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BEVEZETÉS 

Első fejezet 

1. Bevezetés 
Az ökonometria hazai művelése ma már több évtizedes folyamatos múltra tekinthet vissza. 
Az ökonometria egyes témaköreinek, statisztikai módszereinek alkalmazása rendszeresen 
megjelent a közgazdasági tanulmányokban, és - ha nem is önállóan - beépült a közgazdasági 
felsőoktatás tantárgyaiba, itt elegendő csak arra gondolni, hogy a közgazdasági egyetemeken 
tanított statisztika tantárgy nemcsak az ökonometriai módszerek statisztikai megalapozását 
szolgálta, de átvette a tudományág különböző részterületeinek tárgyalását is1. Az ökonometria 
szélesebb körű elterjedését, gyakorlati alkalmazását erőteljesen gátolta a tervgazdasági típusú 
gazdálkodás jellege, a gazdasági adatok szerkezete, esetlegessége, a hosszú távú összehason-
lítható gazdasági idősorok hiánya, és végső soron a felhasználók, a gazdasági döntéshozók 
érdektelensége. A gazdasági és politikai rendszerváltozás itt is áttörést hozott. Egyrészt a gaz-
daság dinamizálásával együtt érdekessé váltak a hosszú, és ezért ökonometriai módszerekkel 
is értékelhető idősorok, például a pénzügyi idősorok, másrészt a gazdaság szereplői (és itt 
különösen a multinacionális cégekre kell gondolni) egyre inkább igénylik azokat a gazdasági 
számításokat, mikro- és makro-szinten egyaránt, amelyek ökonometriai módszerekkel oldha-
tók meg eredményesen. Az utóbbi években az egyetemek is felismerték (nyugati mintára) az 
ökonometriai alapfogalmak oktatásának fontosságát, önálló tárgyként kezdték oktatni nem-
csak az ún. „elit szakokon". 

1.1. A témaválasztásról 

A gazdasági élet minden területén felmerül a gazdasági jelenségek, folyamatok becslé-
sének, a gazdasági szereplők viselkedésének, valamint a folyamatok jövőbeni előrejelzésének 
igénye, konkrét adatok alapján. Nemcsak a „hagyományos", a kormányzati döntéseket alátá-
masztó makroökonómiai összefüggések vizsgálata, hanem a területi, regionális, befektetési, 
üzletpolitikai, marketing stb. kutatások, elemzések is igénylik az ökonometriai módszertant. 

A második világháború előtt több neves magyar ökonométer, például KÁDAS K., 
MÓRQTZ K., THEISS E. tette le névjegyét az ökonometria tudományának művelése során. 
Majd hosszú szünet következett, és csak a 60-as évek vége felé jelentek meg a tudatosan 
ökonometriát művelő szerzőktől tanulmányok, elemzések. A KSH mindvégig nagy figyelmet 
fordított az ökonometriai módszerek megismertetésére és alkalmazására, de ugyancsak fontos 
kutatási bázis is volt a 90-es évek elejéig működő Tervhivatal, valamint az elméleti kutatáso-
kat segítő és inspiráló Közgazdaságtudományi Intézet. Számos szerző közül, akiktől tanulhat-
tuk az ökonometriát, külön meg kell említeni ZIERMANN M., MUNDRUCZÓ GY., 
HALABUK L. nevét. Nem feledkezhetünk meg azonban a 70-es években az ökonometriát 
eredményesen művelő PAJZS I. és SZAKOLCZAY GY. munkásságáról sem. Igen nagy ha-
tással volt a hazai ökonometriai kutatásokra KÖRÖSI G., - MÁTYÁS L. - SZÉKELY I. 
1990-ben megjelent Gyakorlati ökonometriája, amely magyar nyelven, elsőként igyekezett 
rendszerbe foglalni a tudományág főbb fogalmait, módszereit, eljárásait. 

1 Példa erre HAJDU-HERMAN-PINTÉR-RÉDEY [1987] 
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BEVEZETÉS 

Akik megpróbálkoztak ökonometriai modellek szerkesztésével, azoknak mindig ren-
delkezésére állt a mértékadó angol nyelvű irodalom. A magyar nyelvű szakirodalomból sajnos 
csak kevés igazodási pontot talált a vállalkozó kedvű kutató. Ezen a téren az utóbbi időben 
tapasztalhatunk kedvező elmozdulást (pl. RAMANATHAN tankönyve) azonban az alkalma-
zás-orientált megközelítéssel még mindig adósak a magyar szerzők, de ezen a téren sokszor 
hiányos a nemzetközi szakirodalom is. 

Az elmúlt években az ökonometria iránt egyre élénkebben jelentkező érdeklődés nem-
csak az oktatás terén igényli egy-egy témakör összefoglaló, praktikus áttekintését. A módsze-
rek céltudatos, minimális elméletet tartalmazó leírása a gyakorló elemzők számára is fontos 
lehet. 

A dolgozat az ökonometria néhány területéről ragad meg - szubjektíven - olyan kér-
déseket, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a tényleges gyakorlati ökonometriai munka 
során. Ezért sokszor, több helyütt vállaltan, kézkönyv jellegű a dolgozat, technikai jellegű 
megoldásokat kínál. 

Egy átfogó, alapfokú ökonometriai tankönyv, kézikönyv természetesen más elvek 
mentén épülhet fel, és elkészülte még várat magára. 

A dolgozat mondanivalója alapvetően az instabil variancia által előidézett 
heteroszkedaszticitás jelenségének értékelésére, kezelésére épül. Szakmai körökben jól ismert, 
hogy ez a jelenség a modellező munka során gyakorta feltűnik, „elhanyagolása" súlyos félre-
értések, hibás következtetések forrása lehet, érdemi kezelése azonban megbízhatóbb becslése-
ket, elemzéseket és újszerű információkat eredményezhet. Hasznos tehát, ha alaposabban 
szemügyre vesszük a homoszkedaszticitás hiánya esetén fellépő problémákat. Természetesen 
nem vállalkozhatott a szerző a témakör minden kérdését érintő kimerítő vizsgálatra (ez nem is 
lehetséges), ezért az általa legfontosabbnak vélt kérdések tárgyalását különböző egyszerű 
gyakorlati példák segítségével világította meg, kitérve mind a keresztmetszeti, mind az időso-
ros sajátosságokra. 

Az instabil variancia problémája általában minden ökonometriai modell felépítése so-
rán felmerülhet. A modellezők alapvető célja a minél jobban illeszkedő modellek előállítása, 
és ennek során találkoznak szembe mind egyváltozós, mind többváltozós modellekben a 
heteroszkedaszticitással. 

A heteroszkedaszticitás mind a keresztmetszeti, mind az idősoros elemzéseket megne-
hezítheti. A jelenség azonban eltérően jelentkezik a jelzett kétféle dimenzióban. A kereszt-
metszeti modellekben közvetlenül megfigyelhetjük a hibatényező változó szórását, idősoros 
vizsgálatok esetén közvetettebb a hatás. Mindkét esetet kezelni kell, eltérő módszertani esz-
közökkel Ehhez nyújt segítséget a dolgozat, feltárva azokat a legfontosabb módszereket, 
amelyek használata közelebb viszi a gyakorló kutatót, modellezőt a lehetőség szerint legjob-
ban illeszkedő modell megtalálásában. 

A szerző itt is szeretné hangsúlyozni azt a meggyőződését, hogy az ökonometriai mo-
dellek felépítése során az alapvető szempont, hogy a lehető legjobb választ adjuk a felvetett 
gazdasági kérdésre. Ebben a statisztikai, ökonometriai módszerek, eljárások a modellezőt se-
gítik. Kevéssé lehet elfogadni azokat a nézeteket, hogy bizonyos zavaró jelenség, hatás esetén 
- mivel az eleméleti feltevéseknek az adott modell nem teljesen felel meg - ne lépjünk to-
vább. Keresni kell a megoldásokat! Ha kell, akár kompromisszumot is kell kötni, rugalmasan 
kezelve a szigorú elméleti korlátokat. Mindez természetesen nem jelentheti azt, hogy kritikát-
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lanul legyünk, nagyvonalúak. Ismerni kell mindazokat a módszereket, amelyek segítenek fel-
deríteni a modell-alkotást negatívan befolyásoló tényezőket, használni kell az ellenőrzés bő-
séges eszköztárát, de keresni kell azokat az eljárásokat, amelyek végső soron optimálisnak 
ítélt, a gyakorlat által is verifikálható eredményeket adnak. 

1.2. A dolgozat szerkezete 

A szerző vallja, hogy az ökonometriai módszerek alkalmazása, a modellezés nem va-
lósítható meg szilárd közgazdasági elméleti megalapozás nélkül. Nem járható út, ha csak a 
rendelkezésre álló adatok birtokában kezd el valaki modellezni. Ezért ellentmondásosnak tűn-
het a 2. fejezet, amely az adatbázisok elemzésének főbb kérdéseivel foglalkozik. Hangsúlyoz-
ni kell azonban, hogy ez a fejezet - hasonlóan a többi fejezethez - alapvetően gyakorlati kér-
désekkel foglalkozik. Mindezek alapján, az elméleti alapok prioritását nem tagadva, a fejezet 
segítséget ad ahhoz, hogy egy konkrét probléma megfogalmazása után hogyan nyúljunk az 
adatokhoz, mire figyeljünk az adatbázisok felhasználása során? 

A rendelkezésre álló adatok felhasználását mindenképp meg kell, hogy előzze azok 
identífikálása, azonosítása. Ennek egyszerűbb módszereit minden vizsgálat során szinte „kö-
telezően" kell, illik alkalmazni. Hasznos lehet azonban, és ez a modell-építés „taktikáját" is 
jelentősen befolyásolja, ha a változókat különféle azonosító teszteknek vetjük alá. Ezt igény-
lik egyes módszerek (különösen az idősoros vizsgálatok), de nem képzelhető el eredményes 
transzformáció, amely a modell-építés során sokszor elkerülhetetlen, az adatsorok behatóbb 
ismerete nélkül. Mindez erőteljesen befolyásolhatja a modellt, és végső soron a levonható 
következtetések validitását. Az adatvizsgálat során tett megállapításokra sokszor kell építeni a 
heteroszkedaszticitás kezelése során is. 

A 3. fejezet viszonylag részletesebben tárgyalja a heteroszkedaszticitás problémáját. A 
nem állandó szórással bíró modellből levonható információ sokszor megkérdőjelezhető, ha 
nem ismerjük a jelenséget, és nem teszünk semmit a heteroszkedaszticitás tompítása, eliminá-
lása érdekében. A paraméterek becslésének torzítatlan jellege megnyugtathatja az elemzőt, 
azonban a szórások becslésének „kellemetlen" tulajdonsága miatt a megállapítások sokszor 
megkérdőjelezhetőek, és végül fáradozásai kárba vesznek. 

A fejezet felsorolja, számba veszi a jelenséget előidéző főbb okokat és bemutatja azo-
kat a teszteket, amelyek a heteroszkedaszticitás kimutatására, azonosítására jól használhatók 
és széleskörűen, illetve kevésbé széleskörűen ismertek (mint a Szroeter-próba), elteijedtek. A 
különféle tesztek a heteroszkedaszticitás más-más típusáról, tulajdonságáról tájékoztatnak. 
Nagy haszna van annak, ha a heteroszkedaszticitás jellegének ismeretében választjuk meg a 
becslési módszert. Az ökonometria irodalma számos módszert kínál. A fejezet említést tesz 
minden olyan becslési eljárásról, amely a széleskörű nemzetközi tapasztalatok alapján haté-
konyan használható. Ebben a fejezetben olyan becslési módszereket is bemutatunk, amelyek 
csak a kiinduló feltételek módosítása esetén alkalmazhatók megnyugtatóan, azonban segítsé-
gükkel jelentősen javul a modellek illeszkedése, és valóságtartalma. Külön ki kell emelni itt a 
napjainkban igen népszerűvé váló momentumok általános módszerét. 

A heteroszkedaszticitás jelenségének statisztikai-ökonometriai vizsgálata nem szorít-
kozhat csupán a keresztmetszeti adatbázisokra. Napjainkban az ökonometria gyakorlatában 
különösen jelentős teret nyertek az idősoros elemzések, a dinamikus szemlélet. Az instabil 
variancia természetes „alkotóeleme" az Idősori modelleknek is, tulajdonképpen szervesen 
beépül azokba. A 4. fejezetben foglalkozunk az idősori heteroszkedaszticitás jelenlétével, ke-
zelésével, amihez jó alapot szolgáltat az ún. ARCH modell-család. A fejezet az ARCH model -
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lezés filozófiájának ismertetése után konkrét példák segítségével ad útbaigazítást az olvasó-
nak a különféle típusú modellek közötti választáshoz, bemutatva a legelterjedtebb modelleket 
és alkalmazásuk indokait. Habár ez módszertan különösen a kielégítő elemszámú pénzügyi 
idősorok elemzésének hatékony eszköze, más területeken is eredményesen használható. Fon-
tos szerepet tölt be a dinamikus vizsgálatok különféle területein, hatékonyan kiegészíti a ha-
gyományos regressziós modellezést. A villamosenergia-fogyasztás modellje egy aktuális kér-
dés megválaszolására keresi a választ. A villamosenergia-fogyasztás nagyságának megbízható 
előrejelzése fontos gazdasági, gazdaságpolitikai érdek. Habár a számpélda az országos ener-
gia-fogyasztás illeszkedésére, előrejelzésére tesz kísérletet, a módszerek alkalmazásából le-
vonható következtetések eredményesen felhasználhatók a vállalati, területi modellek felépíté-
se során is. 

Az 5. fejezet tartalmában és témakörében is bővebb annál, amit a cím sugall. A feje-
zetben bemutatunk egy olyan flexiblis fiiggvénycsaládot az ún. transzlog fiiggvénycsaládot, 
amely a gazdasági folyamatok különféle területén alkalmazható sikeresen. Számos példát le-
het találni a legfrissebb közleményekben, ahol például a gazdasági növekedés, az energia-
fogyasztás, infrastrukturális fejlesztés stb. modellezésére transzlog függvényeket használnak. 
A jobb megértés érdekében - alapvetően a didaktikai okok által motiválva - a termelési függ-
vények általános elméletéből indultunk ki. 

A transzlog termelési függvény becslése többféle problémát vet fel. Megnyugtató 
eredményeket kapunk, ha a transzlog termelési függvény becslése során segéd-függvényként 
egy termelékenységi függvényt használunk. Az így nyert becslés statisztikai megbízhatóságá-
nak növekedésén túl, a kapott számszerű információk is nagyon hasznosak lehetnek az elem-
zők számára. 

Mivel a transzlog függvény alkalmazásának nagyon népszerű területe a költséganalí-
zis, betekintést adunk a költségfüggvények „világába" a függvény segítségével. 

Természetesen a transzlog függvények alkalmazása során sem feledkezhetünk meg a 
heteroszkedaszticitás jelenségéről. Gondot okoz(hat) az a tény, hogy a termelési- és költség-
függvények közgazdaságilag, elméletileg komplex rendszert alkotnak, és így sok esetben ne-
hezebbé válhat az instabil variancia okozta „káros" hatások „kivédése". A fejezet célja így 
kettős: egyrészt a transzlog modellezési logikának viszonylag részletes kifejtése; másrészt a 
heteroszkedaszticitás figyelemmel kisérése és kiküszöbölése viszonylag összetett, kötött mo-
dellek esetén. 
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Második fejezet 

2„ Adatkezelés 

A gazdasági adatok a jelenségek fontos vonásait íiják le, számszerű formában tömörítik a 
legfontosabb információkat. Az ökonometria modellek szerkesztése során nagyon fontos sze-
repet játszanak az adatok. Minőségük, megfelelésük az elemezni kívánt jelenséggel, jelentő-
sen behatárolják az ökonometriai módszerek alkalmazhatóságát, hatással vannak a modellre, 
annak megbízhatóságára. Az ökonometriai modellezéshez felhasznált gazdasági adatok sokfé-
le forrásból eredhetnek. A hivatalos statisztikai adatszolgáltatások szerepe itt alapvető, azon-
ban olykor egy-egy speciális vizsgálati cél közvetlen adatgyűjtést is igényelhet. A rendelke-
zésre álló adatbázisok tartalmának, megbízhatóságának ismerete a modell szerkesztőjének 
alapvető érdeke. Az egyes jelenségeket, folyamatokat számszerűsítő adatok - mint közismert 
- alapvetően kétféle módon jönnek létre. Amennyiben a rendszer legfőbb jegyeit ismeijük, és 
kontrollálni tudjuk, kísérleti adatokat nyerünk (pl. egy sor természettudományos vizsgálat 
esetében). Ha a rendszer viselkedését nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani, az adatgyűjtés 
megfigyelési jellegű. A közgazdaságtan esetében ez utóbbi a jellemző. A gazdasági jelenségek 
egyszeriek és megismételhetetlenek, aminek tudatában kell lennünk, ha gazdasági adatokkal 
dolgozunk. Ebben a fejezetben a gazdasági adatbázisok legfontosobb jellegzetességét emeljük 
ki. Szólunk az adatbázisról általában, a változókról és azok típusairól, a változók elemzésének 
és vizsgálatának egyes módszereiről, és a transzformálás lehetőségeiről. Az egyes kérdések 
tárgyalása során természetesen szem előtt tartjuk mindig fő célunkat: az ökonometriai model-
lezés adatkezelési eljárásait kívánjuk röviden bemutatni, amelyek - véleményünk szerint -
nem kikerülhetőek, és meg kell, hogy előzzék a modell-építést. 

2.1. Az adatbázisokról általában 

A gazdasági jelenségeket, folyamatokat különféle tulajdonságok jellemzik. Ezeket a 
tulajdonságokat, a megfelelő mérési skálát felhasználva, azonosítjuk minőségi vagy mennyi-
ségi kategóriákkal. Az alacsonyabb rendű skálák alapvetően kvalitatív jellegűek, főleg a meg-
különböztetést, rangsorolást szolgálják, fokozatai lehetnek kifejezések, minőségi jegyek vagy 
numerikus számértékek1. A magasabb rendű skálákon (intervallum- és arányskálán) az azono-
sítást, hozzárendelést kizárólag számszerű, kvantitatív értékekkel végezzük el. A tulajdonsá-
gokat - amint az a statisztikából közismert - ismérveknek nevezzük, és a mérési eljárás során 
a sokaságnak, jelenségnek egyedeit minősítjük az ismérwáltozatok szerint. Témakörünknek 
megfelelve az ismérv kategóriája helyett a változó kifejezést fogjuk használni. 

A fentiek alapján a változók lehetnek kvalitatív-, vagy kvantitatív változók. A kvanti-
tatív változók közös jellemzője, hogy magasabb rendű skálán mérve állíthatók elő, ezért jel-
lemzőjük a számszerűség. Főleg az arányskálán történő mérés során gyakori, hogy folytonos a 
skála. Az így keletkező adatok folytonos változódként viselkednek. A gazdasági adatokat tar-
talmazó változók többsége folytonos változó. A diszkrét változók elkülönített értékeket vesz-
nek fel, amelyek legtöbbször egész számok. Azokat a diszkrét változókat, amelyek a minőségi 

1 Természetesen a kimondottan megkülönbözetésre szolgáló, nem számszerű ún. minősítéses jellemző-
ket helyettesíthetjük numerikus adatokkal is (pl. férfi-nő; 1-0). 
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ismérvek változatainak megkülönböztetésére szolgálnak, kategorikus változóknak2 nevezzük. 
Az arány-és intervallum skálán mért diszkrét mennyiségi ismérveket (pl. népesség száma, 
termelt termékek száma stb.) nem-kategórikus változóknak hívjuk. Ezeknek a változóknak 
sajátja, hogy számlálás útján keletkeznek. Az adatok egész számmal történő jelölése azonban 
nem jelenti egyben azok kategorikus, vagy nem-kategórikus jellegét, ugyanis a tipikusan foly-
tonos változókat is egész számmal fejezünk ki (például széntermelés, testmagasság stb.). Ez 
utóbbiak közös jellemzője, hogy mértékegységeik változtathatók (például kilogramm- tonna), 
míg a diszkrét ismérvek esetében ilyen változtatásra nincsen mód. 

A változók szerint mért, számlált adatokat általában sorokba szokás rendezni. Itt sok-
szor nem lényegtelen egy-egy változó adatainak száma, az adatbázis nagysága. A modellezés 
szempontjából különös jelentőséggel bír, hogy az adatok milyen szempont szerint vannak 
felsorolva; így megkülönböztetünk idősoros és keresztmetszeti adatokat. 

Az idősoros adatok egy adott egység (pl. nemzetgazdaság, vállalat stb.) különféle idő-
ponthoz vagy időtartamhoz kapcsoló változóinak értékei, míg a keresztmetszeti adatok a vál-
tozóknak egy adott időpontban vagy időtartamban különböző egységekhez tartozó értékei. 

Meg kell említenünk a kétféle adatbázis kombinálásának a lehetőségét is. Sok esetben, 
pl. háztartási jövedelem-vizsgálatok, gazdasági egységek gazdálkodásának elemzése, közvé-
lemény-kutatás, stb. az elemzéseket az ún. paneladatok segíthetik, amelyek tulajdonképpen 
azonos sokaságra vonatkozó keresztmetszeti adatok idősorai, vagyis az adott egységekről 
rendszeres időközönkénti megfigyelésekből tevődnek össze. 

Hasznos, ha megkülönböztetjük a fenti módon az adatbázisokat, mivel eltérő specifi-
kációs-, becslési-, tesztelési problémák merülnek fel különféle adatbázisok esetében, amiket a 
modellezés során figyelembe kell venni. 

Egy adott mintán kívüli értékek becslésére alapvetően az idősori és paneladatokból 
felépített modell lehet alkalmas. 

A változók adatai egy-egy oszlopvektomak foghatók fel. Ezekből az oszlopvektorok-
ból összeálló tábla tulajdonképpen egy mátrixnak tekinthető. Általánosságban jelöljük X-szel 
az adatmátrixot! 

(2-1.) 

A fenti mátrix egy nxk típusú, ahol n a megfigyelt sorok elemeinek számát, míg k a 
változók (oszlopvektorok számát) jelöli3. 

2 Lásd pl. MUNDRUCZÓ [1998]. 

3 A megfigyelt adatok szániát, az adatbázis mindig nagyságát n-nel jelöljük. Az /-edik megfigyeléshez 
tartozó /-edik változó szerinti érték jele: xtJ. Ettől kissé eltérünk az idősorok esetén, ahol az xtJ a t-edik időhöz és 
j-edik változóhoz tartozó értéket jelenti. 



ADATKEZELÉS 

A 2- 1.-ben felírt mátrix-forma alkalmas mind a keresztmetszeti, mind az idősoros 
adatbázisok kezelésére. 

A paneladatok idősoros és keresztmetszeti adatok kapcsolódásából keletkeznek. Te-
gyük fel, hogy A, B stb. egységhez (pl. üzemhez) a különböző változók időbeli (ezt jelezzük 
t-vel) megfigyelései tartoznak. A keresztmetszeti adatok idősorainak összekapcsolásával a 
2-1. mátrix az alábbiak szerint módosul: 

(2-2.) 

Nagy előnye a paneladatoknak, hogy a kétféle adatbázis összekapcsolásával előáll(hat) 
az az adatmennyiség, amely már elégséges a különféle becslési módszerek4 alkalmazásához. 

2.2. A változók főbb vonásai 

Formailag, az idősoros illetve keresztmetszeti adatok, adatbázisok nem térnek el lé-
nyegesen egymástól. A keresztmetszeti adatbázisban, mintában5 a megfigyelések sorrendje 
általában nem kötött, esetleges, míg az idősorok esetében a sorrend kötött, úgymond „törté-
nelmi". Mindez azt is jelenti, hogy az idősornak ez a nem véletlen-szerű jellege olyan többlet-
információkat is hordoz, amelyeknek elemzése fontos mind a modellépítés, mind az eredmé-
nyek felhasználása szempontjából. 

Az ökonometria módszerei alapvetően a klasszikus statisztikai módszerekből fejlődtek 
ki, és a priori feltételezték, hogy egy adott változó megfigyelési értékei a változó eloszlásából 
nyert egymástól független minták együttese, ahol a sorrend nem számít. Az idősor sorrendisé-
gében rejlő szabályok így alapvetően a módszerek „tiszta" alkalmazását nehezítették. A gaz-
dasági folyamatok változásának elemzése azonban nem nélkülözheti az idősorok időbeli lefo-
lyásának törvényszerűségeit, nem eliminálható a jelenségek dinamikájának szerepe. Az 
ökonometria újabb irányzatai egyre inkább támaszkodnak az idősori adatokban rejlő sajátos-
ságokra, felhasználják az idősor-elemzés módszereit, eszköztárát. 

A kvantitatív közgazdaságtan művelői már a kezdeti időszakban felfigyeltek az időso-
rokban rejlő információk fontosságára, elemezték a jelenségek időbeli tendenciáit, annak le-

4 Természetesen a paneladatok felhasználása speciális „panel-modellezési" módszereket is igényel. 

5 A továbbiakban adatbázis helyett, mintegy annak szinonimájaként gyakran alkalmazzuk a minta kife-
jezést, utalva ezzel arra, hogy, a modell szempontjából az adatok mintának is felfoghatók, az adott sokaság ele-
meinek valamilyen konkrét realizációjaként. így megállapításainkban is általános(abb) érvényű kijelentéseket 
fogalmazunk meg. 
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írását adták és törekedtek - ezen az alapon - a jelenségek előrejelzésére. Sajátja volt ezeknek 
a kísérleteknek, hogy önmagukban vizsgálták a jelenségek időbeli lefutását. (Természetesen 
az idősoros regressziós modellek már régóta használatosak, de ott egy „zavaró" időhatás mel-
lett a jelenségek összefüggésének vizsgálata volt kezdetben a cél.) így már korán kialakult az 
idősoros változók önálló vizsgálatának módszertana az idősor-kutatás. 

Anélkül, hogy mélyebben érintenénk az idősor elemzést, további fejtegetéseink szem-
pontjából nem érdektelen, ha rögzítünk néhány fogalmat. 

Az idősorok elemzésének alapvetően két iránya jött létre: a) determinisztikus idősor-
elemzés; b) sztochasztikus idősor-elemzés. 

A sokáig szinte kizárólagosnak tekintett determinisztikus idősor-elemzés az idősor fő 
alkotó komponenseit (trend, ciklikus-, szezonális-, véletlen hatások) szétválaszthatónak6 te-
kintette, és elkülönítve elemezte. Itt a véletlent adottságnak, olykor igen kellemetlen jelenség-
nek tekintették. 

A sztochasztikus idősor-elemzés az idősort speciális valószínűségi változók sorozatá-
nak fogja fel, és a véletlen hatást alapvetőnek, folyamat-építőnek tekinti. 

A sztochasztikus idősor-kutatásnak bőséges az irodalma7, célunk - mint azt ismételten 
hangsúlyozzuk - nem a részletes bemutatás, csupán témánk szempontjából emelünk ki né-
hány fontosnak vélt részletet, fogalmat. így szólni kell arról, hogy a sztochasztikus irányzaton 
belül két fontos terület különböztethető meg: a) a frekvenciatartományban történő elemzés, 
amely a ciklikus komponensek súlyát összességét vizsgálja a spektrálanalízis módszerével; b) 
az időtartományon alapuló vizsgálat, amely az idősor dinamikájára, az egymást követő meg-
figyelésekre épít sztochasztikus idősori modellek segítségével Az ökonometriában az utóbbi 
irányzat jobban elterjedt, nagyobb jelentőségű. 

Az idősor-elemzés sokáig függetlenül fejlődött az ökonometriától, jelölésrendszere és 
filozófiája eltért attól. Míg az ökonometria az elméleti közgazdaságtanból megismerhető ok-
sági összefüggések számszerűsítésére koncentrált, az idősor-elemzés gyakran figyelmen kívül 
hagyta az okok szerepét. Jelentős közeledés a 70-es években következett be8, egy dinamizá-
lóbb szemléletmód kialakulása indult meg. Az oksági kapcsolatok vizsgálata ma már elkép-
zelhetetlen az idősor-kutatás módszerei nélkül, és napjainkban egyre nagyobb szerep jut a 
kointegráció vizsgálatnak is. 

Az előzőekben említett idősor-elemzési módszerek szervesen beépülnek az 
ökonometria eszköztárába és gazdagítják azt. A későbbiekben több helyen hivatkozunk majd 
az idősor-elemzési eljárásokra és azok használatára a modellezés során. 

6 Sokszor nevezik ezt a módszert, alapvetően az összetevők hatásának kimutatását célozva, 
dekompozíciós idősorelemzésnek. 

1 Az igen gazdag, több ezer felsorolhatatian irodalomból itt - szubjektíven - csak kettőt említünk meg: 
Abraham-Ledolter [1984], Tusnády-Ziermann [1986]. 
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Nagy hatást gyakorolt Zellner-Palm [1974] cikke ahol a szerzők javasolták az idősor-elemzés módsze-
reinek beépítését az ökonometriai modellekbe. 
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Nem érdektelen azonban, ha az idősoros adatok néhány közvetlen, könnyen észrevehe-
tő jellemzőjére itt az adatbázisok vizsgálata során is utalunk. 

Sokszor gondot okoz az idősor hosszának adottsága. Az idősor-elemzési eljárások ál-
talában hosszú idősorokra (pl. legalább 100 megfigyelés) támaszkodnak, ami a gazdasági ösz-
szefüggések vizsgálata során sokszor nem teljesíthető (talán legpregnánsabb kivételnek a 
pénzügyi idősorokat tekinthetjük). Mivel az idősor hossza adott, a felhasznált módszerek ér-
tékelése során ezt figyelembe kell venni. Fontos kérdésként merül fel egy adott idősoros adat-
bázis gazdasági egységessége: nincs-e benne olyan strukturális törés, amely a következtetése-
ket megkérdőjelezné? Az esetleges strukturális törést, az elemzési eszközök kiválasztása és a 
vizsgálati cél meghatározása során egyaránt figyelembe kell venni. 

A modell dinamikus struktúrájának valósághű leírása igényelné a havi, negyedéves 
adatok használatát, ami jól reprezentálja a gazdaság rövid távú alkalmazkodását, annak me-
chanizmusát. Sok esetben azonban nem állnak rendelkezésre ilyen bontású adatok, illetve 
azok megbízhatósága kérdőjeleket vet fel9. Az éven belüli jelenségeket, folyamatokat tükröző 
adatbázisok esetében óhatatlanul felmerül a szezonalitás problémája. A szezonaiitás általában 
szisztematikus, nagy biztonsággal előrelátható. A gazdasági elemzésekben törekedni kell a 
szezonalitástól megtisztított idősorok használatára10. Természetesen a szezonális kiigazítás 
újabb módszertani problémákat vehet fel. 

Az idősoros értéki adatoknál (ilyen a gazdasági jelenségeket leíró adatok többsége) 
fontos kérdés az ár helyes megválasztása. A közgazdasági elmélet általában iránymutatást ad 
arra vonatkozóan, hogy mikor használjunk folyó áras, és mikor alkalmazzunk változatlan áras 
adatokat. így például egy növekedési modell változatlan áras adatokat, míg egy jövedelemel-
osztási-vizsgálat folyó áras adatokat igényel. Természetesen a határok néha összemosódnak. 
Általában a termelési-, fogyasztási függvényeket változatlan áras adatbázison becsüljük. Fel-
merülhet azonban annak az igénye is, hogy mindezt folyó áras adatokkal végezzük, különö-
sen, ha a termelés, mint jövedelemelosztás forrása szerepel, illetve ha arra vagyunk kíváncsi-
ak, hogy a külső árhatások minden tényezőt együttesen érintve, milyen belső mozgások ját-
szódtak le a gazdasági jelenségekben. Itt kell szólni arról is, hogy a folyó áras adatokat milyen 
árindex segítségével transzformáljuk változatlan árassá? A lakossági fogyasztáshoz közvetle-
nül kötődő változók esetében a fogyasztói árindex jól alkalmazható; a GDP esetében ez az 
index azonban már nem fogadható el, itt főbb komponensenként kell azt deflálni, illetve olyan 
implicit árindexet tanácsos használni, amely a különböző hatásokat „összegzi". 

Sok esetben keli arra is számítani, hogy a folyóáras adatoknál nagy az esélye annak, 
hogy azok nem függetlenek egymástól. Lényeges „összekötő kapocs" például a folyóáras 
adatbázisok között az infláció közvetett hatása. 

Keresztmetszeti adatbázisok esetében sokszor felmerül a teljes körűség vagy minta al-
kalmazásának kérdése. Itt nagyon gyakran kell élni a reprezentatív minta alkalmazásával. 
Gondot okozhat továbbá, a csoportok képzése, a megfelelő nagyságú és szignifikánsan külön-
böző csoportok, rétegek kialakítása. 

9 Nemrég óta közöl a KSH negyedéves makrogazdasági mutatószámokat. 

10 Napjainkban a hivatalos statisztikai adatszolgáltatás is közread szezonalitástól megtisztított gazdasági 
idősorokat, de az elemzőknek közvetlenül elérhető az enre a célra szerkesztett DEMETRA program is. 
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A panel adatok mindazokkal a sajátosságokkal bírnak, amik az idősoros és keresztmet-
szeti adatbázisok jellemzői. Speciális gondként jelentkezik azonban itt, ha egyes időszakokra 
vonatkozóan jelentősen eltér a minta (pl. más-más gazdasági egységek szerepelnek időről-
időre egy ágazati vizsgálatban). 

Nehézséget okoz a modell-építésben, ha egy változó esetében hiányzik egy adott idő-
szak, vagy megfigyelési egység adata. Hosszas kutatómunkával, egyéb információkból lehet 
esetleg találni olyan adatot, amely helyettesít(het)i azt. Ilyenkor fokozott figyelmet kell for-
dítni az adatok konzisztenciájára. Néha csak interpolatív eljárással lehet kiegészíteni az adat-
bázist, ami azonban megnövelheti az adatok bizonytalanságát. 

Az alapváltozók (idősori vagy keresztmetszeti adatok) eloszlása, annak megközelítő 
ismerete a modellkészítés során nagy jelentőséggel bír. A vizsgálat célja azonban némely 
esetben kizárja azokat az adatokat, amelyek túlzó, extrém értékekkel rendelkeznek. Az így 
létrejövő változó ún. csonkolt változó" lesz. A csonkolás, természetesen megváltoztatja a 
változó által képviselt valószínűségi változó jellemzőit: esetünkben a várható érték kisebb 
lesz, továbbá a szórás minden csonkolás (alsó és felső) esetében csökken12. Amennyiben a 
csonkolt értékeket is figyelembe vesszük az ökonometriai-, regressziós modell-építés során 
nulla értékkel szűrt (censored) változókat használunk13. 

A fentiekben felsorolt problémák alapvetően az ún. alapváltozókat érintik. 

Szólni kell azonban a modellezés segédváltozóiról is. 

a) Alapvető segédváltozónak tekinthetjük az adatbázis első oszlopvektorát, ha az egy-
ségvektorból áll14. Természetesen itt a tényezőváltozók adatmátrixáról van szó. 

(2-3.) 

b) Gyakran kell alkalmazni egy modell készítése során (ha idősoros adatbázisról van 
szó) a trendváltozót. A trendváltozó az idősoros adatbázisban feltételezett trendha-
tást hivatott kifejezni, általában értéke: 1,2 ...t... T. Néha ez a változó ún. proxy 
változóként viselkedik, helyettesíti a közvetlenül nem megfigyelhető, de releváns-
nak ítélt változót (például a termelési függvényben a technikai haladást). 

c) Az önmagukban közvetlenül nem mérhető hatásokat kifejező (közvetítő) változó-
kat proxy változóknak nevezzük. Az ökonometriai modellezés során gyakran kell 
használni ezeket a változókat Is. PL: a műveltség, az oktatás mennyisége közvetle-

11 Truncated variable 

12 A csonkolt minták alapján történő becsléseknél az adott eloszlások momentumai jelentősen megvál-
toznak. 

13 A csonkolt változók alapján szerkesztett modellek az ún. censored regressziók és a Tobit modellek. 

14 Erre a regressziós modellek becslése során van szükségünk, mivel az egységvektor segítségével állít-
hatjuk elő a függvény konstans, tengelymetszet, intercept értékét. 
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nül nem mérhető, azonban hatását jól kifejezhetjük, ha az elvégzett iskolai osztá-
lyok számával közelítjük. Itt kell megjegyezni, hogy tulajdonképpen az infláció je-
lenségét sem tudjuk közvetlenül mérni, azt a fogyasztói árindexszel, annak válto-
zásával azonosítjuk. A közgazdaságtanban általánosan elfogadott elv, hogy az inf-
latorikus hatások legjobb „kifejezője" a fogyasztói árindex változása. 

d) Kvalitatív változókat is használunk sok esetben, amint erről már korábban szól-
tunk. Ezek a változók kategorikus változók, többnyire egész számok, és a minőségi 
ismérwáltozók megkülönböztetésére szolgálnak. Ezek a kategorikus változók le-
hetnek: a) rangsorolást nem tartalmazó (pl.: közlekedési eszközök típusai: autó-
busz, vonat, hajó stb. b) rangsorolást tartalmazó, pl.: iskolai végzettségek egész 
számokkal történő megkülönböztetése. Ezek a változók általában valamilyen spe-
ciális hatás elkülönítésére alkalmasak egy adott modellben. 

e) A kvalitatív változók egyik leggyakrabban alkalmazott fajtája a bináris változó. 
Ezt a változót sokféle néven illeti az irodalom: Bernoulli változó, fiktív változó, 
mesterséges változó, dummy változó, vakváltozó stb. A nemzetközi irodalomban 
elterjedt szóhasználatban ezt a változót dummy változónak szokás hívni, aminek ta-
lán legjobb magyar megfelelője a fiktív változó. Mindössze két értéket vehet fel: 
pl : 1 érték valamilyen tulajdonság meglétét; 0 érték a tulajdonság hiányát jelöli. 
Hatékonyan alkalmazható, ha a modellben csoportosítási igény merül fel (pl. férfi-
ak és nők jövedelmének elemzése), jó specifikációs lehetőséget nyújtanak ezek a 
változók az idősorok szezonális hatásának beépítésére a modellbe, de szívesen al-
kalmazzák a változót különféle strukturális törések okozta hatások figyelembe vé-
telére is. 

A kvalitatív és a bináris változók egyformán szerepelhetnek exogén, magyarázó válto-
zóként, de előfordulhat, hogy karakterisztikus értékek (bináris, kategorikus változók), endo-
gén változóként szerepelnek. Mindez egy sor specifikációs, becslési és értelmezési problémát 
vet fel, azonban az így szerkesztett modell hasznos elemzésekre ad lehetőséget. 

A változók típusainak vázlatos felsorolása során sem törekedtünk, a teljességre. Csak 
azokat a legfontosabbnak vélt problémákat említettük meg, amelyekkel a legtöbbször szem-
besülhet a modellező. 

2.3. A változók előzetes vizsgálata 

Az adatbázis változóira vonatkozóan számos előfeltevést szokás megfogalmazni, ame-
lyek természetesen módszerfüggők. 

Úgy vélem, hogy nem lehet elvitatni az adott kutatási cél, a megfogalmazott probléma 
elsődlegességét, amihez rendeljük az alkalmazott módszereket, és előfeltevéseket, azonban 
sok „kényelmetlenségtől" szabadulunk meg, ha a modell-építés kezdeti fázisában alkotunk 
valamilyen általános képet a modellbe beépítendő változókról Ennek szükségszerűségét az 
idősoros adatbázisok közvetlenül igénylik, de nem lényegtelen, ha a keresztmetszeti adatok-
nak legfontosabb jellemzőit már kezdetben is ismeijük. Itt főleg azokra az alapstatisztikai 
ismeretekre kívánok utalni, amelyek közismertek, minden bevezető statisztikai kurzusnak 
részei, azonban, sajnos, csak néha tűnnek elő egy-egy elemző tanulmányban. Természetesen 
az idősorok „emelt szintű" módszerek alkalmazását is igénylik, azonban részint a módszerek 
alkalmazásának népszerűsége, valamint újszerűsége miatt, ott nagyobb figyelmet fordítanak a 
kutatók az előzetes vizsgálatokra. 
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Mind elterjedtebb az a felfogás az ökonométerek körében, hogy a változók elsődleges 
vizsgálatát érdemes és szükséges elvégezni15. Nézzük röviden a legfontosabb ellenőrzési, 
vizsgálati eljárásokat! 

2.3.1. Grafikus ábra 

A változók elemzésének első lépésében informatív a grafikus ábrázolás. E munkafo-
lyamat során számos olyan megállapítás tehető, amely előremutató, segíti a változók termé-
szeténekjobb megértését és ezáltal segítséget ad a specifikáció és a becslés munkafázisában. 

Az idősorok esetében a vonaldiagram, míg a keresztmetszeti változók esetében alapve-
tően a hisztogram segíti jól az elemző munkáját. 

A 2-1. ábra 32 év (1970-2001 közötti időszak) éves összes villamos-energia fogyasztá-
sát szemlélteti Magyarországon. 

2-1. ábra: Magyarország villamos-energia fogyasztásának (GWH) alakulása 1970-2001 között 

Látható az idősor alakulásában egy erőteljes trendhatás, azonban mindez 1998-ban 
„megtorpan", majd egy erőteljes visszaesés következik be, amit 1992-től egy kisebb 
meredekségű emelkedés követ. Jól követhetjük az ábrán a rendszerváltozás makrogazdasági 
következményeit. Mindezek egyben arra utalnak, hogy a változó alkalmazása esetén számolni 
kell a strukturális törésre, érdemes szakaszokra bontani az adott időszakot. 

Elkészíthetjük az adatok hisztogramját is, azonban az - elsősorban a sor rövidsége, és 
meghatározottsága miatt - nem informatív. 

A keresztmetszeti adatok esetében viszont a vonaldiagram információ-tartalma szegé-
nyes, itt a hisztogram alkalmazása célravezetőbb. 

A 2-2. ábrán egy keresztmetszeti sor hisztogramját látjuk. 

15 Erről győződhetünk meg újabban, nagyon sok ökonometriai alkalmazásokat tárgyaló tanulmányból. 
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A KSH áítal készített időmérleg-vizsgálat16 adatbázisából egy 976 elemű véletlen min-
tát vettünk. A családok egy főre jutó jövedelmi adatait szemléltjük az alábbi ábra segítségé-
vel, 

2-2. ábra: A kiválasztott 976 család egy főre jutó jövedelmének eloszlása 

A fenti ábrából világosan kirajzolódik a változó erősen aszimmetrikus eloszlása, 
amely jobboldali ferdeségű. Az ilyen típusú ún. lognormális eloszlást követő változókkal 
gyakorta találkozhatunk a gazdasági idősorok között (pl.: jövedelmi-, termelési adatok). 

2.3.2. Alapstatisztikák 

További hasznos információkat nyerhetünk a vizsgált adatokról, ha tanulmányozzuk a 
legfontosabb alapstatisztikákat. A számtani átlag, a szórás és a médián ismeretében következ-
tethetünk az eloszlás főbb jellemzőire, amit jól kiegészít a momentumok alapján számított 
ferdeség (aszimmetria), valamint a csúcsosság mérőszáma. E két utóbbi mutatószám értékelé-
séhez tudnunk kell, hogy a ferdeség mérőszáma 0 közelében szimmetriát, negatív érték esetén 
baloldali-, pozitív érték esetén, pedig jobboldali aszimmetriát jelez; ha a csúcsosság 3 közelé-
ben van, normális eloszlásról beszélhetünk, ennél kisebb érték esetén lapultnak, nagyobb ér-
ték esetén csúcsosnak tartjuk az eloszlást. 

Az elmondottakat világítsuk meg számpéldával! 2-2. ábrában közölt egy főre jutó csa-
ládijövedelmek alapstatisztikái az alábbi táblában foglalhatók össze. 

16 Az időmérleg-felvétel kapcsolódott az EUROSTAT keretében induló európai időmérleg-felvételhez, 
és Magyarországon 1999. szeptember l-jén indult és 2000. szeptember 6-án zárult. Forrás: KSH kiadványok és 
adatbázis. 
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2.1. A mintában szereplő családok egy főre jutó jövedelmi adatainak alapstatisztikái 

Mutatószám ÉRTÉK 
Számtani átlag 33584,81 
Medián 31818,00 
Maximum 230000,00 
Minimum 5714,00 
Szórás 17116,85 
Ferdeség (aszimmetria) 3,28 
Csúcsosság 28,81 
Megfigyelések száma 976 

Az adatok széles sávban szóródnak, amelyről a minimum-, és maximumértékek in-
formálnak. A relatív szórás azonban nem fúl jelentős, mindössze17 51%. A számtani átlagnál 
kisebb érték ugyan a médián, de az eltérés nem számottevő. Mindenesetre arra utal, hogy az 
változó eloszlása jobboldali aszimmetriájú. Ezt erősíti meg a ferdeség +3-nál nagyobb értéke. 
Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy az eloszlás kiugróan, csúcsos. Mindez alátámasztja azt 
a korábbi megállapításunkat, hogy az egy főre jutó jövedelmek is aszimmetrikus, feltehetően 
lognormális eloszlásúak. 

2.3.3. A normalitás vizsgálata 

A normalitás feltételezése igen gyakori az egyes statisztikai eljárások alkalmazása so-
rán. Az alapváltozók némelyikének felhasználása esetén is előfordulhat a normalitás követel-
ménye, azonban alapvetően a regressziós modellek hibatényezőinek (reziduumainak) eloszlá-
sára vonatkozó általános feltevések ellenőrzésekor találkozhatunk vele. A hibatényezők 
noraialitásához kötődik egy sor ökonometriai eljárás. 

Több ökonometiai eljárás esetében a változók együttes normális eloszlása előfeltétel-
ként fogalmazódik meg, ami azonban gazdasági adatsorok esetén csak nagyon ritkán teljesül. 
Meg keli elégedni sok esetben azzal, hogy egyes változók eloszlása csak közelíti a normális 
eloszlást. 

Egy adott változó normális eloszlására megfogalmazott feltevés megbízható megerősí-
tését vagy cáfolatát több alkalmas próba segítségével tudjuk megadni. A statisztikai alap-
könyvekben tárgyalt khi-négyzet eloszlású illeszkedésvizsgálat az ökonometrián belül általá-
ban csak kevésbé használható18. Ennek oka az, hogy kis minták esetén (és az ökonometriai 
alkalmazások többsége ilyen adatbázisokra épül) az illeszkedésvizsgálat tulajdonságai nem túl 
kedvezőek. Járható út még a Kolgomorov-Szmirnov-féle normalitás! teszt, valamint a Geary-
próba. 

17 Általában 200%-ig nem még elfogadjuk a szóródás terjedelmét, nem tartjuk ebben az intervallumban 
„elviselhetetlennek" az adatok különbözőségét. 

18 ' 
Természetesen nagy minták, nagy elemszámú adatbázis esetén az illeszkedésvizsgálat hagyományos 

eljárása jól használható, és segítségével nemcsak, a normális eloszlás ellenőrzésére van mód. 
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Két teszt terjedt el széles körűen az ökonometriában: a Q-Q grafikus vizsgálat és a 
Jarque-Bera próba.19 

A Q-Q teszt, alapvetően egy grafikus módszer, ahol a döntési szabály nem egyértelmű, 
azonban néha bizonyos szubjektív tévedés mellett is jó döntéseket lehet hozni segítségével. 
Az állásfoglaláshoz szükséges grafikus ábrát a szoftverek általában készen szolgáltatják. 

Igen népszerű a Jarque-Bera próba, amit röviden összefoglalunk. 

A próba alapvetően nagymintás próba, de a tapasztalatok szerint kis minták esetén is 
jó hatásfokkal alkalmazható. Pearson-eloszlásokra épít, ugyanis általában ez az eloszláscsalád 
tartalmaz minden olyan eloszlást20, amelyek a gazdasági jelenségek leírására alkalmasak. A 
Pearson családon belül két paraméterkorlátozással juthatunk el a normális eloszláshoz. A 
nullhipotézis a normalitás, míg az alternatív hipotézis ( a próba összetett jellege miatt) az, 
hogy az eloszlás a Pearson eloszlás-család más tagja. 

A próba a ferdeség (aszimmetria) és a csúcsosság mérőszámaira épül. Jelöljük S-sel a 
ferdeséget és K-val a csúcsosságot! A hipotézis-rendszer: 

H0 : S = 0; K = 3 
H, : S * 0; K * 0 (2~4") 

A próbafüggvény egy LM (Lagrange multiplikátor elvű) függvény, amely a 
nullhipotézis fennállása esetén khi-négyzet eloszlású, szabadságfoka: 2 (ennek értéke 5%-os 
szignifikancia-szinten:x2(2)-5,99). 

A döntési szabály: amennyiben a mintából számított JB érték nem haladja meg a 2 
szabadságfokú khi-négyzet értéket, a normális eloszlásra vonatkozó hipotézist elfogadjuk, a 
normalitás feltételezésének nem mond ellent a minta. 

A JB-próbát két változó segítségével illusztráljuk. Az egyik változó a korában említett 
családok egy főre jutó jövedelmi adataiból áll, míg a másik változó az OECD 27 kiválasztott 
országának egy főre jutó, 1996-os GDP értékeit tartalmazza21. 

2.2. Két változó JB tesztje 

Megnevezés Egy főre jutó jövede-
lem 

Egy főre jutó GDP 

Jarque-Bera próba értéke 28840,44 0,62 
Valószínűség, p-érték 0,00 0,73 

19 Mindkét módszer alapos, részletes, kritikus leírását találjuk HUNYADI [2001] művében. 

20 A Pearson család tartalmazza a normális, exponenciális, gamma, Pareto, Student, F-elosz!ásokat. 

21 Foirás: Adatok a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet országairól KSH 1997. 
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Az egy főre jutó jövedelem változójának esetében a próbafíiggvény messze meghalad-
ja a kritikus értéket, tehát a normalitásra vonatkozó hipotézist el kell vetni (ezt sejtettük már 
az alapstatisztikákból is). Az egy főre jutó GDP változója esetén semmilyen ésszerű 
szignifíkancia-szinten nincs okunk arra, hogy a nullhipotézist elvessük (p=0,73 érték mellett). 

Végezetül nem érdektelen, ha egy változó esetében (legyen ez az egy főre jutó GDP!) 
a hisztogramot és az alapstatisztikákat a normalitás vizsgálatával kibővítve közöljük. (Ezt az 
outputot szolgáltatja angol nyelven az EViews 3.1. programcsomag) 

2-3. ábra Az egy főre jutó GDP változójának főbb statisztikái 

2.3.4. Sdősori vizsgálatok 

Az ökonometriai modellezés - mint már korábban említettük - gyakorta használ fel 
idősorokat. Az idősorokról már több megállapítást tettünk (pl. az adatok sorrendje meghatáro-
zott, a dinamika, a változás sajátos törvényszerűségeket követ stb.). Ezen a helyen azokat a 
főbb tulajdonságokat érintjük, amelyek jelentős hatást fejthetnek ki a modellben, elnagyolt 
kezelésük a végső következtetések megbízhatóságát jelentősen veszélyeztetheti. 

A sztochasztikus idősor-elemzés logikájának megfelelve, az idősor valószínűségi vál-
tozók időbeli sorozata. Ez még önmagában kevés lenne a mélyreható elemzéshez, ha nem 
tételeznénk fel a DGP-elvet22. Úgy gondoljuk, hogy létezik egy ismeretlen, nem megismerhe-
tő, de létező és időben stabil törvényszerűség, ami létrehozza a megfigyelhető adatokat. A 
gyakorlatban mi csak a megfigyelt adatokat ismerjük, és ezek alapján próbáljuk meg model-
lezni a DGP-t. Egy adott valószínűségi változó általában várható értékével és szórásával jól 
jellemezhető. (Ennek empirikus elemzését adtuk az előző fejezetben.) Idősor esetén, a sorren-
diség és az időbeni folyamatok megismételhetetlensége, és a feltételezett általános folyamat 
(DGP) miatt további feltevéseket kell tennünk az idősornak, mint valószínűségi változónak 
azonosításához. 

ben. 
22 Data Generating Process - adatgeneráló folyamat, amelynek általános elvét írja le HUNYADI[1994]-
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Az idősorokban nagyon nagy szerepe van az egyes elemek közötti sztochasztikus kap-
csolatoknak, az autokorrelációnak. 

A regressziós elméletből ismert parciális korreláció fogalmát az idősorokra is ki lehet 
terjeszteni, a mérőszáma a parciális autokorrelációs együttható (rstp). A mutató a t-p-edik és t-
edik adatok közötti kapcsolatot méri a többi késleltetés kiszűrésével 

ér • ff 23 Ezek azok az elméleti jellemzők, amelyek segítségével jellemezhetők az idősorok . 

Az idősorok vizsgálata során fontos szerepet játszik a stacionariíás. Ez egy olyan kor-
látozó feltevés, amely arra szolgál, hogy megfigyeléseinket egyetlen mintának tekinthessük, 
és így megalapozott következtetéseket tudjunk levonni az alapsokaságra, a folyamatra vonat-
kozóan. A stacionaritás időtől való függetlenséget, egyfajta időbeli állandóságot, stabilitást 
jelent. Ez teszi lehetővé, hogy modellezni tudjuk a DGP-t. 

Stacionáriusnak tekinthetünk egy idősort, ha az egyes időszakokhoz, időpontokhoz 
tartozó megfigyelések várható értéke és varianciája állandó, az autokovariancia nagysága pe-
dig csak a megfigyelések időbeli távolságától (p-tői) függ, de az időtől (/-tői), az időbeli elhe-
lyezkedéstől független24. 

Ezt gyenge, vagy kovariancia síacionaritásnak nevezzük. Az alkalmazások túlnyomó 
többségében ennek a gyenge stacionaritás vizsgálata elégséges. Meg kell azonban jegyezi, 
hogy a fogalom nem merül ki ebben. Az erős stacionaritás szigorúbb kritérium, mivel az idő-
sor elemei korábbi realizációi feltételes eloszlásának állandóságát jelenti. Más megfogalma-
zásban, erősen stacioner az idősor, ha az Y\, Y2, ... Yn valószínűségi változók együttes elosz-

23 Természetesen az idősor egy másféle megközelítésben (pl. a spektrálanalízis alkalmazásakor) frek-
venciákkal is jellemezhető. 

24 Itt jegyezzük meg, hogy a nem-stacionaritás oka mindig valamilyen trendhatás. így nem lényegtelen, 
hogy determinisztikus, vagy sztochasztikus trend van-e a modellben, mivel a megoldások eltérő technikákat 
igényelnek. 
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Amennyiben e t normális eloszlását is feltételezzük ún. Gauss-féle fehér zajról van 
szó. A Gauss-féle fehér zaj esetén - mivel a normalitás feltétele véges varianciát igényel - az 
erős és gyenge stacionaritás egybeesik. 

A várható érték, variancia és kovariancia, illetve az autokorrelációs mérőszámok em-
pirikus megközelítése, statisztikai becslése segítségével nyerjük azokat a fontos információ-
kat, amelyek segítségünkre vannak az idősori modell-építés során. 

Korrelogram 
9 S 

Az autokorrelációs együttható becslése , tapasztalati idősorból az alábbi algoritmus 
szerint történik: 

Az ri az egymás után következő idősori értékek (l-es késleltetés), az r2 az egymástól 
két időegységnyi távolságra lévő értékek (2-es késleltetés) sorozatának korrelációs együttha-
tói. 

Az autokorrelációs (AC) és parciális autokorrelációs (PAC) együtthatók egyszerű is-
merete is hasznos információt nyújt, mivel segítségükkel képet alkothatunk a változók megfi-
gyelt értékeinek sztochasztikus kapcsolódásáról. Mód van azonban arra, hogy a késletetés (p) 
függvényében ezeket, az együtthatókat felsoroljuk, autokorrelációs-, illetve parciális 
autokorrelációs függvényeket készítsünk. Ezeket a függvényeket grafikusan ábrázolva ún. 

25 A (2-6.)-ból egyszerű átalakítások után egyértelműen következik (2-9.). 
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Az erős stacionaritás esetén nem kötjük ki a véges variancia követelményét, ezért egy 
erős stacionaritású folyamat nem bír ugyanakkor a gyenge stacionaritás kritériumaival is. 

Különös jelentőséggel rendelkezik a sztochasztikus idősorok vizsgálata során a fehér 
zaj (teljesen véletlen folyamat) 
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korrelogramot kapunk. A becslések konfidencia intervallumát is fel szokták tüntetni az ábrán. 
A konfidencia intervallum sávjának meghatározása a ± 2/Vt összefüggései történik. 

Az autokoireláció értékelését jól segíti egy ún. portmanteau-teszt a Ljuag-Box-féle 
Q-statisztika. A nullhipotázis: 

H0 :p, =P 2 = — = Pp = 0 

míg, az alternatív hipotézis szerint legalább egy pj * 0. 

2-4. ábra: A napi villamos-energia fogyasztás korrelogramja 

Világosan kiderül, hogy az idősorban „rejlik" egy elsőrendű autoregresszió, de ugyan-
akkor ez a hatás visszatér a hetedik napon, ezért egy hét napos szezonalitással is számolni 
kell 
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amely, khi-négyzet eloszlású valószínűségi változó, p szabadságfokkal. 

A döntési szabály a következő: ha az első p számú autokorrelációs együtthatóból ké-
szített Q-statisztika értéke meghaladja a p szabadságfokú khi-négyzet eloszlás megfelelő 
kvantilis értékét, a nullhipotézist el kell vetni, mivel feltételezhető, hogy az idősorban leg-
alább egy p-nél nem nagyobb rendű autokorreláció van. Ellenkező esetben, a nullhipotézis 
elfogadható, az idősor autokorrelációtól mentes. 

Az AC függvény megértését illusztráljuk egy példával. Az alábbi autokorrelációs 
együtthatókat szemléltető korrelogramot az ország 2002-ben mért napi villamos-energia fo-
gyasztásának idősorából szerkesztettük. 
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A további okfejtések megvilágításához szükségünk van egy számpéldára. Vegyük a 
nemzetgazdaság néhány összetett mutatóját, egy önkényesen kiragadott, viszonylag rövid, és 
jelentős változásokkal teli időszakból! 

2.3. A nemzetgazdaság néhány makrogazdasági mutatójának idősora 

EV GDP 
(folyóáron, 
milliárd Ft) 

r 

összes beru-
házás 

(folyóáron, 
milliárd Ft 

Inflációs 
ráta26 

(%) 

1989 1730,4 339,6 17,1 
1990 2080,9 356,3 28,9 
1991 2301,5 481,8 35,0 
1992 2885,6 555,6 23,0 
1993 3502,6 638,3 22,5 
1994 4364,8 842,7 18,8 
1995 5614,0 1038,8 28,2 
1996 6893,9 1337,6 26,6 
1997 8541,4 1707,9 28,3 
1998 10087,4 2137,9 14,3 
1999 11436,5 2427,1 10,0 
2000 12765,6 2830,4 9,8 

Vizsgáljuk meg GDP változójának autokoixeláltságát! A korrelogram és a Q-
statisztikák az alábbi 2-4. ábra segítségével tanulmányozhatók 

26 Itt a közismert fogyasztói árindexek növekményeiről van szó. 
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Késl. ACF PACF Q-Stat Val. 
1 0.766 0.766 8.9560 0.003 
2 0.520 -0.160 13.506 0.001 
3 0.269 -0.176 14.858 0.002 
4 0.040 -0.140 14.893 0.005 
5 -0.148 -0.116 15.416 0.009 
6 -0.294 -0.123 17.838 0.007 
7 -0.380 -0.077 22.680 0.002 
8 -0.412 -0.075 29.810 0.000 
9 -0.386 -0.034 38.165 0.000 
10 -0.301 0.019 45.786 0.000 

2-5. ábra: A GDP autokorrelációjának vizsgálata 

A változó autokorrelált, szignifikáns az elsőrendű autokorrelációs együttható. Mindezt 
a korrelogram és a Q-statisztika egyértelműen alátámasztja. Már az első Q érték is jelentősen 
meghaladja a khi-négyzet eloszlás értékét (Xi =3,841). Mivel itt éves GDP adatokról van 
szó, a megállapítás nem meglepő. Az egyes évek gazdasági teljesítménye nem független a 
megelőzőktől, és nem lenne furcsa több éves késletetés hatásának a „markánsabb" jelenléte 
sem. Az idősor viszonylagos rövidsége miatt a magasabb rendű késleltetések, még szignifi-
káns értékeik mellett sem értelmezhetőek. 

A stacionaritás tesztek 

Mind az idősorok, mind a nem idősori változók esetén feltesszük a modellezés során, 
hogy a megfigyelt értékek homogén mintát képeznek. Ez olyan alapfeltevés, amely a statiszti-
kai becslések és a statisztikai hipotézisek ellenőrzése elvégzésének egyaránt alapja. Habár a 
keresztmetszeti adatoknál is szigorú ez a követelmény, az időbeni adatsorok esetében ennek a 
biztosítása korántsem egyértelmű, ugyanis azt igényli, hogy az idősor stacionárius legyen. 

A sztochasztikus idősor-vizsgálat modelljei, hipotézisei a stacionaritás tulajdonságá-
nak meglétére építenek, feltételezik a fő jellemzők időbeli stabilitását. Ebben a gondolatkör-
ben, ha az idősor nem stacionárius, azt valamilyen alkalmas transzformációval át kell alakíta-
ni stacionerré. 

21 
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A gazdasági idősorokról csak ritkán állapítható meg a stacionaritás. Az ökonometriai 
modellezés korábban az idősorok nem stacionaritás tulajdonságára csak kevéssé ügyelt. A 
modellezés során beépített magyarázó változók ugyanis nagymértékben megmagyarázták az 
időbeni változásokat, és a nem stacionárius jelleg a maradék-változóban - a reziduumban -
csapódott le. Az így készült, és nem korrigált modellek azonban gyakorta hamis következteté-
sekre vezethetnek. Ennek a felismerése vezetett arra a gondolatra, hogy a regressziós model-
lezés előtt érdemes a kérdéskör vizsgálata, és ha nem áll fenn a stacionaritás (ami ugyan gya-
kori gazdasági idősorok esetében) már a modellezés előtt transzformálni kell a változókat. Az 
„elő-vizsgálat" egyéb praktikus előnyökkel is jár: a sztochasztikus idősor-modellek 
ökonometriai modellekbe történő beágyazását is segíti. 

A stacionaritás megállapítása grafikus ábrázolás segítségével, vagy egyszerű mutatók 
kiszámításával ugyan megoldható, azonban hatékony vizsgálati eszköze ennek a jelenségnek 
is csak a statisztikai hipotézis-ellenőrzési módszerek között található meg. 

Mivel a tesztelési módszer az egyváltozós sztochasztikus idősori modellek elemzési 
rendszerének szerves része, az alábbi teszt megértéséhez egy kis kitekintés kell tenni. 

Már említettük hogy az időtartományon alapuló idősori modellezés a vizsgált változó 
különböző időpontokhoz tartozó értékei között keres összefüggést. Ennek egyszerű esete a 
közgazdasági gyakorlatban igen elterjedt ARMA27 modell-család. AR (autoregresszív) mo-
dellnek hívjuk azt a modellt, amelyben az eredményváltozó csupán saját korábbi értékeinek és 
egy hibatagnak a lineáris kombinációja. Ha a késleltetés legnagyobb értékét jo-vel jelöljük, 
akkor AR(p): 

27 ARMA - AuíoRegressziós MozgóÁtlagolású modell 

28 Szokás angol rövidítéssel is illetni: White Noise=WN 

22 



ADATKEZELÉS 

sem stacionárius a folyamat. Míg bizonyíthatón az első esetben egyszerű differencia-
képzéssel stacionáriussá tehető az idősor, a második esetben ún. explozív az idősor, a t-edik 
időpontbeli várható értéke a kiinduló adat (Yo) függvénye, kovarianciája és varianciája is függ 
t-től, sőt a variancia növekedése az idő függvényében végtelenbe tart. 

Stacionáriusnak csak akkor nevezhetünk egy időbeli folyamatot, ha |p| < 1 így x > 1, 
a gyök az egységkörön kívül helyezkedik el. Ekkor a csökkenő szórás mellett a folyamat a 
kiinduló ponttól a fehér zaj folyamathoz tart; a modell idővel felejt. 

Mivel az idősor-modell paramétereit csak becsléssel tudjuk meghatározni, így a gyö-
kök is tartalmazhatnak véletlen hibát. Ezért statisztikai hipotézissel lehet vizsgálni, hogy a 
gyök csakugyan egységnyi-e. A kézenfekvő hipotézis-rendszer: 

H0 : p = 1 (2-16.) 
H t : 0 < p < 1 

A nullhipotézis szerint a folyamat nem-stacionárius, amit a stacionárius alternatívával 
szemben tesztelhetünk. A gyakorlatban legelterjedtebb ellenőrzési módszer az ún Dickey-
Fiiller teszt és annak továbbfejlesztett változatai. A teszt alap-próbafüggvénye: 

30 Részletesen foglalkozik az egységgyök- problémával, és a rá épülő tesztekkel például HUNYA-
DI[1994], VERJBEEK[2000]. 

(2-17.) 
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Amint a hipotézisekből megállapítható, a D-F próba egyoldalú, és így elegendő az el-
oszlás baloldali kritikus értékeinek ismerete. 

Számpéldánkban szereplő változókra vonatkozóan elvégeztük a stacionaritás tesztjét! 

A próbafüggvény empirikus értékei és a kritikus értékek az alábbiak: 

2.4. Egységgyök teszt eredményei 

Változók A teszt 
értékei 

Kritikus értékek különböző szignifikancia-
szinten 

Változók A teszt 
értékei 

1% 5% 10% 
GDP -0,444 -4,326 -3,219 -2,756 
Összes beruházás 1,339 -4,326 -3,219 -2,756 
Inflációs ráta -1,328 -4,326 -3,219 -2,756 

A fenti táblából megállapíthatjuk, hogy a próbafüggvény értékeit valamennyi változó 
esetében összehasonlítva a táblabeli értékekkel, minden szignifikancia-szinten a nullhipotézist 
fogadjuk el, nem tekinthetjük stacionáriusnak az idősorokat. Ez a megállapítás természetesen 
nem meglepő, mivel itt makró-mutatókról van szó, amelyekben a különféle trendhatások erő-
sek. 

Amint említettük a bővített Dickey-Fuller próba sok esetben kevésbé hatékony. Nem 
érzékeny az ún. outlierek jelenléte esetén sem, illetve ugyancsak „félreinformálhat" a struktu-
rális törések jelenléte során. A modellezés gyakorlatában nagy népszerűségre tett szert az ún. 
KPSS-teszt31, amely nevét alkotóiról kapta. A teszt megalkotói az alapmodell! 
átparametrizálták. Az alábbi modellből indultak ki: 

t Í2-23 ) 
Y t = a + p t + d j ] u i + E t 

i=l 

ahol, hogy u ; és £t véletlen tagok. 

Tételezzük fel, hogy d e {0,l}, és mindkét véletlen tag kovariancia, vagy gyengén sta-
cioner. 

t 
Tegyük fel továbbá, hogy d ^ u ; =r véletlen bolyongás, ami kifejezhető r; = rM + u t 

i=l 
alakban, ahol feltételezzük, hogy u t ~ FAE(0, cy2)32, a kezdő érték r = 0 ami egyben a 
konstans (intercept) paramétert jelöli33. Az rj összefüggés tulajdonképpen a véletlen bolyon-
gást fejezi ki. 

31 Lásd KWIATOWSKY, PHILLIPS, SCHMIDT, SHIN [1992] 

32 Független azonos eloszlású változó 

33 Mivel a + 0 = a 
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Itt kell megjegyezni, hogy a variancia becsléséhez célszerű, ha különböző ablakokat 
(például Bartlett, illetve spektrális ablakot) használunk fel, amelyek szűrőként növelik a meg-
bízhatóságot. 

A próba szerzői javasolták a Bartlett-ablakon alapuló nem-paraméteres becslési eljá-
rást a hosszútávú variancia becslésére35, amely felhasználja a lq=integer[q(T/lOO)1/4 J késlelte-
tett csonkolási paramétert. Segítségével a Bartlett-Kemel: 

34 Köztudott, hogy a fenti feltevések fennállása esetén értelmezhetőek a reziduális tagok, ahol, alapfel-
tevésként az 8 stacioner. 

35 A spektrum-elven alapuló becslés tulajdonképpen visszavezethető a Newey-West 
heteroszkedasztikus-autokorrelált konzisztes kovariancia becslésre. A becslés elve jól követhető HOBINJ et 
al.[l998] munkája alapján. 
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(2-27.) 

A KPSS-teszt alkalmazása lehetőséget teremt, párhuzamosan az ADF (kibővített 
Dickey-Fuller) próba együttes alkalmazására. 

A lehetséges döntések az alábbiak36: 

2.5. Az ABF-, és KPSS tesztek alapján a nullhipotésre megfogalmazható döntések 

KPSS-teszt ADF-teszt KPSS-teszt 

Elfogadom Elvetem 
Elfogadom Nem meggyőző döntés 

(Elégtelen információ) 
Helyes, meggyőző döntés 

Stacionaritás 
Elvetem Helyes, meggyőző döntés 

Nem-stacionaritás 
Nem meggyőző döntés 

(Frakcionális integráltság37) 

Fontos megjegyeznünk, hogy az ADF-teszt esetében a nullhipotézis a nem-
staeionaritás (az egységgyök egyenlő eggyel), míg a KPSS-teszt esetében a 
nullhipotézis a stacionaritás. 

A KPSS-teszt eloszlása közvetlenül nem írható le, azonban eredményesen határozha-
tók meg a kritikus értékek pl.: Monte Carlo szimuláció segítségével. Az alábbi táblában ösz-
szefoglaltuk a próba alsó kritikus értékeit, különböző szignifikancia szinten. 

2.6. A KPSS-teszt alsó kritikus értékei 

10% 5% 2,5% 1% 
Típus szignifikancia szinten 

Zéró átlag stacionaritás 1,195 1,656 2,114 2,759 
Stacionaritás 0,347 0,463 0,580 0,739 
Trend stacionaritás 0,119 0,146 0,178 0,216 

36 NUSAIR [2003] alapján 

37 Frakcionáitan integrált egy idősor, ha a (1 — L ) d Y t = 8 , ~ F A E ( 0 , 0 2 ) összefüggés nem egész d 
értékeire is fennáll. Ez általában akkor vetődik fel, ha a d-ed rendű differenciázás nem elég, de a d+I-edik már 
sok ahhoz, hogy egy nem stacioner idősort - az egyéb feltételek megléte esetén - stacionerré tegyünk. 
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Ennek felhasználásával a hosszútávú variancia egy lehetséges nem-paraméteres becs-
lése: 

(2-28.) 
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A 2.3. táblában felsorolt változókra vonatkozóan elvégeztük a vizsgálatokat a KPSS-
teszt segítségével is. Az eredmények, feltételezve az általános stacionaritást, az alábbiak: 

2.7. A KPSS-teszt eredményei 

Változók A teszt 
értékei 

Kritikus értékek különböző szignifikancia-
szintem 

Változók A teszt 
értékei 

1% 5% 10% 
GDP 1,174 0,739 0,463 0,347 
Összes beruházás 1,142 0,739 0,463 0,347 
Inflációs ráta 0,448 0,739 0,463 0,347 

A 2.4. táblában közöltük a D-F próba eredményeit. Ott valamennyi változó esetében a 
nullhipotézist, azaz a változók nem stacioner jellegét fogadtuk el. A KPSS-teszt alapján a 
GDP és az összes beruházás esetén, szintén minden szignifikancia szinten el kell vetni a 
stacionaritás hipotézisét. A döntés eredménye tehát a kétféle teszt esetében azonos. A KPSS-
teszttel azonban az inflációs ráta 1 %-os szignifikancia szinten még stacioner. Mindez ellent-
mond a korábbi hipotézisnek. Oka sokféle lehet: például, nem elegendő az információ; struk-
turális törés van az idősorban stb. 

Amennyiben a trend-stacionariás felvetését is ellenőrizzük a KP SS-teszttel, mind a be-
ruházás, mind a GDP nem stacioner, azonban az inflációs ráta már 10%-os szignifikancia 
szinten is stacionáriusnak tekinthető. 

A Dickey-Fuller elven alapuló tesztek esetén a modellezők általában úgy értelmezik a 
nullhipotézis megtartását (a nem-stacionaritás elfogadását), mintha mindez önmagában erős 
evidencia lenne az egységgyök létére. Sok elemzés kimutatta, és mi is utaltunk rá, hogy ez 
nem feltétlenül áll fenn. A KPSS teszt a D-F teszt alternatíváját állítja nullhipotézisnek, és 
ezáltal kiegészíti azt. A kétféle teszt alapján lehetséges nem konkluzív vagy ellentétes döntés 
is. Mindez ráirányítja a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben mélyebb közgazdasági elemzés-
nek kell az idősorokat alávetni, amely segíti azok jobb megismerését és a kedvezőbb ered-
ményt hozó módszertan kiválasztását. 

Megfigyelték38, hogy a KPSS-teszt nagy erővel képes visszautasítani a hullhipotézist, 
amennyiben strukturális törést tartalmaz az idősor. Ugyancsak érzékenyen reagál a KPSS-
teszt amennyiben outlier(ek) vannak az idősorban39. Mindezek arra hívják fel a modellezők 
figyelmét, hogy a KPSS-teszt általánosabb vizsgálatokra is alkalmas, egy-egy döntés több 
hatás (stacionaritás, strukturális törések, és outlier-ek) elfogadását vagy elvetését is je-
lenthet)!. A konkrét tényező megjelöléséhez az idősor további közgazdasági vizsgálata is 
szükséges. 

38 Például CHEN [2002] 

39 Szemléletesen igazolták ezt a jelenséget Monte-Cailo vizsgálatokkal alátámasztva, OTER-SMITH 
[2003] 
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2.4. A változók transzformálása 

Az adatok, a változók természetének megismerése sok olyan hasznos információt 
eredményez, ami segíti a hatékonyabb modell-építést. Gondoljunk itt a fejezetben már vázolt 
problémákra! A gyakran különböző tulajdonságú változók elhelyezése a modellben, azonban 
koránt sem automatikus művelet. 

Egyszerűbb esetekben a változók mértékegységének módosításával, egy egyszerű 
transzformációval tudjuk megvalósítani azt, hogy az adatok a modellben egymással „szink-
ronban" legyenek. Máskor felmerülhet egy olyan változó szerepeltetése a modellben, amely 
az elsődleges adatforrásban nem szerepel, de az adatok birtokában kiszámítható. Összetettebb 
problémát jelent, ha az adatok jellemzői, eloszlása nem felel meg az elméleti követelmények-
nek. Ilyenkor megfelelő transzformációs lépésekkel segíthetjük a megoldást, közelíthetjük az 
ideális állapotot. 

Érdemes az alábbiakban áttekinteni a „szokásos" elemi adat-transzformációs eljáráso-
kat. 

2.8. Adat-transzformációk 

Néhány megjegyzést fűzhetünk a különböző típusokhoz: 

1. Gyakori, hogy egy konstans hozzáadásával vagy levonásával áttekinthetőbbé tesszük az 
adatokat. PL: az indexekből, viszonyszámokból levonunk 100-at, és így a százalékos növe-
kedést kapjuk; ugyancsak additív művelet az átlagtól mért eltérések kiszámítása. 

2. Multiplikatív transzformációval az adatok mértékegységét tudjuk változtatni. PL: fő helyett 
1000 fő; tonna helyett kilogramm. 
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3. A két előbbi transzformáció együttes alkalmazása. PL: mértékegységváltás (Fahrenheitről 
Celsius fokra); gyakoribb a változó nulla várható értékű és egységnyi szórású standardizált 
átalakítása. 

4. Ebben az esetben a nem változó abszolút nagyságát, hanem változásának, növekményének 
mértékét használjuk. Igen gyakran lehet egy nem-stacionárius idősort a megfelelő differen-
ciák segítségével stacioner sorrá alakítani. 

5. A dinamikus transzformáció két fontos esete a bázis-, és láncviszonyszámok képzése. 
Hosszabb idősorok esetében gyakran találkozunk ezekkel a százalékban megadott viszony-
számokkal 

6. A hányados transzformációval, két egymással valamilyen kapcsolatban lévő sor adatait 
viszonyítjuk egymáshoz. PL: egy főre jutó GDP, egy főre jutó fogyasztás; GDP-hez viszo-
nyított fogyasztási hányad (megoszlás). 

7. Az összeg az adatok valamilyen szempont szerinti aggregálását jelenti. PL: azonos típusú 
cégek alkalmazottainak létszámát összesíthetjük megyénként, ágazati csoportokként; idő-
sorok esetében a negyedéves adatok összesítése az éves adatot eredményezi. 

8. Fontos fajlagos mutatószámok aggregálására használhatjuk az átlag-transzformációt. Álta-
lában a mutatók átlagolása súlyozottan történik. PL: egy főre jutó árbevétel meghatározása 
a közép-, vagy nagyvállalatokra vonatkozóan. 

9. Logaritmikus transzformációval a szélső értékeket közelebb lehet hozni egymáshoz. Sok 
esetben az aszimmetrikus eloszlású változók ezzel a módszerrel szimmetrikussá, illetve a 
normalitást megközelítővé tehetők. PL: a jövedelmek lognormális eloszlása ezzel a mód-
szerrel normálissá alakítható. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a transzformáció csak a 
balra hosszan elnyúló eloszlások szélső értékeit hozza közelebb, és variancia-stabilizáló 
hatása is csak növekvő varianciák illetve exponenciális trend esetén érvényesül. 

10.A Box-Cox transzformáció átmenetet képez a lineáris és logaritmikus transzformáció 
(amely varianca-stabilitást eredményez, bizonyos feltételek fennállása esetén) között. 
Egyik szélső értéke a logaritmikusan transzformált érték, míg a másik szélső értéke egy li-
neáris eltolás. A transzformáció alkalmazása különösen idősorok esetében lehet fontos, 
mivel itt a logaritmizálás gyakran túlságosan erős, nagyon összehúzza a változó értékeinek 
szórását. A l értéke40 0 és 1 között helyezkedik el, és azt az értéket szokták felhasználni, 
amelyik mellett az eloszlás legjobban megközelíti a normalitást. Nem-stacioner idősorok 
esetében, amennyiben ez a varianciában jelentkezik, ezzel a transzformációval stacionerré 
lehet tenni a sort. 

A transzformációk használatát egyrészt az adatok értelmezésének különféle igényei, 
másrészt a változókkal szemben megfogalmazott elméleti feltevéseknek való megfelelés in-
dokolja. A normális eloszlás megközelítő biztosítása, a trendhatás kiszűrése, és/vagy az időso-
rok stacionáriussá való átalakítása a transzformációk különböző módszereivel oldható meg. 

40 A. optimális meghatározására léteznek közelítő számítási algoritmusok, illetve némely modellben ez is 
becsülendő paraméter. 
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A 2.3. tábla adataival bemutatunk, néhány érdekesebb transzformációt. Elemzésünk 
fókuszában a GDP adatbázisa áll, azonban kiegészítésül egy új adatsort a GDP implicit árin-
dexsorát41 is felhasználjuk. 

2.9. A G D P adatainak transzformációja 

A transzformációk különböző módszereivel eltérően lehet kezelni a változókat. A fo-
lyó áras GDP, amint az adatokból világosan kiolvasható, erőteljes trenddel rendelkezik és 
ugyanakkor a stacionáriusság sem tételezhető fel. Erről a változó grafikus ábrája ad elsődleges 
információt (2. oszlop). 

41 Az implicit árindexsor eltér a fogyasztói árindexek sorától, mivel a GDP összetevőinek együttes ár-
változását jellemzi. Általában közzéteszi a KSH ezeket az adatokat, azonban gyakoribb, hogy a folyóáras és a 
változatlan áras GDP adatsorai ismertek. Ezeket egymással elosztva kapjuk meg a GDP implicit árindexsorát. 
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Év 

2-6. ábra : A folyó á r a s G D P a lakulása 

A stacionaritás kérdése gyakran megoldható a változó egyszerű transzformációjával, 
azonban a trend meghatározó ereje a továbbiakban is fennmaradhat. Megváltozik az idősor 
ábrája és szerkezete, ha az eredeti adatokat az implicit árindexszel elosztjuk. (Ez egyben há-
nyados transzformációnak is tekinthető.) Az alábbi 2-7. ábra az összehasonlító áras GDP ada-
tokat szemlélteti (4. oszlop). 

2-7. ábra G D P é r t ékek 1998-as áram 

A trend-hatás mérséklődésére számíthatunk., ha az összehasonlító áras GDP értékeinek 
éves növekedését használjuk fel (ez megfelel a különbség transzformációjának), ami egyben a 
változót stacionáriussá is teszi (5. oszlop). 
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É v 

2-8. ábra Á változatlan áras GDP növekménye 

A stacionaritás hipotézisének vizsgálatát az alábbi táblában foglaljuk össze. 

2.10. A stacionaritás tesztelése 

A 2.9 Tábla 
oszlopa 

Stacionárius? A 2.9 Tábla 
oszlopa 

ADF KPSS 

2. NEM NEM 
4. IGEN + trend IGEN 
5. IGEN IGEN + trend 
6. IGEN IGEN + trend 
8. IGEN + trend NEM 
9. NEM IGEN + trend 

A fenti adatokból megállapítható, hogy olykor egy egyszerű transzformáció segítségé-
vel elérhetjük azt, hogy az adatbázis az elméleti követelményeket megközelítse, illetve azok-
nak megfeleljen. A különböző transzformációs módszerek hatékonysága eltérő. Példánkban a 
növekmény (differencia), és a dinamikus eljárás (láncviszonyszám) eredményesen szüntette 
meg a nem-stacinaritást, de nem szabad elfeledkezni a még ki nem szűrt trendhatásról. A 
Box-Cox-, és a logaritmikus transzformációk megítélése nem egyértelmű. Az első esetben 
frakcionális integráltságra, míg a második esetben nem elégséges információra „gyanakodha-
tunk". 

Ügyelni kell mindenkor arra, hogy a transzformált adatsorok felhasználása a következ-
tetéseket ne zavaija meg. Ezért némely esetben érdemes visszatérni - az értelmezés során - az 
eredeti dimenzióra. 

Amint fent korábban említettük a logaritmikus transzformáció az idősorok esetében 
sokszor túlzottan erős változást eredményez. A keresztmetszeti adatbázisokban azonban igen 
hasznos lehet ez az eljárás. 
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2.5. Néhány megjegyzés a változókról 

Az adatok természetének megismerése előfeltétele annak, hogy a változókat elhelyez-
zük a készülő modellben. Ennek módozatait mutattuk be az előző alfejezetekben. Jól tudjuk, 
hogy a közgazdasági feltevések, mint az ökonometriai modellezés kiinduló pontjai, előzetesen 
determinálják a változók elhelyezkedését, azonban nem érdektelen, ha a kiinduló premisszák 
figyelembe vétele mellett, egyéb megfontolásokkal is élünk. 

Alapvető szabály, hogy lehetőség szerint az egyes modellekben szereplő változóknak 
legyen azonos a mértékegységük, ugyanis sok félreértést okozhat, ha a mértékegységek elté-
rőek. Ennek a követelménynek azonban gyakran nehéz megfelelni. A termelési függvények-
ben az outputot és a tőkét általában millió, vagy milliárd forintban mérjük, ugyanakkor a 
munka mértékegysége az óra, nap, vagy ami ezzel ekvivalens a létszám. Ilyen esetben termé-
szetesen ragaszkodni kell a kutatási kérdésben megfogalmazottakhoz, és a módszert, értéke-
lést kell közelíteni az adatbázis adottságához. 

Az alapstatisztikák ismerete nagyon lényeges információ. A változók szerint ismert, át-
lagok, szórások, terjedelmi mutatók alapján következtethetünk a modellben fellépő zavaró 
hatások jelentkezésére. Tágabb intervallumok esetén ugyanis nagyobb esélyünk van arra, 
hogy a modellezést megzavarják a változók természetében rejlő sajátosságok, mint szűkebb 
szóródás esetén. Természetesen itt is elsődleges szempont a kutatás közgazdasági tartalmá-
nak, a felvetett közgazdasági kérdéseknek az ismerete, és ennek kell alárendelni minden más 
szempontot. 

A változóknak és azok varianciájának előzetes ismerete azonban korántsem elégséges 
ahhoz, hogy a készülő modellről értékelhető előképünk legyen. Mindenképpen szükséges a 
változók részletesebb vizsgálata, természetüknek megismerése. Azonban mindez csak kiindu-
ló pontot képezhet a modellezés munkafolyamatában. Sok esetben vissza lehet, és kell témi az 
adatok kezeléséhez, és az itt szerzett információk, technikák birtokában lehet javítani a mo-
dellek minőségét. A modell-építésnek az adatkezelés fontos, nem elhanyagolható része, amely 
szervesen beépül a további munkafolyamatokba. 
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Harmadik fejezet 

3B A heteroszkedaszticitásról 
A modellezés során soksz.r szembekerülünk a homoszkedaszticiíás1, heteroszkedaszticitás 
dilemmájával. 

A heteroszkedaszticitás jelenléte esetén az KLNM2-vel becsült paraméterek konzisztensek, 
lineárisan torzítatlanok, azonban nem a leghatásosabbak. A regressziós koefficiensek standard 
hibái ugyanis alulbecsültek, így a t-statisztikák (és F-statisztikák) nem érvényesek. 

A modellekből levonható következtetéseket gyakorta megkérdőjelez(het)i a 
heteroszkedaszticitás. Ha figyelmen kívül hagyjuk a jelenséget, téves megállapításokat tehe-
tünk, indokolatlanul elfogadjuk, vagy elvetjük a modell paraméterét. Természetesen tudatában 
kell lenni annak, hogy bizonyos esetekben tudunk., máskor nem tudunk hatékony megoldást 
találni, azonban mindig törekednünk kell, hogy lehetőség szerint optimális modellt állítsunk 

Itt is hangsúlyozni szeretném, hogy - felfogásom szerint - elsődleges, a kutatási cél, a köz-
gazdasági összefüggés vizsgálata. A statisztika módszertana számos olyan eljárást ismer, 
amely alkalmas a káros hatások, így a heteroszkedaszticitás kimutatására is, és javasol olyan 
eljárásokat, amelyekkel csökkenhetők a negatívumok. Az eszközökkel azonban óvatosan kell 
bánni, soha nem lehet szem elől téveszteni azt, hogy a kutatásai célnak megfelelő, és emellett 
statisztikailag is még elfogadható módszert keressünk. 

Ebben a fejezetben a heteroszkedaszticitás fontos kérdéseit vesszük számba, utalva kiküsz-
öbölésének lehetséges módjaira. A heteroszkedaszticitás diagnosztizálása során kiemelt fi-
gyelmet szentelünk egy olyan próbának, amely sok jó tulajdonsága mellett sem vált általáno-
san elfogadottá. Mindemellett megemlítjük a jelenség „felderítését" segítő ismert teszteket is. 
A fejezetben viszonylag nagy teret szentelünk azoknak a becslési módszereknek a bemutatá-
sára, amelyek „enyhíthetik" vagy kiküszöbölik a heteroszkedaszticitás káros hatásait. 

3.1. A heteroszkedaszticitás feltárása 

Kiindulásként idézzük fel a lineáris regressziós modell általános alakját! 
y = Xp + s (3-1.) 

ahol: 

y - a függő (eredmény) változó (n*l) oszlopvektora, 
X - a magyarázó változók (n*m) mátrixa3, 

1 A görög-latin szóeredet közvetlen jelentése: egynemű, egyenlő terjedelem. 

2 KLNM - klasszikus legkisebb négyzetek módszere 

3 Az m oszlop a k darab magyarázó változót és l-esekből álló oszlopvektort jelöl (ami a konstans, ten-
gelymetszet, intercept előállításához szükséges), m=k+l. 
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A í l mátrix egy (nxn)-ed rendű pozitív definit szimmetrikus mátrix. 

Ebben az esetben a klasszikus legkisebb négyzetek módszerének alkalmazási 
feltételei nem teljesülnek és a módszer nem tudja biztosítani a legjobb lineáris torzítat-
lan becslést. A becslési probléma néha sikeresen feloldható az általánosított legkisebb 
négyzetek módszerével, illetve a becslési módszerek célszerű megváltoztatásával, 
azonban mondanivalónk szempontjából fontos, ha a hibatényezőt további vizsgálat alá 
vetjük, és „viselkedésének" ismeretében határozzuk meg azt a módszert, „terápiát", 
amely hatékonyan segíti elő a hibatényezőben rejlő problémák feloldását. 

Elsőként tételezzük fel, hogy a hibatényezők autokorreláltak, azonban a 
varianciájuk konstans4! 

(3-5.) 

ahol p az autokorrelációs együtthatókat jelöli. 

A fenti (3-5.) felírás lehetőséget ad arra is5 hogy az auíokonreláció jelenléte ese-
tén is konzisztens becslést készítsünk. 

4 Részletes levezetését lásd: MUNDRUCZÓ [1981 ], vagy JUDGE et al. [1982]. 

36 



HETEROSZKEDASZTICITÁS 

(3-6.) 

Sok esetben feltételezhetjük, hogy a vaiianciák arányosak valamely tényező változóval, 
vagy az eredményváltozóval, ezért a szórások kifejezhetők egv seeédváltozó seeítséeével. 

Ennek a feltételezett összefüggésnek a birtokában a (3-6.) az alábbi formát ölti: 

(3-8.) 

A fenti (3-8.) összefüggés a heteroszkedaszticitás jelenlétét szemlélteti. 

A heteroszkedaszticitás szokásos példájaként szokták említeni az irodalomban5 a jö-
vedelmek és fogyasztás kapcsolatát. Ismert tény, hogy a nagyobb jövedelemmel rendelkező 
egyének háztartások fogyasztása tágabb intervallumban szóródik, a fogyasztás varianciája 
nem független a jövedelemtől, tehát heteroszkedaszticitás áll fenn. Hasonló, de ellentétes irá-
nyú a munkafolyamat gyakorlati ideje és a megmunkálási idő közötti kapcsolat esetén, a csök-
kenő variancia. 

A heteroszkedaszticitás definiálása esetén „tisztán" találkoztunk az instabil variancia 
problémájával, amely komoly figyelmet kell, hogy érdemeljen az ökonometriai modellépítés 
során. 

A változó variancia azonban jelentkezhet a fentinél „összetettebb" módon is. A (3-5.) 
összefüggésben, ha feloldjuk a konstans variancia feltételt, a heteroszkedaszticitás együtt je-
lentkezik az autokorrelációval, ami elvezet az ARCHfolyamatokhoz^. 

A heteroszkedaszticitás tisztán, elsősorban keresztmetszeti adatsorok esetén lép fel, 
míg az autokorreáláció elsősorban az idősorok sajátja, így magától értetődik, hogy együttes 
jelenlétükre is alapvetően az idősori, dinamikus vizsgálatok esetében számíthatunk. 

5 A rendkívül gazdag irodalomból csupán egy példa: M ADD ALA [1988] 

6 Részletes tárgyalásukra külön fejezetben térünk ki. 
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Keresztmetszeti adatbázisra épített vizsgálatok esetén a tiszta heteroszkedaszticitást a 
hibatényező varianciájának segítségével nyomon követhetjük. Nem ilyen egyértelmű a 
heteroszkedaszticitás megfigyelése és kezelése az idősorokra építet modellek esetén, mivel ott 
hatását sokszor eltakarják más tényezők. 

A fenti megfontolások alapján dolgozatomban először a keresztmetszeti adatbázisok 
esetén felmerülő és kezelést igénylő heteroszkedaszticitás problémáit tekintem át, és ezután 
térek ki a nem stabil variancia kérdéseire idősoros adatbázis esetén. 

Nézzük ezek után a heteroszkedaszticitás főbb jegyeit! 

Előidéző okok: 

• A modellből kihagyott változók; 

• Helytelenül megválasztott függvényforma; 

@ Adat-transzformációs probléma (pl az eredeti adatsorokat átlagukkal helyettesítjük); 

• Véletlen paraméterű modellek; 

• Valamelyik magyarázó változóval arányosan változik a reziduális változó szórása; 

• Az adatsorok tulajdonságuknál fogva változó szórással bírnak. 

A fenti felsorolásból látható, hogy az okok egy része specifikációs problémákra vezet-
hető vissza. 

Következmények: 

• A paraméterek becslése torzítatlan, és különösen nagy minták esetén konzisztens; 

• A klasszikus legkisebb négyzetek módszerével készített becslések és közelítő számítások 
nem a legjobb lineáris torzítatlan tulajdonsággal7 rendelkeznek, található másik olyan li-
neáris becslés, amelynek kisebb a varianciája, hatásosabb; 

• A standard hibák torzítottak, és így a paraméterbecslések félreinformálnak, a paraméterek-
re épülő tesztek megbízhatatlanok. (A paraméterek variancia-kovariancia mátrixának 
becslése torzított lesz.) Nem ritkán 50%-kal is eltérhetnek a heteroszkedasztikus modell 
varianciái a tényleges értékektől. Mindez jelzi ilyen esetben a becslés bizonytalanságát, 
torzított standard hibák esetén hamis képet adnak, a próbák a t- és F-statisztikák torzítot-
tak lesznek, tehát a próbák érvényüket vesztik. 

Á heteroszkedaszticitás főbb típusai: 

A heteroszkedaszticitásnak alapvetően két, a gyakorlatban sokszor felmerülő típusát 
szokás megkülönböztetni: 

7 BLUE-tulajdonsággal 
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® Csoportos heteroszkedaszticitás - a változók és a reziduumok csoportosításával lehet kör-
vonalazni a jelenséget, a heteroszkedaszticitás természetéről nincs konkrét elképzelésünk. 
A csoportosítás valamilyen kategorikus változó segítségével valósítható meg, ami a felté-
tel szerepét játssza. 

• Funkcionális heteroszkedaszticitás - a priori, valamilyen konkrétan specifikált függvény-
szerű összefüggés írja le a jelenség természetét. Ilyen feltétel lehet például: a variancia 
monoton függvénye valamilyen exogén változtó(k) lineáris kombinációjának; a variancia 
függvénye a becsült eredményváltozónak (itt a modell egészének együttes hatása szere-
pel). Ebben az esetben lehetőség nyílik az okok lokális kimutatására is. Alapvető tulajdon-
sága ennek a körnek, hogy a heteroszkedaszticitás kimutatására egy kiegészítő regressziós 
modellt specifikálhatunk. 

A heteroszkedaszticitás jelenségének diagnosztizálására számos módszer ismert a 
szakirodalomban. A továbbiakban megemlítünk néhány elterjedtebb, könnyen értelmezhető 
próbát. 

Kiindulásként a varianciákra vonatkozóan fogalmazzuk meg a heteroszkedaszticitás 
általános hipotézisrendszerét! 

3.1.1. A heteroszkedaszticitás felismerése grafikus módszerrel 

A heteroszkedaszticitást legegyszerűbben a reziduális változó értékeinek grafikus áb-
rája segítségével ismerhetjük fel. Ez az egyszerű módszer alkalmas arra, hogy felfigyeljünk a 
heteroszkedaszticitás jelenlétére, következtessünk a jelenség természetére, így az esetleges 
specifikációs hibákra is. 

A módszer előfeltétele, hogy valamilyen jól megválasztott becslési módszerrel előze-
tesen megbecsült paraméterek segítségével előállítjuk a reziduum-vektort, és feltesszük, hogy 
a reziduumok (e;) jól reprezentálják az eredeti, de nem megismerhető hibatényezőt (s*). A 
reziduális változók négyzeteit az X illetve Y változók függvényében ábrázolhatjuk. 

Itt is megemlítjük, hogy a becsült eredményváltozó ( Y ) függvényében történő ábrázo-
lás a modell egészéről, az elkövetett specifikációs hibák természetéről informál, míg a ténye-
zőváltozók (X) alapján történő vizsgálat a lokális vizsgálatokhoz ad segítséget. 

(3-9.) 
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3.1 ábra: A becsült reziduumok négyzetének sematikus pontdiagramja 

a) esetben joggal tételezhetjük fel a homoszkedaszticitást. b) eset a változók növekedésével 
együttmozgó heteroszkedaszticitás jellemző ábrája8. Kimaradt változóra hívja fel a figyelmet a c), míg 
a d) helytelenül megválasztott függvényformára utal. Az utóbbi két eset (c és d) egyben a funkcionális 
típus kimutatásának is segédeszköze: a változók és a reziduális négyzetek lineáris illetve egyfajta 
négyzetes kapcsolatára utal. 

3.1.2. Csoportosításon alapuló két próba 

Az alábbi két teszt közös jellemzője, hogy ismeretlen a variancia töréspontja, „hirte-
len" változása, valamint a számításokhoz felhasznált reziduumokat valamilyen szempont sze-
rint előzetesen sorba kell rendezni. 

A Golfeld-Quandt próba9 széles körben ismert a modellezők között. 

A próba menete a következő: 

® A heteroszkedaszticitásban feltehetően meghatározó szerepet játszó valamelyik Xj magya-
rázó változó növekvő sorrendbe rendezett értékei szerint írjuk fel a többi változót. Valójá-
ban az ismeretlen hibatényező szórása szerint kellene itt sorba rendezni, a gyakorlatban 
csupán egy proxy változó szerinti rendezésre van mód. 

8 Természetesen a b) esethez hasonló, de csökkenő heteroszkedaszticitás is létezhet. 

9 Leírását adja magyar nyelven például MUNDRUCZÓ[1981], PINTÉR[1991], HUNYADI[2001], 



Ahol a számláló és a nevező szabadságfoka10 egyaránt (n-c-2m)/2. 

• Amennyiben a számított F-érték nagyobb11, mint egy a szignifikancia-szinthez tartozó 
táblabeli F-érték, a nullhipotézist elvetjük, és a modellt heteroszkedasztikusnak tekintjük. 

A próba ereje n és c függvénye, és ez utóbbi szubjektív elemeket hordoz. Meglehető-
sen szubjektív annak a tényezőváltozónak a kijelölése is, amely mellett a számításokat elvé-
gezzük. A próba sok esetben eredményesen használható, és kis minták esetében is egzakt 
eredményt ad, ezért elegendő minta-nagyság esetén segítségével már jól eligazodhatunk. 

r t | 

Általánosan likelihood arány próbaként ismert tesztek egyik típusa a Ramsey-
Barílett próba13 . 

Kiindulásként a megfigyeléseket három csoportba soroljuk, feltételezve, hogy a reg-
ressziós összefüggések azonosak, de érdemes a varianciák különbözőségét megvizsgálni. 

A módszer elvi kiindulása a reziduumok ismert normális eloszlását és az erre építhető 
maximum likelihood becslést tételezte fel, azonban végső soron - nagy minták esetén - , a 
paraméterek más becslésből származó meghatározása esetén is alkalmazható. 

10 Ahol m=k+1, és k a modell magyarázó változóinak száma. 

11 Természetesen előfordulhat, hogy a nevező nagyobb, mint a számláló (csökkenő 
heteroszkedaszticitás esetén). Ilyen esetben a nagyobb értéket osztjuk a kisebbel. 

12 Általános leírását lásd: HUNYABI[2001] 

13 Lásd: DUFOUR et. al[2001] 

4 1 

n t i TKUSZKTIJAÍÍZ, I I AS> 

® Kiválasztunk c számú középső értéket, amelyeknek megfelelő megfigyeléseket minden 
változó esetében kihagyjuk a további számításokból. (Célszerű, ha kevés elemszám, kis 
minta esetén az elhagyott megfigyelések is kevés.) 

• A klasszikus legkisebb négyzetek módszerével az „alsó" (n-c)/2, és a „felső" (n-c)/2 meg-
figyelésekhez külön-külön egy-egy regressziós függvényt illesztünk. (Természetesen itt is 
követelmény, hogy a megfigyelések száma haladja meg a becsülendő paraméterek szá-
mát!) 

® Kiszámítjuk a két regresszió-függvény reziduális négyzetösszegét: 

(3-10.) 

(3-11.) 



ahol legalább egy esetben tisztán teljesül az egyenlőtlenség17. 

Az autokorreláció D-W-statisztikával történő mérésének és az itt tárgyalt próbának 
„hasonlóságát" akkor érthetjük meg, ha felidézzük a D-W-statisztika próbafüggvényét18: 

14 Tulajdonképpen egy teszt-típust teremtettek meg SZROETER[1978], HARRISON - MC. 
CABE[1980], HARRISON[198I], [1982], és KING[1981], 

15 A módszer megalkotóiról, Durbin-Watson szerzőpárosról kapta a nevét. 

16 Későbbi vizsgálatok pl. DXJFOUR et. al[2001] enyhítettek a feltevésen, ugyanis elegendőnek tekintet-
ték, ha a varianciák nem csökkenő rendjét újuk elő, ami jelentheti azt, hogy valamilyen változó függvényében 
rendezzük a reziduális értékeket. 

17 Természetesen a varianciák csökkenő sorozata is elképzelhető. 

18 A keresztmetszeti adatbázis feltételezése miatt a futóindexeket módosítottuk. 
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A próba elve szerint a három megfigyelési részhalmazra külön-külön becsült 
varianciákat, valamint a teljes mintára becsült varianciát hasonlítjuk össze az alábbi próba-
függvény segítségével: 

(3-12.) 

(3-13.) 

Amennyiben a próbafiiggvény értéke meghaladja a 2-es szabadságfokú y j eloszlás 
kvantilis értékét, a homoszkedaszticitás feltevését el kell vetnünk. A próba alkalmazásának 
nehézségeként kell megemlítenünk a szigorú feltételek (normalitás) hiányát, valamint azt, 
hogy kimondottan nagy minták esetén alkalmazható eredményesen. 

3.1.3. Szroeter-próba14 

A heteroszkedaszticitás felismerése - mint láttuk - a reziduális változók elemzéséhez 
kötődik, csakúgy, mint az elsőrendű autokorreláció vizsgálata. Az alábbiakban bemutatott 
próba gyökereiben nagyon hasonló az autokorreláció D-W-statisztika15 segítségével történő 
vizsgálatához. Ki kell azonban jelenteni, hogy itt mindig a véletlen változó varianciáinak nö-
vekvő (vagy csökkenő) sorozatát tételezzük fel16. Ennek az elvnek megfelelve, az alternatív 
hipotézis kis módosításra szorul: 

(3-14.) 
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A d-mutató számlálójában a szukcesszív differenciák négyzetösszege áll, amit a D dif-
ferenciaképző mátrix segítségével jellemezhetünk. 

(3-15.) 

Számításokkal is igazolható, hogy a D mátrix sajátértékei 0 < < 4 intervallumban 
helyezkednek el, ezért a fentiekben kiszámított d mutatószám is 0 < d < 4 intervallumban 
vehet fel értékeket. Egy megfelelően megválasztott táblázat segítségével, amely tartalmazza 
az X aktuális értékeitől független, de a megfigyelés elemszámától és a magyarázóváltozók 
számától függő valószínűségi változó értékeket, mint kritikus értékeket, a próba elvégezhető. 
A próba elvégzésének ismert sajátossága és egyben hátránya, hogy van egy olyan tartománya, 
ahol nem lehet határozott döntést19 hozni. 

A (3-15.)-ben közölt differencia-mátrix fontos szerepet tölt be a heteroszkedaszticitás 
próbafüggvényének kialakításában. A D mátrix sajátértékeinek (0<A,; < 4 ) növekvő sor-
rendbe rendezett értékeit helyettesíthetjük be egy H (nxn) méretű diagonális mátrixba! A H 
mátrix segítségével felírható a Szroeter-teszt próbafüggvénye20: 

(3-16.) 

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy a h-statisztika is [0,4] intervallumban vehet 
fel értékeket. 

meg .21 
A H mátrix diagonális elemeit más módon, az alábbi képlet segítségével határozhatók 

(3-17.) 

A (3-17.)-ben meghatározott értékek mellett a (3-16.) próbafiiggvény az alábbi módon 
is felírható: 

19 Számos kísérlet történt a bizonytalansági tartomány csökkentésére, illetve konkrét elutasítási és elfo-
gadási tartományt definiáló kritikus érték meghatározására, azonban a gyakorlatban az eredeti változat honoso-
dott meg. 

20 SZROETER[1978] 

21 Itt jegyezzük meg, hogy a O mátrix sajátértékeit pontosan A,. = 2,{l - cos[(i - 1 ) x JT/ n]}képlettel 
lehet kiszámítani, amely tartalmaz zéró elemet is. A mutatószámban a zéró gyök elkerülése végett módosul h r k 
meghatározása. 
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(3-18.) 

A függvény eloszlásának - hasonlóan a d-statiszíikához - nincs egzakt határeloszlá-
sa22. A hasonlóság azonban előnnyel is járhat, mivel a közös gyökerek a Durbin-Watson pró-
bához használt táblázat kissé módosított alkalmazását teszik lehetővé. A két kritikus érték, 
amely egy bizonytalansági tartományt is definiál, az alábbi módon határozható meg: 

3.2 ábra: A Szroeter-próba döntési szabálya 

Kísérlet a kritikus érték Béta- és F-eloszlású közelítésére 

A semleges, vagy bizonytalansági tartomány kedvezőtlenül befolyásolhatja a h-próba 
gyakorlati felhasználását. Ha nem foglalhatunk egyértelműen állást, akkor célszerű, ha más 
tesztekkel, vagy más megközelítésben is elvégezzük az ellenőrzést. Kézelfekvőnek tűnik itt 
azon kísérleteknek a megemlítése, amelyek a Szroeter próbafüggvény által kiszámított ered-
ményt használják fel. 

A Béta eloszlás felhasználása24 - aránylag kevés többlet-munka mellett -• segít abban, 
hogy a bizonytalansági tartomány okozta „döntésképtelenséget" elkerüljük. 

22 A d-staíisztika eloszlásának meghatározási nehézségeiről ad összefoglalót HUNYADI [2001], 

23 A semleges zóna léte - a D-W próbához hasonlóan - ennek a próbának is nagy hiányossága. 

24 HARRISON [1980], [1982] és KING [1981] részletesen foglalkoztak a Béta-eloszlás alkalmazásával. 
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25 Mindez természetesen csak akkor teljesül, ha p=q. 

26 Lásd: HARRISON[1982]. 
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A Béta-eloszlásfüggvény használatához nagyon fontos a fent említet/? és q érték isme-
rete, amit egy konkrét regressziós modell ismeretében könnyen meg tudunk határozni27. 

A KLNM-vel nyert becslés - természetesen - lehetőséget ad a h-staíisztika kiszámítá-
sára is. A fenti (3-23.) transzformációt alkalmazva, valamint p és q ismeretében mód nyílik a 
Béta-eloszlásfüggvénybe történő behelyettesítésre, és ennek eredményeként megismerjük a 
próba szignifikancia-értékét. 

A döntési szabály a következő: 

Elvetjük a H0 hipotézist (a homoszkedaszticitást), amennyiben a kapott szignifikancia-
érték (valószínűség) kisebb, mint egy tetszőleges, előre meghatározott a szignifikancia-szint. 
Vegyük észre, hogy itt - más statisztikai próbákkal összehasonlítva - fordított alapállású pró-
báról van szó, elvetjük a H0-1, amennyiben a számított Béta értéke kisebb, minta a táblabeli 
érték. Itt jegyezzük meg, hogy HARRISON egy a Béta-eloszlást approximativan követő spe-
ciális táblázatot állított össze és használt. 

A Béta-eloszlásra támaszkodva többen foglalták táblákba a h-statisztika kritikus érté-
keit28. 

r r ' 29 

Igen hasznos útnak bizonyult továbbá a Béta-eloszlás közelítése F-eloszlással" . En-
nek a megoldásnak határozott előnye, hogy az F-tábla közismert, és könnyen hozzáférhető. 

Jelölje Fr
a
r az adott a szignifíkancia-szinthez tartozó F-eloszlás értékét, ahol a szabad-

ságfokok: r=2p=2q! A p és q értéket a (3-26.) összefüggésből nyerjük. 

A Béta-eloszlású valószínűségi változó közelítése ekkor: 

2 7 « a megfigyelések számát, és & a tényezőváltozók számát jelöli. 

28 Lásd: KING [1981], HARRISON [1982] 

29 HARRISON - McCABE [1979] 

30 Olvashatunk erről DUFOUR et al.[2001] tanulmányában. 
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A fent vázolt eljárások közös tulajdonsága, hogy a kritikus érték meghatározása kiegé-
szítő számításokat kíván. 

A Szroeter-féle próba család sajnálatos módon nem vált népszerűvé az alkalmazók kö-
rében. Fő „hibájául" fel lehet róni az előkészítés hosszadalmasságát, a sorba rendezés nem 
mindig szükséges, de kívánatos voltát; a D-W tábla használata esetén a bizonytalansági tar-
tomány „széles" sávját. A próba erejét eleinte kifogásolták, azonban későbbi szimulációs 
vizsgálatok30 azt igazolták, hogy meglepően erős a próbacsalád próba-ereje. További előnyös 
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tulajdonságaként kell megemlítenünk, hogy „átalakítása" után jól használható az F-eloszlás, 
ami azon túl, hogy kiküszöböli a sokat vitatott bizonytalansági tartományt, könnyen értelmez-
hető és jól kezelhető. 

A heteroszkedaszticitás mérése sztochasztikus magyarázóváltozók esetén 

Amennyiben a regressziós modell sztochasztikus magyarázó változót vagy késleltetett 
endogén változót is tartalmaz, a h-statisztika közvetlenül nem használható. Különösen élesen 
vetődik fel ez a probléma a szimultán ökonometriai modellek esetén. Ilyen esetekben jól al-
kalmazhatók a G1 ej ser-típusú próbák. Egy nagyvonalú, a jelenség globális értékelését segítő 
aszimptotikus teszt lehet az alábbi, amely szintén a h-statisztikára épül: 

(3-29.) 

A fenti próbafüggvény megközelítően standard normális eloszlást követ. A próba-
függvény értékét összevetjük a standard normális eloszlásnak megfelelő értékkel (ua), és 
amennyiben Q ennél az értéknél nagyobb, elvetjük a homoszkedaszticitást megfogalmazó 
nullhipotézist, mivel nagy valószínűséggel vélelmezhetjük a heteroszkedaszticitás jelenlétét a 
modellben. 

3.1.4. Whiie-próba 

A White-próba31 a heteroszkedaszticitás és a modellspecifikáció együttes, és könnyen 
kezelhető próbája. Fontos az ún. átlag-függetlenség: E[e|x]= E[e] = 0., azonban nem igényli a 
maradékváltozó és a többi változók normalitását, csupán a reziduális változók extrém csú-
csosságát zárja ki. További előnyös tulajdonsága, hogy nem szükséges előzetesen megfogal-
mazni a heteroszkedaszticitás explicit formáját, és nem kell sorba rendezni a maradékváltozó-
kat. Általános jellege miatt dinamikus modellek esetén is alkalmazható (feltéve, hogy a 
reziduumok korrelálatlanok a magyarázó változókkal!). A hipotézisrendszer alternatív hipoté-
zise az alábbiak szerint módosul: 

H. White a konzisztens kovariancia-mátrix becslésének megkonstruálása során „talált rá" erre a pró-
bára (WHITE f!980]/b) 
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Érdemes megjegyezni, hogy a reziduum-négyzeteknek a magyarázó változóktól való 
függését vizsgáljuk, ahol a keresztszorzatok is szerepet játszanak. A keresztszorzatok felhasz-
nálásnak alapvető oka, hogy azok tulajdonképpen a paraméterbecslés variancia-kovariancia 
mátrixában is szerepelnek, és abban az esetben, ha a hibatag négyzete ezektől átlag-független, 
az összefüggés a szokásos variancia becslőfüggvényre egyszerűsödik. Mindez megalapozza a 
heteroszkedaszticitás felismerését. 

Vegyük észre, hogy két tényezőváltozó esetén a pótlólagos regresszió modell az aláb-
bi: 

48 

A továbbiakban feltesszük, hogy a becsült reziduális változót a magyarázó változók 
valamilyen módon meghatározzák, előidézik a heteroszkedaszticitást. Mindezt egy pótlólagos 
regressziós modellel fogalmazhatjuk meg: 

Ez a technikai regressziós modell mindig tartalmaz konstans tagot, amely fontos eleme 
a szisztematikus résznek, a tényező változók által nem determinált, de a hibatényezőt meghatá-
rozó értéket jelöli. A paraméterek száma32, a konstans tag (a0) nélkül: (m(m+l)/2)-l. A ma-
gyarázó változók közötti összefüggések miatt az egyenletek gyakorta tartalmazhatnak redun-
dáns változókat, amiket ki kell hagyni a pótlólagos regressziós függvényből. Ilyen például a 
változók szorzatainak elhagyása, amikor a konstans nélküli paraméterek száma: 2A>ra módo-
sul. 

A pótlólagos regressziós modellre kiszámított többszörös korrelációs együttható négy-
zete (R2) segítségével felírható próbafüggvény 

alapján vizsgálható a heteroszkedaszticitás. Amennyiben a pótlólagos regressziós mo-
dellből elhagyjuk a tényezőváltozók szorzatait, a fenti próbafüggvény szabadságfoka is mó-
dosul, (m(m+l)/2)-l helyett 2k lesz. A döntési szabály egyszerű: ha a (3-34.) próbafüggvény 
értéke nem haladja meg a megfelelő szabadságfok melletti táblabeli értéket, a nullhipotézist 
elfogadjuk, kiinduló modellünket homoszkedasztikusnak tekintjük. 

Habár alapvetőnek a (3-34.) próbafüggvényt tekintjük, a (3-32.) modell paraméterei-
nek együttes vizsgálata F-próbával szintén a heteroszkedaszticitás feltárását hivatott elősegí-
teni. Könnyen belátható ugyanis, hogy amennyiben a pótlólagos regressziós modellben lévő, a 
tengelymetszeten (konstanson) kívüli, paraméterekre megfogalmazott hipotézis 

igaz, akkor a kiinduló modell homoszkedasztikus. A pótlólagos regresszió az egyes 
tényezőknek a jelenség kialakításában betöltött szerepére is ad iránymutatást, így lokális tesz-
telésre is mód nyílhat. 

32 Itt is megjegyezzük, hogy m=k+1. 
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Végezetül szólni kell arról is, hogy a White-próba nemcsak a heteroszkedaszticitás 
kimutatására alkalmas, hanem egyben a modell specifikációját is ellenőrzi, ezért általánosabb 
érvényű specifikációs tesztnek is felfogható. 

3.1.5. Számpélda a heteroszkedaszticitás vizsgálatára 

Az alábbiakban ismerkedjünk meg 27 OECD33 ország gazdasági teljesítményének és 
energia-felhasználásának adataival. 

3.1. 27 OECD ország GDP és energia-felhasználási adatai 1996-ban 

Sorszám Qszágok GDP 
(milliárd 

$-ban) 

Energiafel-
használás 

(millió tonna) 
1 Ausztrália 392,0 65,62 
2 Ausztria 228,1 22,31 
3 Belgium 264,0 38,17 
4 Csehország 52,4 27,21 
5 Dánia 174,3 15,56 
6 Egyesült Államok 7263,2 1402,63 
7 Finnország 123,4 23,28 
8 Franciaország 1544,7 159,15 
9 Görögország 122,7 16,11 

10 Hollandia 392,5 56,75 
11 Írország 69,2 8,60 
12 Izland 7,4 1,79 
13 Japán 4578,2 345,34 
14 Kanada 577,9 178,09 
15 Luxemburg 17,2 3,21 
16 Magyarország 44,0 16,85 
17 Mexikó 315,3 97,77 
18 Nagy-Britannia 1140,2 155,77 
19 Németország 2354,2 245,93 
20 Norvégia 156,0 19,10 
21 Olaszország 1204,3 124,91 
22 Portugália 104,6 14,48 
23 Spanyolország 584,5 71,53 
24 Svájc 292,9 20,13 
25 Svédország 253,4 35,49 
26 Törökország 182,5 48,65 
27 Uj-Zéland 64,4 12,15 

Az adatok segítségével elkészíthetünk egy energia-függvényt. A változók közötti kap-
csolat természetéről ad képet a kereszt-ábra: 

35 Az összehasonlításból azok az OECD országok maradtak ki, amelyek adatai nem voltak összehason-
líthatók, mivel az adott évben csak becslések álltak rendelkezésre. 

4 9 
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3.3 ábra: Az energiafelhasználás és a GDP összefüggése 

A vizsgálati célunk, mint említettük, egy energia-függvény meghatározása. Már az 
adatok elsődleges tanulmányozása alapján szembeötlik, hogy itt nem egynemű adatbázisról 
van szó. Japán és USA igen erősen kiugró értékeit szemlélve, joggal merülhet fel az a gondo-
lat, hogy outlierekről van szó, ami önmagában is heteroszkedasztikus jelenséget idéz elő. 
Mindez erőteljesen ronthatja modellünket, amelyben ugyancsak joggal tételezzük fel egyéb-
ként is a heteroszkedaszticitás meglétét. Természetes reakció lehetne a kiugró értékek elha-
gyása, ami nagymértékben növelné a becslés sikerességét. Ennek azonban ellentmond az a 
tény, hogy mi az adott 27 ország energia-függvényét kívánjuk előállítani, és a kutatás céljától 
eltérnénk, ha önkényesen kihagynánk országokat. (Holott, pusztán csak módszertani megfon-
tolásból ez volna a járható út.) Meg kell tehát ismerni az összefüggés természetét, és olyan 
módszert kell választani, amely a kedvezőtlen módszertani előjelek mellett is kielégítő becs-
lést eredményez. 

Kiindulásként modellezzük egy egyszerű lineáris függvénnyel az energiafelhasználást 
(jele: ENER)! 

A KLNM-vel nyert becslés az alábbi (zárójelben a standard hibák szerepelnek): 

ENER = -10,981 +0,156GDP 
(21,506) (0,012) 

R2 =0,87 

Az egyenlet konstans paraméterének szignifikanciája ugyan megkérdőjelezhető, azon-
ban elhagyásáról még korai dönteni, mivel a modell - már adat-szerkezeténél fogva is - haj-
lamos a heteroszkedaszticitásra. Értékeljük e jelenséget a különféle próbák segítségével! 
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Hete roszkedasz t i c i t á s 

a) Grafikus ábra 

A fenti modell alapján meghatározott empirikus reziduumok négyzetei és a tényező-
változó közötti összetüggést mutatja be a grafikus ábra. 

3.4 ábra: A becsült e2 értékek a GDP függvényében 

A szétnyíló „pont-sereg" a változó növekedésével együttmozgó 
heteroszkedaszticitásra utal. Igaznak tűnik ez akkor is, ha ismét szembeötlők az oulierek. 

b) Goldfeld-Quandt-próba 

A tényezőváltozó (GDP) függvényében sorba rendezzük az adatbázist. Kihagyjuk a 3 
középső elempárt, így 12-12 elemszámú adat-párunk marad (egy alsó és egy felső csoport). 
Ezekre külön-külön lineáris regressziós függvényt illesztve megkapjuk a próbafüggvényhez 
szükséges reziduális négyzetösszegeket. 

Tudjuk, hogy mind a számláló, mind a nevező szabadságfoka azonos. 
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Már a becslésből is kitűnik, hogy a GDP szignifikáns hatással van a reziduális változó 
négyzetének alakulására. A próbafüggvény empirikus értékét az alábbi módon határozhatjuk 
rrieír 

3.2. A heteroszkedaszticitás White-próbája 

Próbafiiggvény Szabad- Táblabeli Számított Valószínűség 
ságfok érték érték (P) 

(5% mellett) 
F-próba 2;24 3,40 31,179 0,0000 
%2-próba (nxR2) 2 5,99 19,494 0,0000 

Mivel a számított értékek mindkét próba esetében meghaladják a táblabeli értékeket, a 
modell heteroszkedasztikus, a homoszkedaszticitás valószínűsége minden esetben gyakorlati-
lag nulla. 

Minden próba szignifikáns heteroszkedaszticitást jelzett, ezért az energia-modell hasz-
nálata megkérdőjelezhető. Lehetséges, hogy a specifikáción kell változtatni, de számításba 
jöhet más becslési módszer alkalmazása is. 

3.1.6. Egyéb próbák 

Ebben a részben olyan próbákat említünk meg, amelyek egyrészt alkalmasak a funkci-
onális heteroszkedaszticitás diagnosztizálására, másrészt hasznos gyakorlati segítséget adnak 
a modellezőnek munkája során. 

a) Breusch-Pagan-próba 

A próba34 egy eléggé általános feltétel-rendszerből indul ki, amit az alábbi munkahipo-
rf»nrFV7f»ntn1-

34 Lásd: BREUSCH-PAGAN[1979] és HAR.VE'Y[1976] 
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A pótlólagos modellben is lehetőség nyílik a regressziós paraméterek együttes vizsgá-
latára F-próbával, ami szintén a heteroszkedaszticitás jelenségének felismerését segíti. 

(3-36.) 
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35 Magyar nyelvű leírását adja KŐRÖSI-MÁTYÁS-SZÉKELY[1990] 
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36 GLEJSER [1969] 
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ahol: lehet például: d = 1/2; 1; -1/2; -l.37 

3. Ha mindkét paraméter szignifikánsan eltér nullától, a heteroszkedaszticitás szerke-
zetéről feltehetjük az alábbiakat: 

A próba ereje nagyjából azonos a Goldfeld-Quandt-próba erejével. Ugyanakkor meg 
kell jegyeznünk, hogy a gyakorlatban csak akkor számíthatunk megbízható eredményre, ha a 
kijelölt változó elég nagy szórással rendelkezik (az x változó szórása nagyobb, mint átlaga), 
és megfelelően nagy (általában 30 elemnél nagyobb) mintával dolgozunk. 

d) A korreláció szorossága 

A fenti Glejser-próba gondolatmenetét követve egy igen egyszerű és a gyakorlatban 
jól alkalmazható tesztet is elvégezhetünk. A próba a reziduális varianciák és a tényezőválto-
zók közötti regressziós modellekre épül. Láttuk, hogy szignifikáns heteroszkedaszticitást di-
agnosztizálhatunk, ha a segéd-modell «i paramétere szignifikánsan eltér nullától. Tudjuk, 
hogy a regressziós paraméter és az adott változók között mért totális korrelációs együttható 
között közvetlen összefüggés van, ezért kézenfekvőnek tűnik a reziduális négyzetek és a té-
nyezőváltozó(k) közötti korrelációs együtthatók tesztelése. 

A munkahipotézisünk: 

Amennyiben adott szignifikancia szint mellett az empirikus érték nagyobb, mint az n-2 
szabadságfokú t-eloszlás táblabeli értéke, a kapcsolatot szignifikánsnak tekinthetjük, és egy-
ben a heteroszkedaszticitás tényét is vélelmezhetjük, az adott j-edik változóra vonatkozóan. 

Ennek az eljárásnak egyik esete, amikor a változókat (jelesen a reziduális változót és 
valamelyik tényező-, illetve eredményváltozót a rangsorban elfoglalt helyükkel, rangszámuk-
kal helyettesítünk, és a kapcsolatot (így áttételesen a heteroszkedaszticitást) a rangkorrelációs 
együtthatóval mérjük38. A módszer előnye, hogy a nem tisztán lineáris hanem a monoton kap-

37 A Goídfeld-Quandt próba logikája szerint gyakran a hibatényező szórásáról feltételezzük, hogy az a 
magyarázó változók négyzetével arányosan változik (lásd: PINTÉR[1991]). A Glejser próba fenti feltételezése, 
tehát a Goldfeld-Quandt-féle logikát is magában rejti. 

38 Lásd: MUNDRUCZÓ[1981], 

d x2 (3-48.) 

(3-49.) 

(3-50.) 
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csolatot is méri (ami valljuk be a heteroszkedaszticitás jelenléte esetén gyakran előfordulhat), 
valamint tesztelése megegyezik a fenti leírtakkal. 

3.2. A d-mutató és a h-muíató összehasonlítása 

A 3.1.3. pontban a Szroetev-próba tárgyalása során érintettük annak az autokorreláció 
tesztelésére használt d-próbával való szoros kapcsolatát. Felmerül a gondolat, hogy a széles-
körűen használt, és a szoftverek által automatikusan kiszámított Durbin-Watson féle d-próba 
ad-e lehetőséget a heteroszkedaszticitás gyors vizsgálatára, azaz van-e közvetlen átmenet, 
kapcsolat a két mutatószám között? 

Másoljuk ide a két próbafüggvényt! 

(3-51.) 

Belátható, hogy a két mutatószám csak a mátrixokban különbözik. A D differencia-
képző mátrixnak a saját-étékeiből épül fel a H mátrix. 

(3-52.) 

(3-53.) 

Mindkét mátrix determinánsa nulla. A mátrixok nyoma azonos, és meghatározható a 
2x(n-l) összefüggés segítségével. Ez megegyezik a H mátrix saját-értékeinek összegével. A 
D differencia-képző mátrix saját-értékei mellett vi, v2,...vn saját-vektorai is meghatározhatók, 
amelyeket a V mátrixba rendezhetjük. Ennek a mátrixnak a nagysága szintén nxn. A D mát-
rixról tudjuk, hogy szemidefinit, ezért a saját-értékei (H diagonális elemei) nem negatívak; a 
V mátrixban lévő saját-vektorok pedig páronként ortogonálisak, és hosszúságuk egységnyi, 
így ortonormálí rendszert alkotnak. Felírhatjuk tehát, hogy 

v T = v - 1 (3"54-> 
A fentiek alapján a D mátrixot diagonizálhaíjuk, tehát 

V t B V = H (3-55.) 

és elkészíthetjük a spektrálfelbontásht, tehát reprodukálhatjuk a D mátrixot: 
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® Amennyiben a rendelkezésre álló n elemszámhoz képest relatíve nagy a magyará-
zó változók száma(^), csökken annak az „esélye", hogy a modell 
heteroszkedasztikus legyen. 

© Az autokorreláció kisebb mértéke nagyobb esélyt ad a heteroszkedaszticitás jelen-
ségének kialakulására. 

Amint a fentiekből megállapíthatjuk, számszerűsíthető kapcsolatot a két mutatószám 
között nem tudunk kvantifikálni. A sajátvektor értékeit tartalmazó V mátrix, illetve annak 
transzponált]'a (inverze) és az e vektor szorzata okozza a két mérőszám közötti alapvető elté-
rést, amely végső soron egyik esetben a heteroszkedaszticitás, míg másik esetben az 
autokorreláció teszteléséhez szükséges empirikus próbafüggvényeket eredményezi. 

Mindkét függvényben azonos a D differencia-képző mátrix. A mutatószámok eltérése-
it az e és Ve vektorokban kell keresnünk. 

Mind az e, mind a Ve vektorok hossza azonos. Mutatószámmal a vektorok különböző-
ségét nem tudjuk mérni. Az e vektor V mátrixszal történő szorzásával változnak meg az ele-
mek. Ennek nyomon-követése azonban a mátrixalgebrai művelet tulajdonsága alapján, egy 
komplex mérőszámmal nem valósítható meg. Mindössze néhány evidens megállapítást tehe-
tünk: 

• Az e vektor elemeinek sorba-rendezése mindkét mutatószám értékét megváltoztat-
ja. 

® A sorba-rendezett e vektor elemei sorrendjének megváltoztatása csak a h-
mutatószámot érinti, mivel a d-mutató kialakításában szerepet játszó, V e vektor 
erre a műveletre érzéketlen. 

• Egy adott e vektor elemeinek előjelváltása a h-mutató értékét nem változtatja meg. 
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Mivel közvetlen összefüggést a két mutatószám között nem találtunk, javaslatunk csak 
az lehet, hogy a D-mátrix (amely, mint tudjuk, a d-mutató komponense) sajátértékei meghatá-
rozásával - adott n mellett - felépített H-mátrix segítségével számítsuk ki a h-mutatót, (3-51. 
szerint) amely inár közvetlenül a homoszkedaszticitás tényét hivatott tisztázni39. 

A mutatószámok között feltárható összefüggések, amint arra fentebb utaltunk, min-
denképpen felhívják arra a figyelmet, hogy az igen népszerű d-mutató mellett a h-mutató lehet 
a modellek diagnosztizálásának további hatékony eszköze. 

3.3. Becslés heteroszkedaszticitás esetén 

A feltárt és diagnosztizált heteroszkedaszticitás esetén módunk van arra, hogy a jelen-
ség hatását közömbösítsük. Egyik lehetőség az újraspecifikálás, a másik lehetőség olyan becs-
lési módszer alkalmazása, amely a paraméterek varianciáját hatásosan becsüli, konzisztens 
becslést40 eredményez. Az alábbiakban a bemutatjuk a változók egy lehetséges transzformálá-
sát, amely egy újra specifikációs módszernek tekinthető, majd részletesebben vázoljuk az 
eredményesen alkalmazható különféle becslési eljárásokat. 

3.3.1. A változók transzformációja 

A változók - különösen az eredményváltozó - szórásában jelentkező zavaró hatások, 
így például a heteroszkedasztikus jelleg az egyszerűbb modellekben eredményesen csökkent-
hetők. A Box-Cox transzformáció különösen az idősor kutatásban az idősori adatokat tartal-
mazó modellek esetén vált népszerűvé, azonban nincs semmi olyan indok, amely alkalmazá-
sának kiterjesztését megkérdőjelezné. Korábban megismertük a transzformáció általános el-
vét. Emlékeztetőül másoljuk ide az eljárást! 

Amennyiben X nullához tart, vagy nulla, a változó logaritmusát kell használni. Termé-
szetesen a transzformáció a modell valamennyi változójára kiteijeszthető. A transzformáció 
változókként különböző lehet. A X optimális meghatározása közelítő számításokkal történ-
het41, azonban a gyakorlatba sokszor kielégítő eredményt ad a nulla, vagy akörüli 
értékfeltételezése. 

Nézzük először azt az esetet, amikor csupán az eredményváltozót logaritmizáljuk. A 
szemilogaritmikus (féllogaritmikus) regressziós függvény, vagy log-lin modell az alábbi: 

lnY = p 0 + p , X + u (3-59.) 

39 Itt is utalunk arra, hogy a bizonytalansági tartomány gyakran zavarhatja a konkrét állásfoglalást, ezért 
célszerű ilyen esetekben áttérni a Béta-, illetve F-eloszlású megközelítésekre. 

40 Konzisztensnek tekintjük a paraméterbecslést ha, l i m P | b k — p k > ő } = 0 h a 8 > 0 , más fel-

írással: p l i m b = p . 

41 Lásd erről részletesen SPITZER[1982] tanulmányát. 



Természetesen nem minden esetben gondolhatjuk, hogy a X értékek azonosak, így egy 
iteratív KLNM sem adhat megbízható eredményt; a megoldást a maximum likelihood mód-
szer (ML) alkalmazásával kaphatjuk meg. Amennyiben X értékek nagyon közel esnek a nullá-
hoz, a modell log-log modellként interpretálható, és itt érvényesek a hatványkitevős esetre 
tehető megállapítások. 

3.3.2. Példa a transzformációra 

Fejezetünk példájának folytatásaként a változók transzformációját mindkét fenti mód-
szert felhasználva elvégeztük. A függvények az alábbiak (ENER-energia-felhasználás, millió 
tonna; és GDP. milliárd $): 

Féllogaritmikus becslés: 

ln(ENER) = 3,133 + 0,0Q068GDP 
(0,212) (0,00012) 

A Box-Cox becslés: 

ENER-0,0028 _ 1 GDP0 '0037 - 1 
= -0,664 + 0,699 

-0,0028 0,0037 

Míg az első függvény képet ad arról, hogy egy dollárnyi GDP növekedés 0,068%-kal 
növeli várhatóan az energia felhasználást, addig a második függvény nem rendelkezik értel-
mezhető paraméterekkel. Meg kell jegyeznünk, hogy a második függvény X paramétereit, 
előzetes iteratív becsléssel állítottuk elő. 

3.3.3. Általánosított legkisebb négyzetek módszere (ALNM) 

Ahhoz, hogy a regressziós paraméterek hatásos (efficiens) becslését előállítsuk, ren-
delkeznünk kell bizonyos információval a variancia-kovariancia mátrixról. 
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A gyakorlati alkalmazás során, alapvető feladat a P mátrix előállítása. A transzformá-
ciós mátrix körültekintő meghatározása lehetőséget ad a regressziós paraméterek hatásos és 
konzisztens becslésére. 

3.3.4. Súlyozott legkisebb négyzetek módszere (SLNM) 

Az általánosított legkisebb négyzetek módszerének egy speciális alkalmazása ez a 
becslési eljárás, amelyet súlyozott legkisebb négyzetes módszerként ismer a szakirodalom. 
Tételezzük fel, hogy ismert az alábbi mátrix: 

keket. 

43 W használatát alapvetően a súly érzékeltetése sugallja. 
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A Z mátrix jelöli ezeket a „kedvező tulajdonságú" segédváltozókat. A segédváltozókat 
instrumentális változóknak is szokás nevezni, amelyek akkor töltik be a szerepüket, ha a ma-
gyarázó változókkal korrelálnak, kovariancia mátrixuk véges, viszont a maradékváltozókkal 
(aszimptotikusan) koirelálatlanok. A fenti tulajdonságokkal rendelkező segédváltozók fel-
használásával jutunk az ún. instrumentális változók módszeréhez (IV), ahol a becslőfuggvény: 
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44 Ezek a mái említett instrumentális változók. 

45 A módszer különös jelentőséggel bír a többegyenletes ökonometriai modellek becslése során. 

46 lásd: MESSER- WHITE [1.984] 
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2. A megfigyelt reziduális változó fej) értékeivel elosztjuk a valamennyi változót47, és 
instrumentális változó(ka)t generálunk a maradékváltozó és a tényező változók 
szorzataiból. 

3. A 2LNM-vel, illetve, az IV módszerrel elvégezzük a becslést. 

3.3.7. A Whiíe-féle kovariancia-mátrix becslés 

Az előzőekben láttuk, hogy a heteroszkedaszticitás jelenléte a gyakorlatban azért ká-
ros, mivel a konzisztencia hiánya erőteljesen megkérdőjelezi a paraméterek standard hibáját, 
és ezáltal lehetetlenné teszi a próbák használatát, röviden félreinformál. Különösen élesen 
vetődik fel a probléma, ha a jelenség természetéről semmilyen feltevésünk nincs, tehát a becs-
lési módszer változtatásával (pl. súlyozott legkisebb négyzetek módszerével) sem tudjuk fel-
oldani a problémát. 

48 
White kidolgozott egy olyan eljárást, amely a becslési módszer megváltoztatása nél-

kül (tehát a KLNM alkalmazása mellett is) javítja a becslés hatásosságát, értelmezhetővé téve 
a kapott paramétereket. A paraméterek konzisztens variancia-kovariancia mátrixának előállí-
tásához az alábbi feltételekből kell kiindulni: 

Amennyiben van valamilyen ismeretünk a E = a 2 í l mátrixról (például van a priori 
elképzelésünk a funkcionális heteroszkedaszticitás jellegéről), a paraméterek aszimptotikus 
kovariancia mátrixa: 

48 Lásd: WHITE [1980] 
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A gyakorlatban jelentősen javítható a becslés, ha figyelembe vesszük a modell magya-
rázó változóinak számát49 is. 

49 Itt m=k+1 értéket. 

50 A segédváltozó lehet valamelyik magyarázó változó is. 
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(3-92.) 

A gyakorlati feladat minden esetben, amint az a (3-9Q.)-ből is látható, egy olyan 
variancia függvény becslése, ahol a függő változó a reziduális változó, amit a z magyarázó 
változó(k) határoz(nak) meg. Az utóbbiak, természetesen lehetnek a modell X változói is. 

A varianciát közelítő regressziós modellekben a reziduális változó különbözőképpen 
magyarázható. A (3-92.)-ban az első összefüggés az e, abszolút értékei, míg a második az e, 
logaritmusai és az exogén változók között tételez fel lineáris összefüggést. 

A gyakorlatban igen elterjedt feltételezés az alábbi: 

Összefoglalva, ismeretlen kovariancia mátrix esetén a heteroszkedaszticitás hatását az 
alábbi lépésekkel „enyhíthetjük": 

1. A modell becslése KLNM-ével, ami lehetővé teszi a maradékváltozók (e,) mégha-

2. A variancia feltételezett regressziós függvényének becslése szintén KLNM-re se-

(3-93.) 

tározását. 
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3.3.9. Becslés maximum likelihood módszerrel 

ket. 
Az új paraméter (a) általában egy intervallumban [Q;3] között vesz fel valós értéke-
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A függvény használata (a szélső érték probléma megoldása) elvezet a 
heteroszkedaszticitás hatásától „megtisztított" modell felírásához. 

3.3.10. Momentumok általánosított módszere 

Ez a módszer relatíve új becslési technika, amelyet az ökonometriában egyre szélesebb 
körben alkalmaznak. A legkisebb négyzetek módszerétől sok tekintetben eltérő eljárás egyik 
fő tulajdonsága, hogy alapvetően csak valószínűség-eloszlások paramétereinek becslésére 
alkalmas. Ez természetesen nem jelent gondot, ha arra gondolunk, hogy modelljeink: jó része 
feltételezi az eloszlás ismeretét. A módszert jellemezhetjük az irodalomban egyre inkább tért 
hódító ún. félig nem parametrikus eljárásként is. 

Elsőként tisztázni kell a momentumok fogalmát. Mint tudjuk, momentumoknak nevez-
zük a sokasági, illetve mintabeli elemek pozitív egész kitevös várható értékeit, illetve átlagait. 
Természetesen ez a definíció kibővíthető, ami az általánosítás irányába mutat, mivel más 
függvények, pl. reciprok-, logaritmus függvények várható értékeit illetve átlagait is képezhet-
jük a fenti elv szerint. 

Tegyük fel, hogy egyetlen paraméter ( 0 ) becslése a feladatunk. Ha ismerjük az eloszlást, az 
alapsokasági momentum ennek a függvényében kifejezhető, és ha ez a függvény invertálható, 
akkor az ismeretlen paraméter is meghatározható a momentum segítségével. 

n = g(9) és e = g"1(f-0 

Az ismeretlen momentum ( f i ) a mintából konzisztensen becsülhető. 

Tegyük fel, hogy az y; véletlen valószínűségi változóra érvényes az alábbi összefüggés: 

E(Y i) = p 

Az ún. momentum feltétel: 

E ( Y i - p ) = 0 

Amiből következik: 

= ° t e h á t ^ = n n 

Ami kézenfekvően a számtani átlagnak felel meg. 

Visszatérve az általános értelmezésre, az eloszlás elméleti momentumai felírhatok az 
ismeretlen paraméterek függvényében: 

fi, =gi(0i,e2,---,9k) 
p2=g2(0„02 ,-,0k) 

Amennyiben a fenti egyenletrendszer megoldható az ismeretlen paraméterekre, az ún. 
momentum-egyenleteket definiáljuk: 
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A momentumok módszerének lényeges tulajdonsága, hogy megválaszoljuk: az isme-
retlen paraméterek hogyan függnek a momentumoktól? A módszer lényeges tulajdonsága, 
hogy azokat a paramétereket keresi meg, amelyek mellett az alapsokasági és minta-
paraméterek megegyeznek. 

Lehetőség van arra is, hogy a momentum-egyenletek száma nagyobb legyen, mint a 
keresett paraméterek száma. Mindez a túlidentifikáltság, a momentumok általánosított mód-
szerét alapozza meg. Az így létrejövő becslések a hatásosság követelményének eleget téve, a 
becslés konzisztenciáját is biztosítják. 

Amint a fentiekből következtethető, a módszer kiinduló elve: az elméleti összefüggé-
seknek feleljenek meg a becsülni kívánt paraméterek. Természetesen a gyakorlatban, az elmé-
leti feltevést helyettesítenünk kell a mintabeli megfeleléssel. Ezek után minimalizáljuk az 
elméleti és az empirikus megfigyelések közötti eltéréseket. A módszer robusztus becslést 
eredményez. 

A becslési módszer kiinduló feltétele az ún. ortogonalitás. Amennyiben x, exogén vál-
tozó független a maradékváltozótól (Sj), teljesül a sokasági ortogonalitási feltétel: 
E(XjSj) = 0. Jelölje g(G)a paraméterek függvényét, és definiáljunk egy Z(„x/)mátrixot, amely 
l darab instrumentális változóval rendelkezik! Az elméleti általános ortogonális feltétel az 
alábbi módon fogalmazható meg: 

Fontos kitétel, hogy az ortogonalitásból következően g függvény és az instrumentális 
változók nem korrelálnak. Látjuk, hogy a g függvény tartalmazza a becsülni kívánt paraméte-
reket. A momentumok általánosított módszerének lényeges eszköze az ún. kritérium függ-
vény. 

Az A mátrixot súlymátrixnak nevezik, amely szimmetrikus, pozitív definit mátrix. Az 
A segítségével konzisztens becslést lehet adni a paraméterekre. Szükséges, de nem elégséges 
feltétele 0 aszimptotikusan efficiens becslésének, ha A = W" 1 , ahol W a minta momentuma-
inak kovariancia mátrixa. 

Összpontosítsunk a továbbiakban az ökonometriai modellek esetén alkalmazható eljá-
rásra! Legyen egy általános regressziós modell az alábbi: 
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A reziduális változók kovariancia mátrixa jelezheti az autokorreláció és/vagy a 
heteroszkedaszticitás jelenlétét. Feltesszük, hogy rendelkezünk az instrumentális változókat 
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tartalmazó Z mátrixszal. A mátrix oszlopainak száma /, lehet egyenlő, vagy nagyobb, mint a 
tényezőváltozók számának 1-gyel növelt értéke (m). Az l>k+l a túlhatározottságot jelenti. Az 
ortogonalitási feltételt itt is az alábbiakban rögzítjük: 

E(8 iZ i) = 0 

A becslés során nagy szerepet játszik a maradékváltozó vektora ( s ) , amely fontos al-
kotórésze a minta momentumoknak is. Mivel 

51 Lásd: GREENE[1997] 
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A momentumok általános módszere - mint láttuk - egy sor feltétel fennállása esetén, a 
kritérium függvény minimalizálása útján jut el az eredményhez. Ebben nagy szerepe van. az 
instrumentális változóknak, azok helyes megválasztásának. A túlidentifikáltság a módszer 
esetében előny, mivel valamennyi instrumentális változó felhasználásával minimalizálja a 
korábban bemutatott kritériumokat. 

Mivel a túlidentifikáltság a módszer esetében nagyon fontos, ennek mértékéről is 
meggyőződhetünk. A kritérium függvény q értéke a függvény minimalizálásával jön létre. A 
q és a megfigyelés szorzata, a Ho hipotézis, tehát túlidentifikáltság esetén aszimptotikusan khi-
négyzet eloszlást követ 

52 A transzformáció a heteroszkedaszticitást nem csökkentette számottevően. 
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ahol a szabadságfok: l-m, az instrumentális változók, és a modellben szereplő változók 
(m=k+l) számának különbsége. 

3.3.11. A különböző becslések eredményének összevetése 

A fejezetben megismert példa adataiból készített energia-modell - mint láttuk - erőtel-
jes heteroszkedaszticitással volt terhelt. Ezt támasztotta alá valamennyi elvégzett próba. Jogo-
san vetődhet fel a kérdés, hogy a becslési módszer helyes megválasztásával próbáljuk meg 
„értelmezhetőbbé" tenni a modell paramétereit. A változók transzformálását, mint a 
heteroszkedaszticitás mérséklésének egyfajta módját, már a 3.3.2. fejezetben bemutattuk52. A 
továbbiakban az ismertetett becslési módszerek eredményeit közöljük, és ezekre teszünk ösz-
szehasonlításokat. 

Rövid magyarázatot kell fűznünk három becslési módszer esetén. 

• Az IV módszer esetén alkalmaztuk a három lépéses eljárást. A KLMN-vel nyert 
reziduumok segítségével a módosított változók: 

A harmadik lépésben ezekekkel a. változókkal végeztük el a becslést. 

• A ML módszer alkalmazása során követtük az ismeretlen kovariancia mátrix ese-
tén alkalmazható elvet, illetve a szórásnégyzetekre tett feltevést. 

® A MAM esetén új változót (egy főre jutó GDP $/fő) is bevontunk az instrumentális 
változók közé, illetve felhasználtuk az előzőekben definiált y és x változókat. 

A modell változói: ENER; GDP 

Instrumentális változók: GDP FO; y; x. 

Az ortogonalitás feltételei: 
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tő. Ugyancsak kedvező értéket mutat a D-W = 2,12 is amelyet itt a modell globális 
próbájának tekinthetünk. 

Végezetül valamennyi becslés főbb eredményeit a 3.3. táblában foglaltuk össze. 

3.3. A különböző becslések összehasonlítása 

A heteroszkedaszticitás tesztelését minden becslés esetén a h-statisztika segítségével 
végeztük el. A Szroeter próba valamennyi becslési módszer esetén jól alkalmazható. 

Az eredmények összehasonlítása során nyomon tudjuk követni a heteroszkedaszticitás 
hatásának csökkenését, illetve a t-statisztikák segítségével a paraméter-becslések „javulását". 
Az alábbiakban csak néhány érdekesebb megállapításra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

• A KLNM-vel végzett becslésen kívül valamennyi modell homoszkedasztikus. Ha-
tékonyanjavította a modellt az energia-felhasználás változójának logaritmizálása. 

® A White-féle konzisztens kovarianca mátrix felhasználása minden esetben jelentő-
sen csökkentette a paraméterek szórását. 

® A heteroszkedasztikus modellekre a gyakorlatban sokszor használt SLNM-re 
eredményes volt esetünkben is, és meglepően jó eredményt kaptunk a GDP változó 
négyzetének, mint súlynak alkalmazása során. 

a Az IV módszere illetve a ML módszer jelentősen javította a becslési eredménye-
ket. 
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® A momentumok általánosított módszerével nyert paraméterbecslés esetében mér-
tük a legkisebb h-statisztikát. Mindez jelzi azt, hogy a módszer, megfelelően meg-
választott instrumentális változók esetén, képes erőteljesen csökkenteni a 
heteroszkedaszticitás „káros" hatását. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a becslési módszerek helyes megválasztásával je-
lentősen javíthatók a heteroszkedaszticitással terhelt ökonometriai modellek. 

A megoldás azonban a konkrét esetekben koránt sem egyszerű. Az elméleti közgazda-
sági háttér, feltételrendszer olyan megkötéseket tartalmazhat, amelyek korlátozzák a becslési 
módszerek közötti választás lehetőségét, és sok esetben meg kell elégedni csupán azzal, hogy 
közelítsük az optimálisnak vélt állapotot. 
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Negyedik fejezet 

4. Az idősorok heteroszkedaszticitásáról 

A heteroszkedaszticitás problematikájának értékelése során nem kerülhetjük meg a jelenség 
idősorokban betöltött szerepének áttekintését. Az elmúlt évtizedekben igen népszerű vált a 
sztochasztikus idősor elemzés módszertana. A Box-Jenkins modellek módszerei az idősor-
kutatás új horizontjait nyitották meg. A témakör kutatása újabb és újabb eredményekkel szol-
gált, önálló eljárások, módszerek alakultak ki. Az ún. ARM A folyamatok általánosítása to-
vábbi utakat nyitott az idősor-kutatás területén. Ennek egyik, ma már önállónak tekinthető 
területe az ARCH1 folyamatok2 elemzése. Az idősori heteroszkedaszticitás hatásainak tulaj-
donságait használja ki itt a módszertan. Különösen fontos szerepet töltenek be ezek az eljárá-
sok a pénzügyi idősorok3 elemzése során, ami nagyon gyümölcsöző, és visszahatott, sőt 
nagymértékben hozzájárult a módszertan továbbfejlődéséhez. Természetesen minden hosz-
szabb idősorban előfordulhat a heteroszkedaszticitás jelensége, így a társadalmi-gazdasági 
jelenségek, folyamatok legkülönbözőbb területein (pl. villamos-energia fogyasztás, közleke-
dés, kereskedelem stb.) kamatoztathatók azok az eredmények, amelyekkel a módszerek szol-
gálnak. Ebben a fejezetben az ARCH típusú modellezés néhány alapvető, bevezető témakörét, 
eszközrendszerét foglaljuk össze. Ezzel reprezentálni szeretnénk a heteroszkedaszticitás idő-
sorokban betöltött szerepe kapcsán kifejlődött módszertant. Az idősorokban rejlő 
heíeroszkedasztcitás sajátja, hogy a hibaváltozó varianciáját közvetlenül nem érzékeljük, 
azonban - bizonyos feltételek megléte esetén - hatása jó modellezhető. Ma már nemcsak fel-
ismerjük a heteroszkedaszticitás jelenléte esetén fellépő hatásokat, de az ilyen tulajdonságú 
adatokra illeszthetünk ökonometriai modelleket. 

4.1. Módszertani alapvetés 

Az ARCH folyamatok megértését segíti a gazdasági modellezők által gyakran alkal-
mazott ARMA modellcsalád AR(1) típusának felírása: 

Y t - S + ^ Y M + E t (4-1.) 

A fenti elsőrendű autoregresszív modellről feltételezzük, hogy a véletlen maradékvál-
tozó ( e t ) varianciája, valamint Yt aszimptotikus varianciája időben állandó és véges, továbbá, 

1 AutoRegressiv Conditional Heteroscedastic Az ARCH modell tulajdonképpen AR - autoregresszív, 
tehát függ önmagától; C- feltételes varianciájú, tehát függ az előző információktól, és H - heteroszkedasztikus, 
mivel varianciája nem konstans, hanem időben változó. 

2 A 2003. év egyik Nobel-díjas közgazdásza, R. F. Engle alapozta meg ezt, az ökonometriának ma már 
széleskörűen alkalmazott módszertani „családját". Áttekintő, ismertető leírását adja DARVAS [2004], 

3 Nem véletlen, hogy pénzügyi probléma kapcsán tekinti át alaposan a hazai szerzők közül VARGA 
[2001] a különféle ARCH modelleket. 
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4 Ez az információs változó, amivel a külső információ hatására hívjuk fél a figyelmet. 
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1) A feltételes várható értékkel (átlaggal) általában jobb becslést, előrejelzést lehet 
készíteni, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy többlet-információt haszná-
lunk fel. Esetünkben az időbeni változás - mint többlet-információ - tényezője a 
modellnek. A féltételes várható értékről megállapíthatjuk, hogy időben változik. 

3) A feltételes variancia időben nem változik, állandó. 

Az utóbbi tulajdonság a folyamat homoszkedasztikus jellegére utal, ami a gyakorlatban 
csak ritkán teljesül. Sokszor praktikus okok miatt fel kell oldani az állandó (feltételes) 
varianciára vonatkozó megkötést, tehát meg kell „engedni" azt, hogy az idősorokban is jelen-
lévő heteroszkedaszticitás érvényesüljön. A továbbiakban a feltételes varianciát ( a 2 ) időben 
változó momentumnak tekintjük. Mindez közvetlenül vezet az ARCH folyamat modellezésé-
hez. 

4.2. Az ARCH modell 

Tételezzük fel, hogy a feltételes variancia nem állandó5, hanem függvénye az előző 
időszak hibatényező négyzetének! Vegyük kiindulásként az alábbi modellt. 

Belátható, hogy a fenti folyamatban a maradékváltozó varianciája valószínűségi válto-
zó. így a modellben nemcsak az Yt változó értéke függ a megelőző értékektől, hanem a 

5 Nem lineáris stacionárius folyamatnál általában számíthatunk erre. 



AZ IDŐSOROK. HETEROSZKEDASZTICITÁSÁRÓL 

variancia is hasonló tulajdonsággal rendelkezik, ami jelzi a heteroszkedaszticitás tényét. 
Ugyanakkor a feltétel nélküli variancia a variancia stacionaritásra utal. 

A fentiekben leírt modell tulajdonképpen egy ARCH(l) modell, amely tömören az 
aláhhi m ó d o n í rható le: 

A feltételes variancia esetünkben nem konstans. Bebizonyítható azonban, hogy nagy 
: esetén ez a feltételes 

Geometriai sort alkalmazva: 
minták esetén ez a feltételes variancia várható értékben stabilizálódik, egy konstanshoz tart6. 

6 Bizonyítást lásd: HAJDU-HUNYADI-VITA[2000]. 

7 8 

A második egyenlet, az ún. Variancia-egyenlet paramétereire vonatkozóan fel kell téte-
lezni, hogy co>0 és Q < a t < 1. Mindezek biztosítják a variancia nem-negativitását, és a 
folyamat stacionaritását. Amennyiben a variancia-egyenlet értéke konstans (pl: a , = 0 ) az 
(4-8.) modell AR(1) modellként fogható fel. 

A variancia az adott folyamat változékonyságát, volatilitását reprezentálja, amely kü-
lönösen a pénzügyi idősorokban játszik fontos szerepet, értékelése, értelmezése ott különös 
hangsúllyal bír. 

A volatilitásnak, az alkalmazás területei szerint, különféle értelmezéseit ismeijük. 
Pénzügyi vizsgálatokban kockázati prémiumként, általános közgazdasági értelemben cél-
zónának, cél-területnek, míg gazdaságpolitikai értelmezésben az eszközök megtérülésének 
(árának) hatásaként szokták említeni. 
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• A feltételes variancia méri a változékonyságot (volatilitást) és az előrejelzési inter-
vallumot segít meghatározni. 

4.3. Az ARCH modellek becsléséről általában 

Az ARCH modellek paramétereinek becslése hatékonyan, maximum likelihood mód-
szerrel oldható meg. Sok esetben természetesen figyelembe kell venni a korlátozó feltételeket 
is. 

A becslés nem okoz különösebb nehézséget, ha feltesszük, hogy a hibatényező normá-
lis eloszlást követ s t ~ N(0,a 2 ) . 

Induljuk ki egy jól ismert GARCH( 1,1) modellből! 

Yt = S + (pXt +8 

o2 = co + a1sf_1 +p!CjJ_, 

A feltételes eloszlás sűrűségfüggvénye: 

f(Y t X t,!,_,) = (2no?)~l/2 exp(-^(Y t - (6 + q>Xt ))2 /of 

(4-9.) 

Sok gazdasági-, és pénzügyi idősorban a normalitás azonban nem áll fenn, és ekkor 
másféle eloszlásból kell kiindulni. Igen eredményes lehet ilyen esetben a t-eloszlás. Számolni 
kell azonban azzal, hogy az ilyen eloszlások leptokurtikusak és ezért az eloszlások szélső ré-
szei vastagabbak a normális eloszlásénál. 

4.4. Az ARCH hatás tesztelése 

4.4.1. Grafikus megközelítés 

Az ARCH hatás tesztelése viszonylag könnyen elvégezhető egyszerű módszerekkel. 
Kiindulásként tételezzünk fel egy ún. ARMA modellt. Teszteljük a modell reziduális értékeit 
az Idő dimenziójában. 

79 



AZ IDŐSOROK. HETEROSZKEDASZTICITÁSÁRÓL 

Ha jelen vannak ARCH-hatások, akkor a hibatagok autokorreláíatlanok7, a 
reziduumok autokorrelációs hatása tehát elhanyagolható, azonban ugyanez nem mondható el a 
hibatagok (reziduumok) négyzetéről. A modellről tehát már vizuálisan - a korrelogramok 
alapján - is véleményt alkothatunk, amit csak tovább finomíthatunk, ha a hibatényezők 
(reziduumok) négyzeteire számított Ljung-Box-féle Q-statisztikákat is figyelembe vesszük. 

4.4.2. Az ARCH hatás LM tesztje 

A feltételes varianciában jelentkező ARCH hatás - amint utaltunk rá - a hiba-értékek 
négyzetének függvényeként írható le. Egy regressziós vagy ARMA becslés eredményeként 
kapott reziduális értékek szolgálhatnak alapul a segéd-regressziós függvénynek, amely az 
alábbi: 

eil = a 0 + a i e M +Ot2
et-2 + " ' + ape?-p í 4 ' 1 0 - ) 

Vegyük észre, hogy itt a reziduumok négyzetére egy AR(p) modellt illesztünk. 

A hipotézis-rendszer: 

H0 : a 1 = 0 , a 2 =0,... ,otp = 0 NINCS ARCH hatás ' (4-11.) 

H, : van olyan a ; amelyik nem 0 létezik az ARCH hatás 

A segéd-regressziós függvény lehetőséget ad a determinációs együttható (R 2 ) kiszá-
mítására, amely segítségével a próbafüggvény: 

Tx R2 ~ X(2p) (4"12-) 

ahol T - a megfigyelések száma. 

Természetesen itt is előfeltétel, hogy a hibatag eloszlása legyen: s t ~ FAE (0,a2). 

4.5. ARCH(p) modell 

Az ARCH modell egyfajta kiterjesztése lehet, ha növeljük a variancia-függvényben a 
késleltetések számát. Ezáltal jobban kirajzolódik a változékonyság képe. A függvény ekkor: 

cr2 =co + aIS(_1 +a2s2_2 +••• + apsf_p = co + aíL^2.., (4-13.) 

ahol a(L) a késleltetési polinom. 

A feltételes variancia pozitivitása érdekében természetesen mind az co, mind a a(L) 
együtthatói szükségképpen pozitívak. Ugyanakkor fel kell tételezni, hogy továbbra is fennáll 
az otj + • • • + a <1 feltétel, ami a stacionaritás biztosítéka. 

Tételezzük fel, hogy vt =S 2 -<J 2 , azaz a hibatagok négyzetének és a feltételes 
varianciának a különbsége véletlen folyamat, amely a „váratlanságnak", az idősorbeli innová-
ció négyzete hatásának is tekinthető. Mindez tulajdonképpen a variancia-előrejelzés hibája. 

7 Amennyiben a reziduumok alapján autokoirelációt tételezünk fel, nem tudunk világos képet alkotni az 
esetleges ARCH folyamat létezéséről, ezért az autokorrelációs hatást a vizsgálat előtt eliminálni kell. 
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8 Az általánosítás logikáját jól követhetjük VERBEEK [2002) könyvében. 

9 Ahol a G betű a generalized, általánosított modellre utal. 
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10 A stacionaritás feltételeinek olykor nehéz biztosítása vezetett újabb modellek, például IGARCH meg-
fogalmazásához (lásd: VARGA [2001]). 
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• A GARCH rész paramétere (fi,) a hosszú távú, állandónak tekinthető hatás kifeje-
zője. 

A fentiekből következik, hogy minden alapvető változást elsősorban az ARCH rész 
paraméterével magyarázhatunk, nélküle értelmetlen a feltételes variancia-függvény. 

Végzetül még meg kell jegyezni, hogy a hibatagok feltétel nélküli eloszlása az ARCH 
és GARCH modellekben szimmetrikus ugyan, de nem mindig követ normális eloszlást. 

A GARCH(1,1) modell példája 

168 megfigyelésből álló idősorunk a havi fogyasztói árindexeknek11 a megelőző év 
azonos hónapjához mért változásait (növekményeit) tartalmazta 1989-2002 közötti időszakra 
vonatkozóan. Az idősor nem stacionárius, és jelentős az autokorreláció hatása is. Kedvező 
változást okozott azonban az előkészítés során az adatok transzformációja; az első differenci-
ákkal számoltunk. 

Amint az 4-1. ábrából kitűnik, a változó időszak elején még jelentős szórása erőtelje-
sen lecsökkent. Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy heteroszkedasztikus a folyamat. 

4-1. ábra: A fiiavi fogyasztói árindexek differenciái 

Mivel havi adatokról van szó, felmerül a szezonalitás kérdése is. A vizsgálatok alapján 
12 tagú szezonális hatás tűnt reálisnak, ami közvetlenül adódik a fogyasztói árindex viselke-
déséből. Elsőként egy 12 tagú szezonalitást figyelembe vevő autoregresszív modellt specifi-
káltunk12. A becsült modell az alábbi: 

11 Forrás MNB adatszolgáltatása. 

12 A késleltetések során csak az első és tizenkettedik késleltetés setén kaptunk szignifikáns eredménye-
ket. 
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A modell becslését szemlélteti a 4-2. ábra: 
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4 - 2 . á b r a : A z A R C H ( 1 , 1 ) m o d e l l b e c s l é s e 

Az ábrából kitűnik, hogy az idősor második felében már megnyugtatóan illeszkedik a 
modell a tényleges adatokhoz. 

4.7. ARCH-M modell13 

A várható megtérülési, vagy másképpen az idősort leíró függvény a korábbi ARCH tí-
pusú modellekben nem volt közvetlen összefüggésben a változó feltételes varianciával, azaz a 
kockázattal. Az ARCH-M modell-típus „beemeli" az első egyenletbe is a kockázati tényezőt, 
és így ez is kifejezője lesz a volatilitásnak, a változékonyságnak. 

Az első egyenletben a tényezőváltozók, predetennináít változók: lehetnek az Y válto-
zó késleltetett értékei, valamint egyéb exogén változók14. Mindezek alapján a predeteiminált 
változókat X-szel15 jelöljük. A GARCH-M(1,1) modell általánosan: 

A pénzügyi idősorokban - egyszerű esetben - az ún. kockázati prémiumot, lineáris 
összefüggést feltételezve, a modellek tengelymetszete másként a regressziós függvény P0 

paramétere méri. A valóság azonban sokkal összetettebb, és így ezen a téren is nagy szerep jut 

13 Az ARCH-M = ARCH in Mean; arra utal, hogy a modell első függvényében, az ún. megtérülési 
függvényben is szerepel a feltételes szórásra vonatkozó információ. 

14 Itt jegyezzük meg, hogy az első egyenletben a külső exogén változókat a korábbi modellek esetében 
is szerepeltethetjük. 

15 Predetennináít X változónak tekintjük természetesen a tengelymetszetet, konstans paramétert ered-
ményező egységvektort is. 

( 4 - 2 2 . ) 
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É v e k 

4-3. ábra: A feltételes szórás alakulása az ARCH-M modellel 
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Ez a kibővített modell illeszkedési kritériumaiban lényegesen jobb, mint a korábbi 
GARCH( 1,1) modellünk. 

Az eddig tárgyalt modellek a volatilitás, változékonyság szimmetriáját tételezték fel. A 
fenti ábra alapján azonban kételyeink támadhatnak, mivel a volatilitás erőteljes gyengülését 
figyelhetjük meg. Ugyancsak említésre méltó, hogy a modell reziduális változójának eloszlása 
is eltér a normálistól (kissé ferde és csúcsos). A gazdasági idősorok többségében, különösen a 
pénzügyi idősoroknál, gyakran találkozunk az aszimmetria jelenségével. A negatív esemé-
nyek, innovációk lökések (shock) erőteljesebben hatnak a volatilitásra, mint a pozitívak. Más-
ként fogalmazva az ún. „rossz híreknek" erőteljesebb a hatása, mint a „jó híreknek". Ezt ún. 
emelő hatásnak nevezi a szakirodalom. Mindezek sem a fenti modellben, sem a 
megelőzőekben nem számszerűsíthetők. Példánkban azonban, mint látni fogjuk eltérően kell 
értelmezni ezeket az ún. híreket. 

4.8. TARCH modell 

Az aszimmetrikus változékonyságot is figyelembe vehetjük a TARCH16 modellben. A 
modell első egyenlete megfelel az ARCH és GARCH modellek hasonló egyenletének. A sajá-
tosságot a feltételes variancia egyenletében, a második egyenletben találjuk. Nézzük a 
TARCH(1,1) modellt! 

16 T-threshold=küszöb utal arra, hogy itt a változékonyság mérését egy adott szint-értékhez kötjük. 

(4-23.) 

A fenti modell pontosabban TGARCH modellnek nevezhető, de természetesen elkép-
zelhető a GARCH-tag elhagyása is. 

A TARCH típusú modellek alkalmasak a jó és rossz hírek, események különválasztá-
sára, hiszen jó hímek tekinthetjük, ha et > 0 , rossz hírnek, ha e t < 0. A modellben az utóbbi-
nak van nagyobb jelentősége. Természetesen mindez az elemző pozíciójától is függ. A pénz-
ügyi területre gondolva nem közömbös, hogy vevők vagy eladók vagyunk-e a piacon, gon-
dolva itt különösen az értékpapír-piacokra. 

A modell paraméterei sajátos jelentőséggel bírnak: 
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A konstans paramétereken kívül valamennyi együttható szignifikáns. 

A pozitív eseményeknek, a jó híreknek a hatása igen csekély, mindössze 0,066; a ne-
gatív események, rossz hírek 0,066-0,139 = -0,076 nagysággal hatnak. Szólni kell itt arról, 
hogy a fogyasztói árindexek alakulásának vizsgálata során ellentétesen kell értékelnünk, a 
„jó" és „rossz" fogalmát. Amennyiben a véletlen változó értéke pozitív, ez nem egyértelműen 
jó hír, mivel mindez azt is jelenti, hogy a tényleges idősori érték meghaladja a becsültet, tehát 
nagyobb a fogyasztói árváltozás, erőteljesebb az inflatorikus hatás. Modellünkben a kétféle 
hatás számértéke abszolút értékben hasonló, kissé magasabb azonban az index alakulása 
szempontjából kedvező -0,076-os érték, y = -0,139, eltér nullától, tehát valós az aszimmetria 
feltevése, azonban a paraméter negatív előjele arra utal, hogy nem létezik az ún. emelő-hatás, 
a volatilitás időben csillapodó. 

Évek 

4-4. ábra: Á feltételes szórás alakulása a TARCH modellel 

8 8 

Természetesen lehetőség van a TARCH modell specifikációjának kibővítésére, maga-
sabb fokú modellek illesztésére is. Az aszimmetria hatást ez a kibővítés nem érinti., A feltéte-
les variancia függvény lehet tehát: 

(4-24.) 

A TGARCH(1S1) modell pé ldá ja 

A fogyasztói árváltozás modellezését folytatjuk. Láttuk, hogy az előző modellek 
aránylag jól leírták az idősort, azonban bizonyos jelek (ilyen például a véletlen tagok normá-
listól eltérő eloszlása) azt sugallják, hogy létezhet az idősorban aszimmetrikus hír-hatás. 

Az aszimmetriát figyelembe vevő konkrét modell az alábbi: 
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Az időben csillapodó volatilitást érzékelteti az 4-4. ábra. A változásokat sokkal fino-
mabban közvetíti, mint azt a korábbi (ARCH-M) modell segítségével tapasztaltuk. Világosan 
nyomon követhetők a vizsgált időszak gazdaságpolitikai változásai, sokk-szerű hatásai. 

A TARCH modell sajátossága, hogy alapvetően a négyzetes emelő-hatás esetén al-
kalmazható eredményesen. 

4.9. EG ARCH modell 

Az exponenciális modell (innen származik az E betű) figyelembe veszi azt a tényt, 
hogy az emelő hatások olykor nem négyzetesen viselkednek. A modell igyekszik az esemé-
nyek pozitív és negatív hatásait egyaránt figyelembe venni, és ezek beépülnek a változékony-
ságba. Természetesen itt is a negatív eseményeknek, híreknek van jelentősebb hatásuk a 
volatilitás alakulására. Az EGARCH modell sajátossága is a feltételes variancia függvény 
specifikációjában rejlik. 

A modell a , paramétere a szimmetrikus hatást fejezi ki. 

Amint az (4-25.) összefüggésből látható, az EGARCH modellben a hírek, események, 
hibák standardizált hatásai szerepelnek, továbbá belátható, hogy a feltételes variancia becslése 
garantáltan nem negatív. 

Természetesen az EGARCH(p,q) modell specifikációját is ki lehet bővíteni, magasabb 
fokszámú esetre: 

A modell minden paraméterében szignifikáns j ó i illeszkedik. 
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Nullához, közeli érték, és negatív a volatilitásra kifejtett szimmetrikus hatás (-0,069), 
amely az egyes változások (lökések) nagyságát méri. Megállapíthatjuk, tehát, hogy a fogyasz-
tói árindex mértékének csökkenése folyamatosan valósult meg. A y = 0,157 élesen jelzi a 
modell aszimmetrikus jellegét, azonban azt is mutatja, hogy nincs az idősorban ún. emelő 
hatás, mivel értéke pozitív. A volatilitás - mint láttuk - erőteljesen csőkkenő tendenciájú. A 
feltételes szórás alakulásáról győződhetünk meg a 4-5. ábra tanulmányozása során. Látható, 
hogy a szórások csökkenése folyamatosan történt, a nagyobb mérvű strukturális törések 
(1992, 1994, 1996) azonban itt is plasztikusan kirajzolódnak. 

Évek 

4-5. ábra: A feltételes szórás alakulása 

4.10. Hiba-hatás görbe v 

A hiba-hatás vagy hír-hatás görbe egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi annak vizs-
gálatát, hogy létezik-e a modellben aszimmetria. Kiindulásként az egyes modellek második 
egyenletét, az ún. feltételes variancia egyenleteket kell tekinteni. A cél annak megállapítása, 
hogy a feltételes variancia alakulása - egy adott zárt intervallumon belül - szimmetrikusnak 
tekinthető-e? A feltételes variancia függvénybe helyettesítjük be azokat a változókat, amelyek 
ezt a zárt intervallumot garantálják, illetve GARCH tényező esetén az utolsó periódus (egy 
periódussal előbbi hatás) érzékenységét, volatilitását amit a modellből kiszámítható feltételes 
variancia sorának mediánja helyettesít. Az így szerkesztett „modell" tulajdonképpen az egy-
egy periódussal eltolt hatás mértékét számszerűsíti. A segédváltozó (zt) legyen 
[-10;+l0] intervallumban17 értékeket felvevő mesterséges változó! A z tengelyen 0-tól balra a 
rossz hírek, események, míg jobbra a jó hírek kvantifikálható értékei rajzolódnak ki, míg a 
függőleges tengelyen a volatilitás, változékonyság nagyságát, erősségét lehet nyomon követ-
ni. 

17 Az intervallum megválasztása, tetszőleges, szubjektív. 
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Az alábbi ábrán bemutatjuk az azonos adatbázisra (fogyasztói árváltozásokra) szer-
kesztett GARCH(l.l) és EGARCH(1,1) modellek hiba-hatás görbéit. 

4-6. ábra: A hiba-hatás görbék 

Az EGARCH modell alapján aláhúzhatjuk azt a tényt, hogy a 0 ponttól balra lévő ha-
tások (esetünkben ezek a pozitív hírek, mivel az árindexek csökkenését idézték elő) voltak az 
időszakban a meghatározók. Mindez összhangban van elméleti várakozásainkkal. A vizsgált 
problémát az EGARCH modell követi reálisabban. 

4.11. A villamosenergia-fogyasztás modellje 

Érdeklődésre tarthat számot egy terület vagy egy ország villamosenergia-
fogyasztásának alakulása. Az energia-gazdálkodás szempontjából kiemelkedő fontossággal 
bír(hat), ha megbízható előrejelzések birtokában lehet meghozni fontos gazdasági döntéseket. 

Kísérletet tettünk 2002. év adatai alapján a hazai villamosenergia-fogyasztás modelle-
zésére. Az adatok napi bontásban álltak rendelkezésünkre. A vizsgált év 365 napjára vonatko-
zóan rendelkeztünk az ország napi tényleges villamos-energia felhasználásának adatával 
(FOGY, MWh) valamint a napi átlagos hőmérséklet értékeivel (TEMP, °C). 

4.1. A változók alapstatisztikái 

Mutatószám ÉRTÉK Mutatószám 
Fogyasztás, 

MWh 
Átlagos hőmérsék-

let, °C 
Számtani átlag 108549,50 13,16 
Medián 108265,00 13,00 
Maximum 131,092,00 30,00 
Minimum 81065,00 -10,10 
Szórás 10323,20 8,73 
Ferdeség (aszimmetria) -0,19 -0,24 
Csúcsosság 2,66 2,29 
Megfigyelések száma 365 365 

A két változó alakulását szemléltetjük az alábbi, 4-7. ábra segítségével. 
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Az év napjai 
Az év napjai 

4-7. ábra: A fogyasztás és a napi átlagos hőmérséklet alakulása 2öö2-ben 

A grafikus ábrákból is világosan érzékelhető a két változó közötti összefüggés lehető-
sége, amely - az elméleti elvárásoknak megfelelve - negatív jellegű kapcsolat. 

Szemléletes képet ad a két változó között összefüggés természetéről az alábbi pontdi-
agram. 

Hőmérséklet - TEMP 

4-8. ábra: A fogyasztás és a mapi átlagos hőmérséklet összefüggése 

A pontdiagram alapján világosan kirajzolódik a két változó közötti kapcsolat jellege, 
és joggal vélelmezhetjük, hogy a jelenség heteroszkedasztikus (a magasabb hőmérséklet mel-
lett jelentősebben szóródnak a fogyasztás értékei). Elgondolkodtató azonban, hogy mivel 
mindkét változó idősor, ahol a soirend - az időnek megfelelve - kötött, a folyamatban össze-
tettebben valósul meg a jelenség. 

Elsőként egyszerű lineáris regressziós modell segítségével vizsgáljuk meg az össze-
függést. 
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FOGY, = 117667,6 - 693,109 x TEMP, 

A modell és valamennyi paraméter szignifikáns. 

A modell értelmezését valamint a modell-választást segíti néhány mutatószám, illetve 
teszt. 

4.2. Az egyszerű modell fontosabb mérőszámai 

Zárójelben a szigniíikancia érték valószínűsége szerepel. 

Meglepő a változók közötti gyenge kapcsolat, azonban megkérdőjelezi a modellt a 
szignifikáns negatív autokorreláció, valamint a heteroszkedaszticitás jelenléte, amelyet az 
ARCH hatás szignifikáns volta jelez. 

További vizsgálatok hét napos szezonalitás jelenlétét mutatták ki, így célszerűnek lát-
szott a modell autoregresszivitásának feltételezése mellett a „hetedrendű", hét tagú szezonális 
autoregresszivitás szerepeltetése is. 

FOGY, = 0,64 x FOGYt..[ + 0,74 x FOGYt_7 - 0,47 x FOGY,_g + 10182,2-
—138,1 lx TEMP, + 88,39xTEMP,_, +102,2 x T E M P , - 65,41 x TEMP,_8 + e, 

A modell exogén változójának paraméterei nem szignifikánsak, és úgy tűnik, hogy a 
fogyasztás változója alapvetően önmagában determinálja a folyamatot. A fontosabb mutató-
számok az alábbiak: 

4.3. A SAR modell fontosabb mutatószámai 

Zárójelben a szignifíkancia érték valószínűsége szerepel. 

A fenti SAR modell segítségével sikerült kiküszöbölni a hibatényezők 
autokorrelációját, és így valóban tényleges heteroszkedasztikus jelenségről tájékoztat az 
ARCH teszt. Meg kell jegyezni, hogy a modell „ereje" lényegesen nagyobb, mint az előző 
modellé. 

A. kézenfekvőnek tűnik tehát az ARCH modell-család alkalmazása. Többféle kísérlet 
alapján arról győződtünk meg, hogy a változékonyság a folyamatban nem szimmetrikus, a 
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legjobb becslést egy EGARCH(1,1) modell „beépítésével" értünk, el. Meg kell jegyezni, hogy 
további finomítást is igényelt a modell, ezért célszerűnek látszott az első, azaz az idősor-
egyenletben a hetedrendű mozgóátlagolású tag szerepeltetése is. 

4.4. Az EGARCH modell fontosabb mutatószámai 

Zárójelben a szignifikancia érték valószínűsége szerepel. 

A y = -0,55 paraméter jelzi a modell aszimmetriáját, valamint a növekvő emelő ha-
tást, tehát a volatilitás az idő múlásával növekszik. 

A feltételes szórás grafikus ábrája az alábbi: 

Az év napjai 

4-9. ábra: A feltételes szórás alakralása 

A modell valamennyi mutatószámában „felülmúlja" a megelőző modelleket. 

A 4-10. ábra a modell illeszkedéséről tájékoztat. 
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4-1®. ábra: A fogyasztás i model l i l leszkedése 

4.12. Az alkotóelemes ARCH modell 

A modellépítés a korábbiaktól kissé eltérő megközelítése alapvető célként tűzi ki a 
hosszú távú és a rövid távú hatások elkülönítését. Kiindulásként a GARCH(1,1) modell alábbi 
módon felírt feltételes variancia függvényét használjuk fel: 
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hogy csak nagyon lassan közelíti meg a volatilitás hosszú távú hatása a feltétel nélküli 
variancia értékét. 

A fenti modell második és harmadik egyenletét természetesen össze lehet vonni, ami a 
becslést megkönnyíti. 

Mód van továbbá az alkotóelemes modell esetében is arra, hogy az aszimmetriát kife-
jező komponenst is beépítsük. Az aszimmetrikus hatás ekkor a rövidtávú függvényben talál-
ható. 

Az alkotóelemes ARCH modell szervesen kiegészíti a hagyományos módon nyert 
eredményeket, ezért sok esetben érdemes és indokolt mindkét modell meghatározása. Az al-
kotóelemes modell a rövid-, és hosszú távú hatások érvényesülésének erejét mutatja be, míg a 
hagyományos modell ezeknek a hatásoknak a volatilitás alakulására ható mértékét számszerű-

Az előrejelzések készítésénél is jelentős szerep jut az alkotóelemes modellnek, ugyan-
is kevésbé monoton a segítségével elvégzett becslés. 

Korábban becsültük GARCH(1,1) modell segítségével az árindexek változását. Most 
megismételjük a becslést az alkotóelemes GARCH(1,1) modellel. 
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4-11. ábra : A kétféle becslés összehasonl í tása 

Az ábrákból kitűnik hogy az alkotóelemes modell a feltételes szórás alakulásának 
részletesebb, finomabb megközelítését adja. Nemcsak a szórás alakulásának tendenciáját, 
hanem a változékonyságot is nyomon tudjuk követni segítségével. 

4.13. Néhány általános megjegyzés 

Az ARCH modellek alkalmazása előtt nagyon fontos az idősor természetének alapos 
elemzése. 

Amennyiben strukturális törés van az idősorban a modellek félreinformálnak. Célszerű 
ilyen esetekben a szakaszokat jól elhatárolni. 

Vigyázni kell az aggregálással. A napi adatokra épülő modellek nem alkalmazhatók 
közvetlenül például heti stb. jelenségek vizsgálatára. Nagyon fontos itt is a megfelelő nagysá-
gú minta, a nagy elemszám. 

A modellek feltételezik és biztosítják a stacionaritást ( a + P < 1). Amennyiben ez nem 
teljesül az esetleg elvégzett becslés hamis információ szolgáltat, mivel nem kovariancia staci-
oner adatokra épít, eloszlása degenerált lesz, és átvált véletlen bolyongás folyamatává. 

Végezetül szólni kell arról is, hogy a gyakorlatban találkozhatunk olyan esetekkel, 
amelyekben a volatilitást magyarázó paraméterek is sztochasztikusak. Ilyenkor az ún. állapot-
teres Idősori becslések lehetnek eredményesek. 

Az ARCH modellek vázlatos áttekintése után érdemes néhány olyan megjegyzést ten-
ni, amelyek idősoros adatbázis felhasználása esetén segítséget adhatnak a felhasználóknak. 

Természetesen mód van ilyen esetekben is a becslési módszer célszerű megválasztásá-
val (például MAM) arra, hogy egyszerűen csak a heteroszkedaszticitás hatását csökkentsük 
Az így kapott becslések azonban erősen megkérdőjelezhetők, a kétséges szignifkanciájú pa-
raméterek mellett a függvény nagy standard hibával becsül. Gondot jelent továbbá az 
autoregresszivitás is. Az autokorreláció hatásának eliminálása során keletkezett modell értel-
mezése további problémákat vet(het) fel. 

A heteroszkedaszticitás jelenléte az idősoros modellekben nem a hatás csökkentésének 
igényét sugallja, hanem annak hasznos, építő jellegű felhasználását jelenti. Az ARCH típusú 
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modellek jól kiegészíthetik a hagyományos regressziós modelleket, beépíthetők azokba. 
Mindez számottevően növeli a modellek becslési pontosságát, és ugyanakkor többlet-
információt is nyerhetünk segítségükkel. A gazdasági-társadalmi folyamatok egyre szélesebb 
körére tudunk olyan kielégítő hosszúságú idősorokat találni, amelyek csökkentik a módszerek 
alkalmazásának elméleti anomáliáit is. 
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Ötödik fejezet 

5. Flexibilis függvények alkalmazása 

Az ökonometria fontos területét alkotják a jelenségek közötti összefüggéseket, egyes folya-
matokat leíró függvények. A termelés, fogyasztás, költség, beruházás, kereslet, kínálat, és 
egyéb területek nem nélkülözhetik az összefüggések egzakt függvény-formával történő vizs-
gálatát. A függvények specifikálása számos elméleti feltevést igényel, azonban a függvények 
formáinak, típusainak köre is sokszínű megoldási lehetőséget kínál. 

Ebben a fejezetben - néhány elméleti feltétel felvázolása mellett - kísérletet teszünk egy nap-
jainkban is igen népszerű flexibilis függvény, a transzlog függvény bemutatására és alkalmazá-
sára. Egy keresztmetszeti adatbázis segít a függvények illusztrációjában1. 

Az instabil variancia természetesen az „összetettebb" modellek esetében is fokozott figyelmet 
igényel, törekedni kell diagnosztizálására és hatásának mérséklésére. A fejezetben egy 
transzlog termelési- és egy költségfüggvény kapcsán mutatjuk be a heteroszkedaszticitás ke-
zelésének módját, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezáltal a transzlog függvény-családra, 
annak kedvező tulajdonságaira is felhívjuk a figyelmet. 

5.1. A termelési függvényekről 

A különböző, gazdasági jelenséghez kötött függvények, mint modellek vizsgálatához 
fontos segítséget ad a termelési függvények rövid áttekintése2. Mindez fokozottan érvényes 
akkor, ha a flexibilis transzlog függvény bemutatását tűzzük célul A termelési függvények 
prioritását alapvetően azzal magyarázhatjuk, hogy ehhez a modell-típushoz kötődik az egyik 
legjobban kidolgozott elmélet, valamint az ökonometriai elemzésekben jelentős hányadot 
képviselnek a módszertanilag jól kidolgozott és még ma is folytonosan fejlődő termelési 
függvényekhez kötődő vizsgálatok. 

Érdemes felidézni a termelési függvényekkel szemben támasztott legfontosabb feltéte-
leket: 

Tételezzük fel, hogy egy output, a termelés y, k számú input x/...xk függvényeként de-
finiálható! 

1 Idősori adatok felhasználása olyan újabb problémákat vet fel, és olyan kiegészítéseket igényel, ame-
lyek didaktikailag nem segítenék a gondolatmenet megértését. Az időváltozó szerepeltetése a transzlog függvé-
nyekben természetesen gazdagítja azt, azonban az ott felmerülő kérdések meghaladják tárgyalásunk kereteit. 
Kifejtésiikre egy másik munkában szeretnénk vállalkozni. 

2 Ennek magyarázatát alapvetően abban találjuk, hogy a termelési függvények irodalma inspirálta a fle-
xibilis függvények kidolgozását, és térhódítását. 
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A homogenitás fokát kifejező paraméter azonos a termelési tényezők volumen-
elaszticitásával, azaz az ún. skálahozadékkal. 

Természetesen más módon is megközelíthetjük, a skálahozadékot, vagyis az inputok 
változásának hatását az output változásában: 

4 Egyöntetűen meghatározott 

5FOUSEKIS [1999] 
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amely kifejezi a skála-elaszticitást. Ha E=l, a függvény konstans skálahozadékú, 
míg E<1 esetén csökkenő; E>1 esetén növekvő a skálahozadék. 

2. Homotetikus4 a termelési függvény, ha kifejezhető 

alakban, ahol: 

g - egy v -ed fokban homogén függvény (többnyire elsőfokú homogén),' 

F - szigorúan monoton növekvő függvény. 

A fenti feltétel azt is jelenti, hogy amennyiben az inputok indifferensek a termelés 
számára, azok maradnak azonos arányú megnövelésük után is. Igazolható, hogy bármely 
v -ed fokban pozitív homogén függvény egyben homotetikus is. Ugyanez nem mondható 
el fordítva, mivel nem minden homotetikus függvény pozitív homogén. A homotetikusság 
biztosítja, hogy az izokvantok „szétrobbanó sugárirányúak" legyenek, tehát az izokvantok 
sugarasan metszik az origóból húzott egyenest. 

Fontos tulajdonsága a homotetikus termelési függvénynek, hogy a skálahozadék 
elaszticitása csak az output mértékétől, nagyságrendjétől függ, amely felírható az alábbi 
formában5: 

Mondanivalónk szempontjából, a flexibilis függvény megértéséhez fontos, ha össze-
foglaljuk a termelési függvények legfőbb jellemzőit, a belőle számítható paraméterek körét. 
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9 Átlagtermelékenység 

Az egyedi input átlagos változékonyságát fejezi ki, amelyet az alábbi módon mérhe-
tünk: 

(5-2.) 

(5-3.) 

(5-4.) 

(5-5.) 

A megfelelő termelési tényező egységére vonatkozó átlagos kibocsátást méri. Meg 
kell jegyezni, hogy az átlagtermelékenység az adott termelési tényező hozadékát fejezi ki. 
(Például csökkenő hozadékról beszélhetünk, ha valamelyik termelési tényező átlagtermelé-
kenysége csökken, miközben a termelési tényező nő. Ugyanez érvényes fordítva is.) Az átlag-
termelékenység reciprokát, technológiai koefficiensnek nevezzük. 

® Határtermék, határ-termelékenység 

A kibocsátás (termelés) tényezők szerinti elsőrendű differenciálhányadosait határter-
melékenységi mutatóknak nevezzük: 

A mutató - egyszerűen értelmezve - kifejezi, hogy mennyi többlet-kibocsátást (terme-
lés-növekedést) idéz elő a felhasznált többlet termelési egység, miközben a másik (többi) té-
nyező változatlan marad. 

Az átlagtermelékenység és a határfeimelékenység viselkedéséből a termelési tényezők 
hozadékának alakulására is következtethetünk. Legyen xj mindig pozitív, akkor: 

Ami azt jelenti, hogy ha a hatáiteimelékenység nagyobb az átlagtermelékenységnél 
növekvő hozadékról beszélhetünk, ellenkező esetben a függvény csökkenő hozadékot ír le. 

• Határelasztieitás 

A termelési tényezők egységnyi százalékos változása nyomán létrejövő relatív kibo-
csátás változását méri a határelasztieitás mérőszáma. Ezt az alábbi hányadosok fejezik 
ki: 

A mutatószám azt fejezi ki, hogy hány százalékkal nő a kibocsátás az i-edik termelési 
tényező egy százalékos növekedése mellett, miközben a többi tényező változatlan. 
Vegyük észre, hogy itt a határ-, és átlagtermelékenység felhasználásával definiáltuk a 
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® Helyettesítési határarány 

Változatlan kibocsátás mellett, az egyik termelési tényező egy egysége helyettesíthető 
a másik termelési tényező meghatározott egységével. Ezt a helyettesíthetőséget méri a helyet-
tesítési határarány mutatója. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az egyik termelési ténye-
ző csökkenése esetén mennyivel kell növelni a másik termelési tényezőt ahhoz, hogy a kibo-
csátás változatlan maradjon. 

A helyettesítési határarány általános képlete6: 

6 A mínuszjel arra utal, hogy a kibocsátás rögzített értéke mellett az egyik tényező növekedése a másik 
tényező csökkenését vonja maga után. 

mutatószámot. Egynél nagyobb értéke esetén a termelési tényező növekedésekor az át-
lagtermelékenység növekszik, míg ellenkező esetben csökken. 

• Volumenelaszticitás 

Az összes termelési tényező változásának a kibocsátásra kifejtett együttes hatását méri 
a volumenelaszticitás, azaz hány százalékkal nő a kibocsátás a termelési tényezők együttes 
egy százalékos változása mellett? 

A modellezők körében elfogadott, hogy a volumenelasztcitás az egyes tényezők 
határelaszticitásának összege: 

Bizonyos feltételek mellett, a volumenelaszticitás megegyezik a függvény homogeni-
tásának fokával, azaz a skálahozadékkal. 

• Technikai felszereltség 

A termelési függvény lehetővé teszi valamelyik termelési tényező mértékének, igé-
nyének kiszámítását a többi ismert értéke mellett. 

Tegyük fel, hogy xi, a tőkét, és X2 a munkát jelöli. A tőkeigényt, és a munkaigényt az 
alábbi függvények segítségével lehet meghatározni: 

A termelési tényezők arányainak, kölcsönhatási vizsgálatának fontos eszköze a munka 
állóeszköz-ellátottsága, illetve a technikai felszereltség mutatója: 
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tehát a technikai helyettesítés határ-rátájának mértékét kaptuk, ami a fizikai határter-
melések negatív hányadosa. 

A helyettesítési határarány két tényező határtermelékenységének hányadosaként is 
leifogható: 

Mindez arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyik termelési tényezőnek a másikhoz 
viszonyított aránya kifejezi a helyettesítési határarány mértékét is. (Például kétszeres határ-
termelékenység kétszeres helyettesítési határarányt indukál.) 

• Helyettesítési elaszticitás 

A tényezők helyettesíthetőségének mértékét fejezi ki a helyettesítési elaszticitás, ru-
galmasság. A helyettesítési határarány nemcsak a függvény paramétereitől, hanem a tényezők 
kölcsönös viszonyától is függ. Az egyik termelési tényező növekedése esetén nőhet a másik 
tényező helyettesíthetőségi képessége. Más megfogalmazásban kifejezhető az, hogy milyen 
könnyen lehet az egyik tényezőt a másikkal helyettesíteni, változatlan kibocsátás mellett. Ál-
talánosan a helyettesítési elaszticitás a termelési tényező relatív arányának változását a helyet-
tesítési határarány relatív változásához viszonyítja: 
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Az elaszticitás tehát, mint látjuk a technikai felszereltség és a határtermelékenységi 
arány relatív változását fejezi ki, azaz a technikai helyettesíthetőség marginális hatásáról van 
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szó. A mutató számértéke akkor nagy, ha a termelési tényezők nagy relatív változásához a 
helyettesítési határarány kis relatív változása tartozik. 

Elméletileg a helyettesítési elaszticitás mértéke nulla és végtelen közé eshet, azonban a 
gyakorlatban egy körüli értéket vesz fel. A helyettesítési rugalmasság értékétől függ a techni-
kai felszereltség, azaz a gazdaságos beruházások felső határa, amely kifejezi, hogy a beruhá-
zások milyen mértékben gazdaságosak egy adott termelési egység szintjén. A mutató kis 
számértéke mellett a technikai felszereltség növelése gyors helyettesítési határarány növeke-
dést vonz. 

Kettőnél több termelési tényező esetén az ún. teljes helyettesítési elaszticitás fejezi ki a 
helyettesíthetőség mértékét. 

• Akcelerátorok 

Valamely termelési tényező határtermelékenységének változását, valamint a termelési 
tényezők kapcsolatát kifejező mutatókat hívjuk akcelerátoroknak. Az akcelerátor matematikai 
értelemben a termelési függvény másodrendű parciális deriváltja. Köztudott, hogy a termelési 
függvény másodrendű parciális deriváltjainak Hesse mátrixa negatív szemidefinit, ami tulaj-
donképpen az izokvantok sajátos görbületét biztosítja. 

Az utóbbi feltételt biztosítja például két tényező változó esetén, ha 

Természetesen az összefüggés több tényezőváltozó esetére is igaz. 

A közvetlen akcelerátor a kibocsátásnak az adott termelési tényező szerinti másodren-
dű differenciálhányadosa. Valamely termelési tényező határtermelékenységének változását 
fejezi ki a többi változatlansága mellett. 
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A közvetlen akcelerátor előjeléből az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

1. amennyiben pozitív, a termelési tényező határtermelékenysége nő a termelési tényező nö-
vekedése esetén; 

2. ha negatív, a határtermelékenység csőkken a termelési tényező növekedése mellett; 

3. ha az akcelerátor nulla, a határtermelékenység változatlan marad a termelési tényező növe-
kedése esetén. 

(5-15.) 

(5-16.) 
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A másik nevezetes mérőszám a kereszt akcelerátor: 

(5-17.) 

A kereszt akcelerátor jelzi az egyik termelési tényező hatáitermelékenységének válto-
zását, a másik tényező változása esetén. A mutatószám jelentése az alábbi: 

1. pozitív érték esetén a két vizsgált termelési tényező komplementáris, azaz egymásra utalt; 

2. negatív érték esetén a két tényező egymást helyettesiti; 

3. ha a mutató értéke nulla, a tényezők függetlenek egymástól. 

Meg kell jegyezni, hogy a komplementaritás és a helyettesíthetőség a vizsgálati kör 
egyes szakaszain egymást felvaltva jelentkezhetnek. 

5.2. 4 flexibilitástól általában 

A flexibilitás megértését segíti, ha a jól ismert CES7 függvényből indulunk ki, amely-
nek alapkoncepciója, hogy a helyettesítési elaszticitás konstans ugyan, de nem feltétlenül 
egyenlő eggyel. 

A tárgyalást megkönnyíti, ha csupán két input tényezőt használunk (K- a tőke és L - a 
munka tényezőváltozóit), és y-t, mint eredményváltozót. 

A függvényben található további paraméterek: 

7 Constant Elasticity of Substitution 

, - v (5-18.) 
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konstans, 
helyettesítési paraméter, 
megosztási paraméter, 
volumenelaszticitás. 

A y paraméter fontos szerepet tölt be a függvényben. Mivel a termelési függvények 
sztochasztikus modellek, ebben a paraméterben összegeződnek azok a hatások, amelyek a 
specifikáció során nem, vagy csak korlátozottan kerülnek be a modellbe. így elfogadott defi-
níció szerint ezt a paramétert ún. semleges hatékonysági paraméterként is szokás emlegetni. 

A CES függvény mutatói közül a továbbiakban az alábbi két mutatószámra van szük-
ségünk. 

Helyettesítési határarányok: 
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(5-19.) 

(5-20.) 

Általában az empirikus vizsgálatok során flexibilisnek8 (rugalmasnak) neveznek egy 
függvényt, ha nem tételezünk fel előzetesen (a priori) semmit a tényezők helyettesítési elasz-
ticitásáról. Az eddig vizsgált függvények némelyike, bizonyos feltételek mellett, megfe-
lelhet) ennek az elvárásnak. 

Ezek alapján a CES függvényről is elmondhatjuk, hogy flexibilis abban az esetben, ha 
csupán két tényezőváltozóval rendelkezik. A függvény esetében természetesen tudjuk, hogy 
konstans a helyettesítési rugalmassága, azonban ezen túl nincs előfeltevésünk a mutatószám 
nagyságáról. 

A probléma megértéséhez célszerű, ha a tőke helyettesítési határarányából indulunk ki, 
és ezt egyenlővé tesszük a tőke (r) és munka (w) árának hányadosával. A CES függvény ese-
tében ez az alábbi: 

p + i 

; A flexibilitás jó áttekintését adja MOUNTAIN et al. [1989], 

1 
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A flexibilitás bizonyítása érdekében induljunk ki az összes tőke-, és munkaköltség há-
nyadosát kifejező összefüggésből, (rK/wL), aminek logaritmusa az alábbi módon bontható 
ki, az (5-21.) alapján: 

log(rK/wL) = log(K/L) + log(r/w) 
= a log(5/(l - 8)) - alog(r/w) + log(r/w) ( 5 " 2 2 ' ) 

= a log(5/(l - 6)) + (1 - a) log(r/w) 

ebből következik, hogy 

51og(rK/wL) _ (5-23.) 
őlog(r/w) 

Mindez azt is jelenti, hogy a tényezők egységár-arányainak (r/w) csökkenése csökke-
nést idéz elő az összes költség hányadosban (rK/wL), ha a helyettesítési rugalmasság kisebb, 
mint egy, azaz cr < 1. Ellenkező esetben (egynél nagyobb rugalmasság esetén) az összefüggés 
fordított. Ez egyben a flexibilitás meglétének bizonyítéka is. 

Kettőnél több input esetén a CES függvény esetében a flexibilitást (az előzetes megkö-
tések szükségszerű megléte miatt) nem lehet igazolni. A flexibilitás érvényesítése érdekében 
más függvény-formát kell választani. Néhány lehetőséget sorolunk fel az alábbiakban: 

(5-24.) 

(5-25.) 

(5-26.) 

Gyakorlati elterjedtsége okán, a fenti függvény-típusok közül, érdemes elsősorban a 
transzlog függvénnyel behatóbban foglalkozni. 

5.3. Transzlog termelési függvény 

5.3.1. A függvényről általában 

Mint köztudott, minden olyan függvényt, amely nem algebrai, transzcendens függ-
vénynek nevezünk. (Ilyenek például az exponenciális, logaritmikus, trigonometriai hiperboli-
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kus stb. függvények.) A transzcendentális logaritmikus, vagy röviden transzlog függvények10 

alapvető sajátossága, hogy nem kívánnak semmilyen a priori kikötést, feltevést sem a helyet-
tesítési, sem a parciális rugalmasságokra vonatkozóan. Ezen tulajdonságok miatt méltán vál-
tak népszerűvé a modellezők körében. Ugyanakkor megállapítható, hogy a függvények segít-
ségével elkészített modellek igen jól alkalmazhatók a gyakorlatban, a segítségükkel nyert 
eredmények jól verifikálhatóak. 

írjuk fel az (5-26.)-ban megismert transzlog termelési függvény általános alakját! 

10 A transzlog függvény elterjedésének „döntő lökést" CHRISTENSEN et al. [1973] nagyon sokat hi-
vatkozott cikke adott. Habár a szerzők eredetileg a termelési függvény problematikájára alkalmazták a függ-
vényt, azonban nagyon hamar a költségfüggvények körében mutatott jó tulajdonságai miatt elsősorban a költség-
alapú elemzések területén terjedt el. 
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A függvény számos sajátos és jól interpretálható tulajdonsággal rendelkezik. 

® A függvény monoton. 

• A homogenitás tulajdonságának fennállása esetén homotetikus. 

® Általános érvényű, mivel a paraméterek bizonyos értékei mellett tartalmazza a CD 
(Cobb-Douglas) függvény specifikációját, de nem túl bonyolult átalakítások után a 
CES függvény is előállítható segítségével. 

© A függvény elsőrendű parciális deriváltjai pozitívak, és általában a másodrendű 
deriváltakról is feltételezhetőek a negatív értékek. Mindezek alapján a deriváltak-
ból képzett Hesse mátrix negatív definit, vagy szemidefinit, ami az izokvantok 
konvexitásáról tájékoztat. 

• A függvény elliptikus parabola alakot vesz fel, ha teljesülnek az alábbi feltételek: 

© A függvény további jellemzője a szeparálhatóság, vagyis a határértékek független-
ségének teljesülése esetén két tényező-faktor erősen vagy gyengébben eltér a har-
madik faktortól. A szeparálhafóság - természetesen - kettőnél több input esetén is 



FLEXIBILIS FÜGGVÉNYEK 

11 FECHER-PERELMAN [1989] 
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Végezetül meg kell említeni az akcelerátorok kiszámításának módját. 

A közvetlen akcelerátor: 
(5-34.) 

(5-35.) 

A határtermék valamint az akcelerátorok együttesen alkotják a Hesse mátrix elemeit (a 
mátrixot jelölje F, és tételezzük fel, hogy csupán két input változóval dolgozunk!). 

(5-36.) 

5.3.2. A háromváltozós termelési függvény 

A gyakorlatban, sok esetben megelégszünk a két inputtal rendelkező „klasszikus" ter-
melési függvények specifikációjával. Az előző fejezet általános összefüggései közül csupán 
néhányat emelünk ki, ezáltal is szemléltetve a transzlog termelési függvény-modell sajátos 
vonásait. A továbbiakban a széleskörűen alkalmazott természetes alapú logaritmussal számo-
lunk, illetve a jelölésekben is ezt használjuk. 

Az (5-27.) összefüggést két input (tőke és munka) esetében az alábbi módon fogal-
mazhatjuk meg: 

Az (5-37)-ben felírt függvényről közvetlenül megállapíthatjuk, hogy amennyiben 
b u = b 2 2 = b I 2 = 0 , a Cobb-Douglas termelési függvényt nyerjük, annak logaritmizált alakjá-
ban. 
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A transzlog termelési függvény paraméíerbecslése 

A transzlog termelési függvény paramétereinek becslése közvetlenül a KLNM-vel 
csak ritkán ad értékelhető eredményt. Erőteljes a multikollinearitás, amely már-már veszé-
lyezteti az egzakt megoldást. Ugyanakkor az így létrejövő eredmények az előzetes feltételek-
nek gyakran ellentmondanak. 

Járható útnak látszik, ha a modellt kibővítjük12. Keresünk egy olyan technikai egyenle-
tet, amely szervesen kapcsolódik a termelési modellhez, annak mintegy kiegészítője. A tech-
nikai egyenlettel kibővítve a modellt, kétegyenletes egyenletrendszert kapunk, amely alkal-
mas lehet a hatékony paraméter-becslésre. 

Feltételezve azt, hogy a termelési tényezők piacán a faktorok kiegészítik egymást, fo-
galmazzuk meg a termelékenység egyenletéti 

Bizonyosak lehetünk abban, hogy a termelékenység (y/L) nagyságát meghatározza a 
munkatényező ára (w) és a technikai felszereltség (K/L). A fenti változókat célszerű transz-
formálni, és így a logaritmizált értékekre specifikálhatunk egy lineáris regressziós modellt. A 
transzlog termelési függvény és a termelékenységi függvény alkotja az alábbi egyenletrend-
szert: 

(5-40.) 

Az egyenletrendszer két regressziós modelljéről feltételezzük, hogy maradék-
tagjaikban összefüggnek, rendszert alkotnak, ezért kézenfekvő az ún. SUR13 becslési módszer 
alkalmazása. 

A paraméterekre megfogalmazott megszorításokat az ún. Wald-teszt segítségével el-
lenőrizhetjük. A kiinduló hipotézisrendszer14: 

12 A transzlog termelési függvény deriválása esetén kapott értékek koránt sem bírnak akkora „külső" in-
formáció-tartalommal, mint a költségfüggvények esetén a költséghányadok (lásd később). Ezért jogosan vetődik 
fel az a gondolat, hogy olyan segéd-függvényt találjuk, amely önmagában is értékes következtetéseket ad. 

13 SUR - Seemingly Unrelated Regression 

14 Természetesen figyelembe kell venni, hogy a modellben közvetlenül az együtthatóknak a felét becsül-
jük, ezért a próba során kettővel meg kell szorozni a paramétereket. 

112 

(5-41.) 

A transzlog termelési függvény használata idősorok esetén 

A transzlog termelési függvény használata idősoros vizsgálatok esetén is igen eredmé-
nyes lehet. Az idő változó (t) beépítése a modellbe bővíti az elemzés eszköztárát, lehetőséget 
ad a technikai haladás megközelítő számszerűsítésére. A technikai haladást a t változó, mint 
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Természetesen az idősorokra illesztett termelési függvények sajátosságai nem merül-
nek ki néhány általános megállapításban. A technikai haladás mértékének számszerűsítésén 
túl „finomabb" vizsgálatokra is mód nyílik, ha az idősorok természetét is vizsgálatunk célke-
resztjébe helyezzük. így ilyen esetekben nem nélkülözhetők az idősoros technikák olyan eljá-
rásai, mint a kointegráció, valamint a vektor autoregressszív modellelzés stb. 

5.3.3. A transzlog termelési függvény példája 

Előre kell bocsátani, hogy a termelési függvények egyik legfontosabb alkalmazási te-
rülete korábban a makrogazdaság volt. Ugyanakkor már korán felkeltette ez a függvény a 
vállalat-gazdaságtannal foglalkozó elemzők figyelmét, és számos hasznos vállalati alkalmazás 
született. Ezek a modellek elsősorban idősori adatbázison, illetve panel adatokon készültek, 
illetve készülnek. 

Az alábbiakban ágazati szintű keresztmetszeti adatok segítségével kívánom illusztrálni 
a flexibilis függvények alkalmazását. Tudatában vagyok annak, hogy a keresztmetszeti identi-
fikáció számos problémát vet fel, a választott ágazat heterogenitása számottevő, és igen nagy 
a veszélye - elsősorban az aggregáció miatt - a heteroszkedaszticitásnak. A választás azonban 
tudatos. Be kívánom bizonyítani, hogy amennyiben a vizsgálat célja egy adott heterogén ága-
zat, a kedvezőtlen előjelek mellett is lehet és kell olyan megoldásokat találni, amelyek lehető-
séget adnak számszerű modell segítségével végezhető analízisre is. 

Számításainkat egy keresztmetszeti adatbázisra alapozzuk. Az adatbázis természete 
eleve kizárja a különféle típusú időbeli változások figyelembe vételét, a különböző technikai 
haladások változásainak beépítését, értékelését. A viszonylag egyszerűbb (kevesebb változót 
tartalmazó) modellek azonban jól segítik a modellválasztás néhány problémájának megérté-

A magyar feldolgozóipar 1999-es évi adatait használtuk fel. A feldolgozóipar ágazatai 
képezték az ún. megfigyelési egységeket. Három változót használunk: ARB - az ágazatok 
nettó árbevétele, mFt; TÁE - a tárgyi állóeszközök értéke az egyes ágazatoknál, mFt; és LET 
- az alkalmazásban állók létszáma, fő. Közvetlenül adódik, hogy a tárgyi állóeszközök állo-
mánya a tőkét, míg az alkalmazottak létszáma a munkát reprezentálja. A kibocsátási a nettó 
árbevétellel közelítjük. Jóllehet a két fogalom különbözik, azonban nem járunk messze az 
igazságtól, ha arra gondolunk, hogy egy adott évben, az ágazatok szintjén, a nettó árbevétel és 
a termelés, kibocsátás között nincs számottevő, és zavaró eltérés. 

Az adatbázis megválasztása többféle elméleti kérdést vet(het) fel. Elsőként említhetjük 
az aggregáltságot. A megfigyelési egységek (itt ágazatok) adatai komplex mérőszámok, ame-
lyek sokféle hatás eredőjeként alakultak ki. Ismét utalni kell a feldolgozóipar heterogén jelle-
gére, ami megnehezíti az általános összefüggések interpretálását, és így számítani lehet arra, 
hogy egy-egy ágazat olykor jelentősebben eltér az általános tendenciától. Természetesen foly-
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proxy változó közvetíti. Az idősoros vizsgálatoknál általánosan használható termelési függ-
vény az alábbi: 

(5-42.) 
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tathatnánk a nehézségek felsorolását, azonban úgy véljük, hogy a „zavaró" hatások mondani-
valónk szempontjából nem relevánsak. Más megközelítésben célunk lehet a feldolgozóipart 
jellemző függvények, modellek számszerűsítése, ahol adottságnak kell tekinteni az adatok 
minőségét, természetesen törekedve azok tulajdonságainak megismerésére és kihasználására. 

5.1. A feldolgozóiparra j ellemző adatok15 

ÁGAZAT ARB 
(y) 

TAE 
(K) 

LET 
(L) 

Tőketényező 
ára, Fí 

(r) 

Munkatényező 
ára, mFt/fő 

(w) 
1 1638327 471121 127360 0,116 0,882 
2 150854 59450 30581 0,103 0,641 
3 172552 45631 65679 0,115 0,533 
4 66057 17093 22985 0,094 0,548 
5 129763 38764 19950 0,106 0,575 
6 170619 71003 9780 0,149 1,274 
7 293352 62283 25264 0,179 0,847 
8 1311402 668391 52823 0,113 1,583 
9 309714 127156 33065 0,108 0,901 
10 281846 124157 32474 0,137 0,984 
11 356056 77491 20887 0,136 1,192 

\ 12 386114 115800 55982 0,106 0,794 
13 463836 122594 60722 0,127 0,925 
14 723129 86311 11824 0,143 1,079 
15 556207 173178 57833 0,104 1,020 
16 724817 110191 31918 0,144 0,974 
17 103513 30521 14173 0,127 0,982 
18 1332968 358000 32785 0,116 1,196 
19 52820 7427 8175 0,164 1,089 
20 149327 38969 24001 0,121 0,612 

Adatbázisunk kiegészült az állóeszköz árakkal (r), valamint a inunkatényező árával 
(w). Az állóeszköz árát a tárgyi eszközök 1 forintjára jutó értékcsökkenés összegével (Ft), míg 
a munkatényező árát az egy alkalmazottra jutó bérköltséggel (millió forint/fő) közelítettük. 
Természetesen tudatában kell lenni annak, hogy ezek a változók (is) csupán közvetítik 
(proxyként) a valóságos faktorokat. 

15 Forrás KSH adatszolgüáltatása 
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Az eredmények értékelése során előnyös, ha ismerjük a számokkal jelölt ágazatok 
megnevezését. 

ÁGAZATOK MEGNEVEZÉS 
1 élelmiszer, dohány 
2 textília 
3 ruházat, konfekció 
4 bőr, lábbeli 
5 fafeldolgozás 
6 papír 
7 kiadó, nyomda 
8 koksz, kőolaj-feldolgozás, vegyi anyagok 
9 gumi, műanyag 

10 nemesfém, ásványi termékek 
11 fémalapanyag 
12 fémfeldolgozási termékek 
13 gép, berendezés 
14 irodagép, számítógép 
15 villamos gép, készülék 
16 híradástechnikai termékek 
17 műszergyártás 
18 közúti jármű 
19 egyéb jármű 
20 bútor, hulladékfeldolgozás 

A feldolgozóipar adatbázisán becsült transzlog termelési modell az alábbi: 

A termelési függvényről feltételezhetjük a konstans volumenhozadékot, illetve a ho-
mogenitást. A volumenhozadék azonban vizsgálatunk körében csak átlagos értékben tekinthe-
tő konstansnak. Az (5-41.)-ben megfogalmazott hipotéziseket minden ésszerű szignifikancia 
szinten elfogadhatjuk (ap valószínűség: 0,965). 

A becsült termelési függvényről nem állíthatjuk egyértelműen azt, hogy elliptikus pa-

115 



FLEXIBILIS FÜGGVÉNYEK 

Nézzük a függvényből kiszámítható legfontosabb mutatószámokat! 

5.2. Átlagtermelékenységek, határtermelékenységek, helyettesítési határarányok a transzlog 
függvény esetén 

1 3,524 13,036 3,156 1,968 1,604 0,624 

2 3,746 7,282 3,343 0,540 6,185 0,162 

3 4,241 2,947 3,826 0,296 12,910 0,077 

4 4,212 3,133 3,777 0,156 24,150 0,041 

5 3,713 7,214 3,306 0,385 8,595 0,116 

6 3,315 24,067 2,914 0,784 3,718 0,269 

7 3,711 9,149 3,303 0,617 5,355 0,187 

8 3,130 39,604 2,767 4,796 0,577 1,733 

9 3,512 13,505 3,121 1,153 2,707 0,369 

10 3,540 13,535 3,146 1,143 2,753 0,363 

11 3,611 13,397 3,202 0,837 3,824 0,261 

12 3,780 7,819 3,383 0,817 4,141 0,241 

13 3,841 7,754 3,440 0,839 4,099 0,244 

14 3,268 23,852 2,876 1,000 2,876 0,348 

15 3,670 10,990 3,277 1,209 2,710 0,369 

16 3,586 12,381 3,189 1,021 3,123 0,320 

17 3,826 8,239 3,398 0,310 10,945 0,091 

18 3,120 34,072 2,754 3,276 0,841 1,190 

19 4,338 3,941 3,863 0,006 661,324 0,002 

20 3,824 6,209 3,412 0,375 9,094 0,110 

A helyettesítési határarányok igen nagymértékben szóródnak. A határíeimelékenysé-
gek (határtermék) és átlagtermelékenységek alapján csökkenő hozadékot állapíthatunk meg. 

További információkat szolgáltat az 5.3. tábla, amelyben az elaszticitásokat foglaltuk 
össze. 
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5.3. Parciális elaszticitások, volumen-elaszticitás és a helyettesítési elaszticitások a transzlog 
függvény esetén 

1 0,151 0,896 1,047 0,930 
2 0,074 0,892 0,967 0,861 
3 0,101 0,902 1,003 0,894 
4 0,050 0,897 0,947 0,805 
5 0,053 0,890 0,944 0,815 
6 0,033 0,879 0,912 0,730 
7 0,067 0,890 0,958 0,848 
8 0,121 0,884 1,005 0,912 
9 0,085 0,889 0,974 0,877 
10 0,084 0,889 0,973 0,876 
11 0,063 0,887 0,949 0,838 
12 0,104 0,895 0,999 0,898 
13 0,108 0,896 1,004 0,901 
14 0,042 0,880 0,922 0,777 
15 0,110 0,893 1,003 0,903 
16 0,082 0,889 0,972 0,873 
17 0,038 0,888 0,926 0,758 
18 0,096 0,883 0,979 0,890 
19 0,001 0,891 0,892 0,112 
20 0,060 0,892 0,953 0,834 

A parciális elaszticitások, és így a volumen-elaszticitás szóródása is jelentős. 

A fentiek alapján a helyettesítési elasztieitás ágazatonkénti mérőszámai is jelentősen 
szóródnak, (átlagos értékük: 0,817). Szembetűnő a 19. ágazat (egyéb jármű) igen alacsony 
elaszticitási mutatószáma. Ebben az ágazatban a technikai felszereltség marginális hatása le-
het „érzékeny", ugyanis a technikai felszereltség növekedése gyors helyettesítési határarány 
növekedést vonz(hat) maga után. 

A parciális elasztieitás értékei, valamint a függvény együtthatói segítségével meghatá-
roztuk a közvetlen akcelerátorokat és a kereszt akcelerátort. Az akcelerátorok előjelét alapve-
tően a bn, b22, és bt2 együtthatók determinálják, mivel a parciális elaszticitások az elméleti 
gazdasági feltevéseknek is megfelelve pozitív számértékek. A közvetlen akcelerátor várható 
előjele negatív. A mutatószámnak pozitív értéke csak relatíve nagy pozitív értékkel rendelke-
ző bn, és b22 mellett lehet. Ez azonban kétségeket vet fel a függvény specifikációjával kap-
csolatban. A kereszt akcelerátor várható előjele viszont pozitív, és csak negatív értékű b t 2 
mellett lehet negatív. 

Példánkban a közvetlen akcelerátorok negatív értéket vesznek fel, ami egyben azt je-
lenti, hogy a termelési tényező növekedése mellett csőkken a határteraiék. A kereszt akcelerá-
tor ugyanakkor pozitív, ami azt is jelenti, hogy a tőke és munka alapvetően nem helyettesítik 
egymást, hanem komplementerek. Meg kell vallani, hogy mindez nem meglepő, ha arra gon-
dolunk., hogy a vizsgált terület, a féldolgozóipar korántsem homogén. 
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Az adatbázis szerkezete, annak keresztmetszeti és eléggé heterogén volta ad több eset-
ben magyarázatot az ágazatok mutatószámainak olykor jelentős eltéréseire, szóródásaira. 
Amint a számításokból is világosan kiderül, az ilyen típusú adatbázisok esetében a flexibilis 
függvényeknek, így a transzlog függvénynek fontos szerep juthat. Ilyen típusú adatbázis ese-
tén nem meglepő, ha a helyettesítési határarány negatív értéket vesz fel (komplementáris tu-
lajdonság), ami ugyanakkor ellentmond a termelési függvényeknek elméleti, közgazdasági 
feltevéseinek. 

Végezetül érdemes megvizsgálni flexibilis termelési függvény illeszkedési képességét. 
Az adatbázis lehetőséget adott arra, hogy másféle függvénytípust is felhasználjunk. így a 
transzlog termelési függvényen kívül elvégeztük a becslést lineáris, CD (Cobb-Douglas), 
CES, és VES16 függvénnyel is. A becsült függvényeket itt nem közöljük, csupán az illeszke-
dés eredményeit adjuk meg. 

Az értékeléshez két mérőszámot alkalmaztunk: 

átlagos négyzetes hibát (MSE) 

M S E = Z ( y 1 ~ y . ) 2 

n - k - l 

és az átlagos abszolút százalékos hibát (MAPE) 

M APE = - J ] I ^ H Z L I Í Í Í 
n yi 

ahol: yi - az eredményváltozó tényleges i-edik megfigyelése, 
y; - az eredményváltozó becsült i-edik értéke. 

A mutatók eredményeit az alábbi táblában foglaltuk össze: 

5.4. A különféle termelési függvények előrejelzési képességeinek összehasonlítása 

Függvény-típus MSE MAPE 
Lineáris 3,77E+10 47,267 
CD 3,2E+10 38,840 
CES 7,14E410 47,481 
VES 7,14E+10 47,481 
Transzlog 5,16E+10 26,255 

Az MSE mutatószám alapján a legjobb illeszkedési képességgel a CD és lineáris függ-
vény rendelkezik és csak harmadik a transzlog, míg a MAPE mérőszámmal a transzlog függ-
vény illeszkedik legjobban. Természetesen nem lehet elvitatni azt, hogy a CD függvény sok 
kedvező tulajdonsággal rendelkezik, ami egyben népszerűségét is magyarázza, azonban az 
összetettebb elvi konstrukció, finomabb elemzés mindenképpen más módszertant igényel, 
amihez hatékony segítséget ad a transzlog termelési függvény. 

16 VES Variable Elasticity of Substitution. A gyakorlatban széles körben elteijedt típusát dolgozta ki 
REVANKARf 1971 ], ZELLNER et a1.[1998] 
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5.3.4. A becsült transzlog függvény felülvizsgálata 

A transzlog termelési függvény modelljének felépítése során eddig - szándékosan -
csak a legkézenfekvőbb ellenőrzésekre szorítkoztunk. Ilyenek voltak a modell létének, para-
méter-feltevéseinek vizsgálata. Két jelenség, a multikollinearitás, illetve a 
heteroszkedaszticitás azonban számottevően befolyásolhatja a modell értékelését, és így a 
levonható következtetések valóságtartalmát. Nézzük röviden ezen jelenségek diagnosztizálá-
sának eredményeit! 

MultikoSlinearitás kezelése 

Tudjuk, hogy a tényezőváltozók függetlenségének biztosítása a gyakorlatban csak rit-
kán valósítható meg maradéktalanul. Általában számítanunk kell a változók közötti enyhe 
sztochasztikus kapcsolatok létére, amelyek a változók sajátosságából, természetéből adódik. 
A jelenség létezése egy kritikus szint17 felett káros hatást fejt ki: növeli a paraméterek 
varianciáját, ami alacsony t-statisztikákat eredményez, tehát nem lehet elkülöníteni a paramé-
terek hatását; igen érzékennyé válik a modell a megfigyelések, specifikációk kismértékű vál-
tozásaira is. Közismert ugyan, hogy a jelenség a modell alapján készült becsléseket nem befo-
lyásolja károsan, feltéve, hogy a kapcsolat, a struktúra változatlan marad, azonban sokszor, 
mint esetünkben a termelési függvények alkalmazása során, nemcsak előrejelzést készítünk, 
hanem a származtatott mutatószámokra is kíváncsi a kutató. 

Mindezek előrebocsátása után nézzük meg, hogy tapasztalunk-e multikollinearitást az 
eddig bemutatott termelési függvényekben! 

A multikollinearitás kimutatására a varianciát infláló faktort (VIF) és a tolerancia mu-
tatót (T) használtuk fel. A mutatószámok: 

VIF: 1 

Belátható, hogy a két mutató reciprok viszonyban áll egymással. 

17 A kritikus szint meghatározására találunk kísérletet, ilyen pl. a Fairar-Gahiber féle x2_Próba (DR-
próba KÖRÖSI et al [1990]-ben), ami csak az egyszerűbb esetekre képes fényt deríteni. Ezért a gyakorlat meg-
elégszik csupán a jelenség feltárásának tényével, és gyakorlati tapasztalatokból eredezteti a káros méiték nagy-
ságát. Ilyen módszer például az XTX mátrix sajátértékeiből képzett kondíciós szám, valamint a varianciát infláló 
faktor, illetve a tolerancia mutató. 

119 



FLEXIBILIS FÜGGVÉNYEK 

A lineáris termelési függvény valamint a CD függvény esetében nagyon egyszerűen 
meghatározhatók a mutatószámok, mivel mindkét esetben csak két tényezőváltozó szerepel, 
ami - értelemszerűen - csak egy mutatót eredményez. Az első esetben az eredeti változókat, 
míg a második esetben a változók logaritmusait használjuk fel. 

Lineáris függvény esetén VIF=1,79 és T=0,559, míg CD függvény alkalmazásakor 
VIF=1,51 és T=0,662. A gyakorlatban, általában ha VIF<4, nem tartják jelentősnek a 
multikollinearitást. Ennek alapján mindkét esetben megállapíthatjuk, hogy a változók közötti 
kapcsolat nem szignifikáns, amire a tolerancia mutatók közepes mértékei is utalnak. 

A CES és VES függvények esetében nem ilyen egyértelműen merül fel a 
multikollinearitás kérdése, egyrészt a függvények formája, másrészt a becslések sajátos mód-
szere miatt. Leszögezhetjük azonban, hogy mivel sem az eredeti változók, sem a logaritmusa-
ik közötti kapcsolat nem számottevő, a jelenség torzító hatása itt sem jelentkezik. 

A transzlog függvény esetében azonban számítani kell jelentős multikollinearitásra, 
amit alapvetően a függvény szerkezete indokol (itt a változók logaritmusainak négyzeteit, 
illetve szorzatait használjuk). Az 5.5. tábla a transzlog függvény változóinak kollineáris hatá-
sát szemlélteti. 

5.5. Multikollineariás a transzlog termelési függvényben 

Változó VIF T 
InL 775,180 0,001 
InK 364,490 0,003 
InL2 1653,850 0,001 
InK2 993,830 0,001 
InL* InK 3121,210 0,000 

Látjuk, hogy valamennyi változó erős sztochasztikus kapcsolatban áll egymással, a to-
leranciák értékei megközelítik a zéró szintet. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a modell 
rendelkezik mindazon „rossz" tulajdonságokkal, amiket a multikollinearitás idéz elő. A kép 
azonban ennél sokkal árnyaltabb. 

A transzlog függvény formája (a változók kombinációi) eleve feltételezik a 
multikollinearitást. Módosítja a képet az a körülmény, amely szerint hatékony becsléseket 
általában egyenletrendszerek segítségével (segédfüggvény alkalmazásával) nyerünk. Enyhít-
heti aggodalmunkat továbbá az is, hogy a tényezőváltozók ebben a modellben is (hasonlóan a 
többi termelési függvényhez) nem sztochasztikus változókként viselkednek, rögzített értékek-
ként foghatók fel, és így erejét veszti a multikollinearitás jelensége. 

Ugyanakkor le kell szögeznünk azt a tényt is, hogy - függetlenül a tényezőváltozók 
rögzített, vagy sztochasztikus jellegétől - nem képzelhető el hatékony kapcsolat, ha a tőke és 
a munka tényezője egymástól független, ez ellentmondana a modellek közgazdasági logikájá-
nak 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a termelési függvényekben a multikollinearitás 
esetleges jelenléte nem kérdőjelez(het)i meg a modellek mondanivalóját. 
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Heteroszkedaszticitás kezelése 

A multikollinearitástól eltérően, a modellben fellépő esetleges heteroszkedaszticitást 
azonban néha ellentmondásos eredményeket idézhet elő. A heteroszkedaszticitás jelenségének 
egyik „okozóját" a helytelen függvényspecifikációt itt nem tudjuk könnyen kijavítani, mivel 
például a termelési függvény közgazdasági logikája erősen megköti a modellező kezét, a 
függvény formája adott. Ugyancsak nehéz helyzetben van az elemző aggregált adatok haszná-
lata esetén (ilyen példánk adatbázisa is), ugyanis itt tényként kell kezelni a 
heteroszkedaszticitás létét. A megoldást ilyen esetekben a becslési módszer helyes megválasz-
tása adhatja. 

Mivel a transzlog függvény képezi vizsgálódásuk tárgyát, amelynek becslése során 
többegyenletes módszert használtunk, a heteroszkedaszticitás diagnosztizálása is sajátos mód-
szert kíván. A heteroszkedaszticitást tárgyaló fejezetünkben láttuk, hogy a Szroeter-próba 
kiterjesztése egy olyan aszimptotikus próbát eredményez, amely többegyenletes modellek 
értékelésére is alkalmas. A (3-29.)-ben bemutatott Q-statisztikát használtuk fel a transzlog 
termelési függvényünk ellenőrzésére. 

n(h — 2) 

Esetünkben Q=3,65, ami, ha elfogadjuk, hogy a próba megközelítően standard normá-
lis eloszlást követ, ahol 5%-os szignifikancia szinten az 1,96 értéket tekinthetjük kritikus ér-
téknek, jelentős mértékű heteroszkedaszticitást jelez. Felvetődik tehát a kérdés, hogy a stan-
dard hibák torzítása miatt a paraméterek félreinformálhatnak. 

Amint azt korábban említettük, a becslési módszer megváltoztatása hozhat kielégítő 
eredményt. A momentumok általánosított módszere (MAM) kiterjeszthető a többegyenletes 
modellekre is. 

Példánkban a rendszer ortogonalitásának biztosítása érdekében 19 darab instrumentális 
változót használtunk fel. Ezek a változók az egyenletekben szereplő változókon (beleértve a 
tengelymetszetet definiáló egységvektorokat is) kívül felölelték a változók nem logaritmált 
értékeit, valamint a reziduumokat. Az instrumentumokat egyenletenként definiáltuk. 

A hatékony becslés előfeltétele az instrumentális változókat feltételező túlidentifikált-
ság ellenőrzése. A kritérium-függvény minimumát felhasználva X2'=7,49 és p=0,678, ahol 
Xo,o5 -18 ,307 , szf:10 mellett. Mindezek alátámasztják a modell túlidentifikáltságát, tehát 
várható egy hatékony, robusztus paraméterbecslés. 

A MAM segítségével meghatározott paraméterek mindegyike szignifikáns, azonban 
értékeik jelentősen eltérnek a korábbi modell hasonló paramétereitől. 
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A különbségek nemcsak a paraméterek nagyságát, hanem némely esetben azok előjel-
ét is éiintik. A transzlog .függvény paramétereire megfogalmazott (5-41.) feltételek azonban 
nem teljesülnek. Mindez kétségeket ébreszt a felhasználóban. 

Az újrabecsült modellt is alávetettük a heteroszkedaszticitás próbájának. Mivel 
Q--0,737 - itt is a standard normális eloszlást feltételezve - minden ésszerű szignifikancia 
szinten homoszkedasztikusnak tekinthetjük a termelési függvényt. 

Ennek a modellnek a segítségével is kiszámítottuk a különféle mutatószámokat, 

5.6. Átlagtermelékenységek, határtenneíékenységek, helyettesítési határarányok az újrabecsült 
transzlog függvény esetén 

AGA-
ZAT Y / 

/ K 
Y / 
/ L 

d y / 
/ d K 

d y / 
/ d L 

SK SL 

1 3,524 13,036 2,748 3,154 0,871 1,148 

2 3,746 7,2.82 2,906 1,624 1,789 0,559 

3 4,241 2,947 3,289 0,686 4,795 0,209 

4 4,212 3,133 3,258 0,686 4,749 0,211 

5 3,713 7,214 2,877 1,569 1,834 0,545 

6 , 3,315 24,067 2,572 5,018 0,512 1,951 

7 3,711 9,149 2,879 2,019 1,426 0,701 

8 3,130 39,604 2,442 9,140 0,267 3,743 

9 3,512 13,505 2,729 3,029 0,901 1,110 

10 3,540 13,535 2,751 3,033 0,907 1,102 

11 3,611 13,397 2,803 2,924 0,958 1,043 

12 3,780 7,819 2,938 1,806 1,626 0,615 

13 3,841 7,754 2,985 1,799 1,659 0,603 

14 3,268 23,852 2,536 5,033 0,504 1,984 

15 3,670 10,990 2,855 2,545 1,122 0,891 

16 3,586 12,381 2,786 2,771 1,005 0,995 

17 3,826 8,239 2,963 1,755 1,688 0,592 

18 3,120 34,072 2,430 7,649 0,318 3,147 

19 4,338 3,941 3,348 0,810 4,133 0,242 

20 3,824 6,209 2,963 1,365 2,171 0,461 

A helyettesítési határarányok kevésbé szóródnak, mint azt korábban tapasztaltuk. Az 
egyes ágazatok eltérő hatásai itt is felismerhetőek. 

Úgy tűnik, hogy az újrabecsült modell konszolidáltabb értékeket eredményezett. 

Ugyancsak kedvező a kép, ha. az elaszticitásokat elemezzük. Mindezeket az 5.7. táblá-
ban foglaltuk össze. Mind a parciális elaszticitások, mind a volumenelaszticitás értékei hason-
lítanak a CD CES VES függvényekkel meghatározott értékekhez. Nagyobb mértékű eltérést 
tapasztalunk azonban a helyettesítési elaszticitások esetén. Ez a mutatószám ágazatonként 
csak kismértékben szóródik az egység körül. Ez az eredmény jelentősen eltér a korábbi CES, 
VES függvények becslése során kapott értékektől, és inkább a CD függvény egységnyi érté-
kéhez közelít. 
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5.7. Parciális elaszticitások, volumen-elaszticitás és a helyettesítési elaszticitások az újrabe-
csült transzlog függvény esetén 

1 0,242 0,780 1,022 1,018 
2 0,223 0,776 0,999 1,019 
3 0,233 0,776 1,008 1,019 
4 0,219 0,774 0,993 1,019 
5 0,217 0,775 0,992 1,019 
6 0,209 0,776 0,984 1,020 
7 0,221 0,776 0,996 1,019 
8 0,231 0,780 1,011 1,019 
9 0,224 0,777 1,001 1,019 
10 0,224 0,777 1,001 1,019 
11 0,218 0,776 0,994 1,019 
12 0,231 0,777 1,008 1,019 
13 0,232 0,777 1,009 1,019 
14 0,211 0,776 0,987 1,020 
15 0,232 0,778 1,009 1,019 
16 0,224 0,777 1,001 1,019 
17 0,213 0,774 0,987 1,020 
18 0,224 0,779 1,003 1,019 
19 0,206 0,772 0,977 1,020 
20 0,220 0,775 0,995 1,019 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a heteroszkedaszticitás kezelése, egy célszerű pa-
raméterbecslés alkalmazásával javította a modellt. A paraméterek szignifikanciája is jelentő-
sen javult, és jobb lett a függvény illeszkedési képessége. Habár a függvényre megfogalma-
zott némely feltétel nem teljesült, ez alapvetően a vizsgált jelenség sajátosságának tudható be. 
Természetesen előfordulhat olyan eset, amikor a becslés javulása a függvény egyéb feltételei-
nek romlásával jár együtt. Ilyenkor a modellező feladata és felelőssége az állásfoglalás: egy 
heteroszedaszticitással terhelt, de egyéb mutatószámaiban értékelhető modellt fogad el, vagy 
igyekszik mérsékelni a variancia káros hatását, és lemond a modellből nyerhető többlet-
információkról. Szakmai-etikai szempontok mindenképpen a második megoldás mellett szól-
nak'. 
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Végezetül megemlítjük az újrabecsült függvény illeszkedési képességét, ami a korábbi 
hoz képest jelentősen javult: MSE értéke: 4,41E-+10, és MAPE=22,Q93. 

A célszerűen megválasztott becslési módszer alkalmazása mellett elértük, hogy model-
lünk homoszkedasztikus lett. Mindez megnyugtató, azonban más jellemzőiben is megválto-
zott a függvény. Amint említettük, a paraméterekre vonatkozó feltevések teljesülését a próbák 
nem támasztják alá. Ezért a függvény nem konstans volumenhozadékú, és nem teljesül a ho-
mogenitás kritériuma sem. Felmerül a kérdés, hogy ez ellentmond-e a valóságnak? A vizsgá-
lat tárgya (a feldolgozóipar) alapján úgy ítélhetjük meg, hogy a volumenhozadék nem kons-
tans jellege elképzelhető, és nem szükségszerű a homogenitás megléte sem, ami ugyanakkor 
nem mond ellent a homotetikusság kritériumának. Az újrabecsült függvény ugyanakkor jól 

sítja a függvény konkáv jellegét. 
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5.4. Transzlog költségfüggvény 

A költségfüggvények általánosítása iránti igény inspirálta az elemzőket arra, hogy a 
transzlog függvény megfogalmazása18 után hamarosan19 meginduljon a transzlog függvény 
kiterjesztése a költség-vizsgálatok területére is. Ma már azt mondhatjuk, hogy ennek a függ-
vénytípusnak az alkalmazása szinte általánossá vált a költségeken alapuló elemzések kőié-
ben20. Népszerűségét elősegítette, hogy a priori feltevések nélkül használható ez a flexibilis 
függvény-típus. Könnyen kezelhetők a különféle korlátozások, és viszonylag egyszerűen 
meghatározhatók azok a mutatószámok, amelyek a vizsgálatokat teljesebbé teszik. 

5.4.1. A transzlog költségfüggvény általános megfogalmazása 

A termelési függvénynél megismert logika szerint épül fel a transzlog költségfügg-
vény, ami egyben biztosítéka a termelési oldalhoz való csatlakoztatásnak. A függvény alapve-
tően tartalmazza az outputot, kibocsátást (jele: y) és a termelési tényezők21 árait (ezeket a 
könnyebb általánosítás miatt jelölje: r;). Az általános modell az alábbi (ahol C az összes költ-
sége tjelöli): 

ln(C) = a 0 + a y l n y + ^-Pyy(lny)2 + 

+ I a i l n r i + I Z Z P i j l n r i l n r J (5-43.) 
i ^ i j 

+ I X i l n Y l n r i + u 

i 
A függvény legfontosabban általános feltételei az alábbiak: 

szimmetrikus, ha P,y = P/7; 

- homogén, ha £ p , = 2 X = E 5 X = 0 i 
i J i J 

az árakban elsőfokú homogén, ha ]Ta(- = ^' 
( 

- homotetikus, ha J^P^ = 0; 
/ 22 

a függvény konkáv, ha P„ <= 0 

18 CHRISTENSEN et al. [1973] 

19 BRENDT - WOOD [1975] 

2Ü Természetesen már itt szólni kell arról, hogy a transzlog fiiggvénytípus a gazdasági elemzések más te-
rületein is polgárjogot szerzett. 

21 A termelési tényezők szokásosan a tőke (K), munka (L), illetve anyagfelhasználás, energia, stb. lehet-
nek. 

22 Ez a feltétel általában fennáll, ha az első derivált pozitív, és a második derivált nem pozitív értéket 
vesz fel, ami egyben a konkavitásnak feltétele. 
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Természetesen a fenti feltételek mindegyikének egyszerre megfelelni, sok esetben nem 
lehet, ezért a modellező „kénytelen" néha itt is kisebb-nagyobb engedményeket tenni, ami 
még nem veszélyezteti a modell megbízhatóságát. 

Az összköltségfüggvényből közvetlenül levezethető a költségrugalmasság: 

(5-47.) 

A fenti függvényt, amely az adott költségtípus ratordítási arányát fejezi ki, tényező-
szükséglet függvénynek is nevezhetjük. 

23 struktúra fontos mutatószámait 
A tényezők részesedésének ismerete lehetővé teszi azt, hogy meghatározzuk a költség-

itó 

• Allen-féle24 parciális helyettesítési elaszticitás: 

23 Jó összefoglalását adja a témakörnek DEL VALLE et al. [2000] 

24 ALLEN [1938] 
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(5-44.) 

(5-45.) 

(5-46.) 

Ha p értéke kisebb, mint 1, akkor gazdaságos termelési szerkezetről, ellenkező eset-
ben gazdaságtalan, romló szerkezetről, míg p = 1 esetén konstans költségrugalmasságról be-
szélhetünk. 

A tényezők árainak megfelelve (ezek, mint tényezőváltozók szerepelnek a modellben, 
jelük: pi) kiszámíthatjuk a fizikai tényezők optimális keresleti függvényét az adott költség-
konstrukció mellett. A tényező mértéke: 

ahol Xj - az adott fizikai tényező mennyisége (pl.: a munka, vagy tőke természetes 
mértékegységben. 

A logaritmizált költségfüggvény deriválása esetén megkapjuk az adott tényező része-
sedésének függvényét (SÍ): 

Vegyük észre, hogy az S; az adott faktor részesedése, azaz költséghányada (pl: bér-
költség-hányad). A fenti (5-46.) összefüggés a transzlog költségfüggvény modelljéből (5-43.) 
is levezethető, így ún. segéd-, részegyenletet kapunk: 
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szít he tőségéről beszélhetünk. Ugyanez vonatkozik - értelemszerűen - a keresztár-
elasziticitásokat mérő mutatószámokra is. 

Az általános megfogalmazás után érdemes a költségfüggvényt -- hagyományosan -
csupán az output, illetve a tőke- és munkatényező árának figyelembe vétele mellett specifi-
kálni, mivel a felhasználók sokszor megelégszenek csupán a legfontosabb összefüggések fel-
tárásával. 

25 MORISHJMA [1967] 
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A függvény paramétereinek becslése - összetett jellege miatt - a hagyományos, legki-
sebb négyzetek módszere alapján nem végezhető el, mivel az nem ad konzisztens eredményt. 
A megoldás kétféle módon képzelhető el. 

a) A részfüggvények együttes szimultán becslésével. Meg kell azonban jegyezni leg-
alább két egyenlet szükséges az egyenletrendszer megfogalmazásához, ez pedig azt jelenti, 
hogy két input, és ehhez tartozó két input-ár esetében ez nem járható út. 

b) A költségfüggvényt (például (5-52.) összefüggés szerint) tekintjük az egyenletrend-
szer alap-függvényének, míg a második segéd-egyenletet a költséghányad egyik függvénye 
alkotja (5-46. szerint). Ezt a kétegyenletes modellt közöljük az alábbiakban: 
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Az egyenletrendszer paramétereinek becslését a SUR, vagy a teljes információn alapu-
ló maximum likelihood módszerrel végezhetjük el eredményesen. 

5.4.2. A transzlog költségfüggvény példája 

A számpéldánkban az összes költség és a bérköltség-hányad segítségével végeztük el a 
transzlog költségfüggvény becslését. A további számításokhoz azonban szükségünk volt az 
állótőke összköltségen belüli arányának ismeretére is, amit esetünkben az elszámolt érték-
csökkenés összköltségen belüli aránya képviselt. Természetesen itt is hangsúlyoznunk kell, 
hogy mind a bérköltségek, mind az értékcsökkenés csak proxy változói a valóságos munka-, 
illetve tőke áraknak. 

A számításokhoz felhasznált további változók: 

(5-53.) 

(5-54.) 
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5.8. Az összes költség és a termelési tényezők költségarányai 

ÁGAZAT 
Összes költség, 

mFt 
(C) 

Bérköltség-
hányad, Ft 

(SL) 

Tőkeköltség-
hányad, Ft 

(SK) 
1 1693248 0,066 0,032 
2 150551 0,130 0,041 
3 169662 0,206 0,031 
4 65019 0,194 0,025 
5 126066 0,091 0,033 
6 167937 0,074 0,063 
7 292872 0,073 0,038 
§ 1249500 0,067 0,060 
9 301401 0,099 0,046 
10 272865 0,117 0,063 
11 367058 0,068 0,029 
12 377762 0,118 0,033 
13 458952 0,122 0,034 
14 706835 0,018 0,017 
15 539455 0,109 0,033 
16 731434 0,042 0,022 
17 102090 0,136 0,038 
18 1222609 0,032 0,034 
19 53745 0,166 0,023 
20 151412 0,097 0,031 

A Wald-teszt alapján a költségfüggvény paraméterei 5,5%-os valószínűséggel megfe-
lelnek a feltételeknek, tehát a modell főbb vonásaiban 5%-os szignifikancia-szinten elfogad-
ható. 

Itt is ellenőriztük a heteroszkedaszticitást. A Q-statisztika értéke: 0,868. Mivel a kriti-
kus értéknél (1,96) kisebb empirikus értéket kaptunk, 5%-os szignifikancia szinten 
homoszkedasztikusnak tekinthetjük a modellt. 

A tényezők árai szerint a költségfüggvény konkáv, ugyanis mindkét vonatkozó para-
méter negatív. 

A következő 5.9. táblában összefoglaltuk a költségfüggvény segítségével számított 
mutatószámokat. 
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A becslést a teljes információn alapuló maximum likelihood módszerrel végeztük el és 
az alábbi konkrét egyenleteket kaptuk: 
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5.9. A transzlog köl tségfüggvény alapján meghatározott elaszticitási mérőszámok 

2 0,990 -7,613 -143,525 -13,820 -0,808 -0,992 -5,852 -0,563 
3 1,003 -4,224 -239,708 -11,338 -1,467 -0,871 -7,416 -0,351 
4 0,978 -4,584 -368,564 -15,495 -2,114 -0,888 -9,076 -0,382 
5 0,993 -11,910 -217,628 -25,553 -1,241 -1,084 -7,090 -0,832 
6 0,982 -15,362j -65,194 -15,846 -0,036 -1,140 -4,105 -0,998 
7 1,013 -15,652 -162,746 -27,267 -0,849 -1,144 -6,199 -1,039 
§ 0,998 -17,484 -70,134 -18,452 -0,065 -1,170 4,239 -1,115 
9 0,992 -10,741 -116,185 -16,405 -0,560 -1,062 -5,315 -0,750 
10 0,997 -8,695 -66,048 -9,749 -0,123 -1,018 -4,128 -0,609 
11 0,993 -17,189 -274,895 -39,332 -1,502 -1,166 -7,906 -1,131 
12 1,000 -8,649 -217,978 -19,555 -1,283 -1,017 -7,095 -0,637 
13 1,004 -8,227 -201,350 -17,925 -1,187 -1,007 -6,839 -0,609 
14 1,011 -103,198 -710,475 -248,813 -2,627 -1,862 -12,406 -4,345 
15 0,996 -9,469 -209,677 -20,649 -1,223 -1,036 -6,968 -0,686 
16 1,015 -31,324 -470,062 -84,478 -2,259 -1,331 -10,184 -1,830 
17 0,977 -7,194 -164,180 -14,236 -0,960 -0,980 -6,224 -0,540 
18 1,009 -45,620 -202,527 -71,481 -0,829 -1,463 -6,857 -2,420 
19 0,972 -5,613 -429,484 -19,905 -2,368 -0,930 -9,757 -0,452 
20 0,998 -10,990 -235,301 -24,954 -1,355 -1,067 -7,352 -0,780 

A költségrogalmasság átlagos mértéke nem tér el számottevően 1-től, azonban ágaza-
tonként, például élelmiszeripar és dohányipar, valamint a híradástechnika ipar esetében egy-
nél nagyobb értékű, ami egyben az ágazatok gazdaságossági kritikáját adja. 

26 
Minden helyettesítési paraméter negatív előjelű, olykor jelentős értékkel bír , ami 

egyöntetűen azt sugallja, hogy költségoldalról alapvetően kiegészítik egymást az inputok. A 
Morishima-féle elaszticitások kisebb értékkel rendelkeznek, könnyebben értelmezhetőek. Mi-
vel ezek a mutatószámok is negatívak, segítségükkel az Allen-féle elaszticitásokhoz hasonló 
következtetéseket tudunk levonni. 

A munka-tényező sajátár-ragalmassága kevésbé szóródik és mindenütt kisebb mérté-
kű, mint a tőke-tényező sajátár-ragalmassága. Ez nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy egy-
részt a tőke-ár erősen közelítő jellegű, másrészt a vizsgálati kör, a feldolgozóipar, amint már 
utaltunk rá, heterogén. Csak nagyon óvatos következtetések levonására van mód, azonban 
nem mond ellent a modell azon általános tapasztalatoknak, amelyek szerint a például a számí-
tógépgyártás, közúti járműgyártás hazánkban is „húzó" ágazat, és így nem meglepő ha az em-
lített területekhez magas tőke sajátár-rugalmasság, és logikusan erőteljesebb keresztár-
rugalmasság tartozik. Ez utóbbi egyben a helyettesíthetőséget is jól érzékelteti. 

26 Az extrémnek tűnő nagy értékek kialakulásában fontos szerepet játszott az a tény, hogy a rendelke-
zésre álló és felhasznált tényező-ár adatok közelítő jellegűek voltak, csak kis mértékben reprezentálták a külön-
böző ágazatokat. Ugyancsak „torzító" hatást fejtett ki a feldolgozóipar heterogén jellege. 
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A fentiekben csak felvillantottuk azokat az elemzési lehetőségeket, amelyek a 
tianszlog költségfüggvény segítségével adódnak. A „járulékos" elemzési lehetőségeken túl 
nem szabad megfeledkezni arról se, hogy a függvénnyel becsléseket is lehet készíteni. Fontos 
ezért a függvény illeszkedésének értékelése. 

A függvény illeszkedését grafikusan is szemléltethetjük: 

A TRANSZLOG KÖLTSÉGFÜGGVÉNY ILLESZKEDÉSE 

5-1. ábra: A transzlog költségfüggvény 

Természetesen az időbeli költségvizsgálatok esetén is eredményesen használható a 
transzlog függvény. A változók körének bővítése (az idő tényezője) itt is növeli az elemzési 
lehetőségeket. 

Ebben a fejezetben bemutatott flexibilis transzlog függvények az összetett gazdasági 
jelenségek, folyamatok hatékony modellezési eszközei. Ma már a transzlog függvények csa-
ládjáról beszélhetünk27, amelyek a kvantitatív elemzések további lehetőségeit nyitják meg. A 
transzlog függvények a modellezők egyfajta szemlélet-váltását is igénylik. Nagy figyelmet 
keli fordítani az adatok előkészítésére, esetleges transzformációjára, és gondosan kell eljárni a 
megfelelő becslési módszerek kiválasztása során. Mindebben soha nem szabad szem elől té-
veszteni az ökonometriai modellezés alapvető szabályait. 

Természetesen az összetettebb modellek, így a transzlog modellek is igénylik az elem-
zőtől a heteroszkedaszticitás jelenségének figyelemmel kisérését. A keresztmetszeti adatbá-
zisok használata esetén az adatok célszerű transzformációja, illetve a megfelelő becslési mód-
szer megtalálása segít a probléma feloldásában. Idősori adatbázis esetén nemcsak a modell 
bővíthető az időt reprezentáló változóval, hanem az idősorban érvényesülő ARCH hatások 
figyelembe vétele is gazdagítják a modellből nyerhető információkat. 

27 Találunk példát transzlog profit függvényre, valamint transzlog hasznossági függvényre is. 
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Hatodik fejezet 

6. Összegzés, eredmények 
Amint azt már korábban hangsúlyoztuk a dolgozat az instabil variancia problematiká-

jának gondolatmenetére fűzte fel a tárgyalt témaköröket, azok, fejezetenként, önálló tanulmá-
nyoknak is tekinthetők. 

A dolgozat néhány fontos megállapítását az alábbiakban foglaljuk össze: 

- Minden ökonometria vizsgálat kezdetén fokozott figyelmet kell fordítani a felhaszná-
landó adatbázis megismerésére. Az így szerzett ismertek birtokában lehet, szabad alkalmazni 
az adott módszert. A tanulmányban csupán a legfontosabbnak vélt adatvizsgálati módszereket 
soroltuk fel, amelyek kitérjeszthetők mind a keresztmetszeti, mind az idősoros adatbázisokra. 
Az Idősorok előzetes mérlegelése különösen fontos és érzékeny feladat. Itt külön is hangsú-
lyozni kell az egységgyökre vonatkozó teszteket. A gyakorlatban ma már elteijedt ADF-teszt 
mellett részletesen foglalkoztunk az ún. KPSS-teszttel, amely szervesen kiegészíti az előbbi 
próbát, és ezáltal fontos többlet-információkat szolgáltat. Hangsúlyozni kell azt, hogy az 
adatkezelés fejezetében néhány olyan fontos kérdést tekintettünk át, amely a gyakorló kutatók 
számára iránymutatást adhat. Alapvetően a szemlélet-formálás volt itt a fő motiváló tényező. 
Az adathalmaz előzetes elemzése során még csak sejtéseink lehetnek az ökonometriai mo-
dellben később jelentkező heteroszkedaszticitásról. A változók megismerése azonban köze-
lebb visz ahhoz, hogy egyszerű eljárással, esetleg egy transzformációval mérsékeljük a válto-
zó variancia okozta problémát. 

- Összegyűjtöttük és bemutattuk azokat a legfontosabbnak vélt teszteket, amelyek 
eredményesen alkalmazhatók a heteroszkedaszticitás jelenségének diagnosztizálására. Ki-
emelt fontosságok tulajdonítunk a Szroeter-féle h-tesztnek, amely amellett, hogy számos ked-
vező tulajdonsággal rendelkezik, igen szoros „rokonságot" mutat a Durbin-Watson-féle d-
tesztXú. Kimutattuk hasonlóságukat és eltérésüket. Végső soron megállapítottuk, hogy a h^ 
teszt js betölthet általános diagnosztikai szerepet. A h-teszt alkalmazását nagymértékben segí-
ti, hogy aránylag kis munkabefektetéssel, az F-elosziásra épülő kritikus érték határozható 
meg, amellyel meglepően erős a próba, és ugyanakkor nem kell foglalkozni a bizonytalansági 
tartomány kezelésével. A h-teszt további előnyös tulajdonsága, hogy összetettebb becslések, 
komplexebb becslési módszerek alkalmazása esetén is használható. így segítséged adhat a 
becslési módszerek közötti választásban is. Felsoroltuk mindazokat a becslési eljárásokat, 
amelyeket célszerű alkalmazni a heteroszkedaszticitás jelenléte esetén. Itt külön is felhívtuk a 
figyelmet a momentumok általánosított módszerének szerepére az ökonometriai modellek 
becslése során. Természetesen a módszerek közötti választásra nem lehet általános érvényű 
receptet adni. Az adott kutatási cél, a rendelkezésre álló adatbázis szerkezete, tulajdonsága 
nagymértékben determinálnak. 

- Napjaink kvantitatív gazdaságtana által széles körűen használt ARCH modellcsalád 
színes és sokrétű. Dolgozatunkban összefoglaltuk a leggyakrabban használt típusait, és gya-
korlati példák segítségével utaltunk a módszerek között választás lehetőségére és fontosságá-
ra. Mivel ma inár nemcsak a pénzügyi idősorok az ún. hosszú idősorok, ahol kézenfekvő az 
ARCH modell-család alkalmazása, át kell gondolni, és újra kell fogalmazni az egyes paramé-
terek jelentőségét, értelmezését. Ilyen kérdéseket vet fel az energia-fogyasztás megbízható 
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előrejelzésének témaköre. A módszerek alkalmazását sürgetően veti fel a liberalizált energia-
piac. Gyakorlati példával illusztráltuk a hagyományos regressziós modell-építés összekapcso-
lását az ARCH modellekkel. 

- A hazai modellezők körében csak kevésbé elterjedt transzlog flexibilis függvényt a 
termelési függvények elméleti bázisán mutattuk be. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez a 
függvénytípus sokféle gazdasági folyamat hatékony kvantitatív elemzését segíti. Problémát 
jelenthet azonban némely esetben a függvény paraméterbecslése, amely megfelelően megvá-
lasztott segédfüggvények alkalmazásával feloldható. A transzlog termelési függvény segéd-
függvényét olykor csak nehezen lehet interpretálni, azonban az általunk javasolt termelékeny-
ségi függvény jól betöltheti a becslés során fontos szerepét, és ugyanakkor önállóan is értékes 
információt szolgáltat. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a heteroszkedaszticitás nemcsak az 
egyszerű, hanem az összetettebb modelleket is érinti, ezért nem feledkezhetünk meg ilyenkor 
sem a jelenség feltárásáról, kezeléséről. 

- A számpéldák többféle tanúsággal szolgáltak: 

A heteroszkedaszticitással terhelt és outliereket is tartalmazó adatbázis esetén 
is van mód arra, hogy statisztikailag korrekt becslést készítsünk. Előnye a választott 
eljárásnak, hogy nem használ erős, „durva" módszert a változó variancia okozta ano-
mália csökkentésére, tehát a vizsgálati célt szem előtt tartva teljes értékű választ ad a 
felmerült kérdésre. 

Az idősorokban rejlő heteroszkedaszticitás kezelésére, az általa hordozott in-
formációk kibontására nemcsak az ún. egyváltozós modellek alkalmazhatók. Az insta-
bil variancia „rejtett" hatása eredményesen aknázható ki komplex regressziós model-
lekben is. 

Egy elméletileg kötött ökonometriai modell (mint a termelési függvény) alkal-
mazása során is lehet kezelni a heteroszkedaszticitást. A becslési módszer megfelelő 
megválasztása segít feloldani a változó variancia által előidézett problémákat. Az ilyen 
komplex modellek esetében óhatatlanul fellépő multikollinearitás szükségszerű velejá-
rója a közgazdasági alkalmazásnak, ezért szerepét - bár ismernünk kell - nem szabad 
túlértékelni. Ugyanez azonban nem vonatkozik a heteroszkedaszticitásra. Ezt a jelen-
séget „komolyan" kell venni, és keresni kell mérséklésének módozatait. 

Végezetül ki kell emelnünk, hogy a dolgozatban prioritást adtunk a gyakorlati szemlé-
letnek. Mindezt abban a meggyőződésben tettük, hogy a módszertan elméleti ismerete mellett, 
és azt nem elhanyagolva, a gyakorlati kutatóknak elsősorban olyan ökonometriai modellt kell 
szerkesztenie, amely optimálisan közvetíti a valóságot, és a belőle levonható következtetések 
megállják a gyakorlat próbáját. 
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