
 

ÖKONOMETRIA 

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: Elek Péter, Bíró Anikó 

Szakmai felelős: Elek Péter 

2010. június 

                



 

 

 

2 

ÖKONOMETRIA 

13. hét 

Regresszió idősorokban 2. 

Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó 

Szakmai felelős: Elek Péter 

Tartalom 

Stacioner változók: osztott késleltetésű modellek, ADL modellek 

Hamis regresszió 

Regresszió nemstacionárius idősorokban 

Trend és szezonális komponens szűrése 

Kointegráció és hibakorrekció 

VAR modellek 

Osztott késleltetésű modellek 

Feltevés: Y, X stacionárius 

Pl. 4 időszaki osztott késleltetésű modell: 

 

 

Együtthatók: X átmeneti változásának hatásai 

Együtthatók összege: hosszútávú (vagy teljes) hatás 
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Példa: szabadalmak 

1960-1993 USA éves adatok (Ramanathan) 

Y: szabadalmak száma (ezer) 

X: R&D kiadások (mrd USD) 

Szükségesek-e késleltetett változók? 

Hány időszaki késleltetés? 

Becslés eredménye 

Dependent Variable: PATENT 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1964 1993 

Included observations: 30 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 26.327 4.148 6.347 0.000 

RD –0.597 0.459 –1.298 0.207 

RD(–1) 0.867 0.971 0.893 0.381 

RD(–2) 0.013 1.098 0.012 0.991 

RD(–3) –0.640 0.995 –0.649 0.526 

RD(–4) 1.347 0.494 2.727 0.012 

R-squared 0.964 

ADL(p,q) modell 

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

 

 

 

 

X, Y: stacionárius 

tqtqtt

ptptt

eXXX

YYtY













...

...

110

11

      



 

 

 

4 

Aszimptotikus tulajdonságok 

Feltevések 

 

 

Stacionárius változók 

Nincs tökéletes kollinearitás 

→ OLS konzisztens 

De: torzítatlanság nem teljesül! Pl. 

Általában nem igaz: OLS inkonzisztens lenne, ha hibatagok időben korrelálnak 

 

 

 

 

OLS inkonzisztens, ha hibatag stabil AR(1) folyamat 

 

 

 

Feltevések: homoszkedaszticitás, autokorrelálatlanság 

 

 

 

→ Aszimptotikus normalitás 

→ Szokásos tesztek használhatók 

Hibatagok autokorrelációja gyakran rosszul specifikált dinamika következménye! 
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Miért fontos a nemstacionaritás?  

Hamis regresszió idősorokban 

Két ftl. véletlen bolyongás 

Xt = Xt–1 + 1t 

Yt = Yt–1 + 2t 

Regresszió: Yt = c + βXt + ut 

β = 0, mert függetlenek, de a t-teszt 

szignifikáns! 

A t-statisztikának nincs is határeloszlása!  

Ok: ut nemstacionárius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresszió nemstacionárius idősorokkal 

Nemstacionárius esetben vigyázni kell 

a paraméterbecslések általában nem konzisztensek 

nagyon gyakori hiba (ld. hamis regresszió)   

„Biztonságos” eljárás: I (1) idősorok esetén a differenciájukra felírni a regressziót 

magasabb rendű integráltság esetén addig képezni a differenciát, amíg 

stacionáriusak nem lesznek   

Ezzel nem hibázunk, de: elveszíthetjük az információt a hosszú távú viselkedésről (ld. 

később: kointegráció) 
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Szezonalitás 

Kétféle szezonalitás 

determinisztikus (dummy változókkal szűrhető)   

sztochasztikus (szezonális differencia-képzéssel szűrhető) 

Hasonlóan a trendhez, a kétféle szezonalitás együtt is jelen lehet. 

Gyakorlatban: bonyolultabb szűrési eljárások (pl. TRAMO-SEATS) 

Kointegráció 

yt és xt I(1)-idősorok 

Ha létezik olyan β, hogy yt – βxt stacionárius, akkor a két idősor kointegrált  

Ekkor β becslése konzisztens 

Teszt: β megbecslése, majd DF-teszt a becsült hibatagokra 

Kritikus értékeket korrigálni kell â becslése miatt 

Példa: 3 és 6 hónapos kamatok, 

kointegráció arbitrázs okokból   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r6 és r3 korrelogramja (felül) 

 

r6 – r3 korrelogramja (alul) 
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Hibakorrekció 

yt és xt I(1) folyamatok 

Általában a különbségekre becsülhetünk regressziót, pl. 

yt = α0 + 1xt + ut 

Kointegráció esetén betehetjük a hosszú távú egyensúlytól való eltérést is 

yt = α0 + δ(yt–1 – βxt–1) + 1xt + ut 

ahol δ<0. 

Ez a hibakorrekciós egyenlet  

yt = α0 + δ(yt-1 – βxt–1) + 1xt + ut 

δ<0 

„Engle-Granger kétlépcsős eljárás” 

1. lépés: β becslése, kointegráció tesztelése 

Ha kointegrált: 

2. lépés: hibakorrekciós modell becslése 

Engle-Granger: t-teszt érvényes becsült együtthatókra (kétlépcsős becslés figyelmen 

kívül hagyható) 

Hibakorrekció – példa 

Mezőgazdasági és üzemanyag árindex (MNB) előző év azonos időszakhoz viszonyítva 

Kointegrált idősorok (tesztelés!) 

Dependent Variable: MEZOG 

Method: Least Squares 

Variable Coeff Std. Error t-Statistic Prob. 

C 9.502 0.867 10.961 0.000 

UZEM 0.284 0.056 5.103 0.000 
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Dependent Variable: D(MEZOG) 

Method: Least Squares 

Variable Coeff Std. Error t-Statistic Prob.   

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 

VAR modell 

AR modell általánosítása több változóra 

Mátrixjelöléssel: 

 Yt= A1Yt-1 +…+ ApYt-p + et 

Bizonytalan oksági irány, példák: 

Kamatláb – árfolyam, infláció – árfolyam 

Helyettesítő termékek ára 

„Ateoretikus” 

Jó előrejelző képesség 

Gyakorlat 

Regresszió idősorokban 2. 

Feladatok: M 14/9, 14/10a 

Megbeszélendő 

Trend, szezonalitás szűrése valódi idősorokon, előrejelzés a modellekből 

Egységgyök-teszt magyarországi árszint és inflációs adatokon 

Kiskereskedelmi forgalom és háztartási fogyasztás modellezése, a köztük levő 

kapcsolat vizsgálata 
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ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

 

eltecon.hu 
 

honlapon feltüntetett címekre 

 


