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GAZDASÁGSTATISZTIKA 

11. hét  

AR modellek 

Bíró Anikó 

AR(p) modell 

Eddig: AR(1) modell 

Meredekség – stacionaritás 

AR(p) modell: p-edrendű autoregresszió 

ρ = 0 – egységgyök –2< ρ<0 – stacionárius 

AR(p) modell – átalakítás 
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Egységgyök 

Y egységgyököt tartalmaz – nem szabad regresszióban szerepeltetni! 

Kivétel: kointegráció 

Differenciát (ΔY) kell használni! 

ΔY stacionárius – Y differenciastacionárius 

Y: sztochasztikus trendet tartalmaz 

Determinisztikus trend 

Példa 

Y stacionárius – trendstacionárius 

Grafikon: hasonló sztochasztikus trendhez – nem elég egységgyök megállapításához 

Példa – AR(4) modell 

Determinisztikus trenddel kiegészített AR(4) modell: 

Differenciált változó generálása 

Differencia: 3 késleltetés 

Trend: @trend 

Y–1 együtthatója = 0? 
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Szezonalitás 

Szabályos időközönként visszatérő mintázat 

Példa: fogyasztás, mezőgazdasági termelés, export 

Kezelése: szezonalitást jelző kétértékű változók 

Negyedéves: 3 dummy!  

Havi: 11 dummy! 

Vagy: szezonális kiigazítás 

KSH: szezonálisan igazított idősorok 

Specifikáció megválasztása 

Késleltetés maximális hossza (pmax) 

AR(pmax) modell becslése determinisztikus trenddel vagy trend nélkül (változótól 

függően, feltételezés alapján!) 

Γpmax–1 = 0 tesztelése (t-próba) – ha teljesül: késleltetés csökkentése 

Egységgyök tesztelés 

ρ = 0 tesztelésére szokásos t-próba nem használható! 

Dickey–Fuller-próba: t-értéket használjuk, de kritikus értéket korrigáljuk 

Probléma: „kis erejű” – ott is egységgyököt találhat, ahol nincs 

Példa: trendstacionárius idősorok, strukturális törés 

tptpttt etYYYY    11111 ...
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Dickey–Fuller-teszt 

Kérdés: trend szerepel-e? 

Nullhipotézis: egységgyök 

Nagy p-érték: egységgyöke van, nem stacionárius 

Egységgyök tesztelése – példa 

Havi export adatok 

Szezonálisan igazított változóra 

Trend 

Null Hypothesis: EXPORT_SA has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)  

 t-Statistic   Prob. 

Augmented Dickey-Fuller test stat. –2.1186   0.5310 

Test critical values:   1% level –4.0180 

   5% level –3.4389 

 10% level –3.1438 

Összefoglalás 

AR(p) modell, átalakított forma 

Egységgyök AR(p) modellben 

Trendstacionaritás 

Szezonalitás 

Dickey–Fuller teszt 
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Gyakorlat  

AR modellek 

AR(p) modell 

AR(p) modell: p-edrendű autoregresszió 

ρ = 0 – egységgyök –2<ρ<0 – stacionárius 

Egységgyök 

Y egységgyököt tartalmaz – nem szabad regresszióban szerepeltetni! 

Kivétel: kointegráció 

Differenciát (ΔY) kell használni! 

ΔY stacionárius – Y differenciastacionárius 

Y: sztochasztikus trendet tartalmaz 
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Példa – havi export 

MNB adatok (m EUR) 

Determinisztikus trenddel kiegészített AR(4) modell becslése: 

Differenciált változó generálása 

Differencia: 3 késleltetés 

Trend: @trend 

Y–1 együtthatója = 0? 

Szezonalitás 

Szabályos időközönként visszatérő mintázat 

Kezelése: szezonalitást jelző kétértékű változók 

Negyedéves: 3 dummy  

Havi: 11 dummy 

Szezonalitás – példa 

Havi export adatok – 11 szezonális dummy 

@seas(1) @seas(2) … 

12 szezonális dummy: multikollinearitás – EViews hibaüzenet 

EViews: Procs/Seasonal adjustment 
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Specifikáció megválasztása 

Késleltetés maximális hossza (pmax) 

Determinisztikus trenddel bővített vagy trend nélküli  

AR(pmax) modell becslése 

Γpmax–1 = 0 tesztelése (t-próba) – ha teljesül: késleltetés csökkentése 

Késleltetés megválasztása után trend szignifikanciájának tesztelése 

Példa: AR(p) modell export differenciált log idősorára (szezonálisan igazított adatokra!) 

tptpttt etYYYY    11111 ...
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Dickey–Fuller-teszt 

Egységgyök tesztelése 

View/Unit root test 

Lehetőség: késleltetés automatikus megválasztása 

Kérdés: trend szerepel-e? 

Nullhipotézis: egységgyök 

Nagy p-érték: egységgyöke van, nem stacionárius 

Egységgyök tesztelése 

Havi export adatok (MNB) 

Szezonálisan igazított változóra 

Trend? 

Output értelmezése 

Differenciált változó stacionárius? 

Negyedéves államadósság adatok (MNB) 

Trend? 

Házi dolgozat 

Egy közgazdasági összefüggés idősoros adatokkal való vizsgálata 

Mit vizsgálsz, kiinduló feltevések (3 pont) 

Adatok: forrás, leíró statisztikák (6 pont) 

Stacionaritás vizsgálata (6 pont) 

Modell becslése, eredmények értelmezése (8 pont) 

Következtetések (2 pont) 

Max. 10 oldal! 


