
 

 

GAZDASÁGSTATISZTIKA 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 

Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, 

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,  

az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 

és a Balassi Kiadó 

közreműködésével. 

Készítette: Bíró Anikó 
 

Szakmai felelős: Bíró Anikó 
 

2010. június 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

 

2 

GAZDASÁGSTATISZTIKA 

12. hét  

Idősoros regresszió 

Bíró Anikó 

ADL(p,q) modell 

Autoregresszív osztott késleltetésű modell – ADL(p,q): 

X, Y: azonos stacionaritási feltevés 

Mindkettő stacionárius vagy 

Mindkettőnek egységgyöke van 

1. eset: X és Y stacionárius 

OLS becslés alkalmazható 

Átalakított modell: 
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Együtthatók értelmezése 

„Szokásos” értelmezés: átmeneti változások hatása (ceteris paribus) 

Hosszú távú multiplikátor: tartós egy egységnyi változás hatása 

2. eset: X és Y egységgyök folyamat 

Hamis regresszió, ha Y-nak és X-nek egységgyöke van! 

OLS becslés helytelen! 

Pl. X becsült együtthatója szignifikáns, ha valódi értéke 0 

Kointegráció 

Y-nak és X-nek egységgyöke van, de valamilyen lineáris kombinációjuk stacionárius 

Y és X trendje együtt mozog 

Y és X között egyensúlyi kapcsolat van 

Hamis regresszió problémája nem lép fel 

Becsült együttható: hosszú távú multiplikátor 

Kointegráció tesztelése 

Engle–Granger-próba: 

Egységgyök próba X, Y változón 

Ha egységgyök folyamatok: 

Y regressziója X-re, maradéktag: u 

Egységgyök próba u-ra (determinisztikus trend nélkül) 

Ha u stacionárius: Y és X kointegrált 

Nullhipotézis: kointegráció hiánya 
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Példa: mezőgazdasági 

és üzemanyag árindex  

MNB: havi árindex, előző év azonos időszakhoz viszonyítva 

Közgazdasági összefüggés? 

Egységgyök folyamatok – próba 

OLS : maradéktag generálása 

Egységgyök próba determinisztikus trend nélkül! – eredmény: nincs egységgyök 

Kointegrált? Ha igen – becslés értelmezése. 

Becslés eredménye 

Kointegrált változók 

Függő változó: MEZOG 

Módszer: legkisebb négyzetek 

Változó Koefficiens Std. hiba t-stat. P-érték   

C 9.502 0.867 10.961 0.000 

UZEM 0.284 0.056    5.103 0.000 

R-négyzet 0.118 

3. eset: X és Y nem kointegrált 

Dickey–Fuller próba: egységgyökük van 

Engle–Granger próba: nem kointegráltak 

Nem futtatható OLS! 

Megoldás: regresszió a változásokra 

Értelmezés: változás hatása változásra 



 

 

 

5 

Kointegráció – hibakorrekciós modell 

Y és X kointegrált 

OLS becsülhető – hosszú távú kapcsolat 

Rövid távú kapcsolat? – hibakorrekciós modell (ECM): 

Hibakorrekciós modell 

λ<0: kijavítja egyensúlyi „hibát” 

Regresszióban stacionárius változók – OLS alkalmazható 

e helyett: becsült maradéktag 

Együtthatók értelmezése: 

λ: egyensúlyi hibára reakció 

w: rövid távú hatás 

ECM – becslés 

0.: Egységgyök, kointegráció tesztelése 

1.: Y regressziója X-re, maradéktag: u 

2.: ΔY regressziója ΔX-re és u késleltetettjére 

ADL(p,q) modellhez hasonlóan lehet több késleltetés + trend 
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Példa ECM becslésre 

Mezőgazdasági és üzemanyag árindex (MNB) 

ΔMezőg regressziója ΔÜzem-re és maradéktag késleltetettjére 

Együtthatók értelmezése? 

Stabilitási feltétel teljesül?  
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Becslés eredménye 

Függő változó: D(MEZOG)  

Módszer: legkisebb négyzetek 

Változó Koefficiens Std. hiba t-stat.  P-érték 

C –0.155 0.128 –1.208 0.228 

D(UZEM)   0.039 0.036   1.085 0.279 

MARAD(-1) –0.046 0.0145 –3.183 0.002 

R-négyzet   0.056 

Összefoglalás 

3 eset 

X és Y stacionárius – rövid és hosszú távú hatás 

Kointegráció (Engle-Granger próba) 

X és Y nem stacionárius, nincs kointegráció – differenciálás 

Hibakorrekciós modell: kointegrált változókra 

Gyakorlat  

Idősoros regresszió 
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ADL(p,q) modell 

Autoregresszív osztott késleltetésű modell – ADL(p,q): 

X, Y: azonos stacionaritási feltevés 

X és Y stacionárius 

OLS becslés alkalmazható 

Átalakított modell: 

Példa – számítógép és értékesítés 

Computer.wf1 (egy vállalat, 98 hónap) 

Y: értékesítés %-os változása 

X: számítógépekre költött összeg %-os változása 

 

Egységgyök próba (trend nélkül) 

ADL(2,3) modell: hosszú távú multiplikátor = 0.09/0.115 – értelmezés? 
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X és Y egységgyök folyamat 

Hamis regresszió, ha Y-nak és X-nek egységgyöke van! 

OLS becslés helytelen! 

Kivétel: kointegráció 

Kointegráció tesztelése 

Kointegráció: Y-nak és X-nek egységgyöke van, de valamilyen lineáris kombinációjuk 

stacionárius 

Engle–Granger-próba: 

Egységgyök próba X, Y változón 

Ha egységgyök folyamatok: 

Y regressziója X-re, maradéktag: u 

Egységgyök próba u-ra (determinisztikus trend nélkül) 

Ha u stacionárius: Y és X kointegrált 

Nullhipotézis: egységgyök hiánya 

Példa: mezőgazdasági  

és üzemanyag árindex  

MNB: havi árindex, előző év azonos időszakhoz viszonyítva 

Egységgyök folyamatok – próba 

OLS – EViews: resid változó: maradéktag (genr …=resid) 

Egységgyök próba determinisztikus trend nélkül! 

Kointegrált? Ha igen – becslés értelmezése. 
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X és Y nem kointegrált 

Dickey–Fuller próba: egységgyökük van 

Engle–Granger próba: nem kointegráltak 

Nem futtatható OLS! 

Megoldás: regresszió a változásokra 

Értelmezés: változás hatása változásra 

Példa: infláció és bérnövekedés 

Adatok: wp.wf1 – log bér és árszint 1855–1987, UK 

Egységgyök folyamatok 

Differencia: stacionárius 

Engle–Granger próba – lnP regressziója lnW-re, maradék vizsgálata 

Nem kointegráltak 

ADL(1,1) modell változásokra, átalakított formában – hosszú távú hatás? 

Kointegráció – hibakorrekciós modell 

Y és X kointegrált 

OLS – hosszú távú kapcsolat 

Rövid távú kapcsolat? – hibakorrekciós modell (ECM): 

Együtthatók értelmezése: 

λ: egyensúlyi hibára reakció 

w: rövid távú hatás 
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ECM – becslés  

0.: Egységgyök, kointegráció tesztelése 

1.: Y regressziója X-re, maradéktag: u 

2.: ΔY regressziója ΔX-re és u késleltetettjére 

ADL(p,q) modellhez hasonlóan lehet több késleltetés + trend 

Példa ECM becslésre 

Mezőgazdasági és üzemanyag árindex (MNB) 

ΔMezőg regressziója ΔÜzem-re és u késleltetettjére 

Együtthatók értelmezése? 

Stabilitási feltétel teljesül? (u negatív együttható?) 

Gyakorlás 

MNB adatok: 1996–2009 havi EUR (ECU) középárfolyam és havi export (szezonálisan 

kiigazított) 

Árfolyam hatása exportra? 

Stacionaritási tulajdonságoknak, kointegrációnak megfelelő modell becslése 

 

 

 



 

 

 

12 

Házi feladat (csoportos) 

MNB statisztikái alapján betételhelyezés és hitelfelvétel idősorának vizsgálata 

összefüggésben kamattal 

1-1 betételhelyezési és hitelfelvételi idősor kiválasztása és megfelslő kamat 

kiválasztása 

Idősorok jellemzése (összesen 4 idősor) 

Stacionárius változók? Kointegráció betét és kamat, illetve hitel és kamat között? 

 


