek: N=20, M=5, n=3, k=0,1,2,3
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 5  15 
 0  3  455
   
a) P(X=0)=
 0,399
1140
 20 
3
 

 5 15 
  
 1  2   525  0, 46
b) P(X=1)=
1140
 20 
 
3

 5 15 
  
 2  1   150  0,132
c) P(X=2)=
1140
 20 
 
3

 5 15 
  
 3  0   10  0, 009
d) P(X=3)=
1140
 20 
 
3

N=20,M=5,n=3
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

1

2

3

1-7. ábra: Hipergeometrikus eloszlás
Forrás: Saját szerkesztés Zemankovicsné, 2007 nyomán

1.3.2 Folytonos eloszlások

1.3.2.1 Egyenletes eloszlás
Az X valószínűségi változót egyenletes eloszlásúnak nevezzük az ]a;b[ intervallumon, ha
sűrűségfüggvénye (1-8. ábra):
 1
, ha a  x  b,

f ( x )  b  a
xR
[1-31]

0
,
egyébként

Az egyenletes eloszlás eloszlásfüggvénye (1-9. ábra):
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x

F( x )  P( X  x ) 





xa
 b  a , ha a  x  b;
x

dt
f ( t )dt  
 0 ,
ha x  a;
b

a
a
1,
ha x  b



[1-32]

A telefontársaság egy 11-14 óra közötti intervallumot jelölt meg a telefon megjavítására.
Feltételezve, hogy az adott időszakban azonos valószínűséggel bármikor megérkezhet a telefonszerelő,
mi az esélye, hogy 12 előtt valóban be is csenget?
Megoldás:
a=11, b=14, x=12

F (12) 

12  11 1
 , azaz kb. 33% esély van a 12 előtti érkezésre.
14  11 3

f(x)
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

5

10

15

20 x

1-8. ábra: Az egyenletes eloszlás sűrűségfüggvénye
Forrás: Saját szerkesztés

F(x)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

5

10

15

20 x

1-9. ábra: Az egyenletes eloszlás eloszlásfüggvénye
Forrás: Saját szerkesztés

Az egyenletes eloszlást leggyakrabban statisztikai szimulációknál alkalmazzák, ahol gyakori
probléma egy adott eloszlású véletlen szám generálás. A legtöbb algoritmus a pszeudó
véletlenszám generátor módszeren alapul: ez olyan X számokat generál, melyek egyenletesen
oszlanak el a (0,1) intervallumban. Ezeket az X számokat átalakítják u(X)-re, melyek
kielégítik az adott f(u) eloszlást.
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1.3.2.2 Exponenciális eloszlás
Az exponenciális eloszlás alkalmazása az ökonometriában viszonylag kisebb súlyú, de
nagyon sok probléma írható le segítségével. Ezek közül néhány:
 várakozási idő;
 sorban állással eltöltött idő;
 bizonyos berendezések, alkatrészek élettartama, amikor a működést egy
váratlan esemény szakítja meg (törés, szakadás, stb.);
 radioaktív elemek bomlási folyamatai;
 Poisson-eloszlás feltételeinek teljesülése esetén, az egymást követő események
között eltelt idő
Az exponenciális eloszlás sűrűségfüggvénye:
0
f ( x)     x
 e

ha

x0

ha

x0

xR

[1-33]

ahol a λ állandó tetszőleges pozitív szám, az eloszlás paramétere.

F  x

Az exponenciális eloszlás eloszlásfüggvénye:
ha x  0
0
 P( X  x)  
xR
 x
ha x  0
1  e

[1-34]

Az eloszlás- és sűrűségfüggvény képét a 1-10. ábra mutatja be.
Az exponenciális eloszlás:

1

várható értéke:

M (X ) 

varianciája:

 2  D2 ( X ) 

szórása:

  D( X ) 

[1-35]


1

[1-36]

2

1

[1-37]



Legyen X egy energiatakarékos izzó élettartama, melynek átlaga 2000 óra. Mi a valószínűsége,
hogy egy találomra választott izzó kevesebb, mint 1000 óráig működik?

M (X ) 

1



 2000, ebből  =

1
2000

 0, 0005

Az eloszlásfüggvény X=1000-hez tartozó értéke adja meg a választ.
Az eloszlásfüggvény: x  0 ezért F (1000)  1  e0,00051000  0,3934693
Tehát közelítőleg 39,3 % annak a valószínűsége, hogy az izzó 1000 órán belül meghibásodik.
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1-10. ábra: Az exponenciális eloszlás eloszlásfüggvénye (F(x)) és sűrűségfüggvénye (f(x))
Forrás: Saját szerkesztés

1.3.2.3 Normális eloszlás
A leggyakrabban előforduló és alkalmazott, és az ökonometriában is legnagyobb
jelentőségű a normális eloszlás. A normális eloszlás görbéjét először egy francia
matematikus, Abraham de Moivre fedezte fel és közölte le 1733-ban. A normális eloszlást
tudományosan két matematikus-csillagász, a francia Pierre-Simon Laplace és a német Carl
Friedrich Gauss alapozta meg. Többen úgy vélik,hogy Laplace hozzájárulása a normális
eloszlás tulajdonságainak tisztázásához jelentősebb volt, mint Gaussé, mégis Gauss után
nevezték el a normális eloszlást Gauss eloszlásnak, miután Gauss volt az első, aki a normális
eloszlást égitestek mozgására alkalmazta.

PierreSimon Laplace (17491827)

Carl Friedrich Gauss (17771855)

22

Egy X folytonos valószínűségi változót m és σ paraméterű normális eloszlásúnak
nevezünk, ha sűrűségfüggvénye:
( x  m )2


1
2
f ( x) 
e 2
(  x  )
 2
m : tetszőleges valós szám

[1-38]

 : tetszőleges pozitív szám
A sűrűségfüggvény egy szimmetrikus haranggörbe (1-11. ábra), melynek maximuma
az x=m helyen van, a σ a görbe lapultságára jellemző érték.
A normális eloszlás eloszlásfüggvénye:

1
F ( x)  P( X  x) 
 2

x

e



( t  m )2
2 2

dt

[1-39]



Az X normális eloszlású valószínűségi változó:
 Várható értéke:
  M (X )  m
 Varianciája:
D2 ( X )   2
 Szórása:
D( X )  

[1-40]
[1-41]
[1-42]

1-11. ábra: A normális eloszlás eloszlásfüggvénye (F(x)) és sűrűségfüggvénye (f(x))
állandó m és különböző σ értékeknél
Forrás: Saját szerkesztés

Standard normális eloszlás
A normális eloszlás jelölése: N(μ,σ). Tehát az eloszlásnak két paramétere van, a μ az
eloszlás várható értéke (a sokaság középértéke, számtani átlaga) és a σ a sokaság szórása. A
két paraméter független egymástól. Amennyiben valamilyen összefüggés létezne közöttük,
akkor elég lenne csak egy paraméter. A középérték és szórás mértékegységgel rendelkezik, ez
megegyezik az alapadatok mértékegységével. Különböző tulajdonságú jelenségek
összehasonlításakor célszerű, hogy a mértékegységek és nagyságrendek megegyezzenek,
amihez standardizálni kell az adatokat.
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X  M (X )
melynek várható értéke
D( X )
M(X*)=0, szórása D(X* )=1. Ha az X változó N(μ,σ) eloszlású, akkor a standardizáltja az
alábbiak szerint számíthatjuk figyelembe véve [1-40] és [1-42] egyenleteket:
Az X valószínűségi változó standardizáltja: X * 

X

X 

[1-43]



A képlet számlálójában egy skálaeltolás szerepel. Minden egyes mérési adatból
kivonjuk a számtani átlagot. Amennyiben nem ismerjük a sokaság tényleges középértékét,
akkor a mintából becsült értéket használjuk. Ezzel az eljárással a standardizált értékek várható
értéke nulla lesz, mert a számtani átlagtól vett eltérések összege nulla, ha a jelenség normális
eloszlású. Az előző különbséget elosztjuk a szórással. Amennyiben nem ismerjük a sokaság
valódi szórását, akkor ezt is a mintából becsüljük. Ezzel az eljárással a standardizált értékek
szórása egy lesz. A standardizált értékeknek nincs mértékegysége. A standardizálás során a
minta eredeti jellemzői nem változnak, csak uniformizálódnak. Ezek az értékek szintén
normális eloszlásúak, és standard normális eloszlásnak nevezzük. Jelölése: N(0, 1)
Ezt az eloszlást használjuk az ökonometriában a különböző eljárások és tesztek során.
A standard normális eloszlás:
Eloszlásfüggvénye (1-13. ábra)
1
( x) 
2

x

e

t2

2

Sűrűségfüggvénye (1-12. ábra)
2

dt

[1-44]



1  x2
 ( x) 
e
2

xR

[1-45]

A Φ(x) értéke a standard normális eloszlás táblázataiból kiszámítható.
A standard normális eloszlás sűrűség- és eloszlásfüggvényeivel kifejezhetők az [1-38]
és [1-39] függvények, így
f ( x) 

1



 xm

  



[1-46]

 xm
F ( x)   
 xR
  

[1-47]
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1-12. ábra: A standard normális eloszlás sűrűségfüggvénye
Forrás: Saját szerkesztés

A 1-12. ábra -1≤x≤1 intervallumhoz eső görbe alatti terület a görbe alatti terület
68,26%-át, a -2≤x≤2 intervallumhoz tartozó a 95,45%-át, -3≤x≤3-hoz tartozó a 99,73%-át
reprezentálja. Mivel a normális eloszlás sűrűségfüggvénye szimmetrikus a várható értékre,
ezért
 ( x)   ( x) és ( x)  1  ( x) ennek alapján
[1-48]
P( x  X  x)  ( x)  ( x)  ( x)  (1  ( x))  2( x)  1

Ennek alapján az 1-nél kisebb értékek előfordulása 0,8413. A -1-nél kisebb értékek
előfordulási valószínűsége 1-0,8413=0,1587 (1-13. ábra). A kettő különbsége 0,6826, azaz,
ahogy azt az 1-12. ábra kapcsán már láttuk az átlag±1 szórásnyi távolságban az adatok
68,26%-a található.
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1-13. ábra A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye
Forrás:Saját szerkesztés

Összefoglalás
Az ökonometria a közgazdaságtan – azon belül is a matematikai közgazdaságtan –
önálló tudománnyá fejlődött részterülete, amelynek célja a gazdasági jelenségek matematikai
jellegű elemzése, továbbá a közgazdasági elméletek és modellek tapasztalati adatok alapján
történő igazolása, illetve megcáfolása. Eszközeit elsősorban a matematika, azon belül is
főként a valószínűség-számítás, továbbá a statisztika eszköztárából meríti.
A következtető (matematikai) statisztika egyes részterületei, így a regresszió számítás
és az idősorelemzés képezik az ökonometria tulajdonképpeni alapjait
Az ökonometriai tanulmányokhoz elengedhetetlen a valószínűségszámítási alapok
ismerete.
Megkülönböztetünk diszkrét és folytonos eloszlásokat. Diszkrét eloszlás a binomiális,
a Poisson és a hipergeometrikus eloszlás. A folytonos eloszlások közül az egyenletes
eloszlásnak a véletlenszám generálásban, így a szimulációs modellekben van kiemelt szerepe.
Az ökonometriában a legnagyobb jelentősége a normális eloszlásnak van.
Sűrűségfüggvénye haranggörbe alakú. A standard normális eloszlás, melynek várható értéke
1, és a szórása 0 lehetőséget biztosít a különböző tulajdonságú jelenségek összehasonlítására.
Normál eloszlás esetén a várható értékhez képest ±1 szórásnyi távolságra helyezkedik el az
adatok 68,26%-a. ±2 szórásnyi távolságra az adatok 95,45%-a.
Ellenőrző kérdések
1.
2.

Mit tud az ökonometria kialakulásáról?
Milyen fogalmi megközelítései vannak az ökonometriának?
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3.
4.
5.
6.
7.

Mi az eloszlásfüggvény és sűrűségfüggvény között a különbség?
Hogyan határozzuk meg egy valószínűségi változó előfordulási
valószínűségét?
Milyen eloszlásokat ismer?
Milyen kapcsolatban van egymással a binomiális és Poisson eloszlás?
Mi a normális eloszlás jelentősége?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
2.
3.

Mi a jellemzője az egyenletes eloszlásnak?
Hogyan definiáljuk a normális eloszlású valószínűségi változó
sűrűségfüggvényét és eloszlásfüggvényét?
Hogyan értelmezzük a standard normális eloszlás sűrűségfüggvényét és
eloszlásfüggvényét?
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2

Leíró statisztikai áttekintés

Equation Chapter 2 Section 1
2.1

Statisztikai alapfogalmak

A statisztikai módszerek helyes alkalmazásának feltétele a megszerzett információk
helyes értelmezése. Ehhez szükség van a statisztikai alapfogalmak pontos ismeretére. A
különböző statisztikai programcsomagok, így a GRETL is lehetővé teszi számunkra a
jelenségek gyors és sokoldalú vizsgálatát, azonban ne feledjük, hogy bármely program csak
az általunk megadott információk alapján végzi el a különféle számításokat. Ha az
információkat hamisan közöljük programmal a kimeneti adataink is hamisak lesznek.
Fentiek alapján tekintsük át a legfontosabb statisztikai alapfogalmakat, és ezek
értelmezését. Az alapvető statisztikai elemzési módszerek közül elsősorban azokkal
foglalkozunk, amelyek az ökonometria tanulmányok során fontosak. Ezért a jegyzetben nem
foglalkozunk a viszonyszámokkal és az indexszámítással.

2.1.1 Sokaság
A vizsgálat tárgyát képező tömegjelenségeket a statisztikában sokaságnak nevezzük. A
sokaságot nagyszámú egyed alkotja, amelyeket a sokaság egyedeinek nevezzük.
A sokaság egyedei között vannak olyanok, amelyek bizonyos tulajdonságok,
lényegbeli jegyek tekintetében egymással megegyeznek, más szempontból viszont eltérhetnek
egymástól. Az egyedeknek a hasonlósága illetve megegyezősége adja meg számunkra a
sokaság egyöntetűségét, homogenitását, míg a különböző jegyek alapján meghatározott eltérő
jelleg a sokaság heterogenitását. A sokaság egyedei lehetnek valóságos egységek, amelyeket a
felvételezés időpontjában valóságosan tudunk mérni, számlálni, és lehetnek úgynevezett nem
valóságos egységek, események, amelyek egy adott időtartam alatt bekövetkezett változást,
teljesítményt, történést tükröznek.
A sokaságokat több szempont alapján csoportosíthatjuk:
Attól függően, hogy valóságos egységekből vagy eseményekből épül fel a sokaság,
megkülönböztethetünk ún. álló sokaságot és mozgó sokaságot.
Az álló sokaság vagy állapot sokaság valóságos egységekből áll, a sokaság
egységeinek egy adott időpontban fennálló állapotát rögzíti. Angol kifejezéssel mondják ezt
stock, állomány jellegű sokaságnak is. A mozgó sokaságot események alkotják, amelyek egy
adott időtartam alatt következnek be. Ezt angol kifejezéssel flow, áramlás jellegű sokaságnak
is nevezzük.
A sokaságokat úgy is csoportosíthatjuk, hogy gyakorlatilag számbavehető
egységekből, vagy nem számba vehető egységekből állnak. Ennek alapján különböztethetünk
meg véges és végtelen sokaságot.
Harmadik csoportosítási módunk, amikor a sokaság ténylegesen meglévő egységekből
– valóságos sokaság-, vagy valamely esemény egységeinek a lehetséges értékeinek
összeségéből épül fel a sokaság – elméleti sokaság.
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Teljes sokaságról beszélünk akkor, ha a körülhatárolt sokaság minden egységét
tartalmazza a sokaság, ha a teljes statisztikai sokaság egységeinek bizonyos szempontból
kiválasztott része található meg a sokaságban, akkor mintasokaságról beszélünk.
Amikor sokaság egységei valamilyen alapvető tulajdonság tekintetében azonosak, pl.
egy vállalat dolgozói, ezt fősokaságnak nevezzük. Ezen belül különböző tulajdonságok
alapján változatokat képezhetünk, pl. szellemi és fizikai dolgozók. A fősokaság így képzett
részeit részsokaságoknak nevezzük.
A sokaság egyedei, egységei viszonylag jól elkülöníthetők egymástól, és ezeknek az
egységeknek a jellemzői határozzák meg azt, hogy milyen típusú lesz valamely sokaság.
Az alapfogalmakat és a leíró statisztikai számításainkat bemutató adatbázisban 57 mezőgazdasági
vállalkozás, termeléssel, termőhelyi adottságokkal és gazdálkodással kapcsolatos adatai találhatók meg
(2-1. táblázat).
Ebből az adatbázisból mutatunk most be egy kivonatot, megnézzük, hogy milyen jellegű a
sokaság, a későbbiekben az ismérvek és mérési szintek alapján meghatározzuk a változótípusokat, és a
mérési szinteknek megfelelő leíró statisztikai elemzéseket végzünk.

2-1. táblázat: Mezőgazdasági vállalkozások adatai (kivonat) 2002. 12. 31.
Gazdaság

Tájegység

Saját
terület
ha

Bérelt
terület
ha

Bérleti
díj
Ft/ha

Földkategória

Maximum
hőmérséklet
0
C

Erőgépek
száma

1 Hajdúság
2 B-A-Z megye
SzabolcsSzatmár-Bereg
3 megye
5 Hajdúság
7 Dél-Alföld
8 B-A-Z megye
Szabolcs9 Szatmár-Bereg
megye

0
625

3144
1758

19600
9050

4
1

28,9
29,3

18
10

45
0
0
0

4268
3235,52
1322
1414

9100
18500
11530
13500

1
4
2
1

25,8
28,9
31,9
25,9

22
19
4
6

0

1300

16100

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

3

.
.
.

28,9

.
.
.

7

.
.
.

HízóértékeSertés
sítés
db
2002ben t
0
397
0
0
2624
950
662
532
928

189

.
.
.

.
.
.

Forrás: Saját adatok

A 2-1. táblázat alapján képzett sokaságok egységeit a pontosan elkülöníthető
mezőgazdasági vállalkozások képezik. Nézzünk példákat a különböző sokaságokra:




397
14,5
90,84
51

A mezőgazdasági vállalkozások tulajdonában lévő erőgépek 2002. 12. 31-én
elnevezésű sokaság diszkrét, álló, véges sokaságnak tekinthető.
A hízósertés értékesítése a 2002. évben folytonos, mozgó és véges sokaság.
A mezőgazdasági vállalkozások által bérelt terület nagysága 2002. 12. 31-én
folytonos, álló, véges sokaságot képez.

A sokaság elemeinek a száma 57 darab, amelyek a teljes sokaság egy bizonyos
szempontból kiválasztott részét képezik, ezért az előbb említett valamennyi sokaság
mintasokaság is egyben.
A sokaságok csoportosításánál nem említettük, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nagyon
sokszor különböző minőségű, gyakran eltérő mértékegységű, de valamilyen okból együtt vizsgálni
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kívánt jelenségek, jószágok, termékek összességének együttes vizsgálatára van szükség. Ebben az
esetben az összehasonlíthatóságot leggyakrabban az érték meghatározásával érhetjük el, de esetleg
más fajta egységeket is használhatunk az összevetés megteremtéséhez. Az ilyen sokaságokat aggregált
sokaságoknak nevezzük, amely folytonos és diszkrét is.
Az aggregált sokaság képzésének módja:
n

n

i 1

i 1

A   q i pi   vi

[2-1]

q i az i-edik minőségű termék mennyisége adott mértékegységben
p i az i-edik minőségű termék egységára
v i az i-edik termék azon egységeinek összértéke, melyek az aggregált sokaságba tartoznak.
Természetesen az aggregált sokaság képzésénél nemcsak az egységárat, hanem valamilyen más
alkalmasan megválasztott egységet is használhatunk, így pl. a normálhektárt, vagy a számosállatot is.

2.1.2 Ismérvek és mérési skálák

2.1.2.1 Ismérvek
A statisztikai vizsgálat egzaktságának előfeltétele a vizsgálat tárgyát képező sokaság
pontos körülhatárolása. A sokaság egyedeinek közös tulajdonságai az ismérvek. Az egységek
jellemzéséhez három alapvető kérdésre kell válaszolnunk: MI? HOL? MIKOR?
A tartalmi, térbeli és időbeli közös tulajdonságok megválaszolása után válik a sokaság
egészének pontos körülhatárolása félreérthetetlenné.
A statisztikai ismérvek tárgyi, térbeli és időbeli ismérvek lehetnek:
 Tárgyi ismérvek:
A tárgyi ismérvek a sokaság egyedeit jellemző minőségi vagy mennyiségi
tulajdonságok.
o Minőségi ismérvek: a sokaság egységeit csak verbálisan, fogalmilag különítik
el egymástól, kvalitatív vagy fokozati különbségeket jelentenek. Általában ide
tartoznak a csak két változattal rendelkező alternatív ismérvek is.
o Mennyiségi ismérvek: a sokaság egységeit valamilyen számlálás vagy mérés
alapján jellemzik.
A mennyiségi ismérveket tovább is csoportosíthatjuk:
 Folytonos ismérvek: olyan mérhető ismérvek, amelyek bizonyos
határokon belül bármilyen valós szám értékeit felvehetik.
 Diszkrét ismérvek: olyan számlálható ismérvek, amelyek értéke csak
egész szám lehet.
 Időbeli ismérvek: a sokaság egységeit időbeli alakulásának alapján különíti el.
Változatai lehetnek időpontok és időtartamok.
 Térbeli ismérvek: az egységek térbeli elhelyezésére szolgáló rendezőelvek.
Változataik lehetnek területi, közigazgatási stb. egységek.
A számítógépes adatfeldolgozás könnyítése, és adataink rendszerezése érdekében
bármely, nem mennyiségi ismérvváltozat számértékké alakítható, kódolható. Természetesen
az ily módon nyert számértékek értékelésénél figyelembe kell vennünk azt, hogy ez milyen
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módon jellemző a sokaság értékeire. A mérési szintek, vagy mérési skálák arról adnak
felvilágosítást, hogy milyenek a sokaság egységeihez tartozó számértékek tulajdonságai.
2.1.2.2 Mérési skálák:
Névleges (nominális) mérési szint: a legegyszerűbb és legkevésbé informatív mérési
skála, kizárólag az egységekhez rendelt számértékeknek mértékegysége nincs, azok egyező
vagy különböző voltát engedi meg jellemző tulajdonságként elfogadni, a kódszámok közötti
különbségek és arányok nem értelmezhetők. Nominális mérési szintű ismérvek lehetnek a
területi és minőségi ismérvek.
Sorrendi (ordinális) mérési szint: a skálaértékek egyezősége vagy különbözősége
mellett az értékek sorrendiségét is figyelembe vehetjük. A skálaértékek bármilyen
mértékegység nélküli számot felvehetnek, hisz itt nem maga a számérték jelent számunkra
információt, hanem azok sorrendje. Az elemzések során elsősorban olyan műveleteket
végezhetünk el az ilyen típusú adatokkal, amelyek az értékek sorrendiségére épülnek. A
gyakorlatban azonban gyakran előfordul, hogy átlagolást, különbségképzést folytatunk az
ordinális mérési szintű számértékekkel. Sorrendi skálán mérhető ismérvek lehetnek a
minőségi ismérvek.
Különbségi (intervallum) mérési szint: valós méréseken alapuló skálaértékekről van
szó, itt már a mennyivel több, illetve mennyivel kevesebb kérdésre is választ kapunk. Az
intervallum mérési szintű adatoknak már mértékegységük is van. A skála kezdőpontjának
megválasztása azonban önkényes, így ha ugyanazt a tulajdonságot egy másik önkényesen
megválasztott kezdőpont alapján és más beosztással mérjük, ugyanannak a tulajdonságnak a
két skála alapján meghatározott aránya már nem egyértelmű, csak a különbsége. Különbségi
skálán mérhetőek a mennyiségi ismérvek, és az időbeli ismérvek.
Arányskála: a legtöbb információt adja. A skála kezdőpontja egyértelműen
meghatározott, a különbségen kívül az értékek aránya is egyértelműen meghatározható.
Arányskálán mérhetők a mennyiségi ismérvek.
Most nézzünk példákat a 2-1. táblázat alapján különböző ismérvekre és mérési
szintekre:
 A sokaságunk: Mezőgazdasági vállalkozások 2002. 12. 31-én.
 A sokaság egysége: 1. számú mezőgazdasági vállalkozás
Ismérv
Tájegység
Saját terület ha
Földkategória
Erőgépek száma db
Maximum
hőmérséklet 0C
Hízóértékesítés
2002-ben t

2-2. táblázat: Ismérvek és mérési szintek
Változat
Ismérvfajta
Hajdúság
Térbeli
0
Mennyiségi/folytonos
4
Minőségi
18
Mennyiségi/diszkrét
28,9
Mennyiségi/folytonos
397

Mennyiségi/folytonos

Mérési szint
Nominális/nominal
Arány/scale
Ordinális/ordinal
Arány/scale
Intervallum/scale
Arány/scale

Forrás: Saját feldolgozás
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2.1.3 Statisztikai sorok
A statisztikai adatok valamilyen szempontok szerint felsorolását, rendezett halmazát
statisztikai soroknak nevezzük. Minden statisztikai sor két egymással összefüggő felsorolást
tartalmaz, amely általában csoportosítás, összehasonlítás útján jön létre. Az ilyen statisztikai
sorokat valódi soroknak nevezzük.
A másik eset az, hogy a statisztikai sor nem csoportosítás vagy összehasonlítás útján
jön létre, hanem egyszerűen felsorakoztatjuk egymás után az egyazon jelenségre, gazdasági
egységre vonatkozó többféle sokaság különnemű adatait (Pl. egy mezőgazdasági vállalkozás
adatainak felsorolása). Az ilyen statisztikai sorokat nem valódi, leíró soroknak nevezzük.
A valódi sorok a készítésükhöz felhasznált ismérvek alapján minőségi, mennyiségi,
területi és idősorok lehetnek.
 Minőségi sorok
A minőségi sorok a sokaság olyan tárgyi ismérv szerinti megoszlását mutatják,
amelyek változatai csak fogalmilag határolhatók le egymástól. A fősokaság részsokaság
szerinti összetételéről, szerkezéről nyújt számunkra információt.


Mennyiségi sorok
A mennyiségi sorok a sokaság olyan tárgyi ismérv szerinti megoszlását mutatják,
amelyek változatait számszerűen fejezzük ki.
Folytonos mennyiségi ismérvek esetén illetve nagyszámú ismérvértékkel rendelkező
diszkrét mennyiségi ismérveknél osztályközökre bontást használunk.
Az osztályközös mennyiségi sor jellemzői:
 Az egyes osztályok alsó és felső határai
 Az osztályintervallum hossza (i)
 Az egyes osztályok alsó és felső határainak átlaga, az osztályközép (ui)
A mennyiségi sorok típusai:
o Gyakorisági sor: megmutatja, hogy mennyi egy meghatározott ismérvérték
(osztályköz) előfordulásának száma (fi)
o Értékösszeg sor: megmutatja, hogy mennyi egy meghatározott ismérvértékhez
(osztályközhöz) tartozó ismérvértékek összege (si)


Területi sorok: valamely statisztikai sokaság területi egység szerinti megoszlását
mutatják be.



Idősorok
Az idősorok a sokaság alakulását az idő függvényében, időbeli változásában,
mozgásában mutatják be.
Az állósokaság időbeli változását mutatják be az állapot idősorok, amelyek
ismérvváltozatai időpontok. Az állapot idősorok készítése mindig összehasonlítási célzatú.
A mozgó sokaság időbeli változásait a tartam idősorok mutatják be. A tartam idősor
ismérvváltozatai időtartamok. Az időtartamhoz kötött értékekkel a mennyiségi
ismérvéknél/arányskála elvégezhető elemzések többsége végrehajtható.
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2.2

Középértékek

A középértékek a vizsgált statisztikai sokaságot egy olyan számmal jellemzik, amely
mindenkor a sokaság centrumában helyezkedik el. A fősokasági középértékek mellett a
különböző részsokaságra jellemző középértékeket is meghatározhatjuk, így lehetővé válik
azok általános jellemzőinek összehasonlítása.
A középértékek egyik csoportja a számított középértékek, amelyek
 Matematikai számítás eredményei és ezáltal
 Az értéksor elemeivel matematikai összefüggésben állnak
 Az elemek értéknagyságának a centrumában állnak.
A másik csoportot a helyzeti középértékek képezik, amelyeket
 Az elemek értéknagyság szerint rendezett sorából
 Matematikai számítás nélkül jelölünk ki, és
 A kijelölés az adatok sorszámához vagy gyakoriságához kötődik.
2.2.1 Számított középértékek

2.2.1.1 Számtani átlag
A számtani átlag az észlelési adatok olyan középértéke, melyet az adatok helyébe
helyettesítve az adatsor összege változatlan marad. Súlyozatlan formában számoljuk, ha az
átlagolandó értékek gyakorisága megegyezik, ha a gyakoriság különböző súlyozott formában
számoljuk.
n

Egyszerű számtani átlag:

x

Xa 

i 1

i

[2-2]

n
n

Súlyozott számtani átlag:

Xa 

f x
i

i 1
n

f
i 1

i

[2-3]
i

A gyakorlatban gyakran az átlagolandó értékek száma igen nagy ekkor osztályozással
osztályközös gyakorisági sorokat képezünk, az osztályokba sorolt adatokat az osztályközéppel
(ui) jellemezzük. Ekkor a súlyozott számítás a következőképp történik:
n

Xa 

f u
i 1
n

i

 fi

i

[2-4]

i 1

A gyakoriságot nemcsak abszolút számokkal, hanem a relatív gyakorisággal (gi) is
kifejezhetjük:
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n

Xa   gi u i

[2-5]

i 1

A számtani átlag:
 érzékeny a kiugró értékekre
 nem mindig tipikus érték
 a sor legkisebb és legnagyobb eleme között helyezkedik el
 az átlagtól vett eltérések előjel szerinti összege 0
 Ha minden ismérvértéket az átlaggal helyettesítünk, az összeg nem változik.
 A négyzetes eltérésösszegek között a számtani átlagé a legkisebb, azaz
n

  x  A minimális, ha A  x .
i 1



2

i

Az ismérvértékek mindegyikét B számmal megszorozva és/vagy A számmal
növelve
(csökkentve)
az
átlag
is
így
változik:
yi  B  xi  i  1, 2,...n  , akkor y  B  x

yi  xi  A

i

 1, 2, ...n  , akkor y  x  A
2.2.1.2 Kronológikus átlag

A kronológikus átlag az állapot idősor adataiból számított speciális számtani átlag.
Számításának alapja, hogy két szomszédos időpontban mért állományok átlaga az időszak
átlagát adja. A teljes időtartamra vonatkozó átlag az időszakok átlagának az átlagolásával
határozható meg:
x1
x
 x 2  x 3   x n 1  n
[2-6]
2
Xk  2
n 1
2.2.1.3 Harmonikus átlag
A harmonikus átlagot olyan intenzitási viszonyszámok átlagának meghatározására
használjuk, amelyek fordított arányt tükröznek. A harmonikus átlag esetén azt az értéket
keressük, amelynek reciprokát az eredeti adatok helyére írva, egyenlő az eredeti adatok
reciprokértékeinek összegével.
n
Egyszerű harmonikus átlag: X h  n
1
[2-7]

i 1 x i
n

Súlyozott harmonikus átlag: X h 

f
i 1

n

i

1
fi

xi
i 1

[2-8]
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2.2.1.4 Mértani átlag
A mértani átlag az időbeli, dinamikus folyamatok változási ütemének átlagát adja.
Számítását leggyakrabban a dinamikus viszonyszámok segítségével végezzük el.
Egyszerű mértani átlag:

X g  n x i

[2-9]

n

Xg 

Súlyozott mértani átlag:

 fi
i 1

x ifi

[2-10]

2.2.1.5 Négyzetes átlag
A négyzetes átlag meghatározásánál azt a számot keressük, amelyet az eredeti
adatokat helyettesítve az adatsor négyzetösszege változatlan marad.
n

Egyszerű négyzetes átlag:

Xq 

x
i 1

Xq 

[2-11]

n
n

Súlyozott négyzetes átlag:

2
i

f x
i 1
n

i

f
i 1

2
i

[2-12]

i

A négyzetes átlagot önálló formában nem használjuk, általában az átlagtól vett
eltérések átlagos távolságának meghatározására használjuk.
Mindig a vizsgálat célja, az elemezni kívánt jelenség tulajdonságai határozzák meg,
hogy milyen típusú átlagot számolunk. Ugyanabból a sokaságból számított különböző átlagok
nagysága eltér egymástól:
X h  Xg  Xa  Xq
[2-13]
2.2.2 Helyzeti középértékek
A gyakorlatban nem mindig az átlagok a legalkalmasabbak a sorok jellemzésére,
hanem az olyan mutatók, amelyek helyzetük révén jellemzik a statisztikai sort, vagy a
sorszámuk miatt, vagy pedig a legnagyobb gyakoriság centrumában helyezkednek el. Az
ilyen középértékeket helyzeti középértéknek nevezzük.
2.2.2.1 Medián
A medián a sorba rendezett adatsor közepén elhelyezkedő középérték, amelynél az
összes előforduló ismérvérték fele kisebb, fele nagyobb.
N 1
A medián a rangsorolt adatok
-ik elemének az értéke. Ha az értéksor páratlan
2
számú adatból áll a medián a középső adat értéke, ha páros, akkor a két középső szám
számtani átlagának az értéke.
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Ha a jelenség nagyszámú megfigyelésből áll a medián, mint felező érték az értékek
eloszlásának megítélésében játszik fontos szerepet. Sok adat esetén célszerű azokat osztályba
sorolni. Ebben az esetben a medián meghatározásának módja:
n 1
  fime1
[2-14]
2
Me  me x0
i
f me
ahol
me x0

f

i me1

f me
i

a mediánt tartalmazó osztály alsó határa
a gyakoriságok kumulált összege a mediánt tartalmazó osztályig
a mediánt tartalmazó osztály gyakorisága
az osztályközök nagysága
2.2.2.2 Módusz

A módusz a tipikus ismérvérték, diszkrét ismérv esetén a módusz a leggyakrabban
előforduló ismérvérték, folytonos ismérv esetén a gyakorisági görbe maximumhelye.
Előfordul, hogy az értéksor gyakorisága közel azonos, ilyenkor a sornak kifejezett
módusza. Vannak olyan statisztikai sorok, amelyeknek két módusza van (U vagy M alakú
sorok). A csoportosító ismérvekkel történő részsokaságokra történő bontással általában a több
móduszból eredő problémák megszüntethetők.
Osztályközös gyakorisági sorok esetén meg kell keresnünk a legnagyobb gyakoriságú
osztályt, ez lesz a modális köz. A modális köz arányos osztásával határozhatjuk meg a
móduszt:
f mo  f mo1
Mo  mo x0 
i
[2-15]
(f mo  f mo1 )  (f mo  f mo1 )
ahol
mo x0
f mo
f mo 1
f mo 1
i

a modális köz alsó határa
a móduszt tartalmazó osztályköz gyakorisága
a modális közt megelőző osztály gyakorisága
a modális közt követő osztály gyakorisága
az osztályközök nagysága
2.3

Változékonyság

A középértékek a sokaság elemeinek értéknagyságbeli különbségeit eltakarják. A
változékonyság az azonos tulajdonságú, de eltérő értéknagyságú adatok egymástól vagy
középértéktől való különbözőségét méri.
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2.3.1 A szóródás terjedelme
A szóródás terjedelme a statisztikai sor legnagyobb és legkisebb eleme közötti
különbség, azt mutatja meg, hogy a középérték milyen alsó és felső határérték között
helyezkedik el.
i  x max  x min
[2-16]
Minél heterogénebb a sokaság annál rosszabbul jellemzi a terjedelem, amit leginkább
homogén sokaságok jellemzésére használhatunk.
2.3.2 Kvantilis értékek
A gyakorisági sorok esetén a megfigyelt sokaság egységeiből képezünk egyenlő vagy
nem egyenlő osztályközű statisztikai sort. Ebben az esetben az egyes osztályközök
gyakoriságai általában különböznek egymástól. A megfigyelt sokaságot azonban úgy is
felbonthatjuk osztályokra, hogy az egyes osztályközökben a megfigyelések száma egyenlő
legyen. Ha k számú osztályt szeretnénk képezni, akkor az osztópontok száma k  1 lesz. Az
osztópontokat k-ad rendű kvantiliseknek nevezzük, ahol k  2 . Az i  edik k  ad rendű
i
kvantililis az a szám, amelynél az összes előforduló ismérvérték
 ad része kisebb,
k
i
1   ad része nagyobb.
k
A gyakorlatban nevezetes kvantilis értékeket szoktunk meghatározni, így a mediánt –
a medián meghatározásával a helyzeti középértékeknél részletesen foglalkoztunk, a kvartilist
– itt a sokaságot 4 egyenlő gyakoriságú részre osztjuk, a kvintilist – 5 egyenlő rész, a decilist
– 10 egyenlő rész, és a percentilist – 100 egyenlő részre osztjuk a sokaságot.
A kvantilis értékek számítása a szélsőséges értékek kezelése miatt fontos számunkra, a
szóródás terjedelmének meghatározásánál feltárt problémát korrigálja.
2.3.2.1 Kvartilis eltérés
A kvartilis eltérés számításánál előbb a kvantiliseknél ismertetett
meghatározzuk az osztópontok sorszámát, majd az azokhoz tartozó kvartilis értékeket.
n 1
Alsó kvartilis:
n Q1 
4
n 1
Középső kvartilis (medián):
n Q2 
2
3(n  1)
Felső kvartilis:
n Q3 
4

módon
[2-17]
[2-18]
[2-19]

A fenti sorszámokhoz tartozó értékek adják a kvartilisek értékét. Gyakorisági soroknál
a meghatározás módja:
Q 1

Qi  Q x0 

n Qi   fi
i 1

fQ

i

[2-20]
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ahol
Qi
Q x0
n Qi

az i-edik kvartilis értéke
a kvartilis adatsorszámának megfelelő adat alsó határa
az i-edik kvartilis adat sorszáma

Q 1

f
i 1

fQ
i

i

a kvartilist tartalmazó osztályig terjedő halmozott gyakoriságok összege
a kvartilist tartalmazó osztály gyakorisága
az osztályközök nagysága
A kvartilis értékek meghatározása után határozható meg az interkvartilis terjedelem:
iQ  Q3  Q1
[2-21]

Mint látható az interkvartilis terjedelem a statisztikai sor értékeinek középső 50 %-át
foglalja magába, az első negyed alatti (25%) és feletti (25%) értékek kívül esnek a mértékadó
kvartiliseken.
A kvartilis eltérés az interkvartilis terjedelem fele:
Q  Q1
Qe  3
[2-22]
2
2.3.3 Középeltérés
A középeltérés a statisztikai sor elemeinek a mediántól vett eltérései abszolút
értékének az átlaga:
n

Egyszerű formában:

Mee 

 (x
i 1

Súlyozott formában:

Mee 

i 1

 Me)

[2-23]

n

n

f

i

i

(x i  Me)
n

f
i 1

[2-24]

i

2.3.4 Abszolút átlageltérés
Az abszolút átlageltérés a statisztikai sor elemeinek a számtani átlagtól vett eltérései
abszolút értékeinek az átlaga:
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n

 (x

Egyszerű formában: A e 

i 1

[2-25]

n

n

f

Súlyozott formában: A e 

 X)

i

i 1

(x i  X)

i

[2-26]

n

f
i 1

i

Az abszolút átlageltérés azt mutatja meg, hogy az egyes imérvértékek átlagosan
mennyivel térnek el a számtani átlagtól.
2.3.5 Variancia
A variancia vagy szórásnégyzet a sokaság elemeinek számtani átlagtól vett eltérések
nényzetösszegéből számított átlag:
n

 (x

Egyszerű formában: S2 

i 1

 X) 2

i

n

Súlyozott formában: S2 

[2-27]

n

 f (x
i

i 1

 X) 2

i

[2-28]

n

f
i 1

i

A szórásnégyzet fontos szerepet tölt be a sokaság változékonyságának az
elemzésében. Segítségével feltárhatók a változékonyság tényezőnkénti összetevői. Az ilyen
jellegű vizsgálatokkal a variancianalízis foglakozik.

2.3.6 Szórás
A szórás a legfontosabb szóródási mutató, amelyet a varianciából számítunk
négyzetgyökvonással.
n

 (x

Egyszerű formában: S 

i 1

[2-29]

n
n

Súlyozott formában: S 

 X) 2

i

 f (x
i 1

i

i

 X) 2

)

n

f
i 1

[2-30]

i
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Jelentése hasonló az abszolút átlageltéréshez, azonban lényeges különbség, hogy
ennek számításakor a sokasági értékek és a számtani átlag különbségeinek négyzetösszegét
számoljuk, és a négyzetre emeléssel a szélsőséges értékek abszolút értelemben vett nagyságát
is jobban hangsúlyozzuk. A négyzetgyökvonással az összehasonlíthatóság érdekében az
eredeti mértékegységhez térünk vissza.
Abból adódóan, hogy az átlagtól vett eltéréseket jobban hangsúlyozzuk, azon eset
kivételével, amikor Ae  0 és így S =0, mindig S  Ae áll fenn.
2.3.7 Relatív szórás vagy variációs koefficiens
Az elemzés során szükséges lehet:
 Különböző vagy azonos tulajdonságú
 Különböző szórású, de azonos átlagú
 Különböző átlagú, de azonos szórású sokaságok összehasonlítása.
A szórás abszolút értékű mutatója erre kevéssé alkalmas, sokkal alkalmasabb erre az
ismérvértékek átlagtól vett átlagos relatív eltérése, amit relatív szórásnak, vagy variációs
koefficiensnek nevezünk.
Számítása:

V

S
X

[2-31]

Értéke egy dimenzió nélküli szám, amit százalékos formában is kifejezhetünk. A
számtani átlag annál inkább jellemzi az ismérvértékeket, minél kisebb a relatív szórás
mértéke.
2.3.8 Átlagos különbség
Az eddig megismert szóródási mutatók számítása során vagy két nevezetes érték
közötti terjedelmet, vagy valamilyen középértéktől való átlagos eltérést vizsgáltunk. Az
átlagos különbség meghatározásánál a minden lehetséges módon párba állított ismérvértékek
abszolút különbségeiből számítunk átlagot.
Számítása:
n

Súlyozatlan esetben: G 
k

Súlyozott esetben:

G

n

  x
i 1 j1

i

 xj

[2-32]

n2
k

 f f  x
i 1 j1

i j

n2

i

 xj

[2-33]

A G (Gini) mutató az mutatja meg, hogy az adott ismérv értékei átlagosan mennyire
különböznek egymástól. Az átlagos különbség mutatója a koncentráció elemzéséhez
kapcsolódik igen szorosan.
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2.4

A momentumok

A momentumok a különféle átlagok és a szórásnégyzet általánosításának tekinthetők,
ahol nem a középértéktől vett eltéréseket vesszük alapul, hanem az ismérvértékek és egy
tetszőleges állandó szám különbözetét. Ezen eltérések hatványait átlagoljuk.
di (A)  x i  A

[2-34]

n

A momentum súlyozatlan esetben: M r (A) 
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Súlyozott esetben:
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 f d (A)
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n

[2-36]

A fenti képletekkel meghatározott mennyiségeket x ismérv, vagy a gyakorisági
eloszlás A körüli r-edik momentumainak nevezzük.
A=0 esetben az általános képletek r-edik momentumokat adnak, amelyek jelölése Mr.
A  X esetén az úgynevezett r-edik centrális momentumokhoz jutunk.
A momentumok gyakorlati fontosságát az adja, hogy jól felhasználhatók a gyakorisági
eloszlások alakjának jellemzésére, mint azt a későbbiekben látni fogjuk.
2.5

Alakmutatók

Az alakmutatók arra adnak választ, hogy a gyakorisági eloszlások milyen tekintetben
és milyen mértékben térnek el a normális eloszlás gyakorisági görbéjétől. Az alakmutatók
számításának csak akkor van értelme, ha a gyakorisági eloszlásunk egymóduszú. Ha egynél
több módusz van, akkor az elemzést a sokaság részekre bontásával kell folytatnunk.
2.5.1 Aszimmetria
Az eloszlás akkor tekinthető szimmetrikusnak, ha fennáll az X  Mo  Me . Abban az
esetben, ha Mo  Me  X jobboldali (pozitív) aszimmetriáról, ha X  Me  Mo baloldali
(negatív) aszimmetriáról beszélünk (2-1. ábra).
A jobb illetve baloldali aszimmetria megkülönböztetésében elég nagy káosz figyelhető meg a
szakirodalomban. Vannak, akik baloldali aszimmetriáról akkor beszélnek, ha a megfigyelések
legnagyobb része az átlagnál kisebb, és hosszan jobbra elnyúló „farok” figyelhető meg az
sűrűségfüggvénynél, míg mások szerint ez jobb oldali aszimmetria. Ha módusz nagyobb az átlagnál,
akkor is hasonló a helyzet, természetszerűleg fordított értelemben. A gyakorlatban azonban nem is az
elnevezés a fontos, hanem a kapott eredményekre adott kielégítő válasz.
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2-1. ábra: Baloldali (negatív) és jobboldali (pozitív) aszimmetria alakja
Forrás: Saját szerkesztés

Az aszimmetria mérésére többféle mutatószám használatos:
 Pearson-féle mutatószám:
X  Mo
[2-37]
AP 
S
A mutatószám egy dimenzió nélküli szám, ami baloldali aszimmetriánál pozitív,
jobboldalinál negatív. A mutató értéknagysága a gyakorlatban -1 és +1 közé eső érték.
0 értéknél szimmetriáról van szó, 0.5 felett erős aszimmetriáról, az előjel pedig a
ferdeség irányát mutatja meg.
A Pearson-féle mutatószámot meghatározhatjuk arra a gyakorlati megfigyelésre támaszkodva
is, hogy enyhén aszimmetrikus gyakorisági eloszlások esetén a medián az átlagtól az átlag és a
módusz közötti teljes távolság harmadával balra, vagy jobbra esik. Ennek alapján az
aszimmetriamutató:

AP 


3(X  Me)
S

[2-38]

A számítógépes programcsomagokban az asszimmetria mérőszáma a harmadik
centrális momentum meghatározásán alapszik.
n

M 3 (X) 

 f (x
i 1

i

i

 X)3

n

 fi

[2-39]

i 1

Az aszimmetria mutatószáma:
M3 (X)
[2-40]
S3
A negatív érték jobboldali aszimmetriát, a pozitív baloldalit, a 0 pedig szimmetrikus
eloszlást jelez. Hátránya ennek a mutatónak, hogy nem adható meg az aszimmetria mértékére
alsó és felső határ, és nagyon érzékenyen reagál az eloszlás alakjának kismértékű változására
is.
3 

2.5.2 Lapultság, csúcsosság
A lapultsági (vagy csúcsossági) mutató a gyakorisági görbe középső szakaszáról nyújt
információt számunkra. Arról, hogy a normál eloszláshoz képest a sűrűségfüggvény
csúcsosabb, vagy lapultabb (2-2. ábra).
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Számítása igen egyszerű a percentilisek alapján:
iQ
P  P25
K  75

P90  P10 P90  P10

[2-41]

Belátható, hogy a mutató számítása azon okfejtésen alapszik, hogy minél kisebb az
interkvartilis terjedelem és a P90 és a P10 különbségének a hányadosa, annál csúcsosabb az
eloszlás. Normál eloszlásnál a K értéke 0,26315. Tehát ha a K értéke kisebb, mint 0,26315
akkor csúcsos (leptokurtikus), ha nagyobb, akkor lapult (platikurtikus az eloszlás).

2-2. ábra: Lapult (platikurikus), csúcsos (leptokurikus) eloszlás a normál gyakorisági
görbéhez képest
Forrás: Saját szerkesztés
A lapultság meghatározása leggyakrabban a negyedik centrális momentum
felhasználásával történik. A statisztikai és ökonometriai programok is általában ezt a mutatót
használják. A negyedik centrális momentumot a következőképpen határozhatjuk meg:
n

M 4 (X) 

 f (x
i 1

i

i

 X) 4

[2-42]

n

f
i 1

i

A negyedik centrális momentum értéke 0 várható érték és 1 szórás esetén 3, ennek
alapján a csúcsosság meghatározása:
M4(X)
[2-43]
4 
3
S4
A mutató pozitív értéke a normális eloszlásnál csúcsosabb, negatív értéke lapultabb, a
0 értéke a normális eloszlással azonos csúcsosságú eloszlást mutat. Az  4 hátránya –
hasonlóan az  3 -hoz – az, hogy nem előre meghatározott határok között mozog az értéke,
emiatt a kisebb csúcsossági eltéréseket felnagyíthatja. Felmerül a kérdés, hogy a számítógépes
programok miért használják mégis a momentumokból számított alakmutatókat? Egyrészt
azért, mert az  3 és az  4 egyaránt könnyen számítható a legtöbb eloszlástípus esetén az adott
eloszlás paramétereivel, másrészt azon eloszlások esetén is megbízhatóan jelzi az eloszlás
alakját, ha az extrém módon eltér a normáleloszlástól.

2.6

A szélsőséges adatok kezelése

Valamely tulajdonság értékének nagyságát az egyéb ismérvek értéknagyságának
rendkívül változatos kombinációi határozhatják meg. Ebből adódóan a kiválasztott
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tulajdonság értékei nagymértékű változékonyságot mutatnak. Az átlagok igen érzékenyek az
adatsor értéknagyságára, és ebből adódóan a szóródási mutatók is. Sok esetben jellemzőbb
képet kapunk a sokaságról az extrém értékek bizonyos hányadát elhagyva. Nézzük meg, hogy
az extrém adatok kezelésének milyen eszközei vannak:




Nyesett átlag: a nagyság szerint sorba rendezett megfigyelések két végén az
értékekből 5-5 %-ot elhagyunk, és így számítjuk ki az átlagot. Könnyen
belátható, hogy szimmetrikus eloszlás esetén a hagyományosan számolt, és a
nyesett átlag közel megegyezik. Balra ferde eloszlás esetén a nyesett átlag
nagyobb, míg jobbra ferde eloszlás esetén a nyesett átlag kisebb a számított
átlagnál.
Box-plot: ebben az esetben az interkvartilis terjedelem (iQ) határait (Q1 és Q3)
csökkentjük illetve növeljük, és szélsőséges adatként kezeljük az e határokon
túli értékeket:
o Enyhe outlierek meghatározása:
Q1  1,5i Q
[2-44]
Q1  1,5i Q
o Extrém outlierek meghatározása:
Q1  3i Q



[2-45]
Q1  3i Q
Az átlagoktól távol eső megfigyelések súlyozása M-esztimátorok
segítségével: ekkor nem hagyjuk el a szélső értékeket, csak a távolság
növekedésével csökkenő súlyokat adunk nekik.

Összefoglalás
A leíró statisztikai ismeretek fontosak az ökonometriai eszközök megértéséhez és
alkalmazásához. Az ökonometria módszertani alapját a matematikai statisztika adja. A
vizsgálat tárgyát képező tömegjelenségeket sokaságnak nevezzük. A sokaság egyedeinek
tulajdonságai az ismérvek, melyek lehetővé teszik a sokaság egyértelmű elhatárolását. Az
ismérvek segítségével végezhető el az adataink megfelelő elemzésre alkalmas csoportosítása.
Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy adataink milyen mérési szintűek, mert ez alapvetően
determinálja az elvégezhető vizsgálatok, az alkalmazható módszerek körét. A sokaságok
jellemzésére középértékeket alkalmazunk. A helyzeti középértékek (medián módusz)
helyzetüknél fogva jellemzik a sokaságot. Gyakran alkalmasabban mutatják a sokaság
tulajdonságait, mint a számított középértékek. A számított középértékek (számtani,
kronologikus, harmonikus, mértani átlag) alkalmazásánál nem mindegy, hogy az alapadatok
milyen összegzésének van értelme. A középértékek ugyan mindig az adatsor legkisebb és
legnagyobb eleme között helyezkednek el, azonban nem mindig jellemzik megfelelően a
sokaságot. A szóródási és alakmutatók erről nyújtanak számunkra információt.
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.

Milyen sokaságtípusokat ismer?
Hogyan képzünk mennyiségi sorból osztályközös gyakorisági és értékösszeg
sorokat?
Mikor alkalmazható a harmonikus és mikor a számtani átlag?
Ismertesse a különböző mérési szinteket!
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5.
6.

Melyek a legfontosabb szóródási mutatók?
Hogyan jellemezhető egy eloszlás aszimmetriája?

Kompetenciát fejlesztő kérdések

1.
2.
3.

Miért szükséges a szélsőséges adatok ismerete, és hogyan kezelhetjük azokat?
Milyen egyszerű statisztikai módszerekkel jellemezne egy állapotidősort?
Milyen egyszerű statisztikai módszerekkel jellemezne egy tartamidősort?

45

3

Statisztikai hipotézis vizsgálatok

Equation Chapter (Next) Section 3
A gyakorlatban csak ritkán van arra lehetőségünk, hogy a teljes sokaság adatai alapján
hozzunk döntéseket, ezért minták alapján kell ezt megtennünk. A hipotézisvizsgálat során a
vizsgálat eredménye alapján azt vizsgáljuk, hogy a mintából nyert adatok igényelnek-e külön
magyarázatot, elemzést. A további vizsgálatoknak ugyanis csak akkor van értelme, ha a
mintából vagy mintákból nyert adatok eléggé különböznek egymástól vagy egy valamilyen
elvárt értéktől, és az eltérés nem csak a mintavétellel szükségszerűen együtt járó véletlenszerű
ingadozásoknak tulajdonítható. A statisztikai próbák pedig éppen ennek az elemzésére
szolgálnak. De a próbákat alkalmazunk a gazdasági vagy társadalmi jelenségek leírására
alkalmazott statisztikai, ökonometriai stb. modelleknél is. A modellépítésnek ugyanis igen
lényeges eleme mind a modell egyes komponenseire vonatkozó bizonyos feltevések
teljesülésének ellenőrzése, mind a modellel nyert becsléseknek a valóság tényeivel való
egybevetése. Mindkét feladat megfelelő hipotézisvizsgálatok segítségével oldható meg a
leghatékonyabban. Elegendő itt a regressziós modellek feltételrendszerének ellenőrzésére
szolgáló tesztekre, valamint a regressziós együtthatók bizonyos kitüntetett értékekkel való
összehasonlítására használatos tesztekre utalni (Vita, 2011).
Ebben a fejezetben először röviden áttekintjük a mintavételezéssel kapcsolatos
fogalmakat, majd részletesebben foglalkozunk a statisztikai hipotézisvizsgálat
végrehajtásával, és a különböző feltételek mellett alkalmazható statiszikai próbákkal.
3.1

Mintavételezéssel kapcsolatos alapfogalmak

A statisztikában tömegesen előforduló jelenségeket figyelünk meg (közgazdasági
jellegű becslések esetén). A statisztikai mintavétel a során a sokaságból egyedeket választunk
ki valamilyen módszerrel, azért, hogy ismereteket szerezzünk a megfigyelni kívánt
sokaságról, és statisztikai következtetésen alapuló előrejelzéseket tehessünk. A közvetlenül
vizsgált korlátozott számú egyed a mintasokaság, vagy egyszerűen minta. A mintavételezés
okai:
 a teljes körű megfigyelés lehetetlen (pl. termésbecslés),
 a teljes körű megfigyelés költsége nagyobb, mint az információ gazdasági
értéke, illetve olcsóban jutunk kielégítő pontosságú információhoz,
 a
megfigyelés
a
termék
megsemmisítésével
jár
(különböző
minőségvizsgálatok),
 kísérletek (kis elemszámú minták értékelési módszerei).
A mintavétel három fő előnye, hogy a költségek alacsonyabbak, az adatgyűjtés
gyorsabb, és mivel az adathalmaz kisebb, biztosítani lehet a homogenitását, és fokozni lehet
az adatok pontosságát és minőségét.
A minták alapján történő értékelések alapelvei:
 Nagy számok törvénye (Bernoulli 1654-1705): bármilyen, kis tetszőleges
pozitív szám legyen a relatív gyakoriság és a valószínűség eltérése (Δ), mindig
végezhető annyi megfigyelés, hogy elenyésző legyen annak a valószínűsége,
hogy a hiba a Δ-t meghaladja.
 A központi határeloszlás tétele (Ljapunov 1857-1918): ha valamely
tömegjelenség adott paramétere mint valószínűségi változó nagyszámú,
egymástól független valószínűségi változó összegzéseként jön létre, és ezek
egyenként csak kismértékben járulnak hozzá az egész ingadozáshoz, akkor az
adott paraméter eloszlása – jó közelítéssel – normális eloszlású.
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A mintavétel folyamata:
a) Definiáljuk a vizsgálandó sokaságot
A statisztikai elemzés sikerességét befolyásoló lényeges lépésről van szó. A
vizsgálandó sokaság valóságos sokasági egységek vagy események halmazát jelenti, melynek
időbeli és térbeli dimenziója is lehet, az alapsokaságot jelenti. Általában egyértelműen, és
könnyen meghatározható, de néha nem túl egyszerű, sőt az is előfordulhat, hogy a minta, nem
abból a sokaságból származik, aminek a tulajdonságairól akarunk információkat. Például ha
egy élelmiszeripari termék gyártásakor a termékre vonatkozó mennyiségi, minőségi
értékeléshez, előrejelzéshez gyűjtünk adatokat, akkor könnyű helyzetben vagyunk. Az
állatkísérletek célja gyakran az ember „működésének” a jobb megismerése az új gyógymódok
hatékony és biztonságos alkalmazásának érdekében. Cél az, hogyan találjuk a teljes sokaság
reprezentatív mintáját.
b) Meghatározzuk mintavételi keretet
A mintavételi keret, egy olyan eszköz, mely lehetővé teszi számunkra, hogy a sokaság
minden egyes elemét azonosítsuk és bevonjuk bármely mintába. A legegyszerűbb keret típus
a sokaság elemeinek az elérhetőségi információkkal ellátott listája. Ilyen lehet például
telefonkönyv, cégjegyzék stb.
c) Meghatározzuk a mintavételi eljárást




Véletlen kiválasztáson alapuló módszerek
i) Egyszerű véletlen kiválasztás: (az alapsokaság elemeit
sorszámozzuk)
 Sorsolással történő kiválasztás
 Véletlen számok táblázatának alkalmazása
 Mechanikus kiválasztás - egymástól egyenlő távolságra lévő
egyedeket választunk ki, lehet időbeli és térbeli (pl.
próbafejések adott időközönként, térképre helyezett
hálózat).
 Véletlen koordináták módszere (egyenletes térbeli
elhelyezkedésű sokaságnál, pl. legelő, növények termés
becslése)
ii) Rétegezett mintavétel: a heterogén alapsokaságot rétegeire bontjuk,
s ezekből külön – külön történik a mintavétel (vállalkozói,
alkalmazotti jövedelem viszonyok)
iii) Lépcsőzetes kiválasztás: csak akkor alkalmazzuk, ha nem ismerjük
az alapsokaság minden egységét (pl. árbecslés, homogén sokaság
esetén)
Nem véletlen kiválasztáson alapuló módszerek:
i) Kvóta szerinti kiválasztás – az alapsokaságot körzetekre bontják és
ezen
belül
arányokat,
kvótákat
határoznak
meg.
(közvéleménykutatás, háztartási statisztikai felmérések)
ii) Koncentrált kiválasztás (árstatisztikai megfigyeléseknél, a
legjellemzőbb típusok kerülnek a mintába).
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iii) Önkényes kiválasztás – szubjektív alapon a tipikusnak vélt
elemeket vonják be a mintába.
A nem véletlenen alapuló minták jellemzői csak tájékoztató jellegűek az alapsokaság
jellemzőit illetően.
d) Megszabjuk a minta nagyságát
A minta „jóságát” a minta standard hibájával jellemezhetjük:
Ismétléssel történő kiválasztás esetén:

S
n

[3-1]

S
n
1
N
n

[3-2]

Sx 
Ismétlés nélküli kiválasztás esetén:
Sx 

[3-1] és [3-2] alapján belátható, hogyha a sokaság viszonylag nagy, akkor a minta
standard hibája, azaz az eredmények megbízhatósága csak egyedül a minta abszolút
nagyságától függ. Ez azt jelenti, hogy kisebb populációhoz relatíve nagyobb mintát kell
venni, nagy populációk esetében pedig meglepően kis minták is elégségesek.
Ha az alappopulációt alcsoportokra bontjuk valamely szempont szerint – magasabb
mintaelemszám szükséges.
További lépések:
e) Létrehozzuk a mintavételi tervet.
f) Mintát veszünk, és adatokat gyűjtünk.
g) Felülvizsgáljuk a mintavételi eljárásunkat.
3.2

A satisztikai vizsgálatokkal kapcsolatos alapfogalmak

Amikor döntést akarunk hozni, feltételezéseket fogalmazunk meg, amelyek lehetnek
igazak, vagy hamisak ezért nevezzük őket statisztikai hipotéziseknek. Döntésünket a minta
alapján kalkulált értékek segítségével tudjuk meghozni. Mivel a mintavételt a véletlen
befolyásolja, a számolt statisztikai mutatók valószínűségi változók lesznek. A statisztikai
próba az az eljárás, amely során eldöntjük, hogy az adott hipotézis elfogadható-e, vagy sem.
A módszer alkalmazása során összehasonlítunk két számot: a kiszámított próbastatisztika
értékét és egy táblázatbeli (kritikus) értéket.
A statisztikai hipotézisvizsgálat menete:
 Szakmai (kutatási) hipotézis megfogalmazása (gyakran még nem olyan
formában van megfogalmazva, hogy annak helyessége a statisztika eszközeivel
közvetlenül vizsgálható)
 Megfogalmazzuk a nullhipotézist és az alternatív hipotézist.
 Megkeressük a megfelelő próbafüggvényt.
 Megválasztjuk a szignifikancia-szintet.
 A mintából kiszámítjuk a próbafüggvény aktuális értékét.
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Meghatározzuk az elfogadási tartományt.
Ha a próbafüggvény értéke az előbb meghatározott elfogadási tartományba
esik, akkor elfogadjuk a nullhipotézist, egyébként az alternatív hipotézist kell
elfogadnunk.

A feltételezésünk matematikai megfogalmazása a nullhipotézis. Alakja egyenlőség,
két érték azonosságát állítja. A nevét onnan kapta, hogy e két érték különbsége nulla. Például
a sokaság várható értéke (µ) megegyezik egy előre rögzített értékkel (m0). H0: µ=m0. Ezzel
szemben megfogalmazunk egy ellenhipotézist is, amit úgy nevezünk, hogy alternatív
hipotézis (H1).
A két hipotézisnek olyannak kell lennie, hogy azok (1) a formális logika szabályai
szerint kizárják egymást, azaz ne lehessenek egyszerre igazak, (2) bármelyikét is tekintjük
majd a másiknál hihetőbbnek, megválaszolható legyen a bennünket érdeklő kérdés.
A hipotézisvizsgálat közvetlenül mindig a nullhipotézis helyességének ellenőrzésére
irányul. Ezért a két hipotézis nem játszik szimmetrikus szerepet, nem cserélhető fel tetszés
szerint. A nullhipotézis szinte mindig azt mondja ki, hogy valami – egy adat vagy egy
eloszlás – nem tér el valami mástól: egy másik adattól vagy eloszlástól. A hipotézisvizsgálat
végzőjét igen gyakran nem az érdekli, hogy a nullhipotézis fennáll-e vagy sem, hanem
sokszor az alternatív hipotézisben szereplő állítás helyessége. Azonban, ha betartják a H0 és
H1 megfogalmazásával kapcsolatos első követelményt, a nullhipotézis helyességéről való
döntés egyben döntést jelent az alternatív hipotézis helyességéről is. Ha mód van rá, H0-t és
H1-t célszerű úgy megfogalmazni, hogy H0 elvetése legyen igazán fontos számunkra (Vita,
2011).
Az alternatív hipotézis lehet kétoldali vagy egyoldali alternatív hipotézis. Tehát az
előző példából kiindulva:
 Nullhipotézis:
H0: µ=m0
 Kétoldali alternatív hipotézis:
H1: µ≠m0
 Egyoldali alternatív hipotézis:
H1: µ<m0 (baloldali)
H1: µ>m0 (jobboldali)
A nullhipotézis felállítása után egy olyan próbafüggvényt kell szerkeszteni, amely
egyrészt a véletlen minta eleminek a függvénye, azaz valószínűségi változó, másrészt
valószínűségeloszlása – a nullhipotézis helyességének feltételezése mellett – matematikai
úton meghatározható. A próbafüggvény alapján kijelölhető egy olyan intervallum, amely
tetszőlegesen nagy valószínűséggel magában foglalja a próbafüggvény értékeit, másképpen
fogalmazva a jellemzők közötti különbségek eloszlása alapján megállapítható annak a
valószínűsége is, hogy a minták közötti különbség meghalad-e bizonyos határértéket. Az
intervallum két végpontja a kritikus érték, az intervallum az elfogadási tartomány (3-1.
ábra, 3-2. ábra).
A megbízhatósági szint (konfidencia szint: 1-α) a nullhipotézis elfogadására
vonatkozó döntés helyességének a valószínűségét fejezi ki, amennyiben a nullhipotézis igaz.
A szignifikancia szint (α) a hibás döntés valószínűsége ugyancsak nullhipotézis esetén. Az
empirikus szignifikancia szint (p érték) annak a valószínűsége, hogy a próbastatisztika a
mintából kiszámított értéket veszi fel. Minél kisebb a p érték, annál nagyobb a valószínűsége,
hogy a H0 hipotézis hamis. A próbastatisztika értéke a nullhipotézis érvényességétől, a
kritikus érték nagysága a megbízhatósági szinttől függ.
Mivel a minta a véletlentől függ, ezért soha nem lehetünk biztosak abban, hogy a
hipotézis igaz, vagy sem. A statisztikai döntés során kétféle hibát követhetünk el. Első fajú
hiba (α) esetén a nullhipotézist elutasítjuk, pedig igaz. Az első fajú hiba elkövetésének a
valószínűsége megegyezik a szignifikanciaszinttel. A hiba nagysága a szignifikanciaszint
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csökkentésével alacsonyabb lesz. Másodfajú hiba (β) esetén elfogadjuk a nullhipotézist, pedig
az nem igaz. Ez a hiba a szignifikanciaszint növelésével csökkenthető.

H0

H0 elfogadása
H0 elvetése

Ha igaz

Ha hamis

Helyes döntés
Első fajú hiba

Másodfajú hiba
Helyes döntés

Látható, hogy a két hibafajta egymással ellentétesen mozog. Együttes csökkentésük a
mintaelemszám növelésével érhető el.

3-1. ábra: Kétoldali statisztikai hipotézis (H0: µ=m0 ;H1: µ≠m0)
Forrás: Huzsvai, 2012
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3-2. ábra: Egyoldali aszimmetrikus statisztikai hipotézis (H0: µ=m0 ;H1: µ>m0)

Forrás: Huzsvai, 2012

Az intervallum vagy a hányados skálán végzett méréseknél az adatokból számolhatunk
átlagot, szórásnégyzetet, szórást. Fontos módszerek alapulnak ezeknek a „származtatott
paramétereknek” a matematikai, logikai tulajdonságain; ezeket a módszereket paraméteres
módszereknek nevezik.
Könnyű belátni, hogy például a nominális skálán mért adatok esetében nem
helyénvaló átlagot számítani, és - következésképpen - nem alkalmazhatók a paraméteres
statisztikai módszerek. Például, ha egy mintában csak fekete és szőke hajú egyének vannak,
akkor a mintára vonatkozóan nem lehet átlagos (pl. barna) hajszínről beszélni.
A nominális és az ordinális skálán mért adatokkal számos módszer alkalmazható,
melyek egyik közös tulajdonsága, hogy nem kell hozzájuk az, hogy az adatokból átlag, vagy
szórás számolható legyen. Általában mondható, hogy ezek a módszerek nem az ismert
nevezetes eloszlás, a normális eloszlás paramétereinek tulajdonságain alapulnak, ezeket nemparaméteres módszereknek szokták nevezni.
3.3

Nem-paraméteres statisztikai próbák

A nem-paraméteres eljárások alkalmazásának esetei:
 Nominális skálán mért adatokon elvégezhető.
 Ordinális (rendezett) skálán mért adatokon elvégezhető.
 Intervallum skálán mért adatokon anélkül végezhető el, hogy azt kellene
feltételeznünk, hogy az adatok egy adott tulajdonságokkal rendelkező
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eloszlásból származnak. Ebben az esetben az adatokat rangtranszformációnak
vetjük alá. Ez azt jelenti, hogy az intervallum skálán tett megfigyeléseket az
ordinális skálán értékeljük ki.
A nem-paraméteres módszerek előnyei
 Kevesebb feltételük van, így hibás alkalmazásuk esélye kisebb.
 Nominális és ordinális változókon is használhatók.
 Próbastatisztikáik számítása sokszor egyszerűbb.
 Skálaérzéketlenek, azaz az adatok transzformálása nem befolyásolja a tesztek
eredményét. Kevésbé érzékenyek a kiugró adatokra.
 Nem csak az átlag különbségeit tudjuk vizsgálni, hanem az eloszlás más
tulajdonságának (például ferdeség fellépése kezelés hatására) változását is.
A nem-paraméteres módszerek hátrányai:
 Erejük kisebb mint a paraméteres megfelelőiknek (azok feltételeinek
teljesülése esetén) de ez sokszor nem jelentős (kb. 5 %).
 Sok (főleg a komplikáltabb) parametrikus tesztnek nincs meg a nemparametrikus megfelelője, főleg az elméleti háttér bonyolultabb volta miatt.
3.3.1 Eloszlásokra vonatkozó próbák (Chi2- próba)
A sokaságok százalékos megoszlására vagy a valószínűségi változó eloszlására
vonatkozó hipotézis ellenőrzésére szolgál. Diszkrét és folytonos valószínűségi változó
eloszlásának vizsgálatára egyaránt alkalmas oly módon, hogy osztályokat képezünk, és az
osztálygyakoriságokat, vagy a relatív osztálygyakoriságokat, ill. a megfelelő valószínűségeket
vizsgáljuk.
Feltételek (fi : az i-edik osztály megfigyelt gyakorisága):
 Nagy minta (n  50).
 Valamennyi megfigyelt osztályban az osztálygyakoriság fi  1.
 Maximum az osztályok 20%-ában lehet fi  5.
3.3.1.1 Illeszkedésvizsgálat
Tiszta illeszkedésvizsgálat: a minta eloszlását hasonlítjuk egy elméleti eloszláshoz.
( f  f * )2
2   i *i
[3-3]
fi
ahol
fi : az i-edik osztály megfigyelt gyakorisága
fi * : az i-edik osztály várt gyakorisága
n : a minta elemszáma
Ha a megfigyelt gyakoriságok messze vannak a várttól, akkor ez az összeg nagy lesz,
ha azonban közel, akkor kicsi. Így 2 megad egy mértéket a megfigyelt és a várt gyakoriságok
távolságának mérésére.
Ezek után elő kell venni a 2 -eloszlás táblázatát, és meg kell benne nézni a számolt 2
értékhez tartozó valószínűséget. A táblázatokban általában csak bizonyos valószínűségekhez
tartozó 2 értékeket adnak meg. Ha 5%-os szignifikancia szinttel dolgozunk (azaz esetünkben
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azt mondjuk, hogy akkor utasítjuk el a nullhipotézisünket, ha kisebb, mint 5% a valószínűsége
annak, hogy olyan eredményt kapjunk, amilyet kaptunk), akkor ki kell keresnünk a
táblázatból az 5%-hoz és a megfelelő szabadsági fokhoz tartozó értéket, és össze kell
hasonlítani a számolttal. Ha a számolt nagyobb a táblázatbeli értéknél, akkor elutasítjuk
hipotézisünket.
Becsléses illeszkedésvizsgálatnál csak az eloszlás típusa ismert (normális,
exponenciális…), paramétereit a minta alapján becsüljük, majd ezekre vonatkozóan végzünk
illeszkedésvizsgálatot.
2  

( f i  f i* ) 2
( f i  npi ) 2

 np
f i*
i

[3-4]

ahol
fi : az i-edik osztály megfigyelt gyakorisága
fi * : az i-edik osztály várt gyakorisága
n : a minta elemszáma
pi : az i-edik osztály várt relatív gyakorisága
Feltétel: a várható érték gyakorisága minden osztályban érje el legalább az 5
*
értéket (fi > 5) és a minta kellően nagy legyen.
Szabadsági fokok: tiszta illeszkedésvizsgálatnál
illeszkedésvizsgálatnál szf = k-1-b, ahol a
k:
a csoportosítás során képezett osztályok száma
b:
a mintából becsült paraméterek száma.

szf

=

k-1,

becsléses

3.3.1.2 Homogenitásvizsgálat
Két független minta eloszlásfüggvényének összehasonlítására szolgál. Arra a kérdésre
válaszol, hogy származhat-e a két független minta azonos eloszlásfüggvényű sokaságból?
A próbastatisztika kiszámolásához a megfigyelési egységeket mindkét – n1 ill. n2
elemű minta esetén azonos osztályokba soroljuk (k osztályt képzünk), melyekre igazak a
alábbi összefüggések:
i f1i  n1 , i f 2i  n2
[3-5]
A próbastatisztika értékének kiszámolása:
 1  f1i f 2i 
 

  n1n2  
n2 
i  f1i  f 2 i  n1

2

2

[3-6]

ahol
n1, n2 :
a minta elemszáma
f1i, f2i :
osztályonkénti gyakoriságok mintánként
k:
az osztályok száma.
és a szabadsági fok: k-1
A két sokaság azonosnak tekinthető, ha 2számolt  2 táblázatbeli.
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3.3.1.3 Függetlenség vizsgálat
Az alapsokaság két ismérv szerinti csoportosításakor s x t típusú kontingencia
táblázatot kapunk. (s db csoportot képeztünk az első, t db csoportot pedig a második szempont
szerint.) Vizsgálhatjuk, hogy az első szempont szerinti eloszlás független-e a második
szempont szerinti eloszlástól.
f f 

 f kl  k . .l 
(f  f )
n 
 2   i * i   
f k .  f .l
fi
n

2

* 2

[3-7]

ahol
fi :
az i-edik osztály megfigyelt gyakorisága
fi * : az i-edik osztály várt gyakorisága
n:
a minta elemszáma
fkl:
az első szempont k-adik és a második szempont l-edik
osztálykombinációjába tartozó egyedek elméleti relatív gyakorisága.
fk. :
az első szempont k-adik osztályának gyakorisága.
f.l :
a második szempont l-edik osztályának gyakorisága.
A szabadsági fokok száma: szf: (s-1)(t-1)
Elfodgajuk a nullhipotézist ha 2számolt  2 táblázatbeli és elutasítjuk, ha 2számolt > 2
táblázatbeli.

3.3.1.4 Rang-korrelációs teszt
A nemparaméteres próbák arra is használhatók, hogy két változó, X és Y korrelációját
mérjék. A rangkorrelációs együtthatók azt mérik, hogy két sorozat együtt változik-e. Ha az
egyik sorozat nő, a másik csökken, akkor a rangkorrelációk negatívak lesznek.
A leggyakrabban használt rangkorrelációs együtthatók:
 Spearman-féle rangkorreláció
n

6
p 1

d

2
i

n(n 2  1)

[3-8]

ahol
d i  Rxi  Ryi
Rxi : az egyik ismérv (x) szerinti rangsorszám
Ryi : a másik ismérv (y) szerinti rangsorszám

A p értéke -1 és +1 között lehet. Például, ha a két sorrend azonos, di = 0 minden i − re,
tehát a rangkorrelációs együttható értéke 1.


Kendall-féle rang-módszer vagy konkordancia mutató
o Kendall-féle rangkorreláció (τ)
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nc  nd
1
n(n  1)
2
ahol



[3-9]

nc : a megfelelő párok száma
nd : az eltérő párok száma

o Kendall-féle konkordancia mutató
Több rangsor összehasonlítása esetén használjuk. Például több bíró döntése között
van-e valamilyen azonosság. Kiszámításának alapja az, hogy egy jellemző összesen hány
helyezési pontszámot ért el, amit rangösszegnek nevezünk. A konkordancia mutató arról nyújt
információt, hogy az egyes rangszámösszegek átlagtól való eltérésének négyzetösszege
hogyan viszonyul a teljes összhangot jelentő értékhez.
d

 (R
2

j

 R)

2

[3-10]

3

m  ( n  n)
12
d
12  d
W
 2
d max m  (n3  n)
d max 

[3-11]
[3-12]

ahol
d : az eltérések négyzetösszege
R j : az i-edik egyed rangösszege
R : a rangszámösszegek átlaga
d max : a teljes egyetértés mutatója
m : a döntéshozók száma
n : az értékelési tényezők száma
W : a Kendall-féle egyetértési mutató

3.3.1.5 Előjel-próba
Pszichológiai vizsgálatokban, közvélemény kutatásokban gyakori, hogy azt vizsgálják,
hogy egy minta egyedei két lehetőség közül melyiket preferálják. Például a televízió esti
főműsor idejében sport műsort, vagy játékfilmet néznének-e a nézők szívesebben. A két
lehetőség közötti választás, vagy két (egymást kizáró) esemény előfordulásának
valószínűsége elvileg azonos jellegű probléma. Például egy adott beteg populációban a
született gyermekek között a fiúk és a lányok aránya azonos-e? Mindezekben az esetekben az
egyik esemény előjelét pozitívnak, a másik előjelét negatívnak nevezzük, és nem engedünk
meg eldöntetlen esetet. Mindezen vizsgálatok eredményét értékelhetjük az előjel próbával. Az
előjel próbának nincs elterjedt, ismert megfelelője a paraméteres próbák között.
Könnyen észrevehető, hogy az előjel próbával értékelhető adatok esete lényegében
véve azonos a pénzfeldobási kísérlet kimenetelének vizsgálata esetével, amelyet a binomiális
eloszlás írt le.
Lehetnek olyan esetek, amikor nem lehet egyértelműen eldönteni az előjelet. Ezekben
az eldöntetlen esetekben a megfigyeléseket nem vesszük figyelembe egyik típusú előjel
számlálása során sem.
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Páros minták esetén. Pl. adott két gép (különböző típusú), és az általuk 12 nap alatt gyártott
hibás csavarok száma. H0: a két gép között nincs különbség, ha a hibás csavarok száma eltér egymástól,
az csak a véletlen műve. Ilyenkor vesszük a naponta gyártott hibás csavarok számának előjelét.
Nap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
I. gép 47 56 54 49 36 48 51 38 61 49 56 52
II. gép 71 63 45 64 50 55 42 46 53 57 75 60
előjel +
+
+
Összesen 3 + és 9 – jelet kaptunk. A nullhipotézis szerint 6 +-t és 6 – jelet várunk el. A problémát
binomiális megoszlással vizsgáljuk:

n
pk  P( X  k )    p k ( 1  p )n k
k 

[3-13]

P ( X  3)  0, 0193

P ( X  4)  0, 0730
Kétoldali próbát kell végeznünk, mert H0 azt állítja, hogy nincs különbség a gépek között (nem
pedig, hogy az I. jobb, mint a II.) Ezért az 5%-os szignifikancia-szintnél: 0,05*(1/2)=0,025
Mivel 0,0193 < 0,025 < 0,0730, akkor utasítjuk el a H 0 hipotézist, ha a pluszok száma 2 vagy
kevesebb. A + jelek száma viszont 3, így 5%-os szignifikancia szinten nem utasíthatjuk el a H 0-t, ilyen
szinten nincs különbség a gépek között.

3.3.1.6 Mann-Whithney-Wilcoxon próba (U próba, rangösszegpróba)
Két egymástól független minta medián értékének összehasonlítására szolgál, ha a
mintaelemek párosíthatók, tehát a kétmintás t-próba nemparaméteres megfelelője. Ordinális
változókra is esetén is elvégezhető.
Alkalmazásának feltételei:
 Független minták
 Azonos formájú eloszlások.
 Folytonos és diszkrét valószínűségi változók esetében is használható.
 Kísérleti elrendezés: Két független, véletlen minta.
A próba elvégzésének menete a következő:
 Elvégezzük a rangtranszformációt. Az összes adatot (a csoporthoz
való tartozástól függetlenül) nagysága szerint sorba állítjuk, az adatok
helyébe azok rangszámát helyettesítjük. Ha két, vagy több azonos
adatot találunk, akkor azok helyébe az átlagos rangszámokat írjuk. Az
így kapott rangszámokat az eredeti csoportokra szétbontjuk. Ez a
transzformáció az eredeti megfigyeléseket az ordinális skálán fejezi ki.
 Ha a két csoport középértéke (mediánja) között nincs különbség (azaz
H0 teljesül), akkor mind a két csoportban lesznek alacsony és magas
rangszámú megfigyelések, és az átlagos rangszám értékek is közel
azonosak lesznek. Ha H0 -t elvetjük, akkor az egyik csoportban nagy
valószínűséggel nagyobb lesz az átlagos rangszám, mint a másik
csoportban.
Ez az eljárás hatékonyabb, mint a t-próba, ha a t-próba feltételei nem teljesülnek. Ha
pl. az adatok eloszlása ferde, nem csak helytelen a t-próbát felhasználni, hanem a hibásan
használt t-próba téves következtetésekre is vezethet.
Ha sok az azonos rangsorú érték, ezeket a teszt nem veszi figyelembe, és ezért
ilyenkor kissé alulértékeli a szignifikancia szintet.
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Kétmintás t-próbát célszerű alkalmazni, ha a két sokaság amelyekből a két független
minta származik, normális eloszlású. Viszont ha a normalitás nem áll fenn, de a két populáció
eloszlása „azonos formájú” akkor e próba alkalmazása ajánlható.
Ismerjük két különböző ötvözetből készült kábelféleség mért erősségét:
A nullhipotézisünk (H0 ): a két minta ugyanabból a sokaságból származik
(nincs különbség a két minta között)
Rendezzük az összes mintaértéket, és adjunk sorszámokat ezekhez az
értékekhez. (1-et a legkisebbhez, 18-at a legnagyobbhoz. Egyforma értékek
esetén a megfelelő rangszámok átlagát adjuk (6 és 7 helyett mindkettőnél 6,5-et)
Számítsuk ki mindkét mintára a sorszámok összegét. Jelölje a két összeget
R1 és R2; N1 és N2 pedig rendre a minta-elemszámokat. (N1  N2) Az R1 és R2
közötti szignifikáns különbség a két minta közötti szignifikáns különbségre utal.

A teszteléshez használjuk az első mintához tartozó
U  N1 N 2 

N1 N1  1
 R1
2

I.
ötvözet:
18,3; 16,4;
22,7; 17,8;
18,9; 25,3;
16,1; 24,2
II. ötvözet:
12,6; 14,1;
20,5; 10,7;
15,9; 19,6;
12,9; 15,2;
11,8; 14,7
[3-14]

statisztikát. U mintavételi eloszlása szimmetrikus, átlag és varianciája a következő módon
számolható:
U 

N1 N 2
2

 U2 

N1 N 2 N1  N 2  1
12

[3-15]

Ha N1 és N2 is legalább 8, akkor U eloszlása közel normális lesz úgy, hogy
U  U
0 átlagú és 1 varianciájú normális eloszlást követ.
z



Példánkban:
R1 = 106, R2 = 65, N1 = 8 és N2 = 10, U = 10; U = 40; U =11,25; z = -2,67
Mivel a vizsgált H0 hipotézis az, hogy nincs különbség az ötvözetek között, kétoldali próbát kell
alkalmazni. 5%-os szignifikancia szinten a döntési szabály: Elfogadjuk H 0-t, ha -1,96  z 1,96. Ennek
alapján elutasítjuk a H0-t.

3.3.1.7 Kruskal-Wallis próba (H próba)
A Kruskal.Wallis próba esetén három, vagy több populációt hasonlítunk össze,
melyekből
véletlen
egyváltozós
mintát
vettünk.
A
H – próba az egyutas osztályozás vagy egytényezős kísérlet varianciaanalízisére ad
általánosítható nem paraméteres módszert. Ez a próba különösen érzékeny a medián
változásaira.
Alaphipotézis és alternatív hipotézis: H0: A minták eloszlása nem különbözik
egymástól. H1: Legalább két eloszlás különbözik egymástól. Ha elvetjük H0-t, akkor arra
következtetünk, hogy a vizsgált populációk között vannak különbségek.
A próba feltételei:
 Véletlen mintavétel (biztosítja az egyes változók egyenlő eloszlását a H0
fennállása esetén)
 Független minták
 Legalább ordinális skálán mérhető változó
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Tegyük fel, hogy k számú mintánk van, egyenként N1, N2, … Nk mintanagyságokkal,
és így az összes minta N = N1 + N2 + … + Nk elemszámú. Az összes mintát együtt kell
rangsorolni, és a rangösszegek: R1, R2, … Rk .
H

k R2
12
j
  3( N  1)
N N  1 j 1 N j

[3-16]

H mintavételi eloszlása közelítőleg k-1 szabadságfokú khi-négyzet eloszlást követ,
feltéve, hogy az N1, N2, … Nk mindegyike legalább 5.
Egy vállalat öt különböző gépet tesztel beszerzés előtt. A tesztelés során 5 munkás egyenlő ideig
dolgozik a gépeken. A táblázat a készített termékek számát mutatja. Tesztelje 5%-os szignifikancia
szinten, hogy nincs különbség a gépek között?
A
B
C
D
E

68
72
60
48
64

72
53
82
61
65

77
63
64
57
70

42
53
75
64
68

53
48
72
50
53

N = 25
A rangösszegek:
A
B
C
D
E

17,5
21
10
2,5
14

21
6,5
25
11
16

24
12
14
9
19

H

1
6,5
23
14
17,5

6,5
2,5
21
4
6,5


70
48,5
93
40,5
73

k R2
12
j
 3( N  1)  6,44

N N  1 j 1 N j

k-1 = 4 szabadsági foknál 5%-os szignifikancia szinten 
nullhipotézist, nincs különbség a gépek között.

2
krit

= 9,49. Mivel 6,44 < 9,49 elfogadjuk a

3.3.1.8 Wilcoxon-féle előjeles rang próba
Ez a próba olyan kísérleti helyzetekben alkalmazható, ahol a mintavétel a páros
megfigyelésen alapul, ahol két összefüggő változóból mintavétel történik, úgy, hogy
mindegyikből egy-egy jut egy megfigyelési egységbe. Az ilyen kísérleti elrendezésből eredő
adatok kiértékelésére a paraméteres próbák közül az egymintás t próba alkalmazható, ha
annak feltételei teljesülnek (intervallum skálán mérhető adatok, melyek különbségeinek
eloszlása normális). Ha a feltételek nem teljesülnek, például, mert a mérési skála ordinális,
vagy a különbségek eloszlása ferde, akkor alkalmazható a Wilcoxon-féle előjeles rang próba.
A próba feltételei:
 Ordinális skálán mérhető folytonos valószínűségi változók esetén akkor
alkalmazható, ha a különbségek is ordinális skálán mérhetőek.
 Erősen asszimmetrikus eloszlás esetén nem alkalmazható.
 A kísérleti elrendezés: Valamilyen szempontból párosított megfigyeléseket
végzünk úgy, hogy a párok egyes tagjai között a különbség csak a kezelésben
legyen. Ez a randomizált blokk elrendezés legegyszerűbb esete.
Nullhipotézis és alternatív hipotézis:
 H0: A két populáció eloszlása azonos.
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H1: A két populáció eloszlása nem azonos.

Legyen n objektumunk, mindegyikkel kapcsolatban két megfigyelést teszünk, egyet
kezelés előtt (Xj), a másikat kezelés után (Yj). A továbbiakban csak azokra leszünk tekintettel
ahol Xj  Yj. Legyen zi = Xj - Yj . Vesszük a zi különbségek abszolút értékét, majd ezeket
nagyság szerint rendezzük. Jelölje Ri a |zi| rangját a rendezett sorozatban.
Legyen továbbá
1, ha
0, ha

i  

zí  0
zí  0

i = 1, 2, …, n’ (n’≤n)

[3-17]

n'

A T     i Ri

[3-18]

i 1

kifejezés a pozitív rangok összege.
Jelölje ξ = E(zi).
Tehát a nullhipotézis: H0 : ξ = 0, vagyis, hogy nincs különbség a kezelések között, a
próbastatisztika pedig T+. Ha a H0 hipotézissel (1-α szinten) szemben a H1 alternatív hipotézis
H1 : ξ > 0 egyoldali alternatíva, akkor a kritikus tartomány: K = {T+ ≥ t(α, n)}. Ha H1’ : ξ < 0
egyoldali alternatíva, akkor a kritikus tartomány: K’ = {T+ ≥ n(n  1) - t(α, n)}. Ha H1’’ : ξ ≠ 0
+

kétoldali alternatíva, akkor a kritikus tartomány: K’’ = {T ≤

2
n(n  1)
2

- t(α/2, n) vagy T+ ≥ t(α/2,

n)},ahol α = α1 + α2 ; a t(α, n) értékeket pedig táblázatból nézhetjük meg. Ha H0-t igaznak
nn  1
T 
tételezzük fel, n’ pedig nagy, akkor minthogy n→∞ esetén a *
statisztikának
4
T 
nn  12n  1) 
24

aszimptotikusan N(0,1) eloszlása van, így a standard normális eloszlás táblázatát
használhatjuk.
3.3.1.9 Friedman próba
Amikor kétszeres osztályozással szóráselemzést akarunk végrehajtani, de nem teljesül
a normalitás, vagy a szórások egyenlősége, akkor a Friedman próbát alkalmazhatjuk.
Alkalmazásának feltételei:
 Független minták.
 A mérések legalább ordinális skálán történjenek.
A következő típusú problémát vizsgáljuk: „n” számú objektumra k különböző eljárást
(kezelést) alkalmazunk. A kísérlet célja: megállapítani, hogy van-e különbség a k számú
(k>2) eljárás között. Ha minden blokkban alkalmazzuk az összes eljárást, akkor véletlenített
teljes kísérleti elrendezésről beszélünk, egyébként pedig nem teljes kísérleti elrendezésről.
Most az előbbiről lesz szó. Ez tehát egy többmintás próba, ahol a blokkhatást szeretnénk
kiküszöbölni, és a k eljárást összehasonlítani.
Blokk
1
2

Eljárás
1
X11
X21

2
X12
X22

…
…
…

k
X1k
X2k

59

…

…

…

…

…

n
Xn1
Xn2
…
Xnk
A modell megegyezik a varianciaanalízisben alkalmazott kéttényezős kísérleti
elrendezésű modellel
Xij = μ + τi + βj + εij ,
i = 1, 2, …, k;
j = 1, 2, …, n.
μ a közös várható érték, βj a j-edik blokk hatása, τi az i-edik módszer (kezelés) hatása,
eij a véletlen okozta eltérés
A H0: τ1 = τ2 = … = τk hipotézist vizsgáljuk a H1: nem minden τi egyenlő
alternatívával szemben.
Ha H0-t elvetjük, akkor páros összehasonlításokkal kell felderítenünk a csoportok
közötti esetleges különbségeket. Erre az előjel próbát kell használnunk.
Minden blokkban rendezzük nagyság szerint a k megfigyelést és jelöljük rij-vel az Xij
n

rangját. Legyen Ri   rij .
j 1

n
12
nk  1 
12

S
Ri2  3nk  1
 Ri 
 


nk k  1 i 1 
2 
nk k  1 i 1
n

2

[3-19]

Ha H0-t igaznak tételezzük fel, n pedig nagy, akkor Az S statisztika aszimptotikusan χ2
eloszlású (k-1) paraméterrel. Az elfogadási tartomány S < χ2k-1, α, ahol α a próba
szignifikanciaszintje.
3.4

Paraméteres statisztikai próbák

Ha az eloszlás jellege ismert, és a nullhipotézisünk az eloszlás valamely paraméterére
vonatkozik, paraméteres próbáról, ellenkező esetben nemparaméteres próbáról beszélünk. A
paraméteres próbák alkalmazása nominális és ordinális mérési szintű változók esetén nem
ajánlott.
3.4.1 Középértékekre vonatkozó próbák
3.4.1.1 Egymintás próbák:


Egymintás u-próba (z-próba)

Az u-próba alkalmazásakor a célunk a minta középértékének összehasonlítása egy
feltételezett középértékkel. Arra válaszol, hogy származhat-e az x középértékű minta egy μ
középértékű sokaságból?
o A nullhipotézis: H0: x =μ
o Ellenhipotézis (kétoldali szimmetrikus): H1: x ≠μ
Alkalmazhatósági feltételek:
o Normális eloszlású populáció
o Ismert szórás
A gyakorlatban alkalmazzák tetszőleges eloszlású populációk esetén is, ha n>30. A
minta alapján számított x középérték standardizált értékét figyelembe véve az egymintás upróba statisztikája:
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u

x



[3-20]

n

ahol:
u: a próbastatisztika minta alapján meghatározott értéke
x : a minta középértéke,
μ : a populáció feltételezett középértéke (adott középérték),
σ: a populáció (ismert) szórása,
n a minta elemszáma.
A minta abban az esetben származhat az μ középértékű populációból, ha a minta
alapján meghatározott z próbastatisztika értéke kisebb az adott valószínűségi szinthez tartozó
kritikus u-értéknél. Egyoldalú hipotézis esetén a-nál, kétoldalú hipotézis esetén a/2-nél kell
meghatározni a kritikus u-értéket. Elfogadjuk a nullhipotézist, ha uemp  ukrit .


Egymintás t-próba
Normális eloszlású sokaság esetén használható, amikor a szórás nem ismert, valamint
a minta elemszám kicsi (n<30).
x
t
s
[3-21]
n
ahol: a szabadságfok: n-1 és
t: a próbastatisztika minta alapján meghatározott értéke
x : a minta középértéke,
μ : a populáció feltételezett középértéke (adott középérték),
s: a sokaság becsült szórása,
n a minta elemszáma.
Elfogadjuk a nullhipotézist, ha temp  tkrit .
3.4.1.2 Kétmintás próbák


Kétmintás u-próba (z-próba)
A független kétmintás u-próbával megvizsgálhatjuk, hogy származhat-e a két
független megfigyelés, minta azonos középértékű populációból, vagy másképp: két
összehasonlítandó populáció mintaátlagai szignifikánsan különböznek-e.
Így a nullhipotézis: H0: x1  x2
A z-próba alkalmazásának feltétele, hogy:
o Mind a két sokaság normális eloszlású
o Az alapsokaságok szórásai ismertek
o A minták elemszáma nagy
o A két minta egymástól független.

u

x1  x2

 12
n1





 22

[3-22]

n2

Független kétmintás t-próba
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A vizsgálat célja hasonló, mint a kétmintás u-próbánál, csak kevesebb információ áll
rendelkezésünkre. A kétmintás t-próbánál a két sokaság normális eloszlású, a szórások
viszont nem ismertek, de közel azonosak, a két minta egymástól független.
A próbafüggvény:
x1  x2
t
[3-23]
1 1
Sp

n1 n2
ahol a szabadságfok: n1+n2-2. A nevezőben az Sp a két minta összevont varianciájának
(pooled variance) négyzetgyökét jelenti, melyet a két minta összevont szórásának nevezünk.

Sp 

(n1  1) s12  (n2  1) s22
n1  n2  2

[3-24]



Welch-próba
A független kétmintás t-próbánál kikötésként szerepelt a szórások azonossága. Ha ez
nem áll fenn, de a sokaság normális eloszlású és a két minta egymástól független, akkor a
Welch-próbát kell elvégezni:
x x
t 1 2
[3-25]
s12 s22

n1 n2
Amennyiben a két csoport szórása szignifikánsan különbözik, ilyenkor a két
összehasonlítandó csoport varianciáját súlyozni kell a variancia becsléséhez (separate
variancia). A próba valószínűségi változója ebben az esetben nem t-eloszlású, ezért a
szabadságfokokat Bonferroni módszerével korrigálni kell, és ezt kell használni a középértékek
különbözőségének elbírálásakor:
2

 s12 s22 
  
n n2 
Szf   2 1
[3-26]
 s1   s12 
   
 n1    n1 
n1
n1
Mint láthattuk, a független kétmintás t-próbáknál nem mindegy, hogy megegyezik-e a
minták szórása, vagy nem. Ha megegyezik kétmintás t-próbát kell elvégeznünk, ha nem akkor
Welch-próbát. A szórások (varianciák) egyezőségének ellenőrzést a kétmintás F-próbával
végezzük, amit a következő alfejezetben tekintünk át.



Párosított t-próba
Tegyük fel, hogy egy mintán vizsgáljuk valamilyen kezelésnek a hatását. Ilyen
esetekben nem a mintaátlagokat hasonlítjuk össze, hanem a kezelés előtti és utáni érték
különbségéről állapítjuk meg, hogy szignifikánsan különbözik-e nullától. A két minta
középértékének azonossága helyett a párosított minták d különbségének (előjeles) várható
 di H0: d  0 , H1: d  0 .
értékére fogalmazzuk meg a H0 hipotézist. Ha di= xi - yi és d 
n
A próbafüggvény:
d
t
[3-27]
sd / n
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Ahol a szabadságfok n-1 és sd a párosított minták különbségének szórása, amelyet a
minta alapján becsülünk.
3.4.2 Szórásokra, varianciákra vonatkozó statisztikai próbák
Legyen  12 az első  22 a második populáció varianciája (szórásnégyzete), ekkor a nullés az alternatív hipotézisek a következők lesznek:
H 0 :  12   22 ,

H1 :  12   22
Ha H0 igaz, akkor a kél populáció szórásnégyzetének hányadosa 1. Két minta alapján
becsüljük ezt a hányadost. A becslést F-statisztikának nevezzük, ahol
s2
F  12
[3-28]
s1
ahol s12 az első, s22 a második minta korrigált tapasztalati szórásnégyzete, és s12 > s22 .Ha
ez az F érték elég közel van l-hez, akkor azt mondhatjuk, hogy az eltérést csupán a véletlen
mintavételből származó hiba okozta, így elfogadhatjuk a H0-t, egyébként pedig elutasítjuk.
Minél nagyobbak a mintáink, annál jobban megközelíti a minták szórásnégyzete a sokaság
szórásnégyzetét. Ilyen esetekben az l-től csak kis eltérést engedünk meg. Ha a mintáink
viszonylag kicsik, akkor pedig még nagyobb eltérés esetén is elfogadjuk a nullhipotézist. Az
is előfordulhat, hogy az egyik minta kicsi, a másik pedig nagy. Ebből is kitűnik, hogy mind a
két minta elemszámától függ, hogy az 1 körüli mekkora intervallumban fogadjuk el a H0
hipotézist. Az F-statisztika eloszlása különböző minta elemszámok esetén más és más lesz.
Hasonlóan a t-statisztikához itt is a szabadsági fok mutatja meg, hogy melyik F-eloszIást kell
választanunk. A két minta szabadsági foka (n1 – 1, n2 - 1). ahol n1 az első minta, n2 pedig a
második minta elemszáma. A táblázatokat általában 5%-os szignifikancia-szintre közlik a
különböző statisztika könyvek.
Összefoglalás
A gyakorlatban csak ritkán van arra lehetőségünk, hogy a teljes sokaság adatai alapján
hozzunk döntéseket, ezért minták alapján kell ezt megtennünk. A hipotézisvizsgálat során a
vizsgálat eredménye alapján azt vizsgáljuk, hogy a mintából nyert adatok igényelnek-e külön
magyarázatot, elemzést. A további vizsgálatoknak ugyanis csak akkor van értelme, ha a
mintából vagy mintákból nyert adatok eléggé különböznek egymástól vagy egy valamilyen
elvárt értéktől, és az eltérés nem csak a mintavétellel szükségszerűen együtt járó véletlenszerű
ingadozásoknak tulajdonítható. A statisztikai próbák pedig éppen ennek az elemzésére
szolgálnak. De a próbákat alkalmazunk a gazdasági vagy társadalmi jelenségek leírására
alkalmazott statisztikai, ökonometriai stb. modelleknél is. A modellépítésnek ugyanis igen
lényeges eleme mind a modell egyes komponenseire vonatkozó bizonyos feltevések
teljesülésének ellenőrzése, mind a modellel nyert becsléseknek a valóság tényeivel való
egybevetése.
A feltételezésünk matematikai megfogalmazása a nullhipotézis. Alakja egyenlőség,
két érték azonosságát állítja. Ezzel szemben megfogalmazunk egy ellenhipotézist is, amit úgy
nevezünk, hogy alternatív hipotézis. A két hipotézis a formális logika szabályai szerint
kizárja egymást, és bármelyiket is tekintjük hihetőbbnek, megválaszolható a bennünket
érdeklő kérdés.
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A megbízhatósági szint (konfidencia szint: 1-α) a nullhipotézis elfogadására
vonatkozó döntés helyességének a valószínűségét fejezi ki, amennyiben a nullhipotézis igaz.
A szignifikancia szint (α) a hibás döntés valószínűsége ugyancsak nullhipotézis esetén. Az
empirikus szignifikancia szint (p érték) annak a valószínűsége, hogy a próbastatisztika a
mintából kiszámított értéket veszi fel.
Az intervallum vagy a hányados skálán végzett méréseknél paraméteres próbákat,
egyéb esetben nem paraméteres próbákat végzünk. A paraméteres próbák ereje mindig
nagyobb.
Ellenőrző kérdések
1.
Mi a statisztikai próba?
2.
Ismertesse a statisztikai hipotézisvizsgálat menetét!
3.
Mikor alkalmazunk paraméteres és nem paraméteres statisztikai próbát?
4.
Milyen eloszlásokra vonatkozó próbák vannak? Ismertesse őket!
5.
Ismertesse a középértékekre vonatkozó próbákat!
6.
Milyen esetekben alkalmazzuk a standard normális eloszlást a hipotézis
vizsgálatoknál?
7.
Ismertesse statisztikai döntés során elkövethető hibákat? Hogyan
csökkenthetők ezek?
Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
2.

Melyek a t-próba teljesülésének feltételei? Ha ezek hiányoznak, milyen
lehetőségünk van még a hipotézisünk alátámasztására?
Melyek az egytényezős és a kéttényezős variancianalízis nemparaméteres
alternatívái? Mikor célszerű ezeket elvégezni?
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4

Kétváltozós sztochasztikus kapcsolatok

Equation Chapter 4 Section 1
A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek
egymással. Az összefüggések felismeréséhez szakmai tudás és logikai készség, az
összefüggések számszerűsítéséhez statisztikai módszerek ismeretére van szükség. Fontos a
szakmai ismeretek prioritásának kiemelése, mert a matematikai statisztikai módszerek kritika
nélküli alkalmazása téves következtetésekhez vezethet.
A funkcionális kapcsolatok esetén az egymással kapcsolatban álló jelenségek
egyértelműen és kölcsönösen meghatározzák egymást. A tökéletes funkcionális kapcsolat
főként a matematikai és fizikai törvényeket jellemzi. A gazdasági életben nem ilyen
egyértelmű a helyzet, az egymással összefüggő jelenségek közötti kapcsolat csak átlagosan
érvényesülő tendenciaként, a valószínűségek törvényszerűségeire támaszkodva állapítható
meg. Az ilyen kapcsolatok sztochasztikus kapcsolatok, az ilyen ok-okozati összefüggések
átmenetet képeznek a kapcsolat hiánya és funkcionális kapcsolat között.
Egy másik megközelítése a tényezők közötti kapcsolatoknak, hogy azok lehetnek a
megfordíthatóak (reverzibilisek) és megfordíthatatlanok (irreverzibilisek). Például az
állatállomány alakulása és a kukoricatermelés között megfordítható a kapcsolat, hisz odavissza hatás is érvényesülhet. Ezzel szemben a napsütéses órák száma hat a
terméseredményekre, de a visszairányuló hatást értelmetlen lenne vizsgálni.
Az ok okozati összefüggések vizsgálatánál más-más megközelítést alkalmazunk
minőségi ismérvek közötti kapcsolatok – az asszociáció, a minőségi és mennyiségi ismérvek
közötti vegyes kapcsolat és a mennyiségi ismérvek közötti korreláció között.
A társadalmi-gazdasági folyamatok elemzésekor előfordulhat, hogy két tényező között
nincs oksági összefüggés, mégis hasznos lehet ezek regressziós elemzése. Ilyen nem kauzális
kapcsolat lehet a tényezők közötti kölcsönhatás és az együtt haladás. A kölcsönhatás
(interakció) esetén nincs kifejezett oksági kapcsolat, de a kölcsönhatás feltárása hasznos
információt szolgáltathat. Együtt haladást (szimptomatikus összefüggés) olyan változók
között találunk melyekre ugyanazok az okok hatnak. Itt függő és független változó
elkülönítése értelmetlen, de a regresszió feltárásának van értelme, hisz gyakran valamelyik
együtt haladó tényezőt, mint indikátort egy nehezen, vagy költségesen mérhető másik
folyamat bemutatására, prognosztizálására lehet használni.
Az idő változása és a jelenségek között is fennállhat sztochasztikus kapcsolat. Ezzel a
témakörrel későbbi fejezetekben még részletesen foglalkozunk.
Az összefüggések bemutatására egy viszonylag változatos eszközrendszer áll
rendelkezésünkre. A legegyszerűbb módszer, amikor (1) az egymáshoz kapcsolódó adatok
adatsorait egymás mellé rendezzük. Szemléletes az egymáshoz kapcsolódó adatok (2)
kontingenciatáblába (4-1. ábra) rendezése. Minőségi és ordinális mérési szintű változó esetén
általában eleve adottak a csoportosító ismérvek, mennyiségi sorok esetén osztályközös
gyakorisági sor létrehozásával „butíthatjuk” vissza és a képzett kategória változókkal
alkalmassá tehetjük az adatokat kereszttábla létrehozására. Szemléletes az összetartozó (3)
adatok grafikus bemutatása, például pontdiagrammal (4-2. ábra) történő ábrázolása is.
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4-1. ábra: Kétdimenziós kereszttábla felépítése
Forrás: Saját szerkesztés

Az aranyakorona érték és a termésátl agok
közötti összefüggés bemutatása
a vizsgált gazdaságokban

Termés (búza) t/ha

7
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4
3
2
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10

20

30

40

50

AK/ha

4-2. ábra: Az összefüggések bemutatás pontdiagrammal
Forrás: Saját szerkesztés

4.1

A jelenségek közötti kapcsolat erősségének vizsgálata

Az ökonometriában mindig szisztematikusan megkülönböztetjük az eredmény- és a
magyarázó jellegű változókat. Most mindig egy eredményváltozót (endogén vagy függő
változót) feltételezünk, jele: y, és több magyarázó változót (exogén vagy független változót),
jelük: xi, i = 2,3,...,k.
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A korreláció az ismérvek közötti kapcsolatok szorosságát, illetve intenzitását méri.
Általában abszolút értékben 0 és 1 közötti értéket vesz fel. Két mennyiségi ismérv közötti
kapcsolat szorosságát a Pearson-féle korrelációs együtthatóval mérhetjük.
Az első lépésben kiszámítjuk az együtthatót, amelyet a második lépésben letesztelünk
(t-próba), ekkor állapítjuk meg, hogy a mérőszám igazoltan eltér-e nullától vagy sem. A
harmadik lépésben pedig egy úgynevezett determinációs együtthatót számítunk, amely
megmutatja, hogy a független változó (x) milyen mértékben befolyásolja az eredményváltozót
(y).


Korrelációs együttható számítása
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[4-1]


n
n
Az átlagtól való eltérések szorzatösszegének előjele meghatározza a lineáris kapcsolat
típusát és a változás jellegét, a szorzatösszeget függetlenítenünk kell a megfigyelt adatpárok
számától ezért osztjuk „n”-el. Ez az úgynevezett kovariancia. A mértékegység
megválasztásából eredő önkényességet, hibát kizárjuk, ha a kovarianciát osztjuk a változók
szórásával.



Az együttható tesztelése t-próbával:
r
t
 n2
[4-2]
1 r2
A számított t-értéket a kívánt szignifikancia szintnél n-2 szabadságfoknál a Student-t
értékek táblázatában található t értékkel hasonlítjuk össze. Ha az általunk számított érték
nagyobb, akkor a korrelációs együttható eltérése a 0-tól szignifikánsnak tekinthető.
 Determinációs együttható
D = r2
[4-3]
A determinációs együttható azt mutatja meg, hogy a függő változó szórásnégyzetének
hányad része tulajdonítható a független változó hatásának. Az együtthatós forma mellett a
százalékos megjelenítés is gyakori.
4.2

Regresszió-analízis

A mennyiségi ismérvek közötti kapcsolatok vizsgálata során, az ismérvek
kapcsolatának szorosságát (intenzitását) a korrelációval mérjük, míg a kapcsolat
törvényszerűségét a regresszió írja le. Ez tulajdonképpen matematikai függvények
társadalmi-gazdasági adaptációját jelenti. A függvények sokfélék lehetnek, amelyeket a
változók száma szerint és a kapcsolat milyensége alapján osztályozhatunk. Vázlatosan
tekintsük át ezek rendszerét!
A változók száma szerint két- és többváltozós függvényeket különböztetünk meg. A
kapcsolatok milyensége alapján pedig lineáris és nem lineáris függvényeket különíthetünk el.
A kapcsolat típusától függően a regressziós függvény lehet:
 egyenes vonalú (lineáris): lineáris regresszió elméleti vonala a regressziós egyenes),
 görbe vonalú (nem lineáris),
o exponenciális,
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o parabolikus,
o hiperbolikus.
4.2.1 Kétváltozós lineáris regresszió
A lineáris egyenes egyenlete: Y  0  1 x   . A β0 és a β1 a regresszió paraméterei,
az ε a maradékot, a reziduumot vagy a hibát jelenti. A korreláció erősségétől függ az ε értéke,
minél erősebb a korreláció, ε értéke csökken. Az analitikus regresszió megállapításakor β0 és a
β1 a tapasztalati adatokból becsülhetők. A becsült paraméterek y  b0  b1 x  e így y '  b0  b1x
Az egyenes illesztése leggyakrabban a legkisebb négyzetek elve (OLS) alapján
történik:
n

(y  y )
i 1

 MIN !

, 2
i

i

[4-4]

A b0 és b1 paraméterek meghatározása a normálegyenletek segítségével történik:
n

1.

n

y
i 1

i

 nb0  b1  xi
i 1

n

2.

x y
i 1

és

n

 ( y  y)  nb
i 1

i 1

i 1

[4-5]
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 ( x  x)  0 és  ( y  y)  0 a normál egyenletek felírhatók:
i 1
n
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i 1
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i 1
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n

Lényegesen egyszerűsíthetők a számítások a koordinátatengelyek kezdőpontjának x
y által meghatározott pontba történő transzformációja segítségével (4-3. ábra).

Kihasználva azt, hogy
1.

i

n

n

n

 ( x  x)( y  y)  b  ( x  x)  b  ( x  x)
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[4-6]
2

i

Az első egyenletből b0=0, a másodikból b1:
 xx  y y
b1 
2
 xx



A b0 a b1 és az átlagok ismeretében
számítható,
mert
az
új
koordinátarendszerben b0=0, vagyis az
eredeti függvény áthalad az x és y
pontokon (4-3. ábra):
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[4-7]

[4-8]
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4-3. ábra: A koordinátatengelyek transzformálása
Forrás: Saját szerkesztés Manczel, 1983 alapján

Miután meghatároztuk a b0 és b1 paramétereket meghatározhatjuk az x értékek
visszahelyettesítésével a regressziós értékeket. A lineáris összefüggéseknél ellenőriznünk kell,
hogy a lineáris összefüggések ténylegesen azok-e. Ezt szórásnégyzet felbontással és Fpróbával végezzük el. Ezt követően megvizsgáljuk, hogy a regressziós értékek mennyire
illeszkednek az eredeti megfigyelésekhez, azaz megvizsgáljuk a függvényilleszkedést. Az
illeszkedésvizsgálat során meghatározhatunk egy abszolút (eredeti mértékegységű és
nagyságrendű) mutatót és egy relatív mutatót is, ami lehetővé teszi az összehasonlításokat is.
:
A függő változó szórásnégyzete megegyezik a regresszió szórásnégyzetének és a hiba
szórásnégyzetének az összegével:
s y2  s y2'  s2y  y '
[4-9]
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Az F-próbát a
63.oldalon leírtaknak
megfelelően értékeljük:
Az illeszkedés
standard hibája:
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[4-10]
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[4-12]
n
Az illeszkedés relatív
s
VSe  e 100
[4-13]
hibája:
y
[4-10] felhasználásával kiszámítható, hogy mennyi a regresszió hatása a teljes
szórásnégyzetben:
s y2 '
2
r D 2
[4-14]
sy

se 
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Látható, hogy a már korábban bemutatott determinációs együttható a regressziós
egyenlet komponenseiből is számítható.
A lineáris regressziós egyenlet β0 és β1 becsült értékei (b0, b1) is valószínűségi
változók, ezért ezek standard hibáját és adott valószínűségen értelmezett konfidencia határait
is célszerű megvizsgálni.
n

A b0 standard hibája:

sb0  se

x

2
i

i 1

n

n ( xi  x)

[4-15]
2

i 1

A b1 standard hibája:

sb1 

se
n

 ( x  x)
i 1

2

[4-16]

i

A regressziós együtthatók konfidencia határai (normális eloszlás esetén):
b0 esetén:
b0 ± t1-σ/2sbo
[4-17]
b1 esetén:
b1 ± t1-σ/2sb1
El kell végeznünk a regressziós paraméterek szignifikancia vizsgálatát is. Ebben az
esetben t-eloszlást feltételezünk:
b
A próbafüggvény: t 
[4-18]
sb
[4-18] alapján számolt t értéket n-2 szabadságfoknál hasonlítjuk a táblázatban található
kritikus értékekhez.
Összefoglalás
A gazdasági életben az egymással összefüggő jelenségek közötti kapcsolat csak
átlagosan érvényesülő tendenciaként, a valószínűségek törvényszerűségeire támaszkodva
állapítható meg. Az ilyen kapcsolatok sztochasztikus kapcsolatok, az ilyen ok-okozati
összefüggések átmenetet képeznek a kapcsolat hiánya és funkcionális kapcsolat között.
Vizsgálhatjuk a tényezők közötti kapcsolat szorosságát (korreláció) és tényezők közötti
kapcsolat törvényszerűségét (regresszió). A korreláció az ismérvek közötti kapcsolatok
szorosságát, illetve intenzitását méri. Általában abszolút értékben 0 és 1 közötti értéket vesz
fel. Két mennyiségi ismérv közötti kapcsolat szorosságát a Pearson-féle korrelációs
együtthatóval adjuk meg. A kapcsolat lehet lineáris vagy görbevonalú . Ha változó számát
nézzük: kétváltozós és többváltozós. A regressziós elemzéseknél mindig megkülönböztetünk
egy eredményváltozót és hatóváltozó/ka/t. A kétváltozós lineáris regressziós függvény
paramétereit becsléssel határozzuk meg. A becslést a legkisebb négyzetek módszerével (OLS)
végezzük. A regressziós függvényt tesztelni kell. Megvizsgáljuk a függvényilleszkedést, Fpróbával ellenőrizzük, hogy a lineáris összefüggések ténylegesen azok-e. Megvizsgáljuk a
regressziós együtthatók konfidencia intervallumát, t-próbával a szignifikancia vizsgálatát.
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.

Mit fejez ki a determinációs együttható?
Melyek a regresszióanalízis lépései?
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a függvényillesztéskor?
Mi a kovariancia?
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Kompetenciát fejlesztő kérdések
1. Hogyan mérjük két változó között a kapcsolat szorosságát?
2. Milyen eszközöket ismer két változó közötti kapcsolat bemutatására?
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5

Nem lineáris kétváltozós kapcsolatok

Equation Chapter (Next) Section 1
A gyakorlatban az egyenes vonalú összefüggések nagyon ritkák, illetve csak egy szűk
„x” értelmezési tartományban értelmezhetők. A legtöbb esetben valamilyen görbe vonalú
összefüggést valószínűsíthetünk. Ezek leggyakoribb fajtáit előzőleg már ismertettük,
kiemelve azokat a függvénytípusokat, amelyek a gyakorlatban a legtöbbször előfordulnak.
Ezeket fogjuk most áttekinteni.
5.1

Korrelációs index

Nemlineáris esetekben használt kapcsolat-szorossági mérőszám a korrelációs index,
amely az eredeti változók közötti kapcsolat szorosságát mutatja:
I  1

  yi  y '



 yi  y



2

2

[5-1]

A korrelációs index analóg a lineáris esetben a determinációs együtthatóból vont
négyzetgyökkel. Az index értéke 0 és 1 között helyezkedik el. Ha az illeszkedés jó, a mutató
értéke 1-hez közelít, míg alacsony érték esetén a maradék-négyzetösszeg viszonylag nagy,
ami rossz illeszkedésre utal. A korrelációs együtthatóval szemben ez a mutató irányt nem
jelez. Kellemetlen tulajdonsága, hogy nem mindig van valós érték, hiszen nemlineáris
regresszió esetén előfordulhat, hogy a gyök alatt álló kifejezés negatív lesz. Ennek oka, hogy
nemlineáris esetben a négyzetösszeg-felbontás nem úgy teljesül, mint lineáris esetben.
5.2

Hatványkitevős regresszió

A hatványkitevős regressziós összefüggés a társadalmi-gazdasági életben gyakran
előfordul. Ezt figyelhetjük meg például a háztartások jövedelme és a fogyasztási kiadásai
között. Ennek a törvényszerűségnek az ismerete nagyon fontos, hiszen ez alapján lehet
tervezni, például a leendő megtakarításokat, tudományos néven a megtakarítási
határhajlandóságot, ami a gyakorlati közgazdaságtan egyik alapvető eleme.
A hatványfüggvény általános képlete:
yˆ  a  x b .

Az „a” paramétert a gyakorlatban nem értelmezzük, a „b” paramétert rugalmassági
(elaszticitási) együtthatónak is nevezzük. Jelentése: „x” egy százalékos változása, „y” hány
százalékos változását vonja maga után. Ez hasonló a lineáris esetben számított rugalmassági
együtthatóhoz, de ez minden „x” esetén ugyanannyi. A hatványfüggvény lefutása a „b”
paraméter értékétől függ (5-1. ábra).
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5-1. ábra: A hatványfüggvény alakja különböző b értékeknél
Forrás: saját szerkesztés

A hatványfüggvény korreláció- és regresszió számítási feladatai hasonlóak a kétváltozós
lineáris függvénynél már megismert lépésekhez. A hatványfüggvény ráadásul lineárissá
alakítható logaritmizálás segítségével, így az átalakítás után alkalmazhatóak az ott megtanult
ismeretek. A logaritmizálás után a következő összefüggést kapjuk:
yˆ  a  x b

log yˆ  log a  b  log x

Az átalakítás után nem „x”-ek és „y”-ok között van lineáris kapcsolat, hanem log „y”-ek és
log „x”-ek között, tehát nincs más dolgunk, mint az eredeti változók logaritmusát képezni, és
ezek között keresni a lineáris kapcsolatot.
5.3

Exponenciális regresszió

Ennek a típusnak is van gyakorlati jelentősége, főleg idősorok esetén, amikor azt
vizsgáljuk, hogy egyik időszakról a másikra hány százalékkal változott a vizsgált jelenség.
Az exponenciális-függvény képlete:
yˆ  a  b x .
Az „a” paramétert a gyakorlatban nem értelmezzük. A „b” paraméter azt mutatja meg,
hogy „x” egy egységnyi változása az „y” hány %-os változását vonja maga után. Az
exponenciális függvény lefutása a „b” paraméter értékétől függ.
Ha b1, akkor növekvő a függvény, ha 0b1, akkor csökkenő függvényről
beszélünk (5-2. ábra).
Az exponenciális függvény korreláció- és regresszió számítási feladatai is hasonlítanak a
kétváltozós lineáris függvénynél már megismert lépésekhez, ugyanis ez a függvény is
átalakítható lineárissá, logaritmizálás segítségével:
y '  a  bx
log y '  log a  x  log b
Az átalakítás után nem „x”-ek és „y”-ok között van lineáris kapcsolat, hanem log „y”-ek és
„x”-ek között, tehát nincs más dolgunk, mint az eredeti „y” változók logaritmusát képezni, és
log „y”-ok és „x”-ek között keresni a lineáris kapcsolatot.
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5-2. ábra: Az exponenciális függvény alakja különböző b értékeknél
Forrás: saját szerkesztés

5.4

Másodfokú függvény (parabola)

A polinomok sajátos lefutású függvények. Abban különböznek az eddig tárgyalt
függvényektől, hogy a vizsgált jelenség alakulásában egy bizonyos „x” értelmezési
tartományig emelkednek, illetve csökkenek, majd egy pont után az ellenkezőjére fordul a
jelenség alakulása. A polinomok közül a gazdaságelemzésben a másodfokú parabolának van
nagyobb jelentősége. Ennél magasabb fokú polinomok közül még a harmadfokú bírhat
jelentőséggel bizonyos esetekben, de már ott is a függvényparaméterek nem sok információt
hordoznak, inkább a függvény egyes szakaszai elemezhetők.
A másodfokú függvényekre jellemző, hogy egy szélsőértékük (maximum vagy
minimum) van. Gyakorlati jelentőségük viszonylag nagy, különösen a mezőgazdaságban, így
például a műtrágyázás és a termésátlag közötti összefüggés vizsgálata során (5-3. ábra).

5-3. ábra: Műtrágya ráfordítás hatásvizsgálata másodfokú függvényillesztéssel
Forrás: Saját szerkesztés Csáki-Mészáros, 1981 nyomán

A hatványfüggvényt gyakran alkalmazzuk a termelési költség és a termelési érték
kapcsolatának elemzésénél, különösen olyankor, amikor a valamilyen telítődési pontot elérő
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folyamatról van szó. Ebben az esetben a termelési érték alakulására egy bizonyos értelmezési
tartományban parabola illeszthető.
A parabola általános egyenlete:
y '  b0  b1  x  b2  x 2 .
A másodfokú paraboláknak két alapvető típusáról beszélünk a konkáv és a konvex
parabolákról. A függvény akkor konkáv, ha a négyzetes tag együtthatójának előjele negatív
(5-4. ábra)
A parabola értelmezésekor a szélsőérték számításának van jelentősége. Ez maximum-,
vagy minimumértéket jelent, attól függően, hogy konkáv, vagy konvex paraboláról van szó. A
szélsőérték számítása deriválás útján lehetséges. A parabola deriváltja a hozzá húzott érintő
egyenes meredekségét adja. Tehát, ha az első deriváltat egyenlővé tesszük „0”-val, akkor egy
olyan, parabolát érintő egyenest kapunk, amely párhozamos az „x” tengellyel, ebből
következően a szélsőértékénél érinti a parabolát. Innen a szélsőérték-hely meghatározása már
egyszerű feladat:
b1
( y ') '  b1  2  b2  x  0
x
2  b2

b2>0
b2<0

5-4. ábra: A másodfokú függvény képe
Forrás: Saját szerkesztés

Összefoglalás
Nemlineáris esetekben használt kapcsolat-szorossági mérőszám a korrelációs index. A
korrelációs index analóg a lineáris esetben a determinációs együtthatóból vont
négyzetgyökkel. A gyakorlatban az egyenes vonalú összefüggések nagyon ritkák, illetve csak
egy szűk „x” értelmezési tartományban értelmezhetők. A legtöbb esetben valamilyen görbe
vonalú összefüggést valószínűsíthetünk. Ezek leggyakoribb fajtái: hatványkitevős,
exponenciális és polinomiális regresszió.
A polinomok sajátos lefutású függvények. A vizsgált jelenség alakulásában egy
bizonyos „x” értelmezési tartományig emelkedés, illetve csökkenés figyelhető meg, majd egy
pont után az ellenkezőjére fordul a jelenség alakulása. A polinomok közül a
gazdaságelemzésben a másodfokú parabolának van nagyobb jelentősége. Ennél magasabb
fokú polinomok közül még a harmadfokú bírhat jelentőséggel bizonyos esetekben, de már ott
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is a függvényparaméterek nem sok információt hordoznak, inkább a függvény egyes
szakaszai elemezhetők.
Ellenőrző kérdések:
1. Hogyan mérjük két változó között a kapcsolat szorosságát nemlineáris esetben?
2. Milyen nemlineáris regressziós függvényeket ismer?
3. Milyen tulajdonságai vannak a másodfokú függvénynek?
4. Mik azok a polinomok?
Kompetenciát fejlesztő kérdések:
1. Melyek a regresszióanalízis lépései?
2. Hogyan értelmezzük és mi a jelentősége a hatványfüggvény elaszticitásának?
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6

Többváltozós lineáris kapcsolatok és az ezzel kapcsolatos problémák

Equation Chapter (Next) Section 1
6.1

Többváltozós regressziós elemzés

A gyakorlatban általában nem lehetséges egyetlen magyarázóváltozó segítségével
leírni a vizsgált jelenség alakulását. Az előző fejezetekben a kétváltozós kapcsolat
vizsgálatánál az függő változóra ható tényezők közül csak egyet választottunk ki –
feltételezve, hogy ennek hatása jelentős. Például egy dolgozó havi bruttó átlagbérét jelentősen
befolyásolja az iskolai végzettségük foka. Azonban a vállalkozások gazdálkodási mutatóit
vizsgálva arra a következtetésre jutunk, hogy az eredmény alakulását több tényező
befolyásolja (pl. nettó árbevétel, hatékonyságot kifejező vagyonarány mutató stb.). Az
eredményváltozóra ható tényezők körének kibővítésével többszörös vagy többváltozós
sztochasztikus kapcsolathoz jutunk.
Ha regressziós modellt egy adott időpontra, vagy időszakra vonatkozó megfigyelések
adatbázisára épül, akkor e modellt keresztmetszeti (cross-sectional regression) modellnek
nevezzük. Meghatározható tehát, hogy az eredményváltozó alakulásában mely független
változó(k), illetve ezen változó(k) milyen mértékben játszanak szerepet. A regressziós modellt
megszerkeszthetjük a változók idősora alapján, ekkor idősoros regressziós modellt (timeseries regression) kapunk. A vállalati gyakorlatban elterjedtebb, hogy rendelkezésre áll mind
az eredményváltozó, mind a vele sztochasztikus kapcsolatban levő tényezőváltozó, vagy
változók idősora.
A többváltozós regresszió-analízis segítségével több ismérv eredményváltozóra
gyakorolt hatását vizsgáljuk. A kapcsolat az ismérvek száma szerint három-, négy-, öt- stb.
változós, a függvény típusa szerint pedig lineáris és nemlineáris kapcsolat lehet. A
többváltozós függvények értelmezése nehezebb, mint a kétváltozós kapcsolatoké, ezek
függvényképe már csak térben írható le. Grafikus ábrázolásuk is problémásabb, ugyanis
három változónál többet háromdimenziós térben csak nagyon erős megszorítások mellett
vetíthetünk ki. Ezért a legmegfelelőbb függvénytípus kiválasztása a tényezők hatásának
számszerűsítése többirányú megfontolást, körültekintőbb szakmai mérlegelést tesz
szükségessé.
A regressziós modellek szerkesztésekor legelső feladatunk, hogy megkeressük azokat
a változókat, amelyek feltevésünk szerint az eredményváltozóval lényeges (szignifikáns)
kapcsolatban vannak. Az így meghatározott magyarázó- és eredményváltozók kapcsolata
persze csak hipotetikus, azt első lépésben ellenőrizni kell, hogy feltevésünk a konkrét
megfigyelések függvényében mennyire állja meg a helyét.
A többváltozós lineáris regressziós modellt az alábbi matematikai egyenlettel írhatjuk
fel:
y  0  1 x1  2 x2  ...  m xm  
[6-1]
ahol,
 β1,β2…βm a ható tényezők
 β0 a függvény konstans tagja
 ε a regressziós egyenes hibatagja.
Fő feladatunk az ε hibatag minimalizálása, amit akkor érünk el, ha a becslőfüggvény
értékei minimálisan térnek el az eredeti tapasztalati értékektől. Vagy az eltérések
négyzetösszegén értelmezve:
n

 e   y  (
i 1

 1 x1   2 x2  ...   m xm )  MIN !
2

2

0

[6-2]
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Az egyenletrendszer megoldásához szükséges paraméterek a fenti egyenlet β1,β2…βm
szerinti parciális deriváltjainak meghatározásával állíthatóak elő.
A függvényillesztés hibáját hasonló elven számoljuk, mint kétváltozós esetben:

se 

e

2

n2



(y  y ' )
i

2

i

n2
[6-3]
se
VSe  .100
y'
A regressziós függvény paraméterei a regressziós együtthatók egy-egy tényezőváltozó
részleges hatását mutatják meg:
y '  b0  b1 x1  b2 x2  ...  bm xm
[6-4]
A b0 az x1=x2=…=xm=0 helyen vett függvényérték. Értelmezés legtöbbször logikailag
értelmetlen. A b1,b2,…bm parciális regressziós együtthatók az jelentik, ha az xi értéket egy
egységgel növeljük, miközben a többi változó értéke változatlan marad, akkor az
eredményváltozó (y) becsült értéke (y’) bi egységgel változik meg. A regressziós együttható
tehát kifejezi, hogy egy adott tényezőváltozó egységnyi növekedése mekkora növekedést
(vagy csökkenést) okoz az eredményváltozó becsült értékében, miközben a többi
tényezőváltozó értéke változatlan.
6.2

Többváltozós korrelációszámítás

A többváltozós lineáris regressziós modellben arra a kérdésre is választ keresünk,
hogy az egyes tényezőváltozók tisztán, önmagukban milyen szoros kapcsolatban vannak az
eredményváltozóval. A regresszió-számítással szemben a korreláció szorosságának
vizsgálatakor minden változót valószínűségi változónak tekintünk. Vagyis kizárjuk az olyan
kontrollált kísérletek eredményeként kapott magyarázóváltozókat, amelyekkel a többi
befolyásoló tényező értékét rögzíteni tudjuk, és így hatásukat a vizsgálat során ellenőrzésünk
alatt tartjuk. Az eredményváltozót ennek ellenére megkülönböztetjük a tényezőváltozóktól.
Ezt azonban csak azért tesszük, hogy jelölésrendszerünk összhangban legyen a regressziószámításnál tanultakkal. A kapcsolat szorosságának vizsgálata önmagában a
megkülönböztetést nem tenné szükségessé. Kettőnél több változó esetén a korreláció
szorosságáról háromféle értelemben beszélhetünk. A kapcsolat szorossága vizsgálható
páronként, továbbá páronként, de a többi változó hatásának kiszűrésével. Végül pedig az
eredményváltozó és az összes tényezőváltozó közötti szorosság is mérhető.
6.2.1 Parciális korreláció vizsgálata
A parciális korrelációs együttható annyiban különbözik a páronkénti együtthatótól,
hogy számításánál a többi változótól nem tekintünk el, de hatásukat kiküszöböljük. Az így
kapott parciális korrelációs együttható az mutatja meg, hogy milyen szoros a kapcsolat
valamelyik kiválasztott tényezőváltozó és a függő változó között, ha a többi tényezőváltozó
hatását mind a vizsgált tényezőváltozóból, mind az eredményváltozóból kiszűrjük.
Az R korrelációs mátrix a modellben számítható összes kétváltozós korrelációs
együtthatót tartalmazza. A mátrix első sora és első oszlopa az eredményváltozó és az egyes
tényezőváltozók közötti kapcsolat szorosságát mérő lineáris korrelációs együtthatókat
tartalmazza, a mátrix többi eleme pedig a tényezőváltozók egymás közötti korrelációját méri.
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A korrelációs mátrix szimmetrikus mátrix, a fődiagonálisában lévő elemek értéke 1, ami a
kétváltozós lineáris korrelációs együttható képzési módjából közvetlenül adódik. Az R mátrix
számos információt tartalmaz a kapcsolat természetére vonatkozóan. Megállapítható, hogy
melyek azok a magyarázó változók, amelyek a legszorosabb összefüggésben vannak a függő
változóval és mely magyarázó változók között van számottevőbb korrelációs összefüggés. Ez
utóbbi a multikollinearitás veszélyére hívja fel a figyelmet (6-1. ábra).
rym 
 1 ry1 ry 2
r
1 r12
r1m 

r2 m 
R   r2 y r21 1




 rmy rm1 rm 2

1


6-1. ábra: Korrelációs mátrix
A parciális korrelációs együtthatók a korrelációs mátrix inverze alapján határozhatók
meg (6-2. ábra):
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6-2. ábra A korrelációs mátrix inverze
A parciális korrelációs együttható az Y és az Xj változók kapcsolatának szorosságát
méri, miután a többi (m-1) magyarázó változó hatását mindkét változóból kiszűrtük. A
parciális korrelációs együttható négyzetét parciális determinációs együtthatónak nevezzük. A
parciális determinációs együttható arra ad választ, hogy az Xj magyarázó változó mekkora
hányadot képes megmagyarázni az Y függő változó varianciájának azon részéből, amelyet az
X1, X2,…Xj-1, Xj+1,…,Xm változók nem képesek megmagyarázni.
Gyakran előfordul, hogy a korrelációs mátrix mellett a változók páronkénti
kovariancia-mérőszámait tartalmazó, variancia-kovariancia mátrixra is szükségünk van. A
kovariancia mátrix hasonlóan épül fel, mint a korrelációs mátrix, tehát a mátrix első sora és
első oszlopa az eredményváltozó és az egyes tényezőváltozók közötti kapcsolat szorosságát
mérő lineáris kovarianciákat tartalmazza, a mátrix többi eleme pedig a tényezőváltozók
egymás közötti korrelációját méri. Az átlóban szereplő változók a regressziós modellben
szereplő változók szórásnégyzetei.
A többváltozós lineáris regressziós modellnél az eredményváltozó (y) és a magyarázó
változók (x1, x2,…,xm) együttes összefüggését is vizsgáljuk. A tényezőváltozók és az
eredményváltozó közötti korreláció szorosságát a többszörös korrelációs együttható méri. A
többszörös korrelációs együttható olyan speciális kétváltozós korrelációs együttható, amely
az y és az x1, x2,…,xm tényezőváltozók alapján becsült y’ kapcsolatának szorosságát méri.
A többszörös korrelációs együttható négyzetét többszörös determinációs
együtthatónak nevezzük. A mutatószámmal azt mérjük, hogy a független változók
együttesen milyen erősséggel határozzák meg az Y változó ingadozását. Másképpen
fogalmazva az együttható arra ad választ, hogy a függő változó teljes szórásnégyzetéből
mekkora a regressziónak tulajdonítható, tehát a tényezőváltozókkal megmagyarázható
hányad.
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A determinációs együttható:
 értéke 0 és 1 között lehetséges,
 a maximális értéket akkor veszi fel, ha az X változók determinisztikusan
meghatározzák Y-t,
 0 az értéke, ha az Y szóródását teljes egészében a véletlen magyarázza,
 %-os formában értelmezzük
A többszörös determinációs együttható kifejezhető a többváltozós regressziós modell
regressziós és teljes eltérés négyzetösszegeinek hányadosaként is.
SSR
R2 
ahol
SST
[6-5]
SSR: regressziós eltérés négyzetösszeg
SST: teljes eltérés négyzetösszeg
6.2.2 Intervallumbecslés a többváltozós regressziós modellben
A regressziós becslést úgy is értelmezhetjük, mint a regressziós együtthatók adott
lineáris kombinációját. A konfidenciaintervallum-számítás során a fontosabb feladat azonban
nem a becsült paraméterek intervallumának, hanem a függvényérték intervallumának a
becslése. Ez hasonló ahhoz, amit a kétváltozós esetben számítottunk, a különbség mindössze
annyi, hogy a függvényértékek kiszámításakor a mátrixalakokat használjuk, a t-eloszlású
változó pedig n-p-1 szabadságfokú.
A függvényérték varianciáját mintából becsülve a σ2-et se2-tel közelítve a varianciára
torzítatlan becslést kapunk (x=x0 esetén):
var( y ')  se2 x '0 ( X ' X )1 x0
[6-6]
[6-6] négyzetgyöke a standard hiba:
[6-7]
s ' y '  se x '0 ( X ' X )1 x0
A konfidencia intervallumot 1-α megbízhatósági szinten a regressziós becslés és a
variancia alapján az alábbi formulával számíthatjuk ki (konkrét minta esetén):
y ' t1 /2  s ' y '
[6-8]
Fentiek mutatják, hogy függő változó várható értékére számított konfidencia
intervallum nagysága a magyarázó változók adott értékeitől, valamint a paraméterek
varianciájának és kovarianciáinak nagyságától függ.
Amennyiben csak egyetlen független változónk van, az eredeti adatok függvényében
egyszerűbben felírható a becslőfüggvény:
Figyelembe véve, hogy Y’=y’ + ε
var(Y ')   2 1  x '0 ( X ' X )1 x0 
[6-9]
A becsült hiba:
[6-10]
s '' y '  se  1  x '0 ( X ' X )1 x0
A konfidenciaintervallum:
y ' t1 /2  s '' y '
[6-11]
Ebben az intervallumban helyezkednek el 1-α megbízhatósággal x0-hoz tartozó
ismeretlen sokasági Y’ értékek.
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6.2.3 Hipotézisvizsgálat
A regressziós modelleknél az alábbi a hipotézisvizsgálattal ellenőrizzük a becsült
paraméterek jóságát, azt hogy a magyarázó változók együttesen kielégítő módon
magyarázzák-e az eredményváltozót.
A paraméterek tesztelésekor az a nullhipotézis, hogy a j-edik sokasági paraméter 0.
Tehát: H0: βj = 0 és H1: βj ≠ 0. A nullhipotézis szerint a j-edik változó regressziós
együtthatója nulla, azaz értékváltozása nem befolyásolja az eredményváltozót, ezért felesleges
a modellben szerepeltetni. A hipotézis tesztelésére a t-próba alkalmazható, amelyet különkülön az összes paraméterre el kell végezni. A próba hozadéka, hogy változónként
megismerjük az eredményváltozó magyarázatát.
A magyarázó változók együttes hatásának a vizsgálatakor a nullhipotézis az lesz, hogy
a magyarázó változók sokasági együtthatói mind nullák: H0: β1= β2 = …=βk = 0. Az
ellenhipotézis: H1:  βj ≠ 0, tehát legalább egy olyan együttható van, ami sokasági szinten
nem nulla.
Ezt a próbát varianciaanalízissel végezzük, azaz egy F-próbát. Mivel az egész
modellre alkalmazzuk, globális F-próbának is szokták nevezni.
n

n

n

 ( y  y)   ( y '  y)   ( y  y ' )
i 1

2

i

i 1

2

i

i 1

i

i

2

[6-12]

SST 
SSR

SSE
A függő változó átlagtól vett eltérésnégyzet-összegének (SST) két komponense tehát:
a regressziós becslések átlagtól vett eltérésnégyzet-összege (SSR) és a reziduális
négyzetösszeg (SSE). A mintákból meghatározott négyzetösszegek segítségével vizsgálhatjuk
a nullhipotézis fennállását:
SSR
p
A számláló szabadságfoka
F
[6-13]
SSE
m, a nevezőé n-p-1
n  p 1
Az F-próba végrehajtása után az alábbi megállapításokat tehetjük: Ha a számított érték
kisebb, mint a kritikus érték, akkor a nullhipotézis elfogadjuk, és megállapítjuk, hogy a
vizsgált szignifikancia-szinten a modell nem jó, a magyarázó változók nem tudtak érdemben
több magyarázatot adni az eredményváltozó alakulására, mint az eredményváltozó egyszerű
mintaátlaga. Ha a számított érték nagyobb vagy egyenlő a táblázatból kikeresett kritikus
értéknél, akkor az adott szignifikancia-szinten a modell nem utasítható el egyértelműen,
legalább egy lényeges relációt megragad, ezért érdemes tovább vizsgálni.
A varianciaanalízis értékelését általában úgynevezett ANOVA (ANalysis Of Variance)
táblázatban mutatjuk be (6-3. ábra):
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6-3. ábra: Az ANOVA tábla felépítése
Kiszámíthatjuk az empirikus szignifikanciaszintet (p-érték) is. A számítógépes
programcsomagok többsége a próbafüggvény tapasztalati értéke mellett közli a p-értéket is.
A globális F-próbát felírhatjuk a többszörös determinációs együttható segítségével:
n  p  1 SSR n  p  1
SSR / SST
n  p 1 R2
F





[6-14]
p
SSE
p
1  ( SSR / SST )
p
1  R2
[6-14] jól mutatja, hogy az F-próba nagy R2, azaz jó illeszkedés esetén utasítja el a
nullhipotézist. Ebben az értelemben tehát a globális F-próba az illeszkedés jóságának
próbájának is tekinthető.
6.2.4 A többváltozós regresszió számítás eredményeit befolyásoló egyéb problémák
A regressziószámítás gyakorlati alkalmazásakor ügyelnünk kell arra, hogy a standard
lineáris regressziós modellt ne használjuk, ha valamelyik feltétele nem teljesül. Közgazdasági
elemzéseknél ennek leggyakrabban három oka lehet:
 autokorreláció: a hibatagok együttmozgása szignifikáns;
 heteroszkedaszticitás: a hibatag szórásnégyzete nem állandó;
 multikollinearitás: a magyarázóváltozók együttmozgása statisztikailag jelentős,
azaz szignifikáns. Lineáris regressziós modellek esetén ez a jelenség a
redundancia egy fajtájaként értelmezhető.
Az autokorrelációval az idősorok elemzésekor foglalkozunk részletesebben.
6.2.4.1 Multikollinearitás
A regresszió számítás egyik legfontosabb feladata a döntéstámogatásban, hogy
információkat nyújt arról, hogy az egyes tényezőknek milyen az eredményhez való
hozzájárulása. A vizsgálatba bevont magyarázó változók azonban nemcsak az
eredményváltozóra hatnak, hanem egymással is bonyolult kapcsolatrendszerbe vannak, sőt
gyakran egymás hatását erősítve befolyásolják a függő változó alakulását. A
multikollinearitás tehát két vagy több magyarázó változó lineáris korrelációs kapcsolatát
jelenti.
A multikollinearitás szignifikáns volta egy adottság és nem az alkalmazott modell
hibája. Empirikus vizsgálatoknál gyakran komoly problémát jelent a multikollinearitás
felismerése és okának megtalálása, hiszen egyrészt a multikollinearitás negatív
következményei nem mindig lépnek fel, másrészt a multikollinearitást nemcsak egy változó,
hanem egy változócsoport is okozhatja. Így sejthető, hogy a multikollinearitás mérőszámai
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nem minden esetben jellemzik megfelelően ezt a jelenséget. A multikollinearitás
mérőszámainak értelmezése sokszor meglehetősen szubjektív. Ugyanis a mérőszámok
többsége arra ad választ, hogy a vizsgált adatállomány mennyire nem ideális, azaz milyen
mértékben térünk el az „ideális esettől”, amikor is minden tényezőváltozó lineárisan független
egymástól. Néhány mérőszám esetén nincs egyértelmű határ az „eltérés” káros mértékű
jelzésére. A multikollinearitás negatív hatásainak csökkentésére, illetve kiküszöbölésére
gyakrabban használt módszerek sikeressége nagymértékben függhet a multikollinearitás
pontos felismerésétől. Ezen módszerek többségének alkalmazása ugyan csökkenti,
pontosabban – mint látni fogjuk – csökkentheti a multikollinearitás negatív
következményeinek mértékét, de ez más negatív következményekkel (például jelentős
információveszteséggel, az eredmények nem megfelelő értelmezhetőségével) járhat
(Kovács,2008).
Mint látható a multikollinearitás problémakörének értelmezése nem egyértelmű.
Ennek ellenére nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A multikollinearitás meghatározására
legegyszerűbben a többváltozós korrelációszámítás eredményeinek felhasználásával történhet.
Könnyen belátható, ha többszörös determinációs együttható értéke megegyezik magyarázó
változók determinációs együtthatóinak összegével, akkor nincs multikollinearitás. Ha nem
egyezik meg, akkor létezik, mégpedig a különbség nagyságával arányosan. Ilyenkor a
többszörös determináiós együtthatónak van olyan része, amit több változó együttesen
magyaráz meg. A multikollinearitás mérőszáma (M) azt mutatja meg, hogy a magyarázó
változók elkülönítő hatása milyen mértékű.
A multikollinearitás tesztelése a VIF (Variációs infláló faktor) segítségével történhet.
1
VIF j 
2
[6-15]
1  rx j .x1, x2 ,..., x j 1, x j 1,..., xm
Azt mutatja, hogy a j-edik változó becsült együtthatójának tényleges varianciája
hányszorosa annak, ami a multikollinearitás teljes kizárásával lenne. A mutatót valamennyi
változóra kiszámítjuk. Ha a VIF értéke 1 és 2 között van gyenge, ha 2-5 között erős, zavaró,
5 felett nagyon erős káros multikollinearitásról van szó.
Alkalmazhatjuk még a VIF mutató reciprokát, a toleranciamutatót (T) is a
multikollinearitás tesztelésére. Értéke 0 és 1 között van.
6.2.4.2 Heteroszkedaszticitás
A többváltozós lineáris regressziós modellek esetén kitétel, hogy a maradékváltozó
legyen normális eloszlású és állandó szórású. Ha eleget tesz ennek a feltételnek azt mondjuk,
hogy a modell homoszkedasztikus. Ha ez nem teljesül, akkor heteroszkedaszticitás áll fenn.
A heteroszkedaszticitás több problémát is felvet a paraméterbecslések és konfidencia
intervallumok pontos meghatározásánál ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
A heteroszkedaszticitást White-teszttel tudjuk kimutatni. A statisztikai
programcsomagok mind a heteroszkedaszticitás tesztelésben, mind a kezelésben hatékony
segítséget nyújtanak.
Összefoglalás
A gyakorlatban általában nem lehetséges egyetlen magyarázóváltozó segítségével
leírni a vizsgált jelenség alakulását. A többváltozós regresszió-analízis segítségével több
ismérv eredményváltozóra gyakorolt hatását vizsgáljuk. A kapcsolat az ismérvek száma
szerint három-, négy-, öt- stb. változós, a függvény típusa szerint pedig lineáris és nemlineáris
kapcsolat lehet. A többváltozós függvények értelmezése nehezebb, mint a kétváltozós
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kapcsolatoké, ezek függvényképe már csak térben írható le. A kapcsolat szorosságának
elemzésekor vizsgálhatjuk páronként is a korrelációs együtthatókat, de nagyobb jelentősége
van a parciális értékek megismerésének. A parciális korrelációs együttható az mutatja meg,
hogy milyen szoros a kapcsolat valamelyik kiválasztott tényezőváltozó és a függő változó
között, ha a többi tényezőváltozó hatását mind a vizsgált tényezőváltozóból, mind az
eredményváltozóból kiszűrjük. Többváltozós regressziónál kibővül az utólagos tesztelés köre.
Többváltozós esetben a vizsgálatba bevont magyarázó változók nemcsak az
eredményváltozóra hatnak, hanem egymással is bonyolult kapcsolatrendszerbe vannak, sőt
gyakran egymás hatását erősítve befolyásolják a függő változó alakulását. A
multikollinearitás tehát két vagy több magyarázó változó lineáris korrelációs kapcsolatát
jelenti. A többváltozós lineáris regressziós modellek esetén kitétel, hogy a maradékváltozó
legyen normális eloszlású és állandó szórású. Ha eleget tesz ennek a feltételnek azt mondjuk,
hogy a modell homoszkedasztikus. Ha ez nem teljesül, akkor heteroszkedaszticitás áll fenn. A
heteroszkedaszticitás több problémát is felvet a paraméterbecslések és konfidencia
intervallumok pontos meghatározásánál ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Ellenőrző kérdések
1.
illeszkedését?
2.
3.
4.
5.

Hogyan teszteljük a többváltozós lineáris regresszió jóságát, és a paraméterek
Mi a többszörös determinációs együttható?
Hogyan értelmezzük a globális F-próbát?
Mi a multikollinearitás?
Mi heteroszkedaszticitás?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
Írja le a többváltozós lineáris regressziós elemzés folyamatát, és ellenőrzését!
2.
Miért lényeges a parciális korrelációs együtthatók számítása és értékelése a
többváltozós lineáris programozási modellekben?
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7

Proxyk, dummyk és minőségi változók (Mesterséges változók
alkalmazása)

Equation Chapter 7 Section 1
A regressziós modellek gyakran tartalmaznak speciális (diszkrét, nominális szintű,
ordinális szintű, nem megfigyelhető stb.) változókat. Attól függően, hogy a modellben hol
jelennek meg ezek a változók – hatótényezőként vagy eredményváltozóként – másképp kell
kezelnünk őket. Ha okozatként találkozunk velük, abban az esetben az eddigiektől eltérően
kell modelleznünk, amire a későbbi fejezetekben visszatérünk még. Ha az eredményváltozó
alakulását minőségi jellemzők is befolyásolják – ami gyakran előfordulhat –, akkor az eset
kezelhető az eddig megismert eszközökkel. Meg kell jegyezni, hogy ha a vizsgálatoknál
ezeknek a minőségi jellemzőknek a hatásait nem szerepeltetjük, akkor lényeges
hatótényezőktől tekintünk el, s így könnyen adódhat, hogy a felépített modell hibatényezője
lényeges hatótényező „hiányát” mutatja
7.1

A proxy változók kezelése

A regressziónak sokszor oksági magyarázatot adnak: a magyarázó változók az
eredményváltozó alakulásának okaként jelennek meg. A proxy változók olyan magyarázó
változók, amelyek tartalmilag csak közvetve magyarázzák az eredményváltozó alakulását.
Ezért a proxy változókat ugyanúgy kezeljük, mint a hagyományos magyarázó változókat, de
esetükben a paraméterek értelmezése egy kicsit eltér. Ha egy mesterséges változó kettőnél
több értéket vehet fel, azt proxy változónak hívjuk. E változó alkalmazásának körülményei
hasonlóak a regressziónál már megismertekhez, a közvetlenül nem mérhető jelenségeket a
vele összefüggésben levő, mérhető változóval közelítjük. Mivel az OLS a tényezőváltozókat
nem tekinti valószínűségi változónak, így azok eloszlásának eltérése a mennyiségi ismérvek
eloszlásától, illetve az eloszlás kérdése nem merül fel, mint alkalmazási probléma. Ha a proxy
változót a tényleges változó hibásan mért értékének tekintjük, amelyre fennállnak a mérési
hibát tartalmazó modell feltevései, akkor a proxy változókat pontosan úgy elemezhetjük, mint
a regressziós modellben eddig tárgyalt mérési hibát tartalmazó változóit.
Akkor használunk proxy változókat, amikor a valódi változó közvetlenül nem megfigyelhető,
illetve egy változóval nem írható le a jelenség. Proxy változó az oktatásban töltött évek száma
a képzettség kifejezésére, a felvételi teszten elért pontok száma a képesség jellemzésére, a
világgazdaság helyzetének leírására az olajár, mivel a fogalom közvetlenül nehezen mérhető,
ezért valami pótlólagos mérhető változóval helyettesítjük. Elterjedten alkalmazott proxy
változó az időváltozó (t – time). Az időt nem lehet a jelenségek közvetlen kiváltójaként
tekinteni, de mégis jól jellemzi az időben lezajló folyamatok eredményét, amit könnyen fel
tudunk használni az elemzésekben. Ennek a változónak a kezelése ugyanúgy történik, mint
bármely regressziós változóé, de magyarázata eltér a többitől.
7.2

A minőségi változók (dummyk) kezelése

Ha a minőségi ismérvnek két változata lehetséges, illetve megoldható annak alternatívvá
alakítása, akkor numerikussá tehető úgy, hogy az egyik előfordulást 0 értékkel, a másik
előfordulást 1 értékkel tesszük egyenlővé.
0 ha nem teljesül a feltétel
1 ha teljesül a feltétel.
Az így definiált változót Bernoulli vagy dummy változónak nevezzük.
Megállapíthatjuk, hogy ezeknek a változóknak a felhasználásával a kimutatott, de pontosan
mégsem számszerűsíthető hatásokat is lehet szerepeltetni az adott regressziós modellben. Ha a
dummy változó értékeit definiáltuk, akkor a szokásos módon határozzuk meg a regressziós
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modellt. Főleg a társadalomtudományi és gazdasági kutatásokban gyakori ez a kérdés, de
mezőgazdasági elemzések esetében is jól alkalmazható. A legegyszerűbb esetben minőségi
ismérvünknek két változata van (fagykár volt – nem volt fagykár, aszályos időszak – nem
aszályos időszak, volt csapadék – nem volt csapadék, öntözött – nem öntözött terület,
őstermelő – nem őstermelő, rendelkezik képesítéssel – nem rendelkezik képesítéssel, férfi nő, részt vett munkavédelmi oktatáson – nem vett részt munkavédelmi oktatáson, egészséges
– beteg állat, termelésben lévő állat – kiselejtezett állat, földrajzi elhelyezkedés (főváros vidék, de lehet szerepeltetni a régiókat, vagy a megyéket is a modellben, de csak úgy, hogy
adott területi egység és attól eltérő területi egységek), szezonális idősornak az éven belüli
szezonok kimutatása (több alternatív ismérv kombinációjával például a negyedévek), a kiugró
értékek (outlier) szerepeltetése (szokásostól eltérő állapot - szokásos állapot). Ekkor a
modellezést egyszerűen meg tudjuk oldani, mivel könnyen képezhetünk egy kétértékű ún.
dummy változót, amelyet be tudunk a modellünkbe építeni. Ezek kódolása azonban
többféleképpen is elvégezhető. A gyakorlatban általában háromféleképpen történik egy
kétértékű változó kódolása (pl. őstermelő – nem őstermelő):
a) A. minőség kifejezésére szolgáló dummy (d) változó 1 értéket vesz fel (d = 1) ha a vizsgált
személy őstermelő, és 0-t (d = 0), ha nem. Azt a csoportot, ahol a D álváltozó 0-val egyenlő,
kontrollcsoportnak nevezik.
b)A megfelelő dummy változó 0, ha a vizsgált személy őstermelő, és 1, ha nem.
c) Legyen a dummy változó értéke 1/2, ha a vizsgált személy őstermelő, és -1/2, ha nem.
Mindhárom eset használható, egyenértékű megoldást jelent arra a problémára, hogy az
őstermelő / nem őstermelő hatást modellezni akarjuk, de a regressziós paraméterek
értelmezése az egyes esetekben eltér.
7.2.1 Egyváltozós regresszió kétértékű változóval
7.2.1.1 Két változattal rendelkező minőségi ismérvek
Tekintsünk most egy olyan regressziós modellt, amelyben csak egy kétértékű változó, D
szerepel:
Y=α + β D +e.
[7-1]
A fenti regresszió legkisebb négyzetes becslése (KLN vagy OLS) adja ̂ -ot és ̂ -ot.
Megkapjuk α és β konfidenciaintervallumait is, a megfelelő P-értékeket pedig
felhasználhatjuk az együtthatók szignifikanciájának vizsgálatára. Kiszámíthajuk az R2-et, a
regresszió szignifikanciáját vizsgálhatjuk az F-próbával.
Az Y és a D közötti lineáris összefüggésből az i-edik megfigyelés becsült értéke a következő:
[7-2]
Yˆ  ˆ  ˆ D .
i

i

Látható, hogy Di értéke 0 vagy 1, Yˆi  ˆ vagy Yˆi  ˆ  ˆ .
7.2.1.2 Kettőnél több változattal rendelkező minőségi ismérvek
Ha a minőségi ismérvnek kettőnél több változata van (több fajta/hibrid, alap-közép-felsőfokú
végzettségi szintek, főváros-város-község, kettőnél több féle művelési/metszési mód, tej-húsvegyes hasznosítás, legalább három féle gépmárka) akkor maga a kódolás is bonyolultabbá
válik. A kódolásnál figyelembe kell vennünk azt, hogy minden lehetséges esetet meg tudjunk
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vizsgálni, a legkevesebb számú változót használjuk fel, de ugyanakkor a paraméterek
mindegyike valahogyan értelmezhető legyen.
Triviális-kódolás konstans nélkül:
DA DB DC
A
1
0
0
B
0
1
0
C
0
0
1
Y = βADA + βBDB + βCDC + e

[7-3]

Ebben az esetben megállapítható, hogy a 3 csoporthoz nem szükséges 3 dummy változó, 2
változóval is elemezhető a probléma. Ha van konstans a modellben, akkor tilos is n
csoporthoz n dummyt használni a kódoláshoz. Ha ezt megtennénk, akkor egzakt
multikollinearitás jönne létre, amit dummy változó csapdának neveznek.
Ha a minőségi ismérvnek n számú ismérvértéke van, akkor a nullának tekintett
referenciakategória mellett n-1 számú változót használunk fel a kódoláskor. A
referenciakategóriának a megválasztása kiemelt jelentőséggel bír, mivel a későbbiekben
ehhez a kategóriához (ismérvváltozathoz) viszonyítunk mindent. Ugyanakkor, ha egy
változóban kódolnánk az n számú változatot (0, 1, 2, 3, …, n-1), akkor az azt jelentené, hogy
az ismérvváltozatok között azonos távolságot feltételeztünk, ami a gyakorlatban
elképzelhetetlen.
Referencia-kódolás konstanssal:
DA DB
A
1
0
B
0
1
C
0
0
Y = β*+β*ADA + β*BDB + e

[7-4]

Meg kell jegyezni, hogy ugyanarra a csoportra a különböző kódolások esetében is
ugyanakkora értéknek kell kijönnie, függetlenül a kódolás típusától.
Például az A csoportra:
βA=β*+β*A
[7-5]
Az elmondottak alapján a teljes egyenlet a következőképpen írható fel:
Y = βC +(βA - βC)DA + (βB - βC)DB + e

[7-6]

Megjegyezzük, hogy olyan feladatok, melyeknél több minőségi változó szerepel, illetve olyan minőségi
változókat használunk, amelyeknek több lehetséges kimenetelük (ismérvváltozatuk) van, meglehetősen
bonyolult kódolási problémákhoz vezetnek.

7.2.2 Többváltozós regresszió kétértékű változókkal
Vizsgáljunk meg egy olyan többváltozós regressziót, amelyben több kétértékű változó
szerepel:
[7-7]
Y    1D1  ....  k Dk  e.
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Ezt az egyenletet a legkisebb négyzetek módszerével meg tudjuk becsülni és a szokásos
statisztikai eszközökkel elemezhetjük.
7.2.3 Többváltozós regresszió kétértékű és nem kétértékű változókkal
A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy nem csak kétértékű magyarázó változókkal kell
dolgoznunk, hanem egyszerre többfélével. Ennek a legegyszerűbb változata, ha egy kétértékű
(D) és egy mennyiségi változó (X) szerepel a regresszióban:
[7-8]
Y    1D  2 X  e.
Az előzőekben elmondottakat arra az esetre is ki lehet terjeszteni, ha több kétértékű és nem
kétértékű változó hatását együtt vizsgáljuk. A következő regressziós modellben két kétértékű,
és két nem kétértékű változó szerepel:
[7-9]
Y    1D1  2 D2  3 X1  4 X 2  e.
7.2.4 A kétértékű és nem kétértékű változók interakciója
A kétértékű változókat eddig úgy használtuk, hogy a regressziós egyenletben az egyes
csoportokhoz tartozó tengelymetszetek különbözzenek egymástól, az egyenesek meredeksége
ugyanakkor változatlan maradt. A kétértékű és nem kétértékű változók közötti interakcióval
lehetőségünk van arra, hogy az egyes csoportok egyeneseinek meredeksége is eltérjen.
Vizsgáljuk a következő regressziós modellt:
[7-10]
Y    1D1  2 X  3Z  e,
ahol D kétértékű változó és X nem kétértékű változó, ezen a két változón kívül szerepel még
egy harmadik változó, Z is, amelyet a következőképpen hoztunk létre: Z = DX.
A következőkben bemutatjuk Y-nak D-re, X-re és Z-re vonatkozó regressziójának
értelmezését. Vegyük észre, hogy Z értéke vagy 0 (az olyan megfigyelések esetében, ahol D =
0), vagy X (az olyan megfigyelések esetében, ahol D = 1). Ezek után írjuk fel D = 0 és D = 1
értékek mellett adódó regressziós egyeneseket:
[7-11]
ha D = 1, akkor Yˆ  ˆ  ˆ1  ˆ 2  ˆ 3 X .



 



[7-12]
Ha D = 0, akkor Yˆ  ˆ  ˆ 2 X .
Másként fogalmazva a D = 0 és D = 1 esethez két teljesen különböző regressziós egyenes
tartozik: eltér a tengelymetszetük és más a meredekségük is. Ennek az egyik fontos
következménye, hogy X-nek az Y-ra gyakorolt marginális hatása más akkor, ha D = 0, és
más, ha D = 1.
Összefoglalás
A kétértékű változók csak két értéket vehetnek fel, a 0-át és az 1-et. Jellemző módon a
kvalitatív (minőségi) adatokat számszerűsítjük így. Az ilyen típusú magyarázó változók
használata teljesen megegyezik a nem kétértékű változók esetében alkalmazottakkal. A csak
kétértékű (dummy) magyarázó változókat tartalmazó regresszió a változók kombinációi által
meghatározott csoportokba sorolja a megfigyeléseket (férfi vagy nő, külföldi
munkatapasztalattal rendelkező vagy nem rendelkező, fiatal vagy idősebb géppark, adott
tájegységben vagy más tájegységben termelő). A csoportok alapos ismerete hozzájárulhat az
eredmények értelmezéséhez. A kétértékű és nem kétértékű magyarázó változókat tartalmazó
regresszió is csoportokba sorolja a megfigyeléseket, de ezen kívül még az egyes csoportokhoz
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külön-külön regressziós egyenest számít, amelyben a tengelymetszet csoportonként eltér. Az
egyenletek meredeksége ugyanakkor azonos. A kétértékű, nem kétértékű és interakciós (amit
az előző kettő változó szorzataként számítunk ki) változókat is tartalmazó regresszió
csoportokba sorolja a megfigyeléseket, és azt is mondja, hogy az egyes csoportokhoz különkülön regressziós egyenes, tengelymetszet és meredekség tartozik.
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.

Mit értünk a proxy változó kifejezés alatt?
Mit jelent a dummy kifejezés?
Hogyan történhet a kétértékű változók kódolása?
Hogyan lehet a kétértékű és nem kétértékű változókat beépíteni a regresszióba?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
Hogyan értelmezzük a kétértékű változókhoz tartozó paraméter értékeket?
2.
Írjon fel egy olyan regressziós modellt, amelyben csak kétértékű változó
szerepel!
3.
Írjon fel egy olyan regressziós modellt, amelybe kétértékű és nem kétértékű
változót is beépített!
4.
Magyarázza meg, hogy az előző pontban felírt modell paraméterei mit
jelentenek!
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8

Logisztikus regresszió

Equation Chapter 8 Section 1
A regressziós vizsgálatok speciális esete, ha az eredményváltozó nominális (bináris,
multinominális) vagy ordinális. Ebben az esetben a diszkrét, kategória-kimenetű
eredményváltozó előrejelzését besorolásnak nevezzük. A besorolás során a besorolandó
(személy, állat, tárgy vagy vállalkozás) olyan jellemzőire támaszkodunk, melyek a korábbi
megfigyelések alapján meghatározzák a csoportok szóródását. Az ilyen osztályozó változókat
magyarázó változóknak nevezzük. A magyarázó változók mérési szintjei lehetnek mennyiségi
jellegű számértékek, de lehetnek nominális kategóriák is, mivel a modell számára nem jelent
problémát a különböző szintű változók használata. A nominális kategóriák dummy változók
rendszerével vonhatók be a döntési modellbe. Az előzőek miatt ezt az eljárást széles körben
alkalmazzák, mivel nincs a modellben az adatokra előzetesen vonatkozó megkötés.
Ha modellezni szeretnénk egy bináris függő változót (Campbell, 2004), ahhoz gyakran a
leginkább megfelelő módszer a logisztikus regresszió. Swinscow szerint a khi-négyzet próbát
kellene alkalmazni a két bináris változó közötti kapcsolat leírására. A khi-négyzet teszt a
logisztikus regresszió általánosítása, abból a szempontból, hogy megvizsgálja a kapcsolatot a
két kimenetelű függő változó és egy vagy több független változó között, amelyek értékei
lehetnek binárisak, kategorikusak (több mint kétkategóriásak) vagy folytonosak.
A logisztikus regressziót használjuk a függő változó előrejelzésére a folytonos és a
kategorikus független változókra alapulva, hogy:
meghatározzák az eltérés százalékát a függő változóban,
rangsorolja a független változók relatív fontosságát,
értékeljék a közöttük lévő kölcsönhatást,
megértsük az együtthatók befolyását az ellenőrző változókra.
Az előre jelzett változók befolyását gyakran magyarázzák az odds ratio vonatkozásában.
A mikroökonómia legegyszerűbb döntési (optimalizációs) modelljeiben általában
feltételezzük, hogy a döntéshozó folytonosan helyettesíthető javak közül választ. Ezt a
feltételezést feloldva, akkor beszélünk diszkrét döntési modellekről, ha a modellben szereplő
javak nem oszthatók fel tetszőlegesen kis részekre. Ilyen esettel találkozhatunk például akkor,
ha a mezőgazdasági termelők által vásárolt traktorok számát próbáljuk magyarázni: egy
termelő – ha vásárol – vehet egy, két stb. traktort, de például elképzelhetetlen 1,4 traktor
vásárlása. A gyakorlati alkalmazások során kitüntetett szerepet játszik a logisztikus eloszláson
alapuló ún. MNL- (multinomial logit) modell. Sokszor találkozhatunk a diszkrét döntési
modellek azon speciális esetével is, amikor a magyarázni kívánt változó csak két értéket vehet
fel: például öntözött-e a mezőgazdasági termelő egy adott időszak alatt. Ilyen esetekben
szokás az ún. bináris modelleket használni. A bináris modelleken belül szintén kitüntetett
szerepet kap a logisztikus eloszláshoz kapcsolható modell, az ún. bináris logit modell,
amelynek becslésére már szinte minden statisztikai programcsomag képes.
A természetes logisztikus függvény alakja:
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Ilyen görbét használnak a tipikus növekedési jelleg becslésére is. Például egy új termék
(mobiltelefon) eladása kezdetben gyorsan nő, majd fokozatosan csökken a növekedése.
A becslési eljárás attól függ, hogy a megfigyelt P a 0 és 1 közé esik-e, vagy bináris és az
értéke 0 vagy 1. Azokat a modelleket, amelyekben az eredményváltozó bináris, binomiális
logit modelleknek nevezzük. Abban az esetben, amikor P értéke szigorúan csak 0 és 1 között
lehet (például mezőgazdasági biztosítást kötő termelők aránya az összes termelőből), egy
konstanssal és X változó(k)-val becsüljük. Ha viszont P bináris, a P/(1-P) logaritmusa nem
definiálható, mert P értéke 0 vagy 1. Az ilyen esetekben alkalmazzuk, az un. maximum
likelihood-módszert.
8.1

Lineáris regresszió dichotóm vagy kategóriális függő változóval

Amikor a célváltozó kétértékű, az alábbi modellel dolgozhatunk (Ketskeméty et al., 2011):
[8-1]
Y  0  1 X   ,

ahol Y  0,1 dichotóm változó, P(Y=1)=p és P(Y=0)=1-p eloszlással,
EY=p, σ2Y=p(1-p),
[8-2]
X numerikus változó, a független változó.
T
T
A regressziós    0 , 1  együtthatóvektor b   b0 ,b1  becslését a legkisebb négyzetek
módszerével a b   X T , X  X T Y egyenlettel kapjuk meg, ahol Y  Y1 ,Y2 ,...,Yn  a függő
1

T

1 X 1 


változóra vonatkozó minta, X  
 a független változók megfigyeléseit tartalmazó n 2 1 X 
 n
es mátrix. A kapott Y  b0  b1 X regressziós egyenes egy Xs helyen annak a valószínűségét
közelíti, hogy a megfelelő Ys érték éppen 1 értéket fog felvenni: P(Ys=1)  b0  b1 X s . (Ebben
az esetben az eredmény nem biztos, hogy b0  b1 X   0,1 lesz!)
8.2

Logisztikus regresszió - A kétértékű függő változó esete

Amikor dichotóm függőváltozónk van és nemlineáris regressziót akarunk, dolgozhatunk ezzel
a modellel (Ketskeméty et al., 2011):
[8-3]
exp  0  1 X 
Y
 ,
1  exp  0  1 X 
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p=E Y 

exp  0  1 X 

1  exp  0  1 X 

.

[8-4]

 p 
Ebből linearizálva kapjuk, hogy 0  1 X  ln 
  p , ami már az előző problémával
1

p


egyezik meg. Az ott ismertetett módon előállítva a b0, b1 együtthatókat, a számított
exp  b0  b1 X 
regressziós görbe a Y 
lesz, ami most is valószínűséget jelent. Az Y
1  exp  b0  b1 X 
célváltozó most dichotóm, ami azt jelenti, hogy csupán két értéket vesz fel: 1-et, ha egy A
esemény bekövetkezik, és 0-át, ha A nem következik be.
Pl. az A esemény lehet
„A gazdálkodó meglátogatja a FARMEREXPO-t"
„A termelő befejezi a termelését (nyugdíjba megy)"
„A növényvédelmet időben elvégzik"

Adott tovább k független változó: X1, X2,..., Xk .
Pl. A független változók a fenti eseményekhez kapcsolódóan lehetnek:
- a gazdálkodó eddig már hányszor látogatta meg a kiállítást, mi a kora, iskolája, jövedelme
stb.
- a termelő mekkora földterülettel rendelkezik, milyen géppark áll a rendelkezésére, családi
állapota, gyermekeinek száma, életkora, stressz-rizikó faktorok stb.
- mennyi csapadék esett a területen, milyen a talajállapota, milyen a növények fejlődési
stádiuma, mekkora területen kell elvégezni a védekezést stb.
A független folytonos változók értékeivel akarjuk megbecsülni Y-t, és ezen keresztül az A
esemény bekövetkezését! A független változóknak azt a Z =B0 + B1 · X1 + B2 · X2 +...+ Bk ·
Xk lineáris összefüggését keressük, amelynek exponenciális függvényével legjobban lehet
P Y  1
P( A )

 eZ .
közelíteni az A esemény „esélyét" (ún. odds- át), vagyis ahol
P Y  0  1  P( A )

1
1
,P Y  0   1  P( A ) 
. A legnagyobb
Z
1 e
1  eZ
valószínűség (maximum-likelihood) elvét alkalmazzuk most a probléma megoldásakor. Az
Y,
X1,
X2,...,
Xk
változókra
vonatkozó
n
elemű
minta
1 , X11 , X 21 ,..., X k1  , ..., n , X1n , X 2n ,..., X kn  , alapján maximalizálni akarjuk az
Innen kapjuk, hogy P Y  1  P( A ) 

n


1
L 1 , 2 ,..., n  ln  P Y1  1 ,Y2   2 ,...,Yn   n    ln 
ún.
i

1 B  B  X  B  X  ... Bk  X ki
i 1
 1  e  0 1 1i 2 2 i

loglikelihood függvényt. A megoldást adó B0 ,B1 ,...,Bk együtthatók a fenti összeget
maximalizálják.
Ezeket az együtthatókat alkalmazzuk majd az Y-ra vonatkozó előrejelzésnél. Y=1 et tippelünk,
ha ez eZ  1   , különben Y=0-át tippelünk.

Maximum-likelihood becslés (ML)
A momentumok módszerén kívül a pontbecslés másik módszere. A maximális valószínűség angolul: maximumlikelihood, tehát az L = L(k; λ) likelihood függvény maximumát keressük. Általánosítva: Ismerjük a sokaság
eloszlását, de nem ismerjük az eloszlást jelző paramétert vagy paramétereket. A paraméter vagy paraméterek
értékét olyan értékkel vagy értékekkel becsüljük, amely vagy amelyek esetén az adott minta bekövetkezése lenne
a legnagyobb valószínűség. A maximális valószínűséget az adott minta valószínűségét megadó likelihoodfüggvény maximumával vagy a logaritmusának a maximumával keressük meg (Bókkon, 2010).
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Definíció: Legyen X1,…..,Xn minta Fϑ eloszlásból,
Ln(X;

  . Ekkor a ϑ maximum likelihood (ML) becslése ̂ , ha

̂ ) = max {Ln(X; ϑ) :   }.

Ha ez nem egyértelmű, vagy nem létezik, de Ln(X;

̂ ) „elég sima”, akkor a


ln Ln  X ;   0 likelihood

egyenlet megoldására vagyunk kíváncsiak.
A maximum-likelihood becslés az egyik legelterjedtebb módszer a gyakorlatban. Bár, a becslés általában nem
torzítatlan, bizonyos erős feltételek mellett jó aszimptotikus tulajdonságai vannak.
Tétel: Bizonyos (erős) regularitási feltételek mellett elég nagy n -re a
Egyes esetekben:
Aszimptotikusan normális eloszlású:
Aszimptotikusan torzítatlan:
Aszimptotikusan optimális:

8.3



̂n

ML becslés létezik, és konzisztens.



n  ˆn    N  m   ,    , n   

m    0

 2   

1

I1  

A kettőnél többértékű kategoriális függő változó

Az eddigiekben a bináris logisztikus regresszióval foglalkoztunk, amelynél a kategoriális
függő változó csak két értéket vehet fel. Ennek kiterjesztése a multinomiális logisztikus
regresszió, amelynél a kategoriális függő változó kettőnél több értéket is felvehet.
Ismert, hogy a lineáris regresszióban a kategoriális prediktor (független) változó akkor sem
probléma, ha az nem kétértékű, mert ilyenkor egyszerűen megfelelő számú kétértékű
"dummy" (indicator) változót lehet helyette használni. A multinomiális logisztikus
regressziónál ugyanezt az elvet alkalmazzuk a függő változóra. A multinomiális logisztikus
regresszió valójában L-l számú bináris logisztikus regressziós modellre vezeti vissza a
megoldást ( L  2 a függő változó lehetséges értékeinek, illetve kategóriáinak a száma). Ezen
bináris logisztikus regressziós modellek mindegyikének megvan a maga tengelymetszete és
megvannak a regressziós koefficiensei. A multinomiális logisztikus regresszió
alkalmazásának az előnyei abban állnak a külön-külön futtatott bináris logisztikus regressziós
modellekhez képest, hogy hatékonyabb a paraméterek becslése és kisebb a hiba. A bináris és
multinomiális logisztikus regresszió közös előnye, hogy a regressziós koefficiensek (odds
ratio) értelmezhetőek.
A multinomiális logisztikus regresszió alapmodelljét az L=3 eseten mutatjuk be, amelyre a
modell a következő 3 egyenletből áll (Ketskeméty et al., 2011):
[8-5]
e z1
P Y  1  z1
e  e z2  e z3
[8-6]
e z2
P Y  2   z1
z3
z2
e e e
[8-7]
e z3
P Y  3  z1
z3
z2
e e e
Ez az egyenletrendszer azonban határozatlan, mert ha minden z értékhez hozzáadunk egy C
konstanst, a P valószínűségek változatlanok maradnak (azaz különböző z értékekhez
tartozhatnak azonos P valószínűségek). Az egyenletrendszert úgy tehetjük határozottá, hogy
az egyik kiválasztott z értéket 0 szinten önkényesen rögzítjük (pl. z3=0). Ezzel az Y=3 értéket
ún. referencia-kategóriának jelöltük ki. Az Y=3 referencia-kategória kijelölésével egyúttal két
esély (odds) értéket is definiáltunk:
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[8-8]
p1
p2
,odds23 
1  p3
1  p3
Általános esetben L-3 esélyt (odds) kapunk.
A z3 =0=B30 + B31 · X1 + B32 · X2 + B33 · X3 +...+ B3p · Xp feltétel azt jelenti, hogy B30 = B31 =
B32 = B33 = .... = B3p = 0. Ha ezt elvégezzük az L=2 esetre, megkapjuk a bináris logisztikus
regresszió már megismert alapmodelljét:
[8-9]
e z1
P Y  1  z1
e  e z2
[8-10]
e z2
P Y  2   z1
e  e z2
Legyen itt az Y=1 a referencia-kategória, az Y=2 pedig feleljen meg az A esemény
bekövetkezésének. Ekkor z2 indexét elhagyva kapjuk:
[8-11]
ez
1
P Y  2   P Y  A   p A  z

z
e 1 1 e
A bináris és a multinomiális logisztikus regresszió az összehasonlításokhoz a függő változó
egy kitüntetett ún. referencia-kategóriáját használja, ezért az eredmények elvi okokból
viszonylagosak, nem adnak meg abszolút szinteket.
A bináris esetben a referencia a 0 értékű kategória, és az eljárás ehhez képest becsli az 1 (vagy
A) értékű eset előfordulásának a valószínűségét minden egyes független változóra.
A multinomiális esetben a függő változó referencia-kategóriája bármelyik értékhez tartozó
kategória lehet és az eljárás a függő változó valamennyi kategóriáját összehasonlítja ezzel a
kiválasztott referencia-kategóriával minden egyes független változóra.
Az eljárás a modell alapján minden esetre kiszámítja a függő változó lehetséges L számú
kategóriájába tartozásának a valószínűségét és az esetet a legnagyobb valószínűségű
kategóriába sorolja. Semmilyen előzetes feltételt nem támaszt: nem szükséges pl. a független
változók normalitása, linearitása, a variancia homogenitása stb.
Ezen kedvező tulajdonságok miatt előnyösen használható olyankor, amikor a
diszkriminancia-analízis feltételei nem teljesülnek (Ketskeméty et al., 2011). Az egyetlen
feltétel az, hogy minden független változóra legalább 10 eset jusson (ajánlott case-to-variable
arány: 20) .
Tegyük fel, hogy az X 1, 2,...,c ordinális változó. Legyen Ri az Y = 1, X = i egybeesések
odds13 

száma az n elemű mintában, ni pedig az X = i esetek száma a mintában. Legyen pi 
pi  ln

Ri
és
ni

pi
. A legkisebb négyzetek módszerét most a wi  ni pi 1  pi  súlytényezőkkel
1  pi

alkalmazzuk:
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T

0
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eredményeként kapott b0, b1 együtthatókkal felírjuk a Y 
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majd

exp  b0  b1 X 

1  exp  b0  b1 X 

a

minimalizálás

válaszfüggvényt.

Exogén és endogén minta

A gyakorlati alkalmazások során gyakran előfordul, hogy mintánkat valamilyen szempont
szerint rétegezzük (Fülöp, 2002). Az alkalmazott kutatásokban általában kétfajta egyszerűbb
módon rétegzett mintával találkozhatunk: az egyik a magyarázó változón keresztül rétegzett
minta (ezt szokás exogén mintának is nevezni), a másik az eredményváltozón keresztül
rétegzett minta (ezt szokás endogén mintának is nevezni). Ha például egy adott
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mezőgazdasági gépmárka vásárlását befolyásoló tényezőket kívánjuk egy bináris logit modell
segítségével meghatározni, akkor exogén mintának tekinthetjük a jövedelem szerinti
rétegzést, endogén mintának pedig az adott mezőgazdasági gépmárka vásárlása szerinti
rétegzést, azaz egy olyan mintát, ahol külön mintát veszünk a márkát vásárlók, illetve nem
vásárlók alapsokaságából. Ez az eset általában akkor fordul elő, ha az alapsokaságban az
eredményváltozó két kimenetele nagyságrendileg is különböző arányban fordul elő.
Általános eredmény, hogy a diszkrét döntési modellek esetében ha exogén mintát használunk,
akkor nem kell módosítani az egyszerű véletlen mintára kidolgozott becslési módszert, míg az
endogén minta esetében igen (McFadden; 1983). Ez utóbbi esetében a leggyakrabban használt
módszer a Manski–Lerman (1977) által javasolt ún. súlyozott exogén mintán alapuló
maximum likelihood függvény WESML (Weighted exogenous sample maximum likelihood)
alkalmazása. A súlyozott maximum likelihood becslés konzisztens, de aszimptotikusan nem
feltétlenül hatásos. Mivel azonban nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy az alternatív –
szintén konzisztens – becslési eljárásokkal összevetve melyik becslés az aszimptotikusan
hatásosabb, az empirikus munkákban – tekintettel könnyű kiszámíthatóságára – a súlyozott
maximum likelihood becslést alkalmazzák (Manski–McFadden; 1981, Pudney; 1989).
Míg a fenti állítások általában érvényesek a diszkrét döntési modellekre, addig a logit
modellek esetén szerencsére sokkal egyszerűbb a helyzet. Megmutatható ugyanis, hogy az
egyszerű véletlen mintavételhez tartozó becslésünk – a konstanst leszámítva – a paraméterek
konzisztens becslését adja. Így logit modellek esetén endogén minta esetében is használhatjuk
az egyszerű maximum likelihood becslést, csupán a konstansra – kettőnél több elemű döntési
halmaz (MNL-modellek) esetén pedig az alternatíva-specifikus konstansokra – vonatkozó
becslésünket kell módosítani a következőképpen:
Az alapsokaságot bontsuk két részre aszerint, hogy az endogén változó milyen értéket vesz
fel. Pontosan ilyen eset a fentebb említett példánk: az adott mezőgazdasági gépmárka
vásárlását meghatározó modell becsléséhez külön-külön veszünk mintát a gépmárkát
vásárlók, illetve nem vásárlók alapsokaságából. A magyarázott változó vegye fel az 1-es és a
0 értéket aszerint, hogy az adott termelő vásárol, illetve nem vásárol gépmárkát.
Vegyünk tehát egyszerű véletlen mintát külön-külön az alapsokaságnak a csak 1-es értékű
endogén változókat tartalmazó első és a csak 0 értéket tartalmazó második csoportjából.
Tételezzük fel, hogy az első csoport esetén a keresett arány p1, a második csoport esetén pedig
p2 , tehát a mintába kerülés valószínűsége az első csoportból p1, a második csoportból pedig
p2 . Ebben az esetben a mintában
e xn 
p1
[8-12]
xn 
p1e xn 
1

e
Pr  yn  1| xn  

,
e xn 
1
p2  p1e xn 
p1

p
2
1  e xn 
1  e xn 
1
p2
[8-13]
p2
1  e xn 
Pr  yn  0 | xn  

.
xn 
1
1
p2  p1e
p1
 p2
xn 
1 e
1  e xn 
p
Legyen most p  2 . Ez esetben a fenti két összefüggést átírhatjuk a következő alakra:
p1
e xn 
Pr  yn  1| xn  
p  e xn 

Pr  yn  0 | xn  

Legyen a továbbiakban    ln p , azaz
következőképp írhatók fel:

1
e xn 
1
p

[8-14]

p  e . Ekkor a fenti valószínűségek a
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e xn 
e
e xn 
e  xn 
Pr  yn  1| xn   


e  e xn  e e   e xn  1  e  xn 
1
Pr  yn  0 | xn  
1  e  xn 

[8-15]

Ez utóbbi két kifejezés viszont azt jelenti, hogy egy endogén minta esetében – amennyiben
ismerjük a megfelelő mintavételi arányokat – egy olyan modellt becsülünk, amelynek
paraméterei a konstanst kivéve megegyeznek az egyszerű véletlen mintához tartozó modell
paramétereivel. Így használhatjuk a szokásos maximum likelihood becslést, csupán a
konstansra vonatkozó becslésünket kell korrigálnunk. Mivel a konstansra endogén minta
esetén  -val nagyobb értéket kapunk, ezért egyszerűen le kell vonnunk a konstans becsült
értékéből az ln p1 – ln p2 kifejezés értékét. Térjünk most röviden vissza a mezőgazdasági
gépmárka vásárlását befolyásoló tényezők becslésére vonatkozó példához. Ha a márkát nem
vásárlókhoz képest elenyésző a márkát vásárlók száma, egyszerű véletlen mintavétel esetén
nyilvánvalóan gazdaságtalanul nagy mintával kellene dolgoznunk. Ha azonban külön veszünk
egyszerű véletlen mintát a vásárlókból és a nem vásárlókból, akkor lényegesen kisebb
mintával dolgozhatunk, ráadásul – a konstans korábban említett korrekcióját leszámítva –
használhatjuk a standard becslési eljárást.
8.5 A bináris logit modellek tesztelésének eszközei
A logit modelleket maximum likelihood elven alapuló függvény segítségével becsüljük, a
tesztelés során leginkább alkalmazott eszközök az ML-becslésre vonatkozó standard
specifikációs tesztek közül a likelihood arány (LR) és a Wald-típusú teszteket mutatjuk be.
Mindegyik fajta teszthez tartozik egy, a modell adott specifikációjához kapcsolható null- és
ellenhipotézis (H0 és H1). A legegyszerűbb példa szerint nullhipotézis lehet, hogy egy adott
exogén változó paraméterértéke nullával egyenlő, az ellenhipotézis pedig az, hogy ez az érték
nem egyenlő nullával. A különböző típusú tesztek mögött más-más elgondolás áll, ezért a
tesztstatisztikák kiszámítása is különbözik. A likelihood arány elven alapuló tesztek esetén ki
kell számítanunk a log-likelihood függvény értékét mind a nullhipotézis, mind az
ellenhipotézis esetére és ezeket kell összevetnünk egymással. A Wald-típusú tesztelv pedig
azt vizsgálja, hogy modellünk adott specifikációja szignifikánsan különbözik-e a
nullhipotézishez tartozó specifikációtól. Ebben az esetben tesztstatisztikát csak az
ellenhipotézishez kapcsolódó specifikáció mellett kell kiszámítanunk. A Wald-teszt
használata tehát akkor előnyös, ha a tesztstatisztika értékét könnyebb az ellenhipotézis mellett
kiszámítani. Ilyen eset a felesleges változó tesztelésének az esete: a H1 hipotézis szerint az
adott változó nem felesleges, így modellünket becsülhetjük az adott változóval is, majd ezt a
becslést felhasználva tesztelhetjük a változó felesleges voltát.
8.5.1 Magyarázó változókra vonatkozó tesztek
A magyarázó változókra vonatkozó tesztek közül a legfontosabb bináris logit modellek esetén
az aszimptotikus z-teszt, amely az egyes magyarázó változók tesztelésének legfontosabb
eszköze (Long; 1997).
Felesleges változók esetén az ML-becslés konzisztens, de nem hatásos. Vizsgálatát a Waldteszt segítségével végezzük el, és a teszt H0 hipotézise szerint az adott magyarázó változó
vagy változók feleslegesek. A Wald-tesztet – hasonlóan a lineáris modell teszteléséhez –
használják a magyarázó változókra vonatkozó lineáris feltételek tesztelésére is.
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A teszt egy paraméterre vonatkozó speciális esete megfeleltethető a modellépítés során
leggyakrabban használt aszimptotikus z-tesztnek. Ha ugyanis nullhipotézisünk például a
1  1 , akkor az aszimptotikus z-teszt alapján a
ˆ   
z 1 1
[8-16]
Var ˆ1

 

aszimptotikusan standard normális eloszlású. A nullhipotézisnek megfelelő Wald-statisztika:
2
ˆ1  1
[8-17]
W
ˆ
Var 1




 

ami pontosan a négyzete az aszimptotikus z-teszthez tartozó statisztikának. Ha z standard
normális eloszlású valószínűségi változó, akkor z 2  2 1 , így nemcsak a két tesztstatisztika
kiszámítása, hanem aszimptotikus eloszlása is megfeleltethető egymásnak.
8.5.2 A modell általános jóságára vonatkozó tesztek
A modell általános jóságára vonatkozó tesztek szintén a modellépítés legfontosabb eszközei
közé tartoznak. Az alábbiakban áttekintjük a szokásos LR-tesztet és a Hosmer-Lemeshow
statisztikát.
Az LR-teszt (Ben-Akiva–Lerman; 1985) a 1  ...  k  0 fennállására vonatkozó H0
hipotézis esetén az LR =-2(lnL(c) – lnL( ̂ )) k–1 szabadságfokú χ2 -eloszlást követ,ahol az
L(c) és L( ̂ ) a log-likelihood függvény értékét jelöli, amennyiben csak a konstans (azaz
β0≠0), illetve az általunk becsült ̂ vektor a magyarázó változó. Ez a bináris logit modell
esetében azt jelenti, hogy az eredményváltozó bekövetkezésének valószínűségére minden
egyes esetben ennek a változónak a mintabeli arányát becsüljük. Ha a 0  1  ...  k  0
fennállására vonatkozó H0 hipotézist akarjuk tesztelni, akkor az LR = −2(lnL(0) − lnL( ̂ )) k
szabadságfokú χ2 -eloszlást követ, ahol L(0) az MLfüggvény értékét jelöli a
0  1  ...  k  0 esetén.
A Hosmer és Lemeshow által 1980-ban javasolt statisztika robosztus és főképp numerikus
független változó és kis minták esetén használható. Az eljárás tíz részre osztja a becsült függő
változó szerint sorba rendezett mintát és mindegyik decimálisban összehasonlítja a függő
változó 0 illetve 1-gyes értékeinek megfigyelt számát a becsülttel. A Hosmer-Lemeshow féle
Ĉ statisztika a 10x2-es klasszifikációs táblából kiszámolt Pearson chi-négyzet statisztikán
alapul és megközelítőleg chi-négyzet eloszlása van.
8.5.3 Általános jósági mutatók
A log-likelihood függvényen alapuló pszeudó-R2 mutatók a likelihood függvény maximalizált
értékét hasonlítják valamilyen bázisértékhez, például ahhoz az értékhez, amikor csak egy
konstans van a modellben, ezzel próbálva megragadni azt, hogy a magyarázó változók
mennyit „javítanak” a modellen.
A leginkább használt mutató a McFadden-féle korrigált pszeudo-R2 mutató:
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ln L ˆ   k  1

[8-18]

ln L  0 
Az „Akaike’s Information Criterion” (AIC) (Long, 1997) kiszámítási módja:
[8-19]
2 ln L ˆ  2  k  1
AIC 
N
Mivel alacsonyabb −2lnL( ̂ ) magasabb ML-függvény értéket jelöl, a több magyarázó
változó növeli, míg a mintanagyság növelése csökkenti az AIC-mutató értékét, ezért az
alacsonyabb érték jobb illeszkedésre utal. Az AIC-mutatót használják a különböző egymásból
nem származtatható, illetve különböző mintákból becsült modellek összehasonlítására.
Gyakran használnak még további mutatókat is az illeszkedés szorosságának jellemzésére.
A „Schwarz’ Bayes-Criterion” (BIC) számítási módja a következő (Tutz, 2000):
[8-20]
2 ln L ˆ   k  1 ln n
BIC 
N
A mutatót egymásból nem származtatható modellek összevetésére használjuk mégpedig úgy,
hogy a különböző modellekhez tartozó értékeket kiszámítjuk és a kisebb értékkel rendelkező
modellt tekintjük jobbnak. Általában kettőnél nagyobb különbség esetén már tekinthetjük a
kisebb értékkel rendelkező modellt jobbnak
Az „Akaike’s Information Criterion” (AIC) további alternatívája a „Hannan–Quinn
Criterion” (HQC) mutató:
[8-21]
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8.5.4 Előrejelzési teszt
Az LR-teszt (Likelihood ratio test) segítségével lehetőségünk van a modell előrejelzési
erejének a tesztelésére (Anderson; 1987). A teszt használatakor modellünket először a teljes
mintát (n =1,..., N), majd csak a minta egy részét (n = 1,..., N1) felhasználva becsüljük
(lnLN( ̂ ) , illetve lnLN1( ̂ )). A log-likelihood függvény két becsléséhez tartozó értékeinek
segítségével pedig kiszámítjuk az LR = 2(lnLN1( ̂ ) − lnLN( ̂ )) kifejezés értékét. A
megfelelő előrejelzési erőre vonatkozó H0 hipotézis mellett az LR (N − N1) szabadságfokú χ2
eloszlást követ. Noha az előrejelzési teszteket általában idősorokhoz kötik, esetünkben jól
használható keresztmetszeti adatok esetén is. A tesztet Anderson (1987) alapvetően
strukturális változás tesztelésére ajánlja. A teszt hasznos lehet akkor is, ha meg akarunk
győződni arról, hogy modellünk mennyire érzékeny a megfigyelések számára.
A modell illeszkedésének jósága úgy definiálható, hogy a modell mennyire képes leírni a
függő változót (Hosmer-Lemeshow, 2000). Az illeszkedés jóságának mutatói közül
valamennyi a tényleges és a modell által becsült függő változó értékeinek összehasonlításán
alapul, ezért az előrejelzési pontosságon alapuló mutatóknak is nevezzük.
Bináris változók esetén (Csorba, 2009) a cut-off value azt az értéket mutatja meg, amely felett
a változó értéke 1, és alatta pedig 0. A cut-off value értékének változtatásával változik az
osztályokba való besorolás is, hiszen vagy egy magasabb értéknél vagy egy alacsonyabb
értéknél húzzuk meg a határt, így az eredeti határ közelében lévő elemek átsorolódhatnak a
másik csoportba. A kritikus értéket úgy célszerű megválasztani, hogy a téves besorolás
elkövetésével együtt járó veszteség minimális legyen. A besorolás pontosságának mérésére a
legalapvetőbb eszköz a klasszifikációs mátrix.
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8.5.5 Klasszifikációs tábla
Egy másik – könnyű érthetősége miatt a marketingkutatási gyakorlatban is nagyon népszerű –
mutatója a logisztikus regressziós modell illeszkedési jóságának a „klasszifikációs tábla”, ami
a függő változó becsült és tényleges értékeit hasonlítja össze (Lázár, 2011).
A magyar nyelvű szakirodalomban elterjedt a "találati mátrix" kifejezés is, de itt matematikai értelemben nem
mátrixról van szó.

A modell becsült valószínűségei alapján hozzárendelhetjük valamennyi esethez a függő
változó két kimenetének valamelyikét. Ehhez szükséges definiálnunk egy küszöbértéket (k),
amely feletti valószínűségi értékek esetén a mezőgazdasági munkagép vásárlását, az alatti
értékek esetén pedig a vásárlás elutasítását valószínűsítjük. Legyen ŷi becsült függő változó
két értéke:
[8-22]
ˆ  y  1  k

0 haP
ŷi  
ˆ

1 haP  y  1  k ,
ahol P̂  y  1 a modell alapján becsült valószínűség. A k küszöbérték általában 0,5, de a
logisztikus regresszió elemzést tartalmazó számítógépes szoftverek lehetővé teszik ennek
opcionális változtatását. A klasszifikációs tábla általános formája:
Klasszifikációs tábla
Megnevezés
0 – nem
Tény
1 – igen
Összesen

Előrejelzés
0 – nem
1 – igen
n11
n12
helyes besorolás másodfajú hiba
n21
n22
elsőfajú hiba
helyes besorolás
n.1
n.2

Találati arány
%
n1.
n2.
n

Forrás: Hosmer – Lemeshow, 2000.

A főátlójában a helyes osztályozások (ezek aránya a helyes osztályozási ráta), a
mellékátlójában az első-és másodfajú hibák vannak feltüntetve.
A találati arány kifejezhető egy értékkel, ez a klasszifikációs Rk2 :
[8-23]
n  n 
Rk2  11 22 ,
n
ahol 𝑛 a mintaelemszám, 𝑛11 és 𝑛22 a két típusú helyes találatok száma.
Összefoglalás
A regressziós vizsgálatokban gyakran az eredményváltozó nominális (bináris,
multinominális) vagy ordinális mérési szintű. Az ilyen esetekben a függőváltozó dummy
változók rendszerével vonhatók be a döntési modellbe. Ez az eljárás nagyon elterjedt, mivel
nincs a modellben az adatokra előzetesen vonatkozó megkötés. Az ilyen típusú modellekben,
ha ismerjük a sokaság eloszlását, de nem ismerjük az eloszlást jelző paramétert vagy
paramétereket, akkor ezeket olyan értékkel becsüljük, amely esetén az adott minta
bekövetkezése lenne a legnagyobb valószínűségű. A maximális valószínűséget az adott minta
valószínűségét megadó likelihood-függvény maximumával vagy a logaritmusának a
maximumával keressük meg. A fejezetben röviden áttekintjük a bináris logit modellek
származtatását és becslésük módszerét, a mintavétel kérdését, az alkalmazott kutatások során
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gyakran használt teszteket. Végül kitérünk az individuális szintű adatokhoz kapcsolódó
előrejelzési módszerre is.
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

Hogyan tudjuk a regressziót vizsgálni, ha a függőváltozó dichotóm?
Mi a maximum likelihood becslés?
Mit jelent a bináris logit modell kifejezés?
Milyen teszteket használunk a logit modellek vizsgálata során?
Hogyan lehet előrejelzést végezni logit modellekkel?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
Készítsen egy mezőgazdasági modellt, amelyben a függő változó kétértékű!
2.
Írjon fel egy olyan regressziós modellt, amelyben a függőváltozónak kettőnél
több értéke is lehet!
3.
Értelmezze, hogy a logit modell illeszkedését hogyan magyarázza a pszeudóR2 mutató!
4.
Mire használható a Likelihood ratio test?
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9

Termelési függvények és az ebből származtatott közgazdasági mutatók

9.1 A gazdasági függvények fogalma, alkalmazása a mezőgazdaságban
Equation Chapter 9 Section 1
Az eddigi fejezetekben áttekintettük a függvényelemzés alapvető eszközrendszerét,
alkalmazási lehetőségeit. A gazdasági folyamatok elemzésnek egyik legfontosabb területe az,
hogy a termelésben részt vevő tényezők hogyan alakítják a kibocsátást. Ezeket termelési
függvényekkel tudjuk kifejezni.
A termelés függvény olyan implicit függvény, amely a
y1, y2,… yn termelési output és
x1, x2,… xn termelésben résztvevő tényező közötti kapcsolatot matematikai eszközökkel
fejezi ki:
F(y1, y2,… yn; x1, x2,… xn)=0
A gazdasági függvények leggyakoribb alkalmazási területei:
 Törvényszerűségek feltárása
 Függvények elemzésével vizsgálható a termelési tényezők hatékonysága,
megállapítható alkalmazásuk optimális szintje és aránya
 Prognosztizálással hozamok előrejelzése
 Felhasználhatók más modellek paramétereinek a tervezéséhez
 Közvetlenül beépíthetők nagyobb ökonometriai vagy szimulációs modellekbe
A gazdasági függvényeket a függő és független változó által kifejezett gazdasági
kategóriák szerint csoportosíthatjuk:
 Termelési
 Költség
 Jövedelem
 Kínálati
 Keresleti függvények
A termelési függvények a termelési tényezők és a termék közötti mennyiségi
összefüggést fejezik ki, adott technológia mellett.
Típusai:
 Termelési volumen függvény
 Átlaghozam függvény (termelőegységre, pl. 1 ha, 1 állat vonatkozik)
 Növekedési függvények (a termelés tényezői közötti összefüggést nem adott
technológia mellett, hanem dinamikus értelemben fejezik ki, pl. időtényezőt is
tartalmaznak)
A mezőgazdaságban leggyakrabban alkalmazott függvények az alábbiak:
 Műtrágyázási függvények
 Növénytermelési függvények
 Állattenyésztési függvények
 Mezőgazdasági termelés egészére vonatkozó függvények
 Mezőgazdasági költségfüggvények
A termelési függvények alkalmazásának a célja a függvénykapcsolatokkal jellemzett
termelési folyamatok meghatározott paramétereinek megváltoztatása úgy, hogy az egész
folyamat eredménye valamilyen előzetesen kitűzött cél szempontjából optimális legyen. A
termelési függvények vizsgálata során a gazdasági döntések megalapozását, a döntések
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várható következményeinek elemzésé végezzük el. A függvények elemzése során megkapott
adatokat gyakran más modellekbe illesztjük be.
A termelés optimalizálásakor alapelv, hogy a kibocsátások értéke nagyobb legyen a
felhasznált ráfordítások értékénél, tehát a kibocsátások és ráfordítások értéke közötti
különbség, a jövedelem maximumának elérésére kell törekedni.
Döntési problémák:
 A termelésben felhasznált erőforrások – ráfordítások – optimális színvonalának
meghatározása egyváltozós termelési függvény elemzésével.
 Két vagy több, egymást valamilyen mértékben és arányban helyettesíthető
erőforrás – ráfordítás – optimális arányának meghatározása két, vagy
többváltozós termelési függvények elemzésével.
 Több termék termelésére, vagy több célra is felhasználható korlátozott
mennyiségben rendelkezésre álló erőforrás optimális elosztása a termelési
lehetőségek között egy vagy többváltozós termelési függvények segítségével.
A termelési függvények alkalmazása eredményeként kapott információk
döntéshozatalban való felhasználhatóságát az elemzés adatbázisa alapvetően befolyásolja.
Az adatbázis kialakításának szempontjai:
 a változók széles megfigyelési tartománnyal rendelkezzenek
 a lényeges változókat vonjuk be a vizsgálatba
 a többváltozós lineáris regresszió számítása során, multikollinearitás esetén az
érintett tényezőkre vonatkozó parciális regressziós koefficiensek
meghatározása bizonytalan, ezért az egyik tényezőt ki kell hagyni a
többváltozós regressziós egyenletből
 azokat a változókat vonjuk be a regressziós egyenletbe, amelyek felvétele a
totális korrelációs együtthatót növeli, illetve a standard hibát csökkenti
9.2

A termelési függvények alkalmazása az optimális termelési színvonal
meghatározására

Az optimális termelési színvonal meghatározásakor döntési probléma ráfordítás,
átalakítás, hozam folyamat elemei közötti arányok meghatározása. A cél a termelési érték és a
változó költségek különbségének, a fedezeti hozzájárulásnak a maximalizálása.
Egy másodfokú függvényen keresztül fogjuk bemutatni az optimalizálás menetét.
 Regresszió számítással határozzuk meg a hozamfüggvényt
y '  a  bx  cx 2

H  a  bR  cR 2


A ráfordítások hozamra gyakorolt hatásának elemzése érdekében
meghatározzuk:
o Marginális hozam (Hm): A hozam változásának ütemét fejezi ki a
ráfordítás változás függvényében, amit a termelési függvény
görbéjének meredeksége mutat (a hozamfüggvény ráfordítás szerinti
első deriváltja). A marginális hozam az egységnyi többletráfordítás
által létrehozott többlethozam. Az így kiszámított hozam a termelési
függvény nem egy pontjára, hanem a ráfordítás mennyiségének
megfelelő szakaszára érvényes átlagos érték.
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dH
 H m  b  2cR
dR
o Átlaghozam (Há): Az egységnyi ráfordításra jutó hozamot fejezi ki a
figyelembe vett ráfordítás tartomány átlagában.
Hm 

Há 

H
a  bR  cR 2 a
 Há 
  b  cR
R
R
R

o Ráfordítás elaszticitása (E): Azt fejezi ki, hogy a ráfordítás
mennyiségének 1 %-os változása hány %-os hozamváltozást idéz elő. A
marginális hozam és az átlaghozam hányadosa, dimenzió nélküli szám.
H
H
H

H
R
E H 
  R  m
R
H
R H
Há
R
R



Termelési érték függvény meghatározása:
TÉ  HÁh ahol H : hozam Áh : a hozam ára
H  a  bR  cR 2  TÉ  Áh a  ÁhbR  ÁhcR 2



A marginális termelési érték függvény:
TÉm  Áhb  Áh 2cR  Áh (b2cR)  Áh H m



A változó ráfordítás költségfüggvénye:
K v  ÁR R

ahol ÁR : a ráfordítás ára


R : a ráfodítás mennyisége
A fedezeti hozzájárulás függvénye:
FH  TÉ  Kv  FH  Áh H  ÁR R



A marginális fedezeti hozzájárulás: A fedezeti hozzájárulás függvény
ráfordítás szerinti első deriváltja.
FH m 

dFH
 dH
 Áh 
dR
 dR


  ÁR  ÁH H m  ÁR


A fedezeti hozzájárulás maximuma annál a ráfordítás mennyiségnél adódik, ahol
marginális termelési érték egyenlő az előállításához szükséges marginális költséggel. Ebben a
pontban a marginális fedezeti hozzájárulás nullával egyenlő:
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 dH
Áh 
 dR


 dH
  ÁR  0  Áh 

 dR


  ÁR


Másképp fogalmazva: az optimum feltétele, hogy a marginális hozam legyen egyenlő
a ráfordítás és a hozam árainak hányadosával.
 dH  ÁR


 dR  Áh
Az optimális ráfordítási szint a kétváltozós másodfokú függvényre:
Á
b  2cR  R
ÁH

2cR 
R

ÁR
Á  bÁH
b  R
ÁH
AH

ÁR  bÁH
2cÁH
2

Nézzünk egy műtrágyázási függvényt: H b  4, 63  0, 02 R  0, 0002 R .
A függvényben a független változó az adagolt műtrágya mennyisége (R), a függő változó a búza
hozama (Hb). A búza értékesítési ára: 30.000 Ft/to, a műtrágya ára 250 Ft/kg.
A 9-1. táblázat tartalmazza a különböző
függvényértékeket.
A maximális hozamhoz tartozó ráfordítás:
b
 505, 27 kg ráfordításnál 9,7 tonna.
2c

ráfordításszintekhez

tartozó

számított

Az optimális ráfordítási szint:
Á  bÁH
R R
 297 kg
2cÁH
Az optimális ráfordítási szinthez tartozó hozamszint: 8,87 to/ha.

A 9-1. ábra szemlélteti az optimális ráfordítási szint meghatározásakor felhasznált
összefüggéseket és az optimalizálás eredményét.
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9-1. táblázat: Hozam, költség, ráfordítás adatok alakulás különböző ráfordításszinteknél
NPK

Y'

H(m)

H(á)

E

TÉ

TÉ(m)

NPK

kg

t

kg

kg

%

eFt/ha

Ft/ha

eFt/ha

FH

FH(m)

25

5,12

19,22

204,90

9%

92,2

345,9

3,75

88,5

195,9

75

6,03

17,22

80,45

21%

108,6

309,9

11,25

97,4

159,9

125

6,84

15,22

54,75

28%

123,2

273,9

18,75

104,4

123,9

175

7,55

13,21

43,17

31%

136,0

237,9

26,25

109,7

87,9

225

8,17

11,21

36,29

31%

147,0

201,9

33,75

113,2

51,9

275

8,68

9,21

31,55

29%

156,2

165,8

41,25

114,9

15,8

325

9,09

7,21

27,96

26%

163,6

129,8

48,75

114,8

-20,2

375

9,40

5,21

25,06

21%

169,2

93,8

56,25

112,9

-56,2

425

9,61

3,21

22,61

14%

172,9

57,8

63,75

109,2

-92,2

475

9,72

1,21

20,46

6%

174,9

21,8

71,25

103,7

-128,2

525

9,73

-0,79

18,53

-4%

175,1

-14,2

78,75

96,4

-164,2

575

9,64

-2,79

16,76

-17%

173,5

-50,2

86,25

87,3

-200,2

625

9,45

-4,79

15,12

-32%

170,1

-86,2

93,75

76,4

-236,2

675

9,16

-6,79

13,57

-50%

164,9

-122,2

101,25

63,6

-272,2

725

8,77

-8,79

12,10

-73%

157,9

-158,3

108,75

49,1

-308,3

Forrás: Saját számítás

9-1. ábra: Az optimális ráfordítási színvonal meghatározása
Forrás: Saját szerkesztés
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Összefoglalás
. A gazdasági folyamatok elemzésnek egyik legfontosabb területe az, hogy a
termelésben részt vevő tényezők hogyan alakítják a kibocsátást. Ezeket termelési
függvényekkel tudjuk kifejezni.
A gazdasági függvények leggyakoribb alkalmazási területei
•
Törvényszerűségek feltárása
•
Függvények elemzésével vizsgálható a termelési tényezők hatékonysága,
megállapítható alkalmazásuk optimális szintje és aránya
•
Prognosztizálással hozamok előrejelzése
•
Felhasználhatók más modellek paramétereinek a tervezéséhez
•
Közvetlenül beépíthetők nagyobb ökonometriai vagy szimulációs modellekbe
A termelési függvények alkalmazásának a célja a függvénykapcsolatokkal jellemzett
termelési folyamatok meghatározott paramétereinek megváltoztatása úgy, hogy az egész
folyamat eredménye valamilyen előzetesen kitűzött cél szempontjából optimális legyen. A
termelési függvények vizsgálata során a gazdasági döntések megalapozását, a döntések
várható következményeinek elemzésé végezzük el. A függvények elemzése során megkapott
adatokat gyakran más modellekbe illesztjük be. Az optimális termelési színvonal
meghatározásakor döntési probléma ráfordítás, átalakítás, hozam folyamat elemei közötti
arányok meghatározása. A cél a termelési érték és a változó költségek különbségének, a
fedezeti hozzájárulásnak a maximalizálása.
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
szempontokat
4.
5.

Mi a termelési függvény? Melyek a leggyakoribb alkalmazási területei?
Mi a termelési függvények alkalmazásának acélja?
Sorolja fel a termelési függvény adatbázisának a megteremtéséhez szükséges
Mi az elaszticitás?
Mi az optimum kritérium az optimális termelési színvonal meghatározásakor?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
tényezője?
2.
esetén!
3.

Mi a termelési függvények gyakorlati alkalmazásának leggyakoribb gátló
Vizsgálja meg az optimális ráfordítási színvonal számítását hatványfüggvény
Mi a gazdasági függvények ökonometriai modellekben betöltött szerepe?
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10 A sztochasztikus idősorelemzés alapjai
Equation Chapter 10 Section 1
Az idősorok esetében a megfigyelések sorrendje kötött és ez a sorrend fontos információkat
hordoz (a mezőgazdasági termelés éves adatait nem lehet felcserélni). Idősoron az egymást
követő, azonos tartalmú megfigyelések sorozatát értjük, és y1 , y2 ,..., yt ,..., yn módon jelöljük.
Az idősor egy vagy több mennyiség (változó) időben rendezett megfigyelései. A társadalmigazdasági élet idősorai nem megismételhetők, egyszeri lefutásúak. Az ekvidisztáns idősorban
a megfigyelések között azonos a távolság. Az időbeli megfigyelések vonatkozhatnak
időtartamra vagy időpontra. Az állapotidősor (stock) egy-egy időpontra (kiválasztott pillanat
– eszmei időpont, évkezdet január 1. 0 óra) jellemző megfigyelésekből álló idősor
(állományok: népesség, készlet, állatállomány). A tartamidősor (flow) egy-egy időszakra,
időintervallumra (év, hónap stb.) jellemző megfigyelésekből álló idősor (gabonatermelés,
házasságkötések száma).
Idősorok elemzésekor célunk lehet
leírás – tendencia, visszatérő szabályosságok, belső összefüggések feltárása,
véletlenek tekinthető zavaró hatások egymástól való elválasztása
magyarázat – miért viselkedik úgy az idősor, verbális és formális (oksági modelleket
keresünk) magyarázat
előrejelzés – az idősor várható alakulását a jövőre előrevetíteni.
Az idősor egyes értékeit pontdiagrammal ábrázoljuk. Tartamidősorok esetén a pontok az
időintervallumok közepén, míg állományi típusú változók esetén a pontok az időintervallum
szélén (időszak eleji vagy időszak végi adatok) helyezkednek el.
Ha egyszerre csak egy adatsort vizsgálunk, akkor egyváltozós idősorelemzést végzünk. Az
ugyanazokban az időpillanatokban megfigyelt többféle adatsor együttes vizsgálatát pedig
többváltozós idősorelemzésnek nevezzük (vagyis a munkanélküliség, az árszínvonal, a
pénzkínálat stb. közötti összefüggés havi adatok alapján történő elemzése többváltozós
idősorelemzés). Az idősorelemzés legfőbb célja az adatsorok dinamikájának vagy időbeli
szerkezetének a meghatározása (Maddala, 2004).
Az idősor elemzési módszereket két fő csoportba sorolhatjuk: az ún. időtartományon történő
elemzés kategóriájába esik a determinisztikus és a szochasztikus idősorelemzés (mivel azon
alapulnak, hogy az idősor különböző időpontokhoz tartozó értékei között teremtenek
kapcsolatot). A másik nagy kategória a frekvenciatartományon történő elemzés, ezzel
azonban nem fogunk részleteiben foglalkozni. A frekvenciatartományon történő elemzés
lényege, hogy az idősort Fourier-transzformációval szinuszhullámok összegére bontja. A
látszólag szabálytalan ingadozások mögött különböző hullámhosszú szabályos periodikus
mozgások vannak. Belátható, hogy az idősorok egy széles csoportja ekvivalensen
reprezentálható úgy, hogy megadjuk, hogy az egyes frekvenciájú szinuszhullámokat milyen
súllyal kell kombinálni, hogy megkapjuk az idősort. Ez utóbbira szokták azt mondani, hogy
időtartomány helyett frekvenciatartományon írtuk fel az idősort; ebből is sok hasznos és
érdekes következtetést lehet levonni (Ferenci, 2012). Ezt a módszertant szokták spektrális
elemzésnek is nevezni (trigonometrikus függvényeket használunk).
A statisztikában az idősor elemzés különböző módszereket alkalmaz az elmúlt időszak
tendenciáinak, összefüggéseinek a feltárására és egyben támpontot nyújt a jövő várható
folyamatainak előrelátásához. Ahogyan a történelem során minden eljárási módszer
finomodott, tökéletesedett, úgy a statisztikai előrejelzéseknél is megtörtént ez a változás. Az
1970-es évekig a determinisztikus szemlélet uralkodott, majd ezt követte a '80-as években az
un. ARMA modell család és a legfiatalabb módszercsaládba tartoznak az ARCH modellek
(Polgárné Hoschek, 2011).
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A társadalmi-gazdasági jelenségek alakulását három dimenzióban vizsgálhatjuk, amelyben a
megfigyelési egységek, a változók és az idő jelentik a koordináta-tengelyeket. De a
kvantifikáció mindhárom dimenzióban számos korlátozó tényezőbe ütközik. Általában nem
ismerjük azt a teljes sokaságot, amelyben a jelenség megfigyelhető, hanem csak mintát
tudunk venni belőle. A jelenséget teljeskörűen leíró változókat sem vehetjük mind
figyelembe, mert vannak közöttük olyanok, amelyek közvetlenül nem mérhetők (ún. latens
változók), vagy ha mérhetők is, akkor - többek között - a nehéz hozzáférhetőség, az eltérő
mérési skálák vagy esetleg a belső kapcsolatok erőssége jelent akadályt. A statisztikai
stabilitást fokozná, ha minél hosszabb lenne az idősorunk, ekkor viszont nehézségeket okoz
például a strukturális változások kezelése, nem is beszélve a megfigyelések gyakoriságának
megválasztásáról. (Kovács, 1989)
Az időben történő előrejelzés lehet kvantitatív és kvalitatív, azaz a számokon alapuló, illetve a
minőségi.
10.1 Kvalitatív előrejelzés
Ez a típust az un. szubjektív előrejelzés, mivel a megkérdezett személyek tapasztalatán,
tudásán, megérzésein alapszik (ábra). Ezek a megkérdezettek lehetnek a menedzsment tagjai,
piackutatók, szakértők. A megkérdezettek minden esetben olyan személyek, akik a vizsgált
területet behatóan ismerik, és így képesek olyan dolgok, változások meglátására,
előrejelzésére, amiket mások nem tudnának.

10.1 ábra: Időbeli előrejelzések csoportosítása
Forrás: Polgárné Hoschek, 2011.

10.2 Kvantitatív előrejelzés
Ezek az előrejelzések már objektívebbek, hiszen a számok elemzésén alapszanak. Attól
függően, hogy az adott jelenség okát vagy a múltbeli értékeit tekinti-e vizsgálati alapnak két
csoportra lehet osztani:
10.2.1 Kauzális módszerek
A módszercsalád megnevezéséből jól látszik, itt a jelenség okának a feltárása a cél, és ha már
ez megvan, akkor ezt követi a jövő prognosztizálása. Mivel egy jelenségnek csak nagyon
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ritkán van egyetlen oka, így ezeket a módszereket többváltozós modelleknek is szokás
nevezni (ábra).
10.2.2 Projektív módszerek
Ez a módszercsalád egyváltozós. Az előrejelzések ezen típusai az idősorokat használják fel, a
múltból (mint egyetlen vizsgált változóból) indulnak ki, azt vizsgálják, majd pedig annak
felhasználásával próbálnak a jövőre vonatkozó prognózisokat adni. A múltnak tehát itt
kiemelt jelentősége van. Ám amíg a projektív módszerek egyik csoportja elfogadja, hogy
minden előre elrendelt, determinált, addig a másik csoport már nem gondolja, hogy elég a
tendenciák automatikus jövőre való kivetítése. A determinisztikus modellekben a véletlen
passzív szerepet játszik, nem képezi lényeges alkotóelemét a modellnek. Akkor jó a modell,
ha a véletlen minél kisebb befolyást gyakorol a folyamatra. Míg a sztochasztikus modellek
esetében a rövidebb távú elemzésekben, a véletlen a folyamat alkotóelemévé, aktív részesévé
válik. Pl. a gazdaságban sokk (háború, természeti katasztrófa, ázsiában a baromfi influenza
kitörése, sertéspestis, dioxin botrány, külpiaci változások a gazdasági világválság hatására).
10.2.2.1 Determinisztikus idősorelemzés
A dekompozíciós modellek alapelve az, hogy az idősorok négy fő, egymástól elkülöníthető
komponensekből tevődnek össze. A hosszú távú irányzatot kifejező trend, az ettől szabályos
(többnyire havi vagy negyedéves) ingadozásokkal eltérő szezonális komponens, a (többnyire
hosszabb távú) szabálytalan ingadozást, hullámzást kifejező ciklikus komponens és a véletlen
összetevő. Ezek az összetevők alapvetően két módon összegszerűen, illetve szorzatszerűen
kapcsolódhatnak egymáshoz, az előbbi az ún. additív, az utóbbi a multiplikatív modellekhez
vezet.
[10-1]
y  ˆy  s  c  


[10-2]
y  ˆy  s  c 
Az idősor négy része a trend ( ŷ ), a ciklus (c), a szezon (s) és a véletlen (  ; ):
1. trend vagy alapirányzat: az idősorban hosszabb időszakon tartósan érvényesülő tendencia,
amely az idősor alakulásának a fő irányát, általános színvonalát jelenti. Az alapirányzat maga
is több, hosszútávon érvényesülő tényező együttes hatásának a következménye. Alapvetően
társadalmi, gazdasági törvényszerűségek (pl.: a mezőgazdaságban foglalkoztatottak
létszámának változása, a termésátlagok változása, a fogyasztói preferenciákban bekövetkező
változások, az élelmiszerpiac növekedése, az infláció, a defláció) határozzák meg.
2. ciklus: a trend feletti vagy alatti tartósabb, nem szabályos mozgás, így jelentését csak
hosszabb idősorok alapján lehet felfedni és tanulmányozni. Ennek a komponensnek az
elemzéséről gyakran elfeledkeznek, pedig kiszűrése az idősorból fontos, hiszen nélküle a
kapott eredmények torzak lehetnek.
3. szezonális vagy idényszerű ingadozás: azonos hullámhosszú és szabályos amplitúdójú,
többnyire rövid távú ingadozás. Azaz olyan ritmikus ingadozás, amely szabályosan visszatérő
időközönként mindig azonos irányba téríti el az idősor értékét az alapirányzattól. A
mezőgazdasági idősorok szinte mindegyike mutat éves periódusokban ismétlődő szezonális
ingadozást és/vagy periodikus ingadozást. Az ingadozás lehet akár napi, hetes, hónapos, attól
függően, hogy mi okozta (pl.: évszakok változása, ünnepek, társadalmi szokások, életritmus).
4. véletlen ingadozás: szabálytalan mozgás, ami sok esetben nem mutat semmilyen
szisztematikusságot. Sok, az idősor szempontjából nem jelentős tényező együttes hatását
képviseli. Szabálytalan jellege miatt az idősorra gyakorolt hatását a múltra ki tudjuk mutatni,
ám előre jelezni nem lehet.
A simító-előrejelző (kiegyenlítő) modellek a múlt időbeli összefüggéseit vetítik előre
egyszerűen kívülről adott vagy kalibrált paraméterekkel. Az idősorokban rejlő információk
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lehetőséget nyújtanak prognosztizálásra is, tehát a vizsgált jelenség jövőbeni várható
értékeinek becslésére a múltbeli tapasztalatok alapján (Brown, 1959; Köves és Párniczki,
1960). Ennek egyik módszerét képezik a simító eljárások, amelyek folyamatosan korrigálják a
modellt az előrejelzések hibái alapján, mialatt a közelmúlt információit nagyobb súllyal
szerepeltetik, mint a régebbi megfigyeléseket (Brown, 1967; Chatfield et al., 2001). Ennek
magyarázata, hogy minél régebben történt egy esemény, annál kevesebb az összefüggés a
jelen történéseivel. A simító eljárások közül a Brown féle exponenciális simítás az egyik
legelterjedtebb módszer.
A módszer leírását a következőkben mutatjuk be (Balogh, 2003). Legyen ŷi az i-edik
időszakra készített becslésünk,  pedig a becslés hibája, tehát a megfigyelt és a becsült érték
közötti eltérés. A simító eljárás rendelkezik a szisztematikus tanulás tulajdonságával (Harvey,
1989), tehát a következő, i+1-edik időszakra készített becslésbe immár beleépíti, valamilyen
függvény segítségével az i-edik időszak becslésének hibáját (Ralph et al., 2002).
Egyenlettel felírva tehát az általános alak:
[10-3]
ˆyi 1  ˆyi   f  i  , 0    1
Az α úgynevezett simítóparaméter felelős azért, hogy a modell milyen mértékben veszi
figyelembe a hibát (Rappai, 2001). Ha az α 0-hoz közeli érték, akkor a hibát „elhanyagoljuk”,
a következő becslésünknél alig vesszük figyelembe, aminek az értéke így alig tér el az előző
időszaki becsléstől, a modell „kisimítja” az idősor tényleges ingadozásait. Ha viszont az α 1hez közeli érték, akkor a hibát jól beépítjük a modellbe, ennek hátránya viszont, hogy mivel
ezáltal a véletlen ingadozások is erősen beépülnek, a modell nem képes a meglévő tendenciák
leírására (Hunyadi et al., 1996).
A modell felépítésénél induljunk ki a legegyszerűbb esetből, amikor is az f hibakorrekciós
függvény konstans. Ezzel az egyenletünk a következő: ˆyi 1  ˆyi    yi  ˆyi  ezt átalakítva
kapjuk ˆyi 1   yi  1    ˆyi . Ha ebből megpróbáljuk kifejezni a megelőző időszakokat,
végül
a
következő
összefüggéshez
jutunk:
2
i 1
i
ˆyi 1   yi   1    yi 1   1    yi 2  ...   1    y1  1    ˆy1
[10-4]
Ez az egyenlet megmutatja a modellnek azt a tulajdonságát, hogy az i+1-edik időszakra adott
becslés az idősor korábbi értékeinek függvényeként adódik, méghozzá oly módon, hogy
minél régebbi az érték – minél alacsonyabb az adott y-hoz tartozó index –, annál kisebb az
i
érték  1    szorzója, vagyis az egyre régebbi értékek egyre kisebb súllyal szerepelnek a
prognózisban. A simító eljárásokat nagyban befolyásolja az α paraméter értékének
megválasztása. Nem létezik egyetlen legjobb megoldás erre a problémára, a kutatók többféle
módszert alkalmaznak az α kiválasztására. A legelterjedtebb, hogy a legkisebb négyzetek
módszerével határozzák meg az α-t, de nem feltétlenül ez a módszer adja a legjobb simítást,
illetve a legkisebb előrejelzési hibát. A legkisebb négyzetek módszere abban áll, hogy a
simított és az eredeti sor közötti  ei2 eltéréseket kiszámítjuk α-nként, és amelyik α-ra ez az
összeg a legkisebb lesz, az elemzésben ezt a paraméterértéket alkalmazzuk (Gardner et al.,
2001).
10.2.2.2 Sztochasztikus idősorelemzés
A sztochasztikus idősorelemzés alapvető filozófiai eltérése (Ferenci, 2011) a determinisztikus
szemlélettel szemben, hogy bár ez a modell is adni fog egy becsült értéket az idősor adott
időpontbeli értékére, és feltételezi, hogy a valós érték ettől véletlen módon eltér, ám abból
indul ki, hogy ennek a véletlen eltérésnek később is hatása van: az idősor későbbi alakulását is
befolyásolja. Azt mondhatjuk, hogy az idősor fejlődésében öngeneráló hatások
érvényesülnek: egy adott időpillanatbeli (véletlen) eltérés befolyásolja a későbbi értékeket is,
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tehát a véletlennek folyamatépítő szerepe van. E megközelítést nagy sikerrel alkalmazták
különböző közgazdasági (kiemelten: pénzügyi) idősorok modellezésére; elsősorban
rövidtávra.
Az alábbiakban bemutatjuk Ferenci (2011) alapján, hogy mi az alapvető különbség a kétféle
elemzési szemlélet között.
A determinisztikus idősor felírható:
[10-5]
Yt D   t   t ,
a sztochasztikus idősor pedig a következőképpen fogalmazható meg:
Yt Sz    Yt Sz1   t
Y0  0 .
Feltételezzük még azt, hogy  t



N 0, 2



[10-6]

különböző t-kre függetlenül. Mindkettőre igaz,

hogy egy időszakkal később várhatóan α-val nagyobb értéket vesznek fel, de az α lehet
negatív érték is. A várható értékeik azonosak:
𝔼 Yt D  𝔼  t   t    t és
𝔼 Yt Sz  𝔼  t   ti 1 i    t , de az idősorok fejlődésében már van különbség: 𝔻2 Yt D 





𝔻2  t   t    2 és 𝔻2 Yt Sz  𝔻2  t   ti 1 i  t 2 . A két idősor tehát várhatóértékben
azonos, de Yt Sz egyre nagyobb kilengésekkel ingadozik ezen várhatóérték körül, míg Yt D
állandóakkal.
Ezt számítógépes szimulációval mindkét típus esetében szemléltethetjük úgy, hogy
véletlenszámgenerátorral előállítunk  t N  0, 2  számokat, majd így bemutatjuk egy
lehetséges lefutását az idősornak. E megközelítés előnye, hogy míg valós szituációban nem
ismerjük a sokasági eloszlást (ennek meghatározása lesz a feladat), csak egy realizáltat (sőt,
idősorelemzésnél biztosan legfeljebb egy realizáltját láthatjuk az ismeretlen sokasági
eloszlásnak), addig ebben az esetben ismerjük, sőt, mi határozzuk meg (a
véletlenszámgenerátor beállításával) a sokasági eloszlást. Ennek megfelelően természetesen
ebben az esetben vehetünk akárhány realizáltat a sokasági eloszlásból (csak újra lefuttatjuk a
szimulációt). Ezt szemlélteti az ábra, melyen 4 futtatást (1 determinisztikus és 3
sztochasztikus trendet) ábrázoltunk az idősorokból α = 1, σ2=4 paraméterek mellett.
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10.2. ábra: A determinisztikus és a sztochasztikus trendek szimulált lefutása 50
időegységre
Forrás: Saját szerkesztés
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Az ábrán jól látszik, hogy várhatóértékben tényleg egyezik a két idősor (az y = x egyenes
körül ingadoznak); és az is jól látszik, hogy míg Yt D állandó szórással ingadozik ezen egyenes
körül, addig Yt Sz egyre nagyobb szórással („legyezőszerűen" kitágul ezen egyenes körül). Az
Yt D -t determinisztikus trendnek, Yt Sz -et pedig sztochasztikus trendnek nevezik. A
determinisztikus trend alakulását úgy lehet elképzelni, hogy a t-edik időpontban fellépünk az
αt pontba, majd egy N 0, 2 véletlenszám szerint módosítjuk a pozíciónkat. A





sztochasztikus trend esetén az előző pozícióból fellépünk α-t és utána térítjük el a pozíciónkat
egy N  0, 2  véletlenszám szerint. A kettő között a különbség az, hogy ha a
véletlengenerátor pont egy nagyon nagy, vagy nagyon kicsi értéket dob ki, az ugyan kiugró
pozíciót fog eredményezni, ám ennek determinisztikus trendnél semmilyen jelentősége nincs
a későbbiek szempontjából (ettől függetlenül αt-be lépünk és generálunk újra véletlenszámot
a következő időpontban), addig sztochasztikus trend esetén nagyon is van: az egész folyamat
a kiugró pozíciótól folytatódik tovább! Ez legjobban az ábra legfelső trajektóriáján látszik:
miután a 18. időpillanatban egy nagy pozitív véletlenszámot kaptunk, a nagy kiugrás nem
egyszeri volt (ahogy determinisztikus trend esetén lett volna), hanem lényegében „eltolódott"
az idősor, és onnan folytatódott a továbbiakban. Azt is mondhatnánk, hogy a sztochasztikus
trend esetén az idősorba „beépülnek a sokkok", míg a determinisztikus trendbe nem.
Megjegyezzük, hogy az
[10-7]
Yt  Yt 1   t
specifikációt szokás véletlen bolyongásnak (RW, random walk) is nevezni, hiszen Yt
felfogható úgy is, mint egy objektum („a bolyongó") térbeli helyzete. Azaz: a bolyongó
kezdetben az origóban áll, minden időpillanatban előveszi a véletlenszámgenerátorát, és
annyit lép felfelé, amennyit a véletlenszám-generátor mutat. (Ez negatív is lehet.) Ez tehát egy
ún. egydimenziós bolyongás.
[10-8]
Az
Yt    Yt 1   t
típusú folyamat neve eltolásos véletlen bolyongás (RWD, random walk with drift), hiszen
ilyenkor a bolyongó először determinisztikusan felfelé lép α-t (eltolás, „sodródás") és utána
nézi meg a véletlenszámgenerátorát. RWD-folyamatokra az előzőekben már láttunk példát, az
ábrán pedig 4 szimulált RW-folyamatot láthatunk. Ezen folyamatoknak a
valószínűségszámításban van nagy jelentőségük.
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10.3. ábra: A véletlen bolyongás szimulált adatsorai 50 időegységre
Forrás: Saját szerkesztés
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A stacionaritás az empirikus idősorokat előállító adatgeneráló folyamatok azon tulajdonsága,
mely lehetővé teszi, hogy viszonylag egyszerű modellekkel jól le tudjuk írni a valóságot (Ács,
2011). Széles értelemben stacionáriusnak nevezünk egy sztochasztikus folyamatot, ha
eloszlása nem függ az időtől és tértől. Az ökonometriában gyengén stacioner egy idősor, ha
várható értéke, varianciája és autokovariancia függvénye független az időponttól. A stacioner
idősorok viszonylag egyszerűen modellezhetők, éppen a definícióban említett konstans
várható érték és szórás miatt. Ugyanakkor a pénzügyi idősorok nagy része nem stacioner,
vagyis pl. a varianciájuk az időben változik (általában minden határon túl nő), így
modellezésük sokkal összetettebb feladat. A legegyszerűbb nem stacioner folyamat az ún.
véletlen bolyongás (random walk), amelynek eltolásos (with drift) formáját a sztochasztikus
trend megfelelőjeként is szokás emlegetni (Hunyadi, 1994).
Nelson és Plosser (1982) 14 hosszútávú makrogazdasági idősort elemeztek a Dickey-Fuller
statisztikai technika (ezt a későbbiekben ismertetjük) segítségével és arra a következtetésre
jutottak, hogy az idősorok közül 13 nem stacionárius. A legtöbb makrogazdasági idősor
időben nem stacionárius. Ez azt jelenti, hogy középértékük és varianciájuk időben nem
állandó. Ilyen esetben a klasszikus standard becslési eljárások és statisztikai indukció
alkalmazása torzított becsült értékeket és/vagy értelmetlen regressziót eredményez (Bakucs,
2004). A probléma könnyebb megértése érdekében, az ábrán, egy nem-stacionárius sorozatot,
illetve annak első differenciáját ábrázoltuk.

10.4. ábra: Egy nem-stacionárius és különbség stacionárius sorozat
Forrás: Saját szerkesztés

Yt középértéke kezdetben nulla körül van, majd időben növekszik, nincs egy konstans, állandó
középérték. Ellenben ha Yt sorozatot egyszer differenciáljuk, vagyis a ΔYt = Yt - Yt-1 sorozatot
kiszámoljuk, akkor egy valószínűleg stacionárius sorozatot kapunk, állandó varianciával és
állandó, nulla körük oszcilláló középértékkel. A ΔYt a változó időbeli változását vagy
növekedését méri. Miután Y0-t nem ismerjük, ΔYt értéke a t=2,…,T időszakokra ismert csak,
nem pedig T=1, …, T-re. A tankönyvben elsősorban az empirikus munkában leghasznosabb
első differenciára koncentrálunk, de magasabb rendű differenciák meghatározására is van
mód. Az Yt második differenciáját például a következőképpen kaphatjuk meg:
Δ2Yt=ΔYt–ΔYt-1.
[10-9]
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A ΔYt –t gyakran nevezzük röviden „ΔY” –nak, „delta Y”-nak, vagy „Y változásának”.
Szokás Yt-1 –re úgy is hivatkozni, mint „Yt egy időszakos késleltetettjére” vagy mint a
„késleltetett Y-ra”.
Ha a vizsgált sorozatban egy lineáris időtrend van, akkor az ábrán bemutatott trendstacionárius folyamatot kaphatunk.
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10.5. ábra: Trend-stacionárius folyamat
Forrás: Saját szerkesztés

Ebben az esetben a vizsgált változó egy időtrend körül ingadozik. A hasonló sorozatokat idődeterminisztikus sorozatoknak nevezzük (Bakucs, 2004). Ellentétben a differencia
stacionárius esettel, az időtrend differenciálással nem távolítható el, hanem az Yt sorozatot
regresszálni kell a t idő függvényében, a kapott reziduumok pedig megfelelnek a trendmentes
(de-trendelt) Yt -nek.
Ha a vizsgált idősorokban strukturális törés van, akkor ez nagyban befolyásolhatja az
egységgyök vizsgálat eredményeit. Peron (1989) tanulmányozta az egységgyökök
tesztelésének a lehetőségét, amikor az idősorokban strukturális törés van. Egy strukturális
törés, az adott idősor középértékének permanens eltolódását eredményezi (ábra).

Forrás: Saját szerkesztés

10.6. ábra: Strukturális törés az Yt idősorban
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A T1 pontban az Yt sorozatban strukturális törés van, és az idősor determinisztikus trendje egy
magasabb szintre kerül. Perron szerint, ha a Nagy Gazdasági Válságot, mint strukturális
töréspontokat kezeljük, akkor a Nelson és Plosser (1982) által tanulmányozott 14
makroökonomiai idősor közül, 11 mint 'flexibilis' trend-stacionárius folyamatként
értelmezhető. Perron szintén bebizonyította, hogy ha a lineáris trendben nem vesszük
figyelembe az esetleges töréspontokat, úgy a hagyományos tesztek (pl. a bővített Dickey Fuller egységgyök teszt), tévesen nem utasítják el az egységgyök nullhipotézist.
10.2.2.3 Autokorreláció
Az xt sztochasztikus folyamat akkor stacionárius, ha az xt (t  [ t1; t2 ]  T) eloszlása
független a [ t1; t2 ] kiválasztásától (Kozma, 2009). Az xt stacionárius sztochasztikus folyamat
gaussi fehérzaj, ha minden t-re standard normális eloszlású. Gelb tétele kimondja, hogy egy
előrejelző (szimulációs) modell akkor optimális, ha az előrejelzési (szimulációs) hibafolyamat
gaussi fehérzaj folyamat. Idősoros adatok vizsgálatánál a hibatagok egymást követő értékei
gyakran korrelálnak. Ennek több oka lehet, általában specifikációs hibára vezethető vissza
(Kovács, 2012). Például, ha egy szignifikáns változót – amely értékei a statisztikai sorban
egymástól nem függetlenek – figyelmen kívül hagyunk, akkor könnyen autokorrelált
hibataghoz juthatunk. Az autokorreláció különböző rendű lehet. Ha a hibatag a közvetlenül
előtte levő értékkel áll lineáris korrelációs kapcsolatban, akkor elsőrendű autokorrelációról
beszélünk. Az elsőrendű autokorreláció tesztelésére számos próba létezik. A leggyakrabban a
Durbin-Watson-féle próbát alkalmazzuk. Empirikus elemzések alkalmával hasznos grafikusan
ábrázolni az egymást követő reziduumok értékeit egy olyan grafikonon, amelynél az
abszcisszatengelyen az ei-1, míg az ordinátatengelyen az ei értékeket tüntetjük fel, ahogy az
például az ábrán látható. A kapott pontdiagram alapján általában már következtetni tudunk az
esetleges autokorreláció jellegére.

10.7. ábra: Az autokorrelált reziduumok grafikus ábrázolása
Forrás: Saját szerkesztés

Az autokorreláció jelentése, hogy az idősorban komoly összefüggés van az előző időszaki
érték és a prompt (jelenlegi, aktuális) érték között (pl.: árfolyam, évenkénti árbevétel,
lakossági jövedelem).
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A k lépéses autokorreláció az idősor és a k lépéssel eltolt idősor közötti korreláció. A k
lépéses autokorreláció elméleti értéke:
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Az autokorreláció mátrix és becslése:
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Az egyes ρi tényezők közelítő ri értékeit az idősor elemei alapján számíthatjuk ki:
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y)

2

y : az idősor várható értékének becslése

10.2.2.4 Autokorreláció függvény (ACF)
Egy idősor autokorreláció függvénye a  = 0....n értékekhez tartozó r autokorreláció
tényezőkből áll.

10.8. ábra: Tipikus autokorreláció függvények:
Forrás: Kozma, 2009
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Az autokorrelációs függvényekre lehet szerkeszteni egy konfidencia intervallumot, ami
megmutatja, hogy melyik késleltetés esetében van jelentős eltérés az adatsorban. Ezt
nevezzük az Anderson-féle konfidencia intervallumnak (10.9. ábra).

10.9. ábra: Anderson-féle konfidencia intervallum:
Forrás: Kozma, 2009

A következő autokorrelációs ábra a 10.4 ábrán feltüntetett nem-stacionárius és különbség
stacionárius sorozatok – amelyek pl. lehetnének az Y=a mezőgazdasági termelők jövedelme és
a ΔY=a mezőgazdasági termelők jövedelem változásának ábrái – autokorrelációs függvényeit
mutatja be 10 időszaknyi maximális késleltetéssel (τ=10). Az oszlopdiagramok X tengelyén a
késleltetés hossza szerepel, az autokorreláció mértéke pedig az Y tengelyen van feltüntetve.
Az ábrán jól látható, hogy a mezőgazdasági termelők jövedelmének autokorrelációja a 9.
késleltetés mellett is még meghaladja a konfidencia intervallumot. Ezzel szemben a
mezőgazdasági termelők jövedelem változásának autokorrelációja igen kicsi, a változás
időbeli alakulása pedig véletlenszerűnek látszik, azaz az autokorreláció lényegében nulla. Ez a
jelenség a legtöbb makroökonómiai idősornál megfigyelhető.
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10.10. ábra: A jövedelem és a jövedelemváltozás autokorrelációs függvényei
Forrás: Saját szerkesztés

Az alábbiakban kiemelünk néhány szempontot, amelyek fontosak lehetnek az
autokorrelációval kapcsolatban.
 Az Y időben egymást követő értékei erősen korrelálnak egymással. Még a 10
időszakkal korábbi (τ = 10) jövedelem is korrelál a jelenlegivel. ΔY már teljesen
másképp viselkedik, mivel a termelői jövedelem tárgyidőszaki növekedése nem
korrelál a korábbi időszakok növekedésével.
 Ha ismerjük a termelők jövedelmét az előző időszakokban, akkor pontosan
megbecsülhetjük a nagyságát a tárgyidőszakban is. De a termelők korábbi jövedelem
változásainak ismerete nem segít a tárgyidőszakban várható változás
megbecsülésében.
 Megállapíthatjuk azt, hogy Y „emlékszik a múltra” (azaz erősen korrelál a saját
korábbi értékeivel). Hosszú távú emlékezetnek is nevezik ezt a tulajdonságot, ami ΔYra már nem igaz.
 Az Y nem stacionárius, míg ΔY stacionárius idősor.
A másik leggyakrabban használt függvény a parciális autokorrelációs függvény (PACF). Ez
az Yt és az Yt+k közötti kapcsolatot jelzi úgy, hogy a közbenső megfigyelések hatását kiszűrjük
(csak az idősor és a k lépéssel eltolt idősor közötti korrelációt mutatja). Ennek a jelentőségét a
következő 11. fejezetben tárgyaljuk részletesen.
Az előzőekben említettük már, hogy a sztochasztikus idősorok lehetnek stacionáriusak, illetve
a modellezéshez stacionáriussá kell őket transzformálni (Mák, 2011). A stacionaritás
ellenőrzése gyakran az egységgyöktesztek elvégzésével történik. A stacionaritás hiányát
okozhatja egyrészt az, hogy az idősor integrált, illetve az idősor tartalmazhat determinisztikus
komponenseket, például determinisztikus trendet is. Mindezen túl azonban az idősorban
lehetnek strukturális törések is, amelyek a hagyományos tesztek elvégzését nehezítik. A
strukturális törések kezelése elsősorban hosszú idősorok esetén felmerülő probléma, ahol a
modell sztochasztikus része lehet stacioner és integrált folyamat is. Mivel a hagyományos
egységgyöktesztek rendkívül érzékenyek az adatgeneráló folyamat determinisztikus részének
specifikációjára, ezért a strukturális törések modellekbe történő explicit beépítése jelenthet
ebben az irányban járható utat. A gyakorlatban azonban sokszor nem ismert előre a
strukturális törés időpontja, vagy nem egyértelmű, mettől meddig tart, így nem merül fel az a
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lehetőség, hogy az idősorokat a törések mentén részekre bontva vizsgáljuk. Utóbbi lehetőség
a kisebb mintaelemszám miatt egyébként is kisebb erejű próbák elvégzését jelentené, illetve
az egyes részmintákon születő esetleges ellentmondó eredmények megnehezítik az idősor
egységes kezelését
Az egységgyök fogalma az ökonometriában elsősorban a sztochasztikus idősorelemzéshez
kapcsolódik. Stacionáriusnak nevezünk egy folyamatot akkor, ha a folyamatot időközben ért
sokkok hatása idővel elhal, elmúlik, elfelejtődik, vagy más megfogalmazásban – nincs
tartósan hatással az idősor szintjére, így az idősor szintjén tulajdonképpen értelmezhető az
átlag vagy a várható érték. Nemstacioner idősorok esetén a folyamatot időközben ért sokkok
hatása nem múlik el. Ebbe a csoportba tartoznak az egységgyök-, illetve az ún. felrobbanó
folyamatok is, bár gyakorlatilag elsősorban a stacioner folyamat – egységgyökfolyamatmegkülönböztetés, illetve annak tesztelése hangsúlyos és lényeges. Technikailag az utóbbi
elkülönítés úgy értelmezhető, hogy a megfelelően definiált karakterisztikus polinom gyökei
az egységkörön kívül, vagy olykor, az egységkörön helyezkednek el (Hunyadi, 1994). Az
egységgyökfolyamat tartalmilag így azt jelenti, hogy az idősort állandóan érő kisebb-nagyobb
sokkok hatása folyamatosan beépül az idősorba, folyamatosan változtatja (eltolja) annak
szintjét (átlagát, várható értékét), mégpedig időben növekvő varianciával. Könnyen
elképzelhető azonban olyan helyzet, hogy az idősort érő véletlenek hatása elfelejtődik,
elmúlik, van azonban néhány (véges, kevés számú) olyan kiugró, „outlier” sokk, amelyekre ez
nem jellemző. Ebben az esetben nem igaz kizárólagosan az, hogy a sokkoknak nincs hatásuk
az idősor szintjére, az állítás csak ezen kiugró sokkok hatásának kiszűrése mellett teljesül.
Kézenfekvőnek tűnik tehát, hogy amennyiben empirikusan, a megfigyelt idősor alapján
indokolható, akkor ezen sokkokat – amelyek az idősor szintjét (azaz átlagát, várható értékét)
módosítják – feltárjuk, azonosítsuk. Ezért fontos a kiugró sokkok kiemelése, amely sokkok
lefutása modellezhető mind azonnali, mind fokozatosan bekövetkező hatásként.
Egy idősor stacionaritásának tesztelésére két eltérő szemléletű próbacsaládot is kidolgoztak:
egyrészt tesztelhetjük az egységgyök meglétét a folyamatban a kiterjesztett Dickey-Fuller
(Augmented Dickey-Fuller, ADF) tesztet futtatva, illetve vizsgálhatjuk magát a stacionaritást
a KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) teszt segítségével.
Az egységgyök létének vizsgálatára épül az ADF próba. Lényege, hogy amennyiben a
vizsgált folyamat véletlen bolyongást követ, vagyis Yt    Yt 1   t , akkor felírható az ún.
Dickey-Fuller

regresszió:

Yt       1 Yt 1  1Yt 1  ...  i Yt i   t

melyben

a

H 0 :   1  0 feltevés ellenőrzése az egységgyök meglétét teszteli. Amennyiben a nullhipotézist elvetjük, az idősor stacionernek tekinthető.
A KPSS teszt (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) során az idősort — xt (ahol t=1;2;...;T)
— komponensekre bontjuk: xt  yt   t   t , ahol yt véletlenbolyongást követ (vagyis

yt  yt 1  ut ahol ut iid N  0; u2  azaz fehér zaj), βt egy determinisztikus trend és εt egy

stacionárius hibatag. A modell alapján tesztelhető a stacionaritás, ugyanis xt várható érték
stacioner, ha  u2  0 és ß=0. Ekkor az első tag konstans tengelymetszetté válik, és
determinisztikus trend sem játszik szerepet értékének meghatározásában. A H 0 :  u2  0 és
ß=0 kiinduló hipotézis tesztelésére a ún. KPSS próbafüggvényt használjuk. A próba nullhipotézisének elfogadása azt jelenti, hogy az idősor stacionárius. Fontos megjegyezni, hogy
míg a KPSS teszt esetén a nullhipotézis elvetése az egységgyök meglétét, vagyis a
stacionaritás hiányát jelenti, addig az ADF próbánál a null-hipotézis elvetése a stacionaritás
meglétére utal.
A stacionaritás fogalma egy újabb idősor elemzési kategória definiálását is szükségessé teszi.
Ennek alapján határozzuk meg egy idősor integráltsági rendjét. Amennyiben a stacioner
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folyamatokat „nulladrendű integráltnak” nevezzük, és yt I  0  szimbólummal jelöljük,
akkor definiálhatunk magasabb rendű stochasztikus folyamatokat is. Egy idősort d-ed rendű
integráltnak nevezünk, és yt I  d  szimbólummal jelöljük, ha alapállapotában nem
stacionárius, de a d-ed rendű differenciája már stacionernek tekinthető, azaz d yt

I d  .

10.2.2.5 Az ARMA és ARCH modellek
Az ARMA-ARIMA (AutoRegresszív (Integrált) Mozgó Átlagolású) típusú modellek
sztochasztikus szemléletűek (10.1 ábra), az idősorok korábbi értékeinek és véletlen
komponenseknek a bonyolult rendszerét tekintik alapul. Ezek a modellek általában az
yt  f  yt 1 , yt 2 ,..., yt k , t , t 1 ,..., t l  alakban írhatók fel. A mindenkori állapotot a korábbi
állapotok és különböző késleltetésű véletlen komponensekkel ragadják meg, így a véletlennek
aktív szerepet biztosítanak. A paramétereket becslésekkel határozzák meg, a paraméterek és
az egész modell érvényességét statisztikai próbákkal ellenőrzik – zárt logikájú rendszerben
(ezek az un. Box–Jenkins–modellek).
Az ARCH modellek jellemzésekor meg kell említeni, hogy a közgazdasági modellekben az
összefüggésekre jellemző bizonytalanságot a hibataggal és annak varianciájával ragadjuk
meg. A legtöbb idősor esetében a heteroszkedaszticitás problémájával kell szembesülnünk
(Hunyadi, 2006). Ez azt jelenti, hogy az idősor adataira illesztett regressziós egyenletben a
hibatag varianciája nem állandó, hanem függ az időtényezőtől. Az ARCH- (autoregressive
conditional heteroskedasticity – autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitás) modellekben a
hibatag feltétel nélküli varianciája állandó, viszont a feltételes variancia nem az, mivel ezt a
múltbeli adatok függvényével magyarázzuk (Darvas, 2004). A volatilitás tömörülését tükrözi
az az észrevétel, miszerint számos esetben a részvények hozamainak modellezésekor kapott
reziduumok autokorrelálatlannak bizonyultak, a reziduumok négyzete azonban már
szignifikáns autokorrelációt mutatott. Ez utóbbi megfigyelésre alapozva alkotta meg Robert
Engle 1982-ben a legelső ARCH modellt, amely képes volt a fenti empirikus jelenségeket (az
autokorrelált reziduumnégyzeteket, az eloszlások csúcsosságát és a volatilitás tömörülését)
egyszerre reprodukálni.
Összefoglalás
Az idősor egy vagy több mennyiség időben rendezett megfigyelései. Ha egyszerre csak egy
adatsort vizsgálunk, akkor egyváltozós idősorelemzést végzünk. Az ugyanazokban az
időpillanatokban megfigyelt többféle adatsor együttes vizsgálatát pedig többváltozós
idősorelemzésnek nevezzük. Az idősor elemzési módszereket két fő csoportja van: az ún.
időtartományon történő elemzés kategóriájába esik a determinisztikus és a szochasztikus
idősorelemzés (mivel azon alapulnak, hogy az idősor különböző időpontokhoz tartozó értékei
között teremtenek kapcsolatot), a másik nagy kategória a frekvenciatartományon történő
elemzés. Az időben történő előrejelzés lehet kvantitatív és kvalitatív, azaz a számokon
alapuló, illetve a minőségi. A kvalitatív előrejelzés az un. szubjektív előrejelzés, mivel a
megkérdezett személyek tapasztalatán, tudásán, megérzésein alapszik. Ezek a megkérdezettek
szakértők, akik a vizsgált területet behatóan ismerik, és így képesek olyan dolgok, változások
meglátására, előrejelzésére, amiket mások nem tudnának. A kvantitatív előrejelzést két
csoportra lehet osztani: a kauzális módszerek (többváltozós modellek) esetében a jelenség
okának a feltárása a cél, és ha már ez megvan, akkor ezt követi a jövő prognosztizálása. A
másik csoport a projektív módszerek (ez a módszercsalád egyváltozós). Az előrejelzések ezen
típusai az idősorokat használják fel, a múltból (mint egyetlen vizsgált változóból) indulnak ki.
A projektív módszerek egyik csoportja a determinisztikus modellek, amelyekben a véletlen
nem képezi lényeges alkotóelemét a modellnek. A sztochasztikus modellek esetében a
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véletlen a folyamat alkotóelemévé válik és beépül a modellbe. A statisztikában az idősor
elemzés különböző módszereket alkalmaz: az 1970-es évekig a determinisztikus szemlélet
uralkodott, majd ezt követte a 1980-as években az un. ARMA modell család és a legfiatalabb
módszercsaládba tartoznak az ARCH modellek.
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

Mikor nevezzük a vizsgálatunkat egyváltozós idősor elemzésnek?
Mi a determinisztikus idősor elemezés?
Mi a sztochasztikus idősor elemezés?
Mi a frekvenciatartományon alapuló idősorelemzés?
Mi az autokorreláció?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
2.
3.
4.

Milyen céljai lehetnek az idősorok elemzésének?
Hogyan lehet elkülöníteni a sztochasztikus idősorelemzés módszereit?
Milyen okai lehetnek a strukturális törések kialakulásának?
Mire használható az autokorrelációs függvény?
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11 AR(I)MA modellek specifikálása. Box-Jenkins-modellezés
Equation Chapter 11 Section 1
A sztochasztikus módszerek a véletlennek jelentős hatást tulajdonítanak, ez a modellezésben
fontos szerepet játszik. Ezek története Yule autoregresszív (1927), illetve Slutsky
mozgóátlagolású modelljéig (1937) nyúlik vissza (Bauer – Földesi, 2005). Wold alkalmazta
először a mozgóátlagolású modellt valós adatokra, illetve ő dolgozta ki a vegyes ARMAmodellek használatát (1954). Az idősorokra vonatkozó legárnyaltabb, legösszetettebb elemzés
a Box és Jenkins által kidolgozott ARIMA modellekkel lehetséges (Ketskeméty et al., 2011).
A számítások nehézkessége miatt az ARMA-modelleket csak nagyon kevesen használták,
egészen a számítógépek széles körű elterjedéséig, illetve amíg Box és Jenkins meg nem
fogalmazta azokat a kritériumokat, amelyekkel minden idősorra meghatározható egy konkrét
típusú és fokú ARIMA modell (Bauer – Földesi, 2005; Box – Pierce, 1970). Ez a modellezés
elsősorban a sűrű megfigyeléssel rendelkező változók (pl. árfolyamok) nehezen megragadható
szabálytalan ingadozásait, időbeli lefutásait próbálja leírni, alapesetben csupán saját múltbeli
értékeik és a véletlenek törvényszerűségei alapján (Hunyadi, 2001). Az idősorok elméletében
és alkalmazásában az autoregresszív és mozgóátlag- (ARMA) folyamatok jelentősége az
utóbbi évtizedekben rendkívül megnőtt. Ez annak köszönhető, hogy az ARMA sztochasztikus
folyamatok matematikai szempontból jól kezelhetők, és a folyamatok egy elég általános
osztályát képviselik. Emiatt a gyakorlatban előforduló, stacionárius viselkedést mutató
véletlen folyamatok nagy része jól közelíthető az ARMA folyamatokkal (Fábián, 2008).
11.1 Az ARIMA modellezés
Az idősorelemzéshez mindenképpen szükség van bizonyos előfeltevésekre, modellezésre,
mivel itt nincs mód több független mintát venni, mint ahogyan a statisztika más területein; itt
csak egy idősorunk van (Bauer – Földes, 2003). Az ARIMA-modellezés (integrált
autoregresszív mozgóátlagolás) lényege, hogy az idősorok leírására kidolgozott
autoregressziós (amelyek azt becslik, hogy a megfigyelés mostani, Yt értéke hogyan függ az
előző időszakok Yt-1 ,Yt-2 ,Yt-3 ,…, Y1 értékeitől) és mozgóátlagoláson alapuló eljárásokat
(amelyek pedig azt mutatják, hogyan függ a megfigyelés mostani értéke az előző időszakok
véletlen tényezőitől) egy közös modellbe építjük be. A Box és Jenkins által ajánlott általános
módszer, ARIMA modellek alkalmazása idősorelemzésre, prognosztizálásra és ellenőrzésre
az idősorelemzés Box-Jenkins módszertanaként lett ismert. Az ARIMA (AutoregressiveIntegrated-Moving-Average = Autoregresszív Integrált Mozgóátlag) modellezés menetét a
következőkben foglaljuk össze (Herman et al., 1994; Kehl –Sipos, 2011 alapján).
A szochasztikus idősori modellek integrált autoregresszív és mozgóátlag (rövidítve ARIMA)
modellcsaládjának elnevezésében, az AR az autoregresszív, az MA a mozgóátlag jelzőre, az I
betű (Integrated) pedig az összegzésre utal. Az autoregresszív (AR) modell, az idősor
jelenlegi értékét, saját előző értékeinek függvényében fejezi ki, természetesen, mint
sztochasztikus modell, kiegészülve a véletlen ingadozást reprezentáló változóval. Az
autoregresszió a regresszió olyan formája, melyben az eredményváltozó más magyarázó
változók helyett saját különböző késleltetésű múltbeli értékeihez kapcsolódik. Statisztikai
szempontból tehát egyváltozós idősorelemzést végzünk.
[11-1]
ARIMA (p, 0, 0): Yt  0  1Yt 1  2Yt 2  ...   pYt  p   t
vagy Yt  1Yt 1  2Yt 2  ...   pYt  p   t
ahol: p az autoregresszivitás rendjét jelöli.

[11-2]
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A mozgóátlag (MA) modell az idősor jelenlegi értékét, a jelenlegi és a múltbeli véletlen
változók függvényében fejezi ki.
[11-3]
ARIMA (0,0,q): Yt   t  1 t 1  2 t 2  ...  q t q
ahol: q a mozgóátlag folyamat rendjét jelöli.
A Box - Jenkins modellezésben az MA azt jelenti, hogy az idősor értékét a t időpontban
befolyásolja a jelenlegi hibatag és a múltbeli hibatagok súlyozott kombinációja.
ARMA modell: Az ilyen típusú idősori modell formája lehet autoregresszív (AR) vagy
mozgóátlag (MA) vagy a kettő kombinációja (ARMA, vagy más néven vegyes modell). A
vegyes (ARMA) modell az idősor jelenlegi értékét, saját előző értékeinek, és a jelenlegi,
illetve a múltbeli véletlen változók függvényében fejezi ki.
[11-4]
ARIMA(p,0,q): Yt  1Yt 1  2Yt 2  ...   pYt  p   t  1 t 1  2 t 2  ...  q t q
máskép felírva (Kovács – Balogh, 2011):
p

q

i 1

i 1

Yt   t   iYt i  i t i

[11-5]

Az ARMA modell alakja a Lag operátor bevezetésével a következő alakban írható:
p

q

i 1

i 1

( 1   i Li )Yt  ( 1  i Li ) t ,

[11-6]

i
ahol LY
t  Yt i
Az ARMA általánosítása az AutoRegresszív Integrated Moving Average modell
(ARIMA(p,d,q)), amelyben először differenciáljuk többször az idősort, majd a differenciált
idősor egy ARMA folyamat az alábbiak szerint:
p

q

(1  i L )(1  L) X t  (1   i Li ) t ,
i

i 1

d

i 1

[11-7]

ahol d a differenciálás fokát jelenti. Ha d=0, akkor az ARMA modellt kapjuk, ha d-szer
deriválunk egy ARIMA(p,d,q) modellt, akkor is az ARMA modellhez jutunk. Amennyiben
d=0, akkor az idősor stacionárius, amennyiben d=1, akkor nem stacionárius.
Vannak olyan stacionárius idősorok, amelyek esetében az autokorrelációs függvény lassan
cseng le, és két távoli megfigyelés között is összefüggés mutatkozik. Ilyenkor két eset
lehetséges. Az idősor egységgyököt tartalmaz, de mivel nagyon közel van az egyhez, ezért az
egységgyök teszt téves eredményt mutat. A másik lehetőség, hogy az idősorban nincs
egységgyök valóban, de hosszútávú korrelációkat tartalmaz, erre nem illeszkedik jól a
szokványos ARIMA modell. Amennyiben újra differenciálnánk az idősort, az sem lenne
megoldás, mert túl differenciált lenne az idősor. Granger és Joyeux (1980), valamint Hosking
(1981) javasolta ennek a problémának az áthidalására, hogy a d differenciálási paraméter
legyen nem egész érték. Ekkor az ARIMA modell képletében az alábbi módosulások
történnek:

(1  L) d  1  dL 

d(1  d) 2 d(1  d)(2  d) 3
d(1  d)(2  d)...(k  1  d) k
L 
L  ... 
L
2!
3!
k!

[11-8]

Ha d értéke 0 és 0,5 közé esik, akkor az idősor hosszú távú függőségeket tartalmaz. Ha d
értéke nagyobb, mint 0,5, akkor az idősor nem stacionárius, ha d=0, akkor az idősor egy fehér
zaj folyamat.
Az autoregresszív integrált mozgóátlag (ARIMA) modell, a differencia- vagy különbözetképzéssel stacionáriussá transzformált, ún. d-ed rendű integrált [I(d)] idősorokra felírt ARMA
modell. Ha például az idősor első differenciái (az Yt – Yt-1 értékek) stacionáriusak, az eredeti
idősor elsőrendű integrált [I(1)].
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Az ARIMA modellezés kiindulópontja annak megállapítása, hogy a vizsgálni kívánt
idősorunk stacionárius-e, illetve, ha nem, akkor az, hogy alkalmas transzformációval
stacionáriussá tehető-e. Ezzel eldöntöttük azt, hogy az adott idősorhoz illeszthető-e ARIMA
modell, ha igen milyen (d) dimenzióval (fokkal) rendelkezik. A következő kérdés annak
megválaszolása, hogy milyen típusú ARMA modell illesztésével próbálkozzunk, illetve,
milyen legyen az autoregresszivitás (p) és/vagy, a mozgóátlagolás (q) rendje. Erre a kérdésre
a választ a tapasztalati, vagy a transzformált idősor ACF és PACF értékei (autokorrelációs- és
parciális autokorrelációs együtthatók) alapján adjuk meg. A modellezés ezen fázisát, modell
azonosításnak (identifikációnak) nevezi a szakirodalom. Ezután a modellezés lépései
alapvetően megfelelnek a már ismert lineáris regressziós modellezésnek. A választott modell
paraméterbecslése után a modell ellenőrzése következik. A modell ellenőrzése során
vizsgáljuk azt, hogy paraméterei szignifikánsak-e, illetve véletlen változóik fehér zaj
folyamatot követnek-e. Speciálisan az ARMA modelleknek van stacionaritási (az idősor
jellemzői időben állandóak, azaz függetlenek a t időváltozótól) és invertibilitási (azaz a
becsült paraméterek abszolút értéke kisebb, mint egy) feltétele is, melyek a modell
paramétereinek értékére vonatkozó megszorításokként jelennek meg. Ezután döntünk arról,
hogy felhasználható-e az illesztett modell elemzésre, előrejelzésre vagy más modell
választásával kell próbálkoznunk. A modellkészítés menetét illusztrálja az alábbi
folyamatábra.

11. 1. ábra: Az ARIMA modellezés Box-Jenkins-féle módszere
Forrás: Maddala, 2004

Az ARIMA modellek dimenzióit a következő módon adjuk meg: ARIMA (p, d, q). A
gyakorlati alkalmazások szerint az idősorok nagy része jól közelíthető olyan modellekkel,
melyeknél az autoregresszivitás és a mozgóátlag folyamat rendje (p és q), illetve a
differenciaképzés foka (d) alacsony. Általában mindhárom dimenzió - a (p), a (d), és a (q) is
0, vagy 1, vagy 2 értéket vesz fel.
Egy (p,d,q) paraméterekkel jellemezhető ARIMA-modell tartalmaz egy q-ad rendű
mozgóátlagolású és egy p-ed rendű autoregresszív modellt, amelyeket az idősor eredeti
elemeiből képzett d-ed fokú differenciákra írunk fel. Szezonális modellre a paraméterek
kibővülnek (p,d,q) (P,Q,D)4-re) vagy (p,d,q) (P,Q,D)12-re, ahol a nagybetűs paraméterek a
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szezonális tényezőt jellemzik, a 4 vagy a 12 az indexben pedig azt mutatja, hogy negyedéves
vagy havi idősorral van dolgunk (Bauer – Földesi, 2005). Amennyiben a vizsgált idősor
szezonális, akkor a szezonális késleltetésekhez (4 megfigyelés negyedéves adatoknál, 12
megfigyelés havi adatoknál) tartozó autokorreláció szignifikánsan eltér nullától. Közönséges
ARIMA-modellekkel az ilyen idősorok nem jellemezhetők jól, mert ezeknek az
autokorrelációknak a figyelembevételéhez túl magas (4, 12 vagy több) autoregresszív, illetve
mozgóátlag rendű modellt kellene becsülni. A megoldást az ún. szezonális autoregresszív
integrált mozgóátlag (szezonális ARIMA vagy SARIMA) modell jelenti. Valójában egy
speciális ARIMA-modellről van szó, ahol bizonyos együtthatók zérusok, más együtthatókra
pedig a felírásból eredő feltételek teljesülnek. Általánosítást az jelent, hogy lehetséges a
szezonális differenciálás is (azaz 1-Ls operátor alkalmazása). Két típusuk az additív illetve a
multiplikatív SARIMA-modell (Bauer – Földesi, 2005).
Az ARIMA modellezés feltevése szerint az idősorok sztochasztikus folyamatai viszonylag
egyszerű lineáris modellekkel leírhatók. A cél rövidtávú előrejelzések készítése. A modellezés
során a megfigyelt idősorban tapasztalható belső összefüggések alapján következtetünk a
sztochasztikus folyamat jellegzetességeire. E jellemzők határozzák meg a választott modell
típusát. A modellek alkalmazásának végső a célja, hogy a választott megbízhatósági szint
mellett az idősor jövőbeni értékeire intervallumbecslést tudjunk adni. Az idősorokban
tapasztalható belső összefüggések megállapítása az idősorok korrelációs struktúrájának
feltárását jelenti, ez indokolja a modellkészítés nagy adatigényét. Általában 100-120 elemű
megfigyelt idősorra van minimálisan szükség, mivel célszerű minél nagyobb késleltetésig
elmenni, ami azt jelenti, hogy általában a K= 20-25. Az általánosan alkalmazott összefüggés
K<(n/4) alapján 25 időszakkal történő késleltetéshez legalább 100 elemű idősorra van
szükségünk. Nem szezonális, tehát éves adatok esetében a K lehet kisebb, pl. 12 (ez 48 éves
adatot igényel), de szezonalitást tartalmazó, pl. havi adatoknál a tendencia feltárásához
3*12=36 havi késleltetésre is szükség lehet, itt az n>144 havi adat. A hosszú időtávot átfogó,
összehasonlítható adatsor megfigyelése sokszor megnehezíti a modellezést (Kehl –Sipos,
2011).
Az elméleti idősor jellemzői (várható értéke, szórásnégyzete és autokorrelációs együtthatók)
csak akkor becsülhetők a tapasztalati idősorból, ha ezek a jellemzők időben állandóak, azaz
függetlenek a t időváltozótól. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező idősorokat stacionárius
idősoroknak nevezzük (Ramanathan, 2003).
Stacionárius idősor az Y1, Y2, . . . , Yt, . . . , YT elméleti idősor ha :
[11-9]
E Yt   

k 

Cov Yt ,Yt k 



2

Var Yt    2
k  1, 2,...

ahol Cov Yt ,Yt k   E Yt   Yt k   

[11-10]
[11-11]
[11-12]

[11-13]
és  2   t   t k mivel  t   t k   .
A stacionárius idősorok nem tartalmaznak időtrendhatást, az idősor értékei egy állandó
átlagos szint körül ingadoznak, állandó szórással. Az állandó szórás azt jelenti, hogy az
ingadozások intenzitása időben nem változik (nem növekszik vagy csökken). Ezenkívül a
stacionárius idősorokra jellemző az, hogy az autokorrelációs együtthatói (pk) időben
állandóak, nem függnek t-től, csak a változók egymás közötti távolságától, k-tól. Amennyiben
idősorunk nem stacionárius folyamatból származik, alkalmasan megválasztott
transzformációval stacionerré próbáljuk alakítani. Ha ez nem sikerül, a folyamatra ARIMA
modellek nem illeszthetők.
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A modell jó illeszkedése elengedhetetlen feltétele a modell alapján levonható következtetések
helyességének és a prognózisok pontosságának. Az ARMA modellek paramétereinek
meghatározására és a kapott modellek jóságának ellenőrzésére Box és Jenkins javasolt egy
három lépésből álló megközelítést:
Az ARIMA modell beazonosítása
A modell együtthatóinak becslése
Diagnózis
Az idősorelemzésnek ezt a formáját nevezik Box-Jenkins modellnek.
11.2 A stacionaritás biztosítása
Az ARIMA modellezés kiindulópontja annak megállapítása, hogy a vizsgálni kívánt
idősorunk stacionárius-e, illetve, ha nem, akkor az, hogy alkalmas transzformációval
stacionáriussá tehető-e. Ezzel eldöntöttük azt, hogy az adott idősorhoz illeszthető-e ARIMA
modell, ha igen milyen (d= difference) dimenzióval (fokkal) rendelkezik.
Stacionárius idősor: Az előzőekben definiáltuk a stacionárius idősor kritériumait. Ennek
alapján ha egy idősor maradék tagjának várható értéke, varianciája, autokovarianciája (az
autokovariancia akkor független az időtől, ha adott hibatag nincs korrelációban egy előző
hibataggal) nem függ az időtől, akkor az adott idősor stacionárius. A stacionárius folyamat
lefutása az időben stabil, nincs trendhatás. Az ilyen idősoroknak jó a rövid távú
előrejelezhetősége.
Nem stacionárius idősor: A tapasztalati idősor nem stacionárius jelleget mutat, ha az alapjául
szolgáló folyamat átlaga vagy varianciája nem konstans. A gyakorlatban az idősor ábrájának
tanulmányozása, illetve az idősor autokorrelációinak sorozata felhasználható annak
megállapítására, hogy az egyik, vagy mindkét feltétel fennáll-e.
A gazdasági, társadalmi idősorok többségénél fejlődés tapasztalható, megfigyelhető az
emelkedő, vagy csökkenő tendencia. Ilyen esetekben mondhatjuk, hogy az idősor várható
értékében nem stacionárius, és ezért képezzük a sor első differenciáját, azaz képezzük az
idősor (Yt – Yt-1) értékeit. Az első differenciák, az eredeti sorból számított változásokként
értelmezhetők.
dYˆ
A lineáris trend t-szerinti deriváltja:
 1
[11-14]
dt
Mivel a lineáris időtrend esetén az egymást követő tényadatok között konstans értékű a
különbség, így az egységintervallum szerinti differenciaképzéssel az időtrendhatást tekintve
konstans értéken tartható a folyamat. Amennyiben az első differenciák nem stacionáriusak,
akkor másodszor is differenciálni kell, mégpedig az első differenciákat [(Yt – Yt-1) - (Yt-1 – Yt2)]. Ilyenkor az idősor másodrendű integrált [I(2)]. Az elsőfokú differencia-sornak n-1 és a
másodfokú differencia-sornak n-2 adata lesz.
Trend-stacionaritás esetében: t trend Yˆt  Yˆtrend . Az időtrend lehet hiperbolikus, hatványkitevős
is. Az időtrend-stacionaritás azt jelenti, hogy a trendtől való eltérések stacionáriusak. A
gyakorlati alkalmazásokban a differenciaképzés foka legtöbbször d=0,1,2. Ha az idősor
stacionárius, akkor nullad rendű integrált [I(0)] sornak is nevezzük.
11.3 Az ARIMA modell beazonosítása
Az idősor grafikonja, az autokorrelációs és parciális autokorrelációs fügvények grafikonjai
alapján valószínűsíteni lehet, hogy milyen rendű és fokú ARIMA folyamat illesztése vezethet
eredményre.
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A Box-Jenkins modellezés első lépésében az ARMA(p, q) folyamat paramétereit, vagyis q -t
és p -t kell meghatározni. A fázis lényege tehát megtalálni a tapasztalati idősort legjobban
leíró elméleti idősort. A munkában nagy segítségünkre lehet, ha a megfigyelt adatokat az idő
függvényében ábrázoljuk. Ekkor szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy az idősorunkban
milyen trend van. Amennyiben lineáris trenddel van dolgunk, úgy akkor elegendő az
adatsorunkat differenciálni. A differenciált adatokból készített ábránk már remélhetőleg nem
mutat további trendet. Ám amennyiben mégis, ismételt differenciálásra van szükség. Mivel a
gazdasági idősorok általában tartalmaznak trendet, így igen valószínű, hogy szükség lesz a
differenciálásra. A tapasztalatok alapján azonban kétszeri differenciálással a trend problémája
megszűntethető. Ha az ábránkon az adatok exponenciális növekedést mutatnak, akkor az
adatsort először logaritmizálni kell, majd ezután újabb ábrát kell készíteni. A differenciálás és
ezáltal a trend kiszűrése azért fontos, mert az ARMA(p, q) folyamat becsléséhez a vizsgált
idősor stacionárius kell, hogy legyen. A stacionaritás rendkívül fontos, mert ha nem
stacionárius idősorra készítünk becslét, akkor a paramétereink nem lesznek konzisztensek és
hamis regressziót kaphatunk. A stacionaritást az ún. egységgyök tesztekkel lehet ellenőrizni,
amelyeket már az előző fejezetben ismertettünk. Ha a Box-Jenkins modell első lépésében azt
tapasztaltuk, hogy az idősorunk nem stacionárius, akkor differenciálunk, hiszen különben
nem lehetne az előrejelzést elkészíteni. Az első lépésben nem csupán q és p paramétert kell
előzetesen megbecsülnünk, hanem a differenciálások fokát (d) is, amely beépül a
modellünkbe.
A vizsgált adatok időbeni ábrázolásán kívül egy másik ábra segítségével is el lehet dönteni,
hogy szükséges-e a differenciálás. Ez a korrelogram (autokorrelációs függvény, ACF). Az
egymást követő megfigyelések között fennálló összefüggések megállapítása az idősorok
korrelációs struktúrájának leírását jelenti, mely az autokorrelációs és a parciális
autokorrelációs együtthatók számításával történik.
Az autokorrelációs együtthatók becsült értékei, az Y idősor k időegységgel késleltetett értékei
közötti lineáris korrelációs kapcsolat szorosságát mérik. Az r1az egymást követő, az r2 , az
egymástól két időegységre lévő értékek közötti kapcsolat intenzitását jelenti, stb. Az rk
együtthatók a késleltetés függvényében (k = 1, 2, …, K), az autokorrelációs függvényt,
rövidítve az ACF-et (Autocorrelation function) alkotják.
Az autokorrelációs együtthatók esetében tesztelhetjük, hogy vajon van-e kapcsolat az yt és az
yt-k között.
[11-15]
H 0 : ryt ytk  0
Hipotézisrendszerünk:
[11-16]
H1 : ry y  0
t t k

A nullhipotézis értelmében az yt és az yt-k változók között nincs szignifikáns autokerreláció,
ennek elvetése az autokorrelációs kapcsolat szignifikáns voltát igazolja.
Az idősor stacionaritásának vizsgálata történhet a tapasztalati idősorból számított ACF
(autokorrelációs függvény= autocorrelation function) alapján, amennyiben a k késleltetés
különböző értékeihez (k= 1,2,3,…,K) rendelt autokorrelációs együtthatók értékei lassan
csökkennek, vagy majdnem lineárisan, ez indokolja a differenciaképzést. A megfelelő fokú
differenciák elérését az autokorrelációs együtthatók gyors csökkenése jelzi. Ha az
autokorrelációs együtthatók értékei a szezonális komponens hatásának megfelelően
hullámoznak, akkor a szezonhatást először ki kell szűrni. A differenciálás elvégzése után,
elkészítve a következő korrelogrammot, ismét csak a csökkenés mértékét kell vizsgálni.
Az autokorrelációs függvény felrajzolása nem csak abban segít, hogy az idősorunkat
stacionáriussá tudjuk tenni, hanem abban is, hogy az mozgóátlagolású (MA) tag q -fokára egy
kezdeti becslést tudjunk adni. Ehhez a korrelogram alakját kell csak megvizsgálni. Ha a
korrelogram q -nál kisebb értékeknél nem mutat semmilyen határozott alakot, míg q -tól
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nagyobb értékekre nulla, akkor a késleltetéseknek q -t kell választani. Vagyis pl. elsőrendű
mozgóátlag (MA(1)) folyamat esetén kizárólag az első érték nem nulla, az összes többi az.
Az autoregresszív (AR) tag p kezdeti értékének eldöntésében a korrelogram helyett egy másik
függvényt használunk, ez a parciális autokorreláció függvény (PACF). A PACF a magasabb
rendű autokorrelációk hatását megtisztítja az alacsonyabb rendű autokorrelációk hatásaitól. A
parciális korrelogram értéke egy bizonyos késleltetés után nulla körül fog mozogni. Ez a
késleltetés lesz a p kezdeti értéke. Azaz egy elsőrendű autokorrelációs (AR(1)) folyamatnál a
parciális korrelogram első eleme nem nulla, a többi mind nulla közelében marad (Kehl –
Sipos, 2011).
A részleges autokorreláció függvény (PACF) az autokorreláció függvényből számítható ki.
Az AR együtthatókat határozza meg, így a szignifikáns értékei alapján becsülhető az
illesztendő modell AR tagjainak száma. Kiszámítása a Yule-Walker egyenletek megoldásával
történik (Kozma, 2009):
[11-17]
Pkk  k
Ahol Pk az autokorreláció mátrix, φk a részleges autokorreláció vektor, ρk pedig az
autokorreláció függvény vektora.
11 
 
[11-18]
k   22 
 
 
kk 
A következő ábra a 10.4 ábrán feltüntetett nem-stacionárius és differencia sorozatok parciális
autokorrelációs függvényei (PACF), ami pl. az Y=a mezőgazdasági termelők jövedelme és a
ΔY=a mezőgazdasági termelők jövedelem változásának alakulása.
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11. 2. ábra: PACF függvények értékei
Forrás: Saját szerkesztés

Az ábrán jól látszik, hogy míg az eredeti adatok (Y) parciális autokorrelációs függvényének az
első értéke szignifikáns, addig a differenciált adatsorban (ΔY) nem figyelhető meg jelentős
eltérés az egymást követő adatok között egyetlen késleltetés esetében sem. Az ábra alapján is
megállapítható, hogy az eredeti adatok differenciálásával már egy stacionárius adatsort
állítottunk elő.
Mind a p, mind a q értékére lehet levonni következtetéseket mindkét görbe (ACF, PACF)
alakjából. Ha egyik ábra sem mutatja egyértelműen, hogy milyen rendű folyamatot kellene
vázolni, akkor a legegyszerűbb egy ARMA(1,1)-el indítani a számításainkat (Polgárné
Hoschek, 2011).
Összefoglalva megállapítható, hogy az AR(p) modelleknél az ACF értékek exponenciálisan
csengenek le, és az első p parciális autokorrelációs együttható különbözik csak szignifikánsan
0-tól. A MA (q) modelleknél az első q autokorrelációs együttható különbözik szignifikánsan
0-tól, a PACF együtthatók pedig szignifikánsan csökkennek. Ha az ACF együtthatók nagyon
lassan csökkennek, akkor az annak a jele lehet, hogy az idősort s-szer diferenciálni kell, hogy
stacionárius legyen. Vegyes ARIMA modelleknél nagyon sokféle ACF és PACF grafikont
kaphatunk, a pontos p és q rendek beazonosításához valószínűleg nem elégséges egy menet
(Ketskeméty et al., 2011).
11.4 A modell együtthatóinak becslése
A modell ezen pontján a
[11-19]
Yt  1Yt 1  2Yt 2  ...   pYt  p   t  1 t 1  2 t 2  ...  q t q
egyenlet paramétereinek végleges értékét kell megbecsülni. A becslés maximum likelihood
(ML) módszerrel történik.
A PACF tapasztalati értékei és az AR modell paraméterek becslése
A PACF a kk értékeket tartalmazza. A kj ( j < k ) értékek az idősorra illesztett AR( k ) modell
j= 1..k együtthatóinak becslései.
p

ˆ p 1,p 1 

rp 1   ˆ p , j  rp 1 j
j 1
p

[11-20]

1   ˆ p , j  rj
j 1
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Az eljárás rekurziós: például a menetrend a következő lehet 11, 22, 21, 33, 32, 31 …
Egy adott szinten először mindig a PACF együtthatóval kezdünk, majd ezután számítjuk ki a
többi értéket.

ˆ p1, j  ˆ p, j  ˆ p 1,p 1  ˆ p,p  j 1

[11-21]
Az idősorra célszerűen olyan AR tagszámú modell illesztendő, amelynél a PACF értéke még
szignifikánsan különbözik 0-tól. A következő két ábrán erre mutatunk be példát.
Autokorrelált sorozat esetében pl. a PACF a 10. tagig különböztethető meg 0-tól, így a
javasolt modell: AR ( 9 )

1
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11. 3. ábra: Egy autokorrelált adatsor PACF függvényének értékei 31 késleltetésre
számítva
Forrás: Kozma, 2009

Fehér zaj sorozat esetén csak az 1-hez tartozó érték jelentős, ezért a javasolt modell: AR ( 0 )
1
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11. 4. ábra: Egy fehérzaj folyamat PACF függvényének értékei 31 késleltetésre számítva
Forrás: Kozma, 2009

A PACF közelítő konfidencia sávja:

CL  

1
T

[11-22]

MA modell paraméterek becslése
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Nincs egyszerű megoldás, mint az AR paramétereknél. MA modell akkor alkalmazandó, ha
az ACF korlátos. Speciális esetek:
MA (1)
1  1  1 és

12  1  1  0
[11-23]

1

MA(2)

és
 2  1  1
 2  1  1
1   2  1

ARMA (1, 1) modell
zt  0  1 zt 1  1at 1  at

1 
2 

1 1   2 

[11-24]

1  12   22
 2
1  12   22

k  0 k  3

[11-25]
[11-26]

Az ACF és PACF elemei a modell paraméterek segítségével kifejezve:
ACF
1  11 1  1     
[11-27]
1 
2
1 1
1  12  211
PACF 11  1
Ezek felhasználásával a tapasztalati autokorreláció függvény ismeretében becsülhetjük a
modell paramétereinek értékét.
11.5 Diagnosztikai ellenőrzés
Ebben a fázisban ellenőriznünk kell, hogy megfelelően illeszkedik-e a modellünk az
adatokhoz, vagyis a modellünk jóságát (Polgárné Hoschek, 2011). A legfontosabb
diagnosztikák a következők: a reziduumokra, illetve azok négyzetére vonatkozó Ljung-Box és
Box-Pierce statisztikák, a normalitásra, a csúcsosságra és a ferdeségre vonatkozó tesztek
(Bauer – Földes, 2004).
A tesztek azt mérik, hogy a megbecsült ARIMA-modell mennyire illeszkedik az idősorra. Azt
a hipotézist teszteljük, hogy a becsült reziduumok vajon tényleg normális fehérzajként
viselkednek-e.
Egyrészt azt vizsgáljuk meg, hogy van-e autokorreláció a reziduumokban. Ehhez ún.
portmanteau (Hunyadi, 2001) típusú próbákat alkalmazunk, a Ljung-Box- és a Box-Pierceféle teszteket a reziduumokra (Sugár, 1999). A reziduumok linearitásának teszteléséhez
ugyanezen próbákat a reziduumok négyzetére alkalmazzuk. A portmanteau tesztek
nullhipotézise az, hogy egy vizsgált idősor nem tartalmaz egy előre megadott l-nél
alacsonyabb rendű autokorrelációt, ellenhipotézise pedig az, hogy lehetséges valamilyen l-nél
nem magasabb rendű autokorreláció a sorban. Valójában itt két különböző feladatról van szó:
az egyik esetben egy εt idősor megfigyelt értékeiből szeretnénk következtetni arra, hogy az
idősor autokorreláció mentes-e, a második esetben egy becsült AR, MA vagy ARIMA modell
et maradékaiból szeretnénk arra következtetni, hogy a modell εt maradék tagja tartalmaz-e
valamilyen rendű autokorrelációt.
Másrészt a normalitást ellenőrizzük a reziduumokra vonatkozó ferdeség és csúcsosság
próbákkal és a kettő kombinálásával kapott Jarque – Bera normalitás teszttel. Az említett
próbák a következőképpen néznek ki.
Ha a felírt modell helyes, akkor a reziduumok fehér zaj folyamatot képeznek (Maddala,
2004). Ehhez Box és Pierce 1970-ben kidolgozott tesztjét alkalmazzuk (Box – Pierce, 1970),
ahol kiszámítva a tesztstatisztika
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K

Q  n rk2

[11-28]

k 1

értékét azt egy K - p - q szabadságfokú  K2  p q eloszlás kritikus értékével hasonlítjuk össze.
(K a számított autokorrelációs együtthatók száma, rk az ̂ t maradékok k-ad rendű
autokorrelációs együtthatója.) A nem-paraméteres próba során jobb oldali kritikus
tartománnyal dolgozunk, ahol az alapfeltevés (H0), hogy a reziduumok fehér zajok (az ilyen
alapfeltevésű próbákat portmanteau tesztnek is szokták hívni). Így amennyiben a számított Q
érték nagyobb a kritikus értéknél, akkor a modellünk nem helyes.
A Box-Pierce tesztek nagy problémája hogy kis minta esetén nem megbízható az eredménye,
ezért is szokták a Ljung-Box tesztet is elvégezni (Box - Ljung, 1978). A teszt menete
megegyezik a Box-Pierce tesztével, csak a tesztstatisztika értékét számítjuk másképpen:

rk2
k 1 n  k
ahol n’ = n - d , vagyis a minta elemszáma mínusz a differenciálások száma.
K

Q  n  n  2  

[11-29]

A maradéktagok normalitását legtöbbször a Jarque–Bera (1980) féle teszttel ellenőrzik:
2
n  2  K  3 
[11-30]

JB   S 

6
4


S a ferdeség mérésének mutatója, K a csúcsosság mutatója és n a megfigyelések száma. Az S
és K mutatót a centrális momentumokból számítjuk ki:
n

 y  y 
i 1

ˆ
S  33 
ˆ
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[11-31]

Ha a maradéktagok eloszlása szimmetrikus a mutató értéke 0 lesz.
n

 y  y 
ˆ
K  44 
ˆ


i 1

4

i

n
n

   yi  y 
 i 1
n




2








2

[11-32]

A ̂3 és ̂ 4 a harmadik és a negyedik centrális momentum, az y az idősor átlaga, a ̂ 2 a
variancia.
A rezidiumok normális eloszlása esetén a K – 3 értéke 0.
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Ha az elvégzett tesztek azt mutatják, hogy a felépített modellünk nem hatékony, akkor a BoxJenkins eljárást az első lépéssel kell elölről kezdeni. A specifikáció módosítása után újabb
becslést kell készíteni, majd azt is tesztelni. A folyamatot addig kell ismételni, amíg a
harmadik fázisban a tesztek eredménye nem igazolja az alapfeltevésünket, azaz hogy a
megfigyelt folyamat ARMA( p, q) vagy ARIMA( p,d, q) folyamat.
Ha a tesztek eredményét el tudjuk fogadni, akkor következhet az előrejelzés. A modell alapján
elkésztjük az előrebecslést, mivel az idősorelemzés célja ténylegesen ez.
Összefoglalás
A sztochasztikus módszerek a véletlennek jelentős hatást tulajdonítanak, ez a modellezésben
fontos szerepet játszik. Az idősorokra vonatkozó legárnyaltabb, legösszetettebb elemzés a
Box és Jenkins által kidolgozott ARIMA modellekkel lehetséges. Az ARIMA modellek
alkalmazása idősorelemzésre, prognosztizálásra és ellenőrzésre az idősorelemzés Box-Jenkins
módszertanaként lett ismert. A szochasztikus idősori modellek integrált autoregresszív és
mozgóátlag (rövidítve ARIMA) modellcsaládjának elnevezésében, az AR az autoregresszív,
az MA a mozgóátlag jelzőre, az I betű (Integrated) pedig az összegzésre utal. Az
autoregresszív (AR) modell, az idősor jelenlegi értékét, saját előző értékeinek függvényében
fejezi ki, természetesen, mint sztochasztikus modell, kiegészülve a véletlen ingadozást
reprezentáló változóval. Az autoregresszió a regresszió olyan formája, melyben az
eredményváltozó más magyarázó változók helyett saját különböző késleltetésű múltbeli
értékeihez kapcsolódik. A mozgóátlag (MA) modell az idősor jelenlegi értékét, a jelenlegi és
a múltbeli véletlen változók függvényében fejezi ki. Az MA azt jelenti, hogy az idősor értékét
a t időpontban befolyásolja a jelenlegi hibatag és a múltbeli hibatagok súlyozott
kombinációja. A vegyes (ARMA) modell az idősor jelenlegi értékét, saját előző értékeinek, és
a jelenlegi, illetve a múltbeli véletlen változók függvényében fejezi ki. Az ARIMA
modellezés kiindulópontja annak megállapítása, hogy a vizsgálni kívánt idősorunk
stacionárius-e, illetve, ha nem, akkor az, hogy alkalmas transzformációval stacionáriussá
tehető-e. A következő kérdés annak megválaszolása, hogy milyen típusú ARMA modell
illesztésével próbálkozzunk, illetve, milyen legyen az autoregresszivitás (p) és/vagy, a
mozgóátlagolás (q) rendje. Erre a kérdésre a választ a tapasztalati, vagy a transzformált idősor
ACF és PACF értékei (autokorrelációs- és parciális autokorrelációs együtthatók) alapján
adjuk meg. A választott modell paraméterbecslése után a modell ellenőrzése következik.
Ezután döntünk arról, hogy felhasználható-e az illesztett modell elemzésre, előrejelzésre vagy
más modell választásával kell próbálkoznunk.
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

Mit nevezünk autoregresszív folyamatnak?
Mi a mozgóátlag folyamat?
Mikor nevezünk egy idősort integráltnak?
Mikor nevezünk egy idősort stacionáriusnak?
Mi a parciális autokorrelációs függvény?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
2.
3.

Milyen lépései vannak az ARMA folyamatot leíró idősorok elemzésének?
Hogyan azonosítjuk be az ARIMA modellt?
Hogyan becsüljük meg az ARIMA modell együtthatóit?
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4.
Milyen tesztekkel és hogyan vizgáljuk, hogy a becsült ARIMA-modell
mennyire illeszkedik az idősorra?
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12 Az előrejelzés módszerei
Equation Chapter 12 Section 1
12.1 Ex post és ex ante előrejelzések
Az ökonometriai modellek egyik legfontosabb oka a gazdasági változók előrejelzése. Az
idősoros előrejelzés általában arra épít, hogy egy változó értékét saját múltbeli értékéből
próbálja megbecsülni és előre jelezni. Az ökonometriai előrejelzés egy vagy több
eredményváltozó és néhány magyarázóváltozó közötti összefüggés alapján regressziós
modellt szerkeszt. Megállapíthatjuk, hogy az idősorelemzés legérdekesebb eleme az
előrejelzés (forecast). Ennek két formája van az egyik az „ex post” (hátratekintő becslés),
amelynél a megfigyelési időszakra becslünk, ahol tényleges idősoros megfigyeléseink
léteznek. A másik az „ex ante” (időben előretekintő becslés), amikor a megfigyelési
időszakon kívülre becslünk.
Az előrejelzés elvi alapja az, hogy a vizsgált jelenség természetének ismeretében valami
törvényszerűséget keresünk, ami szerint a jelenség alakul, és ezt változatlannak feltételezzük a
megfigyelési időszakon kívülre is (Gujarati Damodar, 2003). Az előrejelzések készítésekor
mindig lényeges szem előtt tartani azt, hogy nem (csak) formai szabályszerűségeket (pl. trend
alakját) akarunk előrevetíteni, hanem az ezek mögött meghúzódó tényleges
szabályszerűségeket.
12.2 Az előrejelzés idősoros módszerei:
12.2.1 Szakértői módszerek
nem használnak fel modellt, hanem a vizsgált jelenség, az arra ható tényezők és
összefüggések ismeretében adnak becslést a jövőbeni értékekre. A szakértői előrejelzést
gyakran alkalmazzák együtt a grafikus előrejelző módszerrel.
12.2.2 Trend-extrapoláció
az analitikus trendfüggvénybe t=n+1, n+2, …-t helyettesítve tetszőleges időtávra
megkaphatjuk a trend értékeit (előre jelzett értékeket). Ha a tendencia nem érvényesül tovább
ez az eljárás félrevezető is lehet.
12.2.3 Simító eljárások
azok, amelyek nem használnak fel a simításhoz folyó időszaki vagy jövőbeli értékeket.
A legegyszerűbb modell:
[12-1]
yt   yt 1   t
A mindenkori állapot az előző időszakban mért állapot konstans-szorosa, amit egy
véletlen változó módosít.
12.2.4 Komplex idősoros modellek
Az eddigi módszerek kombinációja, amikor is pl. a különböző típusú trendfüggvények
kombinálása, a szakértői és a modellből kapott előrejelzések kombinálása (általában súlyozott
átlagolást jelent) történik meg.
Meg kell állapítani, hogy az előrejelzések mindig bizonytalanok. Ennek a bizonytalanságnak
az okai lehetnek:
 Hibás vagy nem pontos az alkalmazott módszer
 A módszer jó, de változások következtek be a körülményekben, így a vizsgált jelenség
a jövőben másképp fog alakulni
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 Az előrejelzés, mint becslés tartalmaz statisztikai jellegű hibát – az előrejelzések
mindig közelítő értékek
Ezt a bizonytalanságot azért kell mérni, mivel ez is egy információ a döntéshozónak, és ha
több előrejelzési technikát szeretnénk összehasonlítani, akkor ezeket ismerni kell.
A fontosabb mutatók:
MSE (Mean Squared Error – átlagos négyzetes hiba):
n

MSE 

  ŷ

 yt 

t

t 1

2

[12-2]
nk
ahol ŷt az eredményváltozó becsült (előrejelzett), yt pedig a tényleges értéket jelenti, k a
becsléshez felhasznált paraméterek száma, n a megfigyelések számát jelöli.
RMSE (Root Mean Squared Error): a MSE négyzetgyökét kell venni.
n

RMSE 

  ŷ
t 1

t

 yt 

2

[12-3]

nk

APE (Absolute Percentage Error – abszolút százalékos hiba):
y  ˆyt
APEt  100  t
yt

[12-4]

Ezt a mutatót minden egyes t értékre külön kell kiszámítani, ezért csak az egyes becslések
százalékos hibáját adja meg (Ramanathan, 2003).
MAPE (Mean Absolute Percentage Error – átlagos százalékos abszolút hiba):
n

MAPE 

 APE

t

t 1

n

[12-5]

Az APE átlagolásával számítjuk ki.
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a mutató számok nem számolnak az idősor jellegével,
azzal, hogy az idősorok értékeinek sorrendje is lényeges, hiszen tendenciát mutatnak.
Ezért használhatjuk a korreláció mutatóját a tényleges és a becsült értékek közötti kapcsolat
vizsgálatban:
KORR  r( yt , ˆyt )

[12-6]

Az ismertetett mutatókat valójában csak utólag lehetne kiszámítani, de ekkor már értelmüket
vesztik. Ezért a gyakorlatban a megfigyeléseket két részre osztják (ábra):
Az első rész adatait becslésre használják fel (ez a nagyobb rész): nb
A másik rész adatait pedig ellenőrzésre használják fel (az utolsó néhány megfigyelés) ne
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12. 1. ábra: A keresztellenőrzés (cross validation) sémája
Forrás: Saját szerkesztés

Mindig próbáljuk meg szakmai elemzéssel, ellenőrzéssel kiegészíteni a formális modelleket.
Homogenizálni kell az idősort (a bekövetkezett tartalmi és módszertani változásokat át kell
vezetni az idősoron).
Gyakran felmerülő probléma, hogy mennyi megfigyelésre van szükség a megfelelő
előrejelzés elkészítéséhez (Hunyadi – Vita, 2010). Ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani,
hogy elegendően hosszú idősort kell összeállítani annak megfelelően, hogy milyen időtávra
szeretnénk előrejelzéseket tenni. De az előrejelzés nem lehet nagyon hosszú, mivel az idő
változásával teljesen más befolyásoló hatások jelentkezhetnek, amelyek az előrejelzést
bizonytalanná tehetik. Néhány lehetőséget felsorolunk a következőkben:
 Ha homogén az idősor, akkor a megfigyelt adatok számának kb. 1/3-a lehet az
előrejelzett értéksor.
 Ha az előző kritérium nem áll fenn akkor kb. a rendelkezésünkre álló megfigyelések
elemszámának az 1/10-e vagy esetleg az elemszám négyzetgyöke.
[12-7]
n pr  nb / 3

Összefoglalás
Az ökonometriai modellek egyik legfontosabb oka a gazdasági változók előrejelzése. Az
idősoros előrejelzés általában arra épít, hogy egy változó értékét saját múltbeli értékéből
próbálja megbecsülni és előre jelezni. Az ökonometriai előrejelzés egy vagy több
eredményváltozó és néhány magyarázóváltozó közötti összefüggés alapján regressziós
modellt szerkeszt. Az előrejelzésnek két formája van az egyik az „ex post” (hátratekintő
becslés), amelynél a megfigyelési időszakra becslünk, ahol tényleges idősoros
megfigyeléseink léteznek. A másik az „ex ante” (időben előretekintő becslés), amikor a
megfigyelési időszakon kívülre becslünk.
Az előrejelzésnél számos módszert alkalmazhatunk pl. a szakértői módszerek, amelyek nem
használnak modellt; a trend-extrapoláció az analitikus trendfüggvényt használ fel; a simító
eljárások, ahol a mindenkori állapot az előző időszakban mért állapot konstans-szorosa, amit
egy véletlen változó módosít; a komplex idősoros modellek, amely a módszerek
kombinációját jelenti.
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Az előrejelzés bizonytalanságát több féle mutatóval is mérhetjük pl. MSE (Mean Squared
Error), RMSE (Root Mean Squared Error), APE (Absolute Percentage Error), MAPE (Mean
Absolute Percentage Error) és a Korreláció (Correlation).
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

Mit nevezünk ex-post becslésnek?
Mit jelent az ex-ante becslés?
Milyen módszereket alkalmazhatunk előrebecslésre idősorok esetén?
Hogyan alkalmazhatók a simító eljárások?
Hogyan mérhető az előrejelzés pontossága?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
Mennyi megfigyelésre van szükség ahhoz, hogy egy mezőgazdasági adatokat
tartalmazó idősort elemezni lehessen?
2.
Mi alapján határozná meg azt, hogy az ex-post és ex-ante becslést hogyan
alkalmazza?
3.
Hogyan választaná ki mezőgazdasági adatok esetében az előrejelzés idősoros
módszerei közül a megfelelőt?
4.
Milyen okai lehetnek annak, hogy az előrejelzések mindig bizonytalanok?
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13 Reziduális autokorreláció, ARCH modell
Equation Chapter 13 Section 1
13.1 Az autokorreláció és tesztelése
Az autokorreláció egy szokásos (lineáris) korreláció, csak éppen nem különböző, hanem
azonos változók, máskor vagy máshol megfigyelt értékei között (Hunyadi – Vita, 2002). Az
autokorreláció leggyakoribb előfordulása az idősorokban figyelhető meg, ahol egy változó
saját késleltetett értékeivel vett összefüggéseit méri. Ebben az esetben az adatok sorrendje
kötött. A keresztmetszeti adatok sorrendje változtatható, ekkor a homoszkedaszticitást
szoktuk vizsgálni (Kehl — Sipos, 2010). Ha keresztmetszeti adatoknál fordul elő, hogy a
szomszédos hibatagok korrelálnak egymással, akkor azt térbeli korrelációnak nevezik. Az
autokorreláció vizsgálatánál az ökonometriai szakirodalomban ettől eltekintenek, kizárólag az
idősorok hibatagjainak vizsgálata tartozik e témakörbe (Gujarati, 2003). A maradékváltozó
(reziduális változó) vizsgálatánál tehát lényeges kérdés, hogy idősoros vagy keresztmetszeti
adatokkal dolgozunk-e. Idősoros adatbázis esetén az autokorrelációt, míg keresztmetszeti
adatoknál a homoszkedaszticitást teszteljük. Az autokorreláció hiánya azt jelenti, hogy a
vizsgált változó időbeli alakulása nem magyarázható saját korábbi értékeivel – időbeli
függetlenség. Mielőtt az idősoros adatokra készített modellt felhasználnánk becslésre, meg
kell határoznunk, hogy milyen erős kapcsolat érvényesül a tényadatok és a modell által
becsült adatok eltéréseként adódó reziduumok elemei között, azaz milyen erős a reziduális
autokorreláció.
Ha egy tőzsdeindex az előző kereskedési naphoz képest erősödött (+) vagy gyengült (-) és ha
a változatlanságot kizárjuk, akkor egy két jelből álló sorozattal írhatjuk fel:
+++ – – – – ++++ – + – + – – +
Az elsőrendű korreláció kérdése, hogy a jelek elrendeződéséből tudunk-e következtetni a
következő napi változás irányára?
Ha a sorozatunk a következő:
++++++++ – – – – – – – – – – – –
A szabály az, hogy a következő nap is ugyanolyan változás várható, mint az előző napon. Ezt
a megfigyelések csak egyetlen egy esetben cáfolták. Erős elsőrendű pozitív autokorreláció
van az idősorban (az idősor mindenkori értékéből jó hatásfokkal tudunk következtetni a
következő értékre).
Ha a sorozatunk a következő:
+–+–+–+–+–+–+–+–+–
Az elsőrendű (egy időszakra vonatkozó) következtetés itt is lehetséges. A következő nap
éppen ellentétes irányú változásra lehet számítani. Erős elsőrendű negatív autokorreláció van
az idősorban (az idősor mindenkori értékéből jó hatásfokkal tudunk következtetni a következő
értékre). Ha két, három stb. időszakra akarunk következtetni az idősor valamely értékéből
akkor másod-, harmadrendű stb. autokorrelációt keresünk. Ez bonyolultabb, mint az elsőrendű
vizsgálata. A már tárgyalt ARIMA idősormodellek az autokorrelációból építkeznek, míg a
regressziónál a maradékváltozó nem tartalmazhat autokorrelációt. Ha tartalmaz
autokorrelációt a varianciabecslés, az intervallumbecslések és a tesztek torzítottá válnak.
13.1.1 Az elsőrendű autokorreláció tesztje
A Durbin-Watson-próba az elsőrendű autokorreláció tesztelésére alkalmas. A regressziós
maradékokra épít és a maradékok sorrendje kötött (idősorok).
A t-edik megfigyelésre vonatkozó egyenlet a következő:
[13-1]
yt  0  1 xt   t
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A maradékváltozó elsőrendű autokorrelációjának felírása:
[13-2]
 t   t 1  t
Azt feltételezzük, hogy a maradékváltozó t-edik időpontbeli értéke (εt) a lineáris regressziós
egyenletben saját késleltetett értéke és egy jó tulajdonságú (0 várható értékű,
homoszkedasztikus, autokorrelálatlan, normális eloszlású) véletlen változó (ηt) segítségével
írható fel. Ez az elsőrendű autoregresszív egyenlet. Ha a ρ elsőrendű autokorrelációs
együttható 0, nincs elsőrendű autokorreláció.
A Durbin-Watson-teszt nullhipotézise és ellenhipotézise a következő:
H0 :   0 és H1 :   0
Ez alapján felírható lenne a
n
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e e

t t 1

t 2
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[13-3]

Minthogy a modell az elméleti regressziós modellnek csak egy lehetséges közelítése, így
szükséges a tapasztalati reziduális autokorreláció szignifikanciájának ellenőrzése. Az
ellenőrzés általánosan elterjedt módszere a Durbin-Watson próba alkalmazása. De nem
közvetlenül a ρ-t hanem annak egy transzformáltját teszteljük.
Definiáljuk a regressziós maradékokból a
n
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( e  e
t 2
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e
t 2

2
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[13-4]

ún. Durbin-Watson-statisztikát. A számláló alapján, nagy minták esetén jól leírható a
̂ függvényében, hiszen:
[13-5]
d  2( 1  ˆ )
Ennek eloszlása – nem standard – a d=2 pontra szimmetrikus és (0, 4) intervallumban vehet
fel értékeket (ábra). Az eloszlás általánosságban (x konkrét ismerete nélkül) nem határozható
meg, de kvantiliseinek alsó és felső közelítő értékei (dL és dU) táblázatosan megadhatók.
- Ha a próbafüggvény (d) empirikus értéke a 0 – dL tartományba esik, a döntés az, hogy
a maradékváltozó szignifikáns mértékű pozitív autokorrelációt tartalmaz.
- Ha a próbafüggvény empirikus értéke a dL – dU tartományba esik, e próba alapján nem
tudunk dönteni, ezt a tartományt semleges zónának nevezzük.
- Ha a próbafüggvény empirikus értéke a dU – (4 - dU) tartományba esik, a
nullhipotézist, azaz a maradékváltozó elsőrendű autokorrelációtól való mentességét nem
tudjuk elutasítani. Ennek a tartománynak a közepe 2.
- Ha a próbafüggvény empirikus értéke a (4 - dU) – (4 - dL) tartományba esik, ismét
semleges zónában vagyunk és nem tudunk dönteni.
- Ha a próbafüggvény empirikus értéke a (4 - dL) – 4 tartományba esik, döntésünk
szignifikáns negatív autokorreláció (Hunyadi – Vita, 2002).
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13. 1. ábra: A Durbin – Watson – teszt döntési szabálya
Forrás: Hunyadi – Vita, 2002

13. 1. táblázat: A próbafüggvény elfogadása és elutasítása

Forrás: Hunyadi – Vita, 2002

A próba alkalmazásával kapcsolatban két dologra hívjuk fel a figyelmet. Az egyik az, hogy ez
a teszt a pozitív, illetve negatív autokorrelációt mindig az ellenkező oldalon mutatja. A
d  2( 1  ˆ ) alapján a jellemző autokorrelációs értékek (-1, 0, 1) a (4, 2, 0) formában jelennek
meg a Durbin-Watson-tesztben. A másik fontos dolog a semleges zónákra vonatkozik. Ha
próbafüggvényünk értéke ezek valamelyikébe esik, nem tudunk dönteni. Ekkor vagy a
szignifikancia-szintet változtatjuk úgy meg, hogy döntési helyzetbe kerüljünk, vagy más
próbafüggvényhez kell fordulnunk.
Végezetül ki kell emelni, hogy reziduális autokorrelációt okozhatnak a következő esetek:
- ha a modellben nem szerepeltettünk minden lényeges magyarázóváltozót (a reziduum
nagysága nemcsak a véletlentől, hanem a mulasztástól is függ),
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- ha helytelen a modellspecifikáció, a változók között például nem lineáris a kapcsolat,
azonban mégis lineáris regressziós modellt illesztettünk (a helytelenül illesztett modell
reziduumai tendenciát követnek!),
- nem véletlen jellegű mérési hibák (Domán, 2005).
Ha a modell hibatagjai autokorrelációt mutatnak, ez azt jelzi, hogy a modell nem távolított el
minden sémát az adatokból (Kehl — Sipos, 2010). Sok hipotézis ellenőrzés van az
autokorrelációs hibák tesztelésére. A Breusch–Godfrey-féle LM-teszt, a Box – Pierce -, és a
Ljung-Box - teszt ellenőrzi, hogy az autokorrelációk sorozata szignifikánsan különbözik-e
zérusok sorozatától; míg a Durbin - Watson teszt és a Durbin-féle h csak az elsőrendű
autokorrelációkat ellenőrzi a regressziós modell illesztése után (Sugár, 2011).
Az autokorreláció mértékét a reziduális autokorrelációs együtthatóval mérhetjük. A p-ed
rendű (p időegységgel késleltetett) elméleti autokorrelációs együtthatót az egymástól p
időegységnyi távolságra álló maradéktagok korrelációs együtthatójaként becsülhetjük. A
gyakorlatban az elsőrendű autokorrelációs együtthatót (p=1) szoktuk tesztelni, de
szezonalitást mutató adatsorok esetén szükség lehet negyed- vagy tizenketted-rendű
autokorrelációs együtthatók vizsgálatára is.
A gyakorlatban a sűrű megfigyelésű (napi, heti) idősorok esetén gyakori az, hogy a
megfigyelt adatok között igen erős, 1-hez közel álló elsőrendű autokorreláció tapasztalható,
ami a regressziós maradékokban is megjelenhet. Ekkor a KLN becslés komoly hibaforrás
lehet. Ilyenkor a ρ-t célszerű 1-nek tekinteni. Az autoregresszív transzformáció eredménye a
következő:
[13-6]
yt  yt 1  ( xt  xt 1 )1  t
Így eltűnik a β0 és a maradékváltozó lehetővé teszi a KLN becslést. A változók
növekedésükkel (differenciáikkal) lépnek be az egyenletbe, ahol a meredekségi paraméter (β1)
eredeti formájában jelenik meg. Ez az eljárás, amikor a változók szintjei helyett azok
szukcesszív differenciáira építenek regressziós modellt nagyon elterjedt (Hunyadi – Vita,
2002).
Általánosságban elmondhatjuk, hogy az autokorreláció jelenléte mellett készített paraméterés pontbecslések ugyan torzítatlanok maradnak, de nem lesznek hatásosak. Különösen
óvatosan kell kezelni az autokorrelált modellt, ha segítségével előrejelzéseket kívánunk
készíteni. Autokorrelált modellek esetében az együtthatók standard hibái torzítottak, így sem
a standard hibákhoz kapcsolódó próbák, sem az előrejelzésekhez kapcsolódó
konfidenciaintervallumok nem használhatók fel (Kehl — Sipos, 2010).
13.2 Autoregresszív Feltételes Heteroszkedaszticitás (ARCH)
Az ARMA modell nagy problémája, hogy a stacionaritás szükséges hozzá. Ám a gazdasági
élet és különösen a tőzsde idősorainál a véletlen tag szórása nem állandó az időben. A
kutatókat régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy miként modellezhető a pénzügyi eszközök
árának mozgása. A különböző termékek hozamainak vizsgálatakor azt tapasztalták, hogy az
empirikus eloszlás a normális eloszlásnál csúcsosabb (vastag szélű) – azaz jóval gyakrabban
következnek be szélsőséges események, mint ami a normális eloszlásból adódna. Azt is
észrevették, hogy a hozam volatilitása időben tömörül: vannak olyan időszakok, amikor
tartósan viszonylag kicsi volatilitás jellemzi a piacot (az árfolyamok alig változnak); míg
amikor a piac felbolydul (nagy árfolyamváltozások után), jellemzően magasabb volatilitású
periódus következik. Ezt a jelenséget nevezik „volatility clustering”-nek. A volatilitás
tömörülését tükrözi az az észrevétel is, miszerint számos esetben a hozam modellezésekor
kapott reziduumok autokorrelálatlannak bizonyultak, a reziduumok négyzete azonban már
szignifikáns autokorrelációt mutatott. Ez utóbbi megfigyelésre alapozva alkotta meg Robert F.
142

Engle 1982-ben a legelső ARCH (autoregressive conditional heteroskedasticity –
autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitás) modellt, amely képes volt a fenti empirikus
jelenségeket (az autokorrelált reziduumnégyzeteket, az eloszlások csúcsosságát és a volatilitás
tömörülését) egyszerre reprodukálni (Petrimán – Tulassay, 2005). Ezért a 2003. évi Nobel-díj
kitüntetettjei között volt Robert F. Engle, aki „a gazdasági idősorok időben változó
volatilitását (ARCH) vizsgáló módszerekért” kapott ilyem magas elismerést. Kutatásaiban az
idősorelemzésre koncentrált, s ennek keretében különös figyelmet fordított a kointegráció
tesztelési és becslési eljárásának kifejlesztésére. Később érdeklődése a pénzügyi elemzések
felé fordult, főleg a kockázat és a hozam közötti átváltás modellezésével foglalkozott.
Idősorelemzéssel kapcsolatos eredményei megreformálták az ökonometriai kutatást. Az
ARCH- (auto-regresszív feltételes heteroszkedaszticitású) modell, melynek megalkotásáért a
díjat kapta, abból indul ki, hogy a sztochasztikus idősormodellekben gyakran nem valós
feltételezés az időben állandó variancia. Ezért a modellt rugalmasabbá lehet (és kell) tenni
azáltal, hogy a variancia paraméterére is külön idősormodellt feltételezünk (Polyák, 2006).
Az ökonometriai modellekben a közgazdasági összefüggéseket jellemző bizonytalanságot az
εt hibatag σ2 varianciájával ragadjuk meg. A megfigyelések szerint a hibatagnak ez a
varianciája jelentős hatással van a gazdasági szereplők viselkedésére, így azt érdemes külön
modellezni (Maddala, 2004). Pénzügyi idősoroknál gyakran megfigyelhető, hogy az idősor
változékonysága az idő előrehaladtával csoportosul, azaz a „csendes” és „változékony”
időszakok váltják egymást (clusters of volatility). Például, ha adott napon kicsi volt a
részvényárfolyamok elmozdulása, akkor a következő napon is többnyire csak kismértékben
változnak az árfolyamok, míg ha nagy ugrás következett be az adott napon, akkor ezt
többnyire nagy ugrások követték a következő napokon, bár az ugrás iránya nem jelezhető
előre. Az ilyen jellegű folyamatok vizsgálatára 1982-ben alkotta meg R. F. Engle modelljét,
amelyet autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitásnak (ARCH) nevezett el. Bár Engle
(1982) az infláció modellezését választotta empirikus illusztrációul, azóta az alapmodell
számtalan kiterjesztését és továbbfejlesztését alkalmazzák elsősorban pénzügyi adatokra
(Darvas, 2001).
Az ARCH-modellek a változó varianciáját modellezik. Jellemezze például egy AR(1) a
folyamat várható értéket:
[13-7]
yt  c   yt 1   t .
A hibatagról, εt–ről feltesszük, hogy független és azonos eloszlású (FAE) fehér zaj, azaz
E(εt)= 0, E  t2   2 , E(εt εt-s) = 0, s  0 . Ezen feltételekből könnyen levezethető, hogy ha

 

2
  1 , akkor E  yt    és E  yt k       k , tehát sem a várható érték, sem a második



momentumok nem függenek az időponttól, így  k stacionárius.
Ha a hibatag ARCH(q) folyamatot követ, akkor [13-7] összefüggés helyett az alábbi három
egyenlettel írható le a folyamat:
[13-8]
yt  c   yt 1   t
[13-9]
  h
t

ht  0   

2
1 t 1

 

2
2 t 2

t

t

 ...   

2
q t q

[13-10]

ahol t FAE  0,1 .
Ekkor a hibatag varianciájának feltételes várható értéke:





E  t2 t 1 , t 2 ,..., t q   0  1 t21   2 t22  ...   q t2q

[13-11]
azaz felfoghatjuk a hibatag varianciájának folyamatát úgy is, mintha ez egy AR(q) folyamatot
követne:
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[13-12]

 t2  0  1 t21   2 t22  ...   q t2q  wt ,

ahol wt (FAE) fehér zaj, azaz E(wt)= 0, E  wt2    2 , E(wt wt-s) = 0, s  0 . Az αi





paramétereknek olyannak kell lenniük, hogy E  t2 t 1 , t 2 ,..., t q >0 mindig fennálljon,
amely  0  0 és i  0 esetben teljesül. Ha emellett még [13-12] egy stacionárius folyamatot
követ, akkor meghatározható  t2 (nem feltételes) várható értéke, azaz a hibatag (nem
feltételes) varianciája:
[13-13]
E  t2   0 / 1  1   2  ...   q  .

 

A [13-9] és a [13-10] egyenleteket [13-12]-be helyettesítve adódik, hogy
htt2  ht  wt
azaz
wt  ht 1  t2 

[13-14]
[13-15]

 

Tehát, bár E wt2 konstans, wt feltételes varianciája időben változó.
Értelemszerűen egy ARCH-specifikáció mellett yt stacionárius folyamat, ha   1 , és a
varianciaegyenlet is stacionárius, yt-nek konstans várható értéke és varianciája van, de





feltételes várható értéke – E ytyt 1 , yt 2 ,..., yt q  c   yt 1 – is időben változik, és feltételes
varianciája is időben változik.
A következő ábrán egy ARCH(1) adatsort mutatunk be.
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13. 2. ábra: ARCH(1) adatsor
Forrás: Saját szerkesztés

Egy standard regressziós egyenletben a hibatagról, εt-ről többnyire feltesszük, hogy normális
eloszlású. Az ARCH-modelleknél is kézenfekvő feltevés, hogy t standard normális
eloszlású. Pénzügyi adatoknál azonban olyan empirikus megfigyelés adódott eredményül,
hogy az eloszlások szélei vastagabbak, mint amilyet a normális eloszlás eredményezne (fat
tails), azaz a nagy változások (bármely irányba) relatíve gyakran alakulnak ki. Ezért a
standard normális eloszlás helyett sokszor a t-eloszlást feltételezik t -re (Darvas, 2001).
Az ARCH(q) modellt számtalan irányba fejlesztették tovább. Az egyik leggyakrabban
használt modell az ún. általánosított ARCH-modell, azaz a GARCH-modell (Generalized
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ARCH), amely Bollerslev (1986) munkájához fűződik. Engel módszere alkalmas a
változékonyság előrejelzésére, kitűnő eszköz a pénzügyi termékek árainak értékeléséhez, az
ARCH-modell és továbbfejlesztései pedig az árfolyamok volatilitásának előrejelzésére. A
módszer forradalmasította a pénzügyi adatok vizsgálatát, gyakorlati alkalmazása pedig
egyebek között a bázeli szabályoknak nevezett nemzetközi egyezmény megkötéséhez
vezetett, mely javasolja az Engle által bevezetett kockázati érték használatát a bankok
tőkekövetelményeinek meghatározásánál (Polyák, 2006).
A lehetséges specifikációk közül a GARCH(1,1) modell számos idősorra jó illeszkedést
mutatott. A GARCH(1,1) modellnél a [13-10] egyenlet az alábbira módosul:
[13-16]
ht  0  1 t21  1ht 1
Egy GARCH(1,1) modell k periódusú előrejelzése a következő képlet iterálásával számítható:
[13-17]
ht  kt  ˆ 0  ˆ 1  ˆ1 ht  k 1t ,





ahol értelemszerűen
ht 1t  hˆt 1  ˆ 0  ˆ 1ˆ t2  hˆt .

[13-18]

Az ARCH-modell további változatairól részletes áttekintés ad Bollerslev et al. (1992)
munkája. A számtalan modellváltozat indokolja, miért beszélünk általában „ARCH
modellek”-ről.
Az alábbiakban felsorolunk néhány típust (Polgárné, 2011):
AARCH (Augmented ARCH )
· APARCH (Asymmetric Power ARCH )
· CGARCH (Component GARCH )
· EGARCH (Exponential GARCH )
· FIEGARCH (Fractionally Integrated EGARCH )
· FIGARCH ( Fractionally Integrated GARCH )
· GARCH (Generalized ARCH )
· GARCH - M (GARCH in Mean)
· GED -GARCH (Generalized Error Distribution GARCH )
GJR -GARCH (Glosten, Jaggannathan, Runkle GARCH )
· IGARCH (Integrated GARCH )
· LARCH (Linear ARCH )
· MARCH (Modified ARCH vagy Multiplicative ARCH )
MEGARCH (Matrix EGARCH )
· NARCH (Nonlinear ARCH )
· NGARCH ( Nonlinear GARCH )
· NAGARCH ( Nonlinear AsymmetricGARCH )
· OGARCH (Orthogonal GARCH )
SPARCH (SemiParametric ARCH )
· SQGARCH (SQuare-Root GARCH )
· SWARCH (regime SWitching ARCH )
· STARCH (Structural ARCH )
· TARCH (Threshold ARCH )
13.3 Az ARCH modellek becslése
Az ARCH modellek építésének első lépése, hogy eldöntjük, mennyi késleltetést veszünk
figyelembe a feltételes variancia felírásánál. Ehhez nyújt segítséget Engle ARCH LM-tesztje:
azt vizsgáljuk, hogy a [13-12]-os modellben van-e ARCH hatás a q-adik tagig, azaz becsüljük
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a  t2   0  1 t21   2 t22  ...   q t2q  wt egyenlet együtthatóit. A tesztstatisztika a becslés
során kapott mintaelemszám és a determinációs együttható szorzata (T·R2), ami nagy mintákra
q szabadságfokú khinégyzet-eloszlást követ. A teszt nullhipotézise, hogy a q-adik
késleltetésig nincs ARCH hatás.
A késleltetés meghatározása után maximum likelihood módszerrel becsülhetjük a modell
paramétereit. Ehhez valamilyen feltételezéssel kell élnünk az t eloszlására vonatkozóan.
Gyakori feltevés, hogy t normális eloszlású – ez alapján fel tudjuk írni a maximalizálandó
likelihood-függvényt. A függvényt (vagy annak logaritmusát) a várhatóérték-egyenlet
paraméterei (θt) és a variancia-egyenlet együtthatói (αi) szerint maximalizálva megkapjuk az
ARCH modell ökonometriai becslését. Az ARCH modellek annyira elterjedtek a
gyakorlatban, hogy a becslési eljárás a legtöbb ökonometriai idősorelemzéshez tervezett
szoftverben megtalálható.
Összefoglalás
Az autokorreláció leggyakoribb előfordulása az idősorokban figyelhető meg, ahol egy változó
saját késleltetett értékeivel vett összefüggéseit méri. Az autokorreláció hiánya azt jelenti, hogy
a vizsgált változó időbeli alakulása nem magyarázható saját korábbi értékeivel – időbeli
függetlenség. Mielőtt az idősoros adatokra készített modellt felhasználnánk becslésre, meg
kell határoznunk, hogy milyen erős kapcsolat érvényesül a tényadatok és a modell által
becsült adatok eltéréseként adódó reziduumok elemei között, azaz milyen erős a reziduális
autokorreláció. A Durbin-Watson-próba az elsőrendű autokorreláció tesztelésére alkalmas. A
teszt a pozitív, illetve negatív autokorrelációt mindig az ellenkező oldalon mutatja. Ha
próbafüggvényünk értéke a semleges zónák valamelyikébe esik, nem tudunk dönteni. Ekkor
vagy a szignifikancia-szintet változtatjuk úgy meg, hogy döntési helyzetbe kerüljünk, vagy
más próbafüggvényhez kell fordulnunk. Az autokorreláció mértékét a reziduális
autokorrelációs együtthatóval mérhetjük. A p-ed rendű (p időegységgel késleltetett) elméleti
autokorrelációs együtthatót az egymástól p időegységnyi távolságra álló maradéktagok
korrelációs együtthatójaként becsülhetjük. A gyakorlatban az elsőrendű autokorrelációs
együtthatót (p=1) szoktuk tesztelni, de szezonalitást mutató adatsorok esetén szükség lehet
negyed- vagy tizenketted-rendű autokorrelációs együtthatók vizsgálatára is. A kutatók
észrevették azt, hogy a hozam volatilitása időben tömörül: vannak olyan időszakok, amikor
tartósan viszonylag kicsi volatilitás jellemzi a piacot (az árfolyamok alig változnak); míg
amikor a piac felbolydul (nagy árfolyamváltozások után), jellemzően magasabb volatilitású
periódus következik. Számos esetben a hozam modellezésekor kapott reziduumok
autokorrelálatlannak bizonyultak, a reziduumok négyzete azonban már szignifikáns
autokorrelációt mutatott. Erre a megfigyelésre alapozva alkotta meg Robert F. Engle 1982ben a legelső ARCH (autoregressive conditional heteroskedasticity – autoregresszív feltételes
heteroszkedaszticitás) modellt, amely képes volt a fenti empirikus jelenségeket (az
autokorrelált reziduumnégyzeteket, az eloszlások csúcsosságát és a volatilitás tömörülését)
egyszerre reprodukálni. Az ARCH(q) modellt számtalan irányba fejlesztették tovább. Az
egyik leggyakrabban használt modell az ún. általánosított ARCH-modell, azaz a GARCHmodell (Generalized ARCH), amely Bollerslev (1986) munkájához fűződik.
Ellenőrző kérdések
1.
2.

Mit jelent az autokorreláció hiánya?
Mi a reziduális autokorreláció?
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3.
4.
5.

Hogyan végezhető el a Durbin-Watson-próba?
Mi a heteroszkedaszcitás?
Mit értünk az ARCH modell kifejezés alatt?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
Mikor nincs autokorreláció egy mezőgazdasági adatsorban?
2.
A mezőgazdasági gyakorlatban mi okozhat reziduális autokorrelációt?
3.
Mit tehetünk, ha a Durbin-Watson-teszt próbafüggvényértéke a semleges
zónába esik?
4.
Miért okozhat problémát az adatokba lévő heteroszkedaszcitás és hogyan lehet
ezt figyelembe venni a modellezés során?
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14 Dinamikus, elosztott késleltetésű modellek. Kointegráció,
hibakorrekció.
Equation Chapter 14 Section 1
14.1 Az osztott késleltetésű modellek
Az életben és így a mezőgazdaságban is a különböző döntések, változások hatása nem mindig
azonnal érezhető, általában egy kis időnek el kell telnie ahhoz, hogy ténylegesen
bekövetkezzen a változás (pl. eltér a vetés ideje a betakarítás idejétől, a termelő úgy dönt,
hogy korszerűsíti az istállót, más beszállítóval fog dolgozni, lecseréli a tenyészállományt, új
beruházást létesít, bővíti a termelését vagy növekvő alapanyagárak esetén extenzifikál, esetleg
csökkenti a kibocsátását). Azaz a jelenlegi kibocsátást befolyásolhatják az előző időszakok
termelési szintjei is.
A késleltetés okai (az akció és a reakció időben szétválik):
1. A felismerési késés. A megfigyelés, regisztrálás, összegzés, feldolgozás időt igényel. (pl.
tartós fogyasztási cikkeket ritkábban vásárolunk)
2. Döntési késés. Időre van szükség a döntések meghozatalára és végrehajtására.
3. A technológiai késés (oka a gyártási idő).
4. A folyamatok tehetetlenségéből adódó késés.
5. Spekulációs késés, amikor pl. az eladók a gabona áremelkedésére számítanak, és ezért
készleteket halmoznak fel.
6. Egyéb okok, pl. szervezeti késleltetés, a bürokrácia tehetetlensége és lassúsága (Kehl –
Sipos, 2011).
Ilyen gazdasági problémák vizsgálata esetén egy dinamikus modellre van szükség, amely
képes figyelembe venni az elmúlt időszakok hatásait is. A dinamikus modellek lehetővé
teszik azt, hogy késleltetett függőváltozót is alkalmazhatunk magyarázó változóként.
Tipikus példa lehet az időbeli késleltetésre a mezőgazdasági termelő és feldolgozó cégek
marketingre költött kiadásainak a hatása az adott cég árbevételére, mivel ilyen esetekben
megfigyelhető az időbeli eltolódás a konkrét költségek nagysága és a későbbi árbevétel
alakulása között.
Ezt az ökonometriában megfogalmazhatjuk úgy, hogy a függő változó a
magyarázóváltozónak nem csak a jelenlegi, hanem a múltbeli értékeitől is függ. Ennek a
legegyszerűbb modellje az úgynevezett (el)osztott késleltetésű modell, amelyben ezek az
időbeli (dinamikus) hatások is megjelennek és ezek a hatások eloszlanak az időben. Ez az
egyenlet a következő formában fogalmazható meg:
[14-1]
Yt    0 X t  1 X t 1  ...  q X t q  et
A β együtthatók jelölésénél az alsó index azt az időszakot mutatja, amennyivel a magyarázó
változót késleltettük, így azt vizsgáljuk, hogy a korábbi időszak értéke mekkora hatással van a
függőváltozóra.
Az egyenletben szereplő jelölések:
Yt eredményváltozó a t. időpontban,
Xt magyarázó változó a t. időpontban,
q a késleltetés mértéke egyszerű késleltetés esetén,
et hibatényező,
α, βq regressziós együtthatók, paraméterek.
Mint általában az idősoros modelleknél, ebben az esetben is ismernünk kell azt, hogy a
modellben használt változók stacionáriusak-e. Ha ennek a feltételnek eleget tesznek, akkor a
148

legkisebb négyzetes becslés (OLS) megbízható eredményt ad és a többváltozós regresszió
elemzésnél megismert statisztikai eljárások (konfidenciaintervallum vizsgálat, szignifikancia
tesztek) is alkalmazhatók.
Ha eltekintünk attól, hogy a magyarázóváltozónak eltérő időpontokban mért értekei vannak
felsorolva az egyenletben, akkor formailag egy többváltozós regresszió egyenletét írtuk fel
(Koop, 2008). Igaz, hogy a magyarázó változók értékei nem függetlenek egymástól (pedig a
többváltozós regressziónál a multikollinearitást mindenképpen el akarjuk kerülni). A
magyarázó változókat késleltetett változóknak nevezik, a q pedig a késleltetés hossza. A β0
együttható az Xt-hez tartozó súly és ez egyben Yt /  X t is: Xt egy egységgel történő
növekedése esetén Yt átlagos növekedését mutatja. A β0 együtthatót egyidejű multiplikátornak
hívjuk, mivel ez azonos időszakra mutatja X marginális hatását Y-ra. A i  Yt /  X t i az Yi
átlagos növekedése Xt-i egységnyi változásának hatására, vagyis X egy t előtt i periódussal
bekövetkezett egységnyi növekedésének hatása a folyó időszaki eredményváltozóra. Másként
megfogalmazva ez Y átlagos növekedése i periódussal azután, hogy X egy egységgel nőtt. A
βi–t i-ed rendű késleltetett multiplikátornak nevezzük (Ramanathan, 2003).
Ha a gazdaság nyugalmi állapotban van, azaz feltételezhetjük a hosszú távú egyensúlyi
állapotot, akkor a regressziós paraméterek összegét hosszú távú vagy teljes multiplikátornak
hívják, mivel megmutatja azt, hogy az X változó egységnyi növekedése esetén, az Y
mennyivel változik, a késleltetés időszaka alatt (Gujarati Damodar, 2003). Az így megbecsült
kumulált hatás tehát:
q

dY / dX   i  0  1   2  ...   q  
i 0

[14-2]

A standardizált késleltetett multiplikátor (  i ) megmutatja egy βi regressziós együttható
részesedését a β hosszú távú multiplikátor kumulált hatásából:

i 

i

q

 i



i


[14-3]

i 0

Mivel a paraméterek nehezen becsülhetők, illetve gyakori a multikollinearitás és az
autokorreláció jelensége, ezért kikötéseket (ilyen lehet pl. a súlyok (βt) geometriai sor szerinti
csökkentése) kell tennünk. Ez az alapja az osztott késleltetésű modelleknek.
A késleltetett változókkal nagyon sok esetben találkozunk az ökonometriai elemzéseknél,
ezért az alábbiakban áttekintjük a velük kapcsolatos tudnivalókat.
Először vegyünk egy Y változót, aminek az idősora a t= 1, …., T időszakra vonatkozik. Ekkor
az egyes megfigyeléseket Yt-vel jelöljük a t= 1, …., T időszakban. Tegyük fel, hogy 20-20
megfigyeléssel rendelkezünk az Y és egy ezt magyarázó X változóról. Azt szeretnénk
megvizsgálni, hogy az X, valamint az egy és két időszakkal késleltetett X, hogyan befolyásolja
az Y-t. Ehhez egy olyan regressziós modellt kell szerkesztenünk, amiben háromszor szerepel
az X változó, de eltérő késleltetéssel. Ez a modell a következőképpen írható fel:
[14-4]
Yt    0 X t  1 X t 1  2 X t 2  et
A táblázatban feltüntettük, hogy milyen értékeket tartalmazna egy adatbázis, amivel
megoldható lenne a modell.
14. 1. táblázat: Az Y-t magyarázó X és a késleltetett változók bemutatása
egy periódussal
két periódussal
Sorok száma
Y változó
X változó
késleltetett
késleltetett
X változó
X változó
1.sor
Y3
X3
X2
X1
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2.sor
3.sor
4.sor
5.sor
6.sor
7.sor
8.sor

Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

Forrás: Saját szerkesztés

Természetesen létrehozhatunk nemcsak egy és két időszakkal késleltetett X változókat, hanem
bármennyi (ésszerűség keretein belül) j időszakkal késleltetett X változót is. Ebben az esetben
az eltérő időszakkal késleltetett X változók úgy tekintendők, mint a többváltozós regressziós
modellben használt egymástól eltérő hatótényezők. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal
is, hogy minden változónak azonos elemszámmal kell rendelkeznie adott modell esetében. Ha
a konkrét példát tekintjük látható, hogy az első sorban a két időszakkal késleltetett magyarázó
változónál van feltüntetve az X1 érték. A többi változónál erre az időszakra vonatkozó
megfigyelés nem szerepel. Az egy időszakkal történt késleltetés oszlopában az 1. sorban az X2
szerepel, míg az X és Y-nál a harmadik időszakra vonatkoznak ennek a sornak az értékei. Ez
azt jelenti, hogy az eredetileg rendelkezésünkre álló 20 Y adatból nem használtuk fel mindet
(20 – 2 = 18 db-ot) a becslés során csak a késleltetések számával csökkentett gyakoriságot.
Ha az X hatótényezőre eredetileg t= 1, …., T megfigyelésünk volt, akkor X-et j időszakkal
késeltetve már csak T – j megfigyelésünk lesz. Mivel a hatótényező csak T – j megfigyelést
tartalmaz, így a többi tényezőnél figyelembevett adat sem lehet több. Az első két megfigyelés
értéke ekkor nem kerül sem az X sem az Y változó értékei közé.
Meg kell említeni azonban, hogy általában az ökonometriai programok – így a GRETL is –
tartalmaznak olyan parancsot, amivel a felhasználó egyszerűen elő tudja állítani ezeket a
késleltetett értékeket.
Általában amikor osztott késleltetésű modelleket használunk, nem tudjuk előre meghatározni,
hogy mennyi késleltetett változót kellene a becslésbe bevonni, ehhez megfelelő statisztikai
eszközökre van szükség, amelyekkel meg tudjuk állapítani a megfelelő késleltetés hosszát. A
módszer a βq = 0 hipotézis vizsgálatát végzi el t-próbák segítségével (Koop, 2008). A
vizsgálat menete a következő lépésekből áll:
- 1 lépés: Válasszuk ki a késleltetés leghosszabb, de még ésszerűnek tűnő mértékét,
qmax-ot!
- 2 lépés: Becsüljük meg a megfelelő osztott késleltetésű modellt:
[14-5]
Yt    0 X t  1 X t 1  ...  q X t q  et
max

-

-

max

Ha a  qmax  0 hipotézis p-értéke kisebb, mint a választott szignifikancia szint, akkor
befejeztük a qmax keresését. Ez lesz a késleltetés maximális hossza. Ha nem akkor
tovább lépünk.
3 lépés: Becsüljük meg a következő osztott késleltetésű modellt:
[14-6]
Yt    0 X t  1 X t 1  ...  qmax 1 X t qmax 1  et
Ha a qmax 1  0 hipotézis p-értéke kisebb, mint a választott szignifikancia szint, akkor
a késleltetés hossza qmax – 1 lesz. Ha nem akkor tovább lépünk.
4 lépés: Becsüljük meg a következő osztott késleltetésű modellt:
[14-7]
Yt    0 X t  1 X t 1  ...  qmax 2 X t qmax 2  et
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Ha a qmax 2  0 hipotézis p-értéke kisebb, mint a választott szignifikancia szint, akkor
a késleltetés hossza qmax – 2 lesz. Ha nem akkor az eddigiek alapján folytassuk a
keresést.
Az ökonometriában alapvetően két fajta modell típus különböztethető meg a késleltetés
szempontjából:
Az első az egyszerű késleltetésű modellek (naiv várakozások modelljei) csoportja, ahol adott
jelenség egy másik jelenség meghatározott idejű késleltetésétől függ csak.
A második csoport az elosztott késleltetésű modellek (adaptív várakozások modelljei),
amelyekben a vizsgált jelenség a másik jelenség több (akár végtelen darabszámú) múltbeli
értékétől is függ, vagyis a hatások eloszlanak az időben (pl. Almon-féle polinom eloszlású
osztott késleltetésű modellek).
Ezeknek a modelleknek a tárgyalása meghaladja a könyvünk kereteit, de a szakirodalomban
megtalálható a különféle modellek részletes leírása (pl. Maddala, 2004).
Az előzőekben azt vizsgáltuk meg, hogy a hatótényező előző időszaki értékei mennyire
befolyásolják az eredményváltozó bizonyos értékeit. Azonban ismerjük azt az összefüggést is,
hogy az eredményváltozó előző időszaki értékei is hathatnak a későbbi időszakokban
megfigyelt értékeire (az autoregressziónak nevezett jelenség). Ezért megtehetjük azt, hogy
mindkét változó késleltetett értékeit is beépítjük a regressziós függvénybe. Ekkor az alábbi
általános alakban írható fel a modell:
[14-8]
Yt     t  1Yt 1  ...   pYt  p  0 X t  1 X t 1  ...  q X t q  et
Ezt a modellt nevezzük általános autoregresszív osztott késleltetésű modellnek
(Autoregressive Distributed Lag, ADL, ARDL). Az X hatótényező, az X-nek q számú
késleltetett értéke, a determinisztikus trend (t) és az Y eredményváltozó p számú késleltetettje
határozza meg az Y függő változót. Ezért az általános jelölése ezeknek a modelleknek az
ADL(p, q). Meg kell jegyezni azonban, hogy az idősorok regressziós vizsgálata előtt minden
változóra célszerű elvégezni az egységgyök tesztet. Ha a stacionaritás fennáll alkalmazható
a legkisebb négyzetek módszerével történő becslés az ilyen típusú modellek esetében. A
megfelelő késleltetés számot a paraméterek szignifikanciája alapján egyszerű meghatározni.
Az eredmények könnyebben értelmezhetők ha ΔY a függő változó. Az átalakított modell a
következő lesz (Koop, 2008):
Yt     t  Yt 1   1Yt 1  ...   p1Yt  p1   X t  1 X t  ...  q  X t q1  et [14-9]
Ezzel a formulával az [14-8] egyenletben gyakran jelentkező multikollinearitást csökkenteni
tudjuk és ebből az egyenletből egyszerűen becsülhető a modell teljes (hosszú távú)
multiplikátora az Xt és az Yt-1 együtthatóiból:
[14-10]





14.2 A kointegráció
A következőkben megvizsgáljuk azt az esetet, amikor a regresszióban szereplő mindkét
váltózónak mégis van egységgyöke. Ilyen esetben a regresszió eredményeit nem szabad
figyelembe venni, mivel azok félrevezetők lehetnek vagy értelmetlenek. Ezt a helyzetet hamis
(spurious) regressziónak nevezik (Granger – Newbold, 1974). A kointegráció során az ilyen
változókat is meg tudjuk vizsgálni. Az eddig modellekben az idősorok saját késleltetett
értékeit használtuk fel. Ugyanakkor elképzelhető, hogy két vagy több idősor között közös
sztochasztikus trend van (Hendry,1986). Ezeket az idősorokat kointegráltnak nevezzük. A
fogalmat Granger és Engle (Granger, 1981) vezette be az ökonometriai gyakorlatba, és ma
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már alapvetőnek tekinthető. A több változó kointegrációs kapcsolatára felírt modellek
elméletileg is megalapozottabb összefüggéseket tudnak megvizsgálni. A véletlen bolyongás
alapján felírt modellek ugyanis önmaguk késleltetett értékeit tartalmazzák magyarázó
változóként, ezért strukturális elemzésre nem alkalmasak.
A kointegráció formális definíciója a következő (Sisak, 2010):
Tegyük fel, hogy xt és yt első fokon integráltak, y; x~I(1). Ha van olyan egy vagy több θ,
melyre yt - θxt 0 fokon integrált I(0), azaz stacionárius, akkor xt és yt idősorokat kointegráltnak
nevezzük. A θ együtthatót kointegrációs együtthatónak nevezzük. Amennyiben tehát az
idősorok kointegráltak, akkor közös vagy másképpen azonos sztochasztikus trenddel
jellemezhetők. Az yt - θxt különbség képzésével ez a közös sztochasztikus trend kiszűrhető. A
kointegráció egyszerű tesztelése az Engle-Granger eljárás segítségével végezhető el.
Amennyiben a kointegrációs hibatagot nem ismerjük, akkor első lépésben meg kell becsülni.
Feltételezve, hogy yt és xt kointegráltak, a következő egyszerű modellt specifikáljuk.
yt = β0 + θxt + εt
[14-11]
Ezután [14-11] reziduális változójának (εt) stacionaritását kiterjesztett Dickey- Fuller teszttel
vizsgáljuk (Mellár – Rappai, 1998), mely determinisztikus trendet nem tartalmaz.
Amennyiben a hibatag stacionárius, akkor az yt és xt kointegráltak.
Amennyiben xt és yt kointegráltak, akkor a két idősor első differenciája vektor autoregresszív
modellként felírható (Kovács, 1989), kiegészítve a hosszútávon érvényesülő egyenlet
hibatagjával: yt-1 - xt-1 , amelyeket hibakorrekciós tagoknak nevezünk. Az ilyen egyenleteket
együtt vektor hibakorrekciós modellnek nevezzük. Az így specifikált modellekben a múlt
összefüggése jelzi előre a differenciák alakulását.
Egy bonyolultabb modell esetén nem feltétlen vezet megfelelő eredményre az Engle-Granger
eljárás. A legelterjedtebb többváltozós kointegrációs teszt Johansen (1992) nevéhez fűződik.
VAR specifikáció használata akkor nem megfelelő, ha a változók között létezik hosszútávú
kapcsolat is. Ebben az esetben a Granger reprezentációs tétel alapján kointegrációs kapcsolat
felírása a helyes. Azonban nem biztos, hogy mindegy VAR-ba bevont változó kointegrált,
ezért meg kell vizsgálni, hogy hány kointegrációs kapcsolattal ragadható meg az adatgeneráló
folyamat.
A kointegráció teszteléséhez a Johansen-féle eljárás két statisztikai tesztet végez el. Az első
teszt az un. trace (nyom) teszt. A nullhipotézis szerint r kointegráló kapcsolat létezik, mellyel
szemben az n kointegráló kapcsolatot feltételező alternatív hipotézis áll (azaz a
vektorfolyamat stacionárius). A második, az ún. maximális sajátérték (eigenvalue) statisztika,
ahol a nullhipotézis szerint r kointegráló kapcsolat van, míg az alternatív hipotézis szerint r+1.
14.3 Granger-féle oksági vizsgálat
Két idősor elemzése során a Granger-féle oksági vizsgálatot érdemes elvégezni, mely a
leggyakrabban alkalmazott kauzalitás tesztelési eljárás. Ennek lépései a következők:
1. lépés: Stacionaritás tesztelése.
2. lépés: Ha az idősor 0-ad rendű integrált, akkor a következő lépés a VAR-modell felállítása,
ha elsőrendű integrált, akkor a kointegráció tesztelése.
3. lépés: A kointegrációs teszt eredményeinek függvényében a VAR-, illetve a VECM-modell
felállítása.
4. lépés: A modell alapján a Granger-féle okság megállapítása.
A továbbiakban az egyes lépések módszertanát mutatjuk be részletesen és a főbb definíciókat.
A Granger-féle oksági vizsgálat abból a feltételezésből indul ki, hogy legyen X változó
Granger értelmében oka Y változónak, de Y ne legyen Granger értelmében oka X-nek
(Granger, 1969):
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p

q

i 1

j 1

Yt    iYt i   j X t  j ut

[14-12]

ahol ut a fehér zaj, p az Y késleltetésének rendje és q az X késleltetésének rendje. A fehér zaj
nem más, mint annak feltételezése, hogy „az eltérésváltozók függetlenek, azonos eloszlásúak,
eloszlásuk nulla várható értékű és közös σ2 varianciájú normális eloszlás” (Ramanathan,
2003). A legtöbb gazdasági döntés hatása időben késleltetve jelentkezik, a gazdasági
szereplőknek általában időbe telik, míg reagálnak. „Mivel az egyensúly csak bizonyos idő
elmúltával áll be, az idősoros adatokat felhasználó ökonometriai modelleket gyakran
késleltetésekkel fogalmazzák meg.” (Ramanathan, 2003) Ez a legtöbb esetben azt jelenti,
hogy a magyarázó változók között nemcsak a változók t. időszaki (tárgyidőszaki) értékeit
találjuk meg, hanem t-1 időszakit is. Az 1. egyenlet esetében nullhipotézisünk, hogy X
Granger értelmében nem oka Y-nak, vagyis βj = 0 (Maddala, 2004). Úgyis mondhatnánk,
hogy X nem Granger-oka Y-nak, ha Y feltételes várható értéke szignifikánsan nem módosul,
ha X változó késleltetettjeit is bevonjuk a magyarázó változók közé. A vizsgálat feltételezi
továbbá, hogy a változók között lineáris kapcsolat van (Chiou-Wei et al., 2008).
A Granger-féle kauzalitás vizsgálatához vezető első lépés a stacionaritás tesztelése, melynek
lényege, hogy egy idősoros változó és a késleltetettje közötti korreláció csak a késleltetés
mértékétől függ, de attól nem, hogy mikor kezdődött az idősor. „A teszt elvégzése
kiemelkedően fontos a kauzalitás vizsgálata szempontjából, hiszen az nagyon érzékeny az
idősorok ezen tulajdonságára” (Soytas et al., 2001). Egy idősor nem stacionárius, ha az átlaga
és szórása folyamatosan változik, vagyis függ az időtől (Wadud et al., 2009, Maddala, 2004).
A legtöbb gazdasági idősor nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, de differenciáltjuk már
igen. „Ha a differenciált idősor stacionárius, akkor azt mondjuk, hogy az eredeti sor elsőrendű
integrált, vagyis I(1).” (Ramanthan, 2003). A stacionaritás tesztelésére a kiterjesztett Dickey–
Fuller próbát alkalmazhatjuk, mely igen széles körben használt egységgyök-teszt
(Sebestyénné, 2012)
p

Yt    Yt 1  i Yt  j  ut
j 1

[14-13]

ahol Yt a gazdasági változó a t időperiódusban, ΔYt-1 = Yt-1 – Yt-2 és ut a hibaváltozó. H0
hipotézisünk, hogy . λ= 0 (vagy ρ = 1), ha visszautasítjuk, akkor mondhatjuk, hogy az idősor
stacionárius. Az eredmények ellenőrzésére elvégezhetjük még a DF–GLS és a Kwiatkowski
féle KPSS-tesztet, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban helyesek-e a következtetéseink.
Adkins szerint mindkét módszer szignifikánsan nagyobb magyarázó erővel bír, mint a
kiterjesztett Dickey–Fuller-próba. „Nem ritka, hogy … olyan esetekben is elutasítja a H0
hipotézist, amikor a kiterjesztett Dickey–Fuller-próba elfogadja azt” (Adkins, 2011). A
stacionaritás vizsgálata után a következő lépés annak megállapítása, hogy a változók
kointegráltak-e. Általánosságban kijelenthető, hogy érdemes mind az Engle–Granger-féle,
mind a Johansen-féle kointegrációs tesztet lefuttatni, azért, hogy minél biztosabban
megállapítható legyen a kointegráció. Ezen tesztekkel vizsgálható, hogy a változók között
létezik-e valamilyen hosszú távú egyensúlyi állapot. „Két kointegrált idősor nem távolodik el
hosszú távon egymástól” (Ramanathan, 2003). Abban az esetben, ha ez igazolható, akkor „a
rövid és hosszú távú a kauzalitás vizsgálatára alkalmazható a vektor hibakorrekciós modell
(VECM)” (Soytas et al., 2001). Ha nem igazolható a kointegráció, akkor vektor
autoregresszív (VAR) modellek és ezen keresztül a hagyományos Granger-féle okozati
vizsgálat alkalmazandó (Chang – Carballo, 2011). Mallick 2009-es publikációjában szintén
azt ajánlja, hogy abban az esetben, ha a változók már alapesetükben is stacionáriusak, akkor a
legjobban alkalmazható megoldás a VAR-modell és a Granger-teszt (Mallick, 2009). A
VECM a VAR-modellek családjába tartozik, annak speciális esete. „Alapelve az, hogy
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általában létezik egy hosszú távú egyensúlyi kapcsolat két integrált gazdasági változó között,
rövid távon azonban előfordulhatnak egyensúlytalansági helyzetek. A hibakorrekciós
mechanizmus hatására az egyik időszakban fennálló egyensúlytalanság egy részét korrigálják
a következő időszakban.” (Ramanathan, 2003). Általános alakja a következő:

 yt  0  1xt   1 xt 1   2 yt 1  ut

[14-14]
ahol: xt és yt gazdasági változó, Δyt = yt - yt-1 és Δxt = xt - xt-1, xt-1 az x változó első rendű
késleltetettje, yt-1 az y változó elsőrendű késleltetettje, ut a hibaváltozó.
A VAR-modellekben a különböző változókat saját múltbeli értékeikkel és a többi változó
múltbeli értékeivel magyarázzák (Ramanthan, 2003). Vizsgálatához az első lépés a megfelelő
késleltetés kiválasztása. Adkins (2010) ajánlása alapján meg kell határozni a késleltetés
maximumát, majd folyamatosan csökkentsük ezt az optimális késleltetési rend eléréséig. A
VAR-modellek több egyenletből állnak, pl. két változó és másodrendű késleltetés esetén az
alábbiak szerint épül fel a modell:
[14-15]
X t  0  1 X t 1   2 X t 2  3Yt 1   4Yt 2
[14-16]
Yt  0  1Yt 1  2Yt 2  3 X t 1  4 X t 2
ahol: Xt és Yt gazdasági változó, Xt-i az X változó késleltetésének rendje, Yt-i az Y változó
késleltetésének rendje.
A VAR-modell lehetővé teszi az egyes változók rövid távú hatásainak bemutatását, mintegy
előrejelzi a Granger-féle kauzalitás eredményét, illetve megerősíti azt (Mutascu et al., 2011).
A modell jó iránymutatást ad a kapcsolat irányára, tartalmazza a Granger-féle vizsgálati
eredményeket.
Összefoglalás
A gazdasági élet vizsgálata során megfigyelhetjük azt, hogy a függő változó a
magyarázóváltozónak nem csak a jelenlegi, hanem a múltbeli értékeitől is függ. Ennek a
legegyszerűbb modellje az úgynevezett (el)osztott késleltetésű modell, amelyben ezek az
időbeli (dinamikus) hatások is megjelennek és ezek a hatások eloszlanak az időben. Az
elemzés kezdetén ismernünk kell azt, hogy a modellben használt változók stacionáriusak-e.
Ha ennek a feltételnek eleget tesznek, akkor a legkisebb négyzetes becslés (OLS) megbízható
eredményt ad és a többváltozós regresszió elemzésnél megismert statisztikai eljárások
(konfidenciaintervallum vizsgálat, szignifikancia tesztek) is alkalmazhatók. Ha a gazdaság
nyugalmi állapotban van, azaz feltételezhetjük a hosszú távú egyensúlyi állapotot, akkor a
regressziós paraméterek összegét hosszú távú vagy teljes multiplikátornak hívják, mivel
megmutatja azt, hogy az X változó egységnyi növekedése esetén, az Y mennyivel változik, a
késleltetés időszaka alatt. Általában amikor osztott késleltetésű modelleket használunk, nem
tudjuk előre meghatározni, hogy mennyi késleltetett változót kellene a becslésbe bevonni,
ehhez megfelelő statisztikai eszközökre van szükség, amelyekkel meg tudjuk állapítani a
megfelelő késleltetés hosszát. A módszer a βq = 0 hipotézis vizsgálatát végzi el t-próbák
segítségével. Az ökonometriában alapvetően két fajta modell típus különböztethető meg a
késleltetés szempontjából: Az első az egyszerű késleltetésű modellek (naiv várakozások
modelljei) csoportja, ahol adott jelenség egy másik jelenség meghatározott idejű
késleltetésétől függ csak. A második csoport az elosztott késleltetésű modellek (adaptív
várakozások modelljei), amelyekben a vizsgált jelenség a másik jelenség több (akár végtelen
darabszámú) múltbeli értékétől is függ, vagyis a hatások eloszlanak az időben (pl. Almon-féle
polinom eloszlású osztott késleltetésű modellek). Két idősor elemzése során a Granger-féle
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oksági vizsgálatot érdemes elvégezni, mely a leggyakrabban alkalmazott kauzalitás tesztelési
eljárás. Ennek lépései a következők: 1. Stacionaritás tesztelése. 2. Ha az idősor 0-ad rendű
integrált, akkor a következő lépés a VAR-modell felállítása, ha elsőrendű integrált, akkor a
kointegráció tesztelése. 3. A kointegrációs teszt eredményeinek függvényében a VAR-, illetve
a VECM-modell felállítása. 4. A modell alapján a Granger-féle okság megállapítása.
Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

Mit jelent az osztott késleltetésű modell?
Mi a hosszútávú multiplikátor kifejezés?
Mit jelent a VAR modell kifejezés?
Mi a kointegráció?
Mit értünk az Granger-okság kifejezés alatt?

Kompetenciát fejlesztő kérdések
1.
2.
modellben?
3.
4.

Készítsen mezőgazdasági adatokra vonatkozó osztott késleltetésű modellt!
Hogyan határozná meg a késleltetés hosszát egy osztott késleltetésű
Milyen mezőgazdasági adatsorok között lehet feltételezni kointegrációt?
Végezzen mezőgazdasági idősor adatok között Granger-féle oksági vizsgálatot!
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15 Fogalomtár
ACF - AutoCorrelation Function, autokorrelációs függvény
ADF - Augmented Dickley-Fuller test, kiterjesztett Dickley-Fuller teszt
AIC - Akaike Information Criterion, Akaike információs kritérium
BLUE - Best Linear Unbiassed Estimation, legjobb lineáris torzítatlan becslés
CORC - Cochrane-Orcutt eljárás
Dichotom logisztikus regresszió: Ha az eredményváltozónak két lehetséges kimenetele van.
Dummy változó: A regressziós modellek magyarázóváltozó pozíciójában megjelenő speciális
(diszkrét, ordinális szintű) változói.
DW - Durbin-Watson próba
FAE - Független és Azonos Eloszlású
HQ- Hannan-Quinn criterion, Hannan-Quinn kritériumű
KLM - Klasszikus legkisebb négyzetek módszere
KPSS - Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin teszt
LM - Lagrange Multiplikátor
ML - Maximum Likelihood
OLS - Ordinary Least Squares, legkisebb négyzetek elve
PACF - Partial AutoCorrelation Function, parciális autokorreláció függvény
Polichotom logisztikus regresszió: Ha az eredményváltozónak kettőnél több kimenetele van.
Proxy változó: nem megfigyelhető jelenség hatását pótló (helyettesítő) változó. A
regresszió-számításban jellemző módon a magyarázó változók pozíciójában jelenhet meg.
PW - Prais-Winsten eljárás
SIC - Schwarz Information Criterion, Schwarz információs kritérium
SSE =ESS - sum of squares of error, exlpained sum of squares, hibák eltérés négyzetösszege,
magyarázott négyzetösszeg
SSR= RSS -sum of squares of regression, residual sum of squares, regressziós eltérés
négyzetösszeg, reziduális négyzetösszeg
WLS - Weighted Least Squares, súlyozott legkisebb négyzetek módszere
WN - White Noise, fehér zaj
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