




1. Bevezetés 
Pályám során mái korán találkoztam az ökonometriával. Igaz, hog)' akkor „szemérmesen" nem 

használtuk ezt a fogalmat, megpróbáltuk csak statisztikai módszernek nevezni az ökonometriában 

akkor már közismert eljárásokat1. A 70-es évek közepétől az általunk oktatott statisztikai anyag-

ban már tudatosan szerepeltettünk olyan statisztikai módszereket, amelyek ökonometriai eredete 

nem volt kétséges2. Be kell vallani, hogy akkor, amikor a politikai gazdaságtan „megdönthetetlen" 

tézisei voltak uralkodók, statisztikai példáinkba egy sor mikro- és makroökonómiai fogalmat, té-

telt is „becsempéztünk". A 80-as években, amikor még csak az egyetemi közgazdasági képzés 

„elit szakjain" oktatták az ökonometria elemeit, mi Pécsett az általános statisztikai képzés kereté-

ben adtunk „alapvetést" az ökonometria módszereibe'. 

Természetesen az ökonometria módszereivel való „találkozásaim" nem korlátozódtak csupán az 

egyetemi oktatás területére. Már a 70-es évek végétől egyre inkább felmerültek olyan kérdesek az 

akkori vállalati vezetők részéről, amelyek megválaszolása nem nélkülözhette az ökonometrai 

módszereit, filozófiáját, a modellek alkotását. Talán ma már furcsának tűnik, de a konkrét igény 

akkor már a mikrogazdaság szintjén is jelentkezett. Meg keli ugyanakkor jegyeznem, hogy a mak-

rogazdasági szinten abban az időben már élénk modellezési gyakorlat kezdett kialakulni4, és to-

vábbi fontos alapként szolgáltak a Központi Statisztikai Hivatalon belüli elméleti-gyakorlati kuta-

tások5. A gazdasági gyakorlatban megvalósult kutatásaimban ezek voltak a fontos hátterek. 

A 70-es 80-as évek első felében még komoly gondot okozott egy-egy modell kiszámítása. A becs-

léseket - hosszadalmas procedúra mellett - ún. nagygépes megoldással végeztük. Áttörést jelen-

tett a számítástechnikai háttér robbanás-szerű fejlődése, és különösen az a tény, hogy néha már 

speciális statisztikai program-csomagokhoz is hozzá tudtunk férni. 

1 Lásd: AY - BENEDECZKINÉ - HALABUK - PINTÉR[1972] 

2 Lásd: Statisztika I. és Statisztika II. (szerk.: Nyitrai Ferencné)[1976] 

3 Lásd: HAJDÚ - HERMAN - PINTÉR - RÉDEY[1987): Ökonometria alapvetés. 

4 Például: HUNYADI - NEMÉNYI - SUBICZ - FIALA[1980]. A rövid távú tervezés ökonometriai modellje. 

5Két tanulmány ebből a műhelyből: HALABUK et al.[1970]: Az M-2 modell. Becslés és struktúra. Laboratóriumi 
Munkaanyagok. 10. sz. KSH Budapest, valamint HULYÁK, K[1973]: Az M-4 modell: Input-output összefüggéseket 
tartalmazó ökonometriai modell. Ókonometriai Füzetek. 12. sz. KSH Budapest. 

1 



Sajnálatos volt, és ez a helyzet napjainkra is csak mérsékelten oldódott fel, a magyar nyelvű 

ökonometriai forrásmunkák hiánya. Az elemző szinte minden esetben az idegen nyelvű irodalom-

ra támaszkodott. Köztudott, hogy a nemzetközi ökonometriai szakirodalomban általában az el-

méleti munkák domináltak, hiányoztak és még ma is hiányoznak azok a módszertani útmutatók, 

amelyek a gyakorló elemzőknek adnak hasznos tanácsokat, példákat útmutatást. Alapvetően az 

alkalmazás-orientáltság szándéka motivált abban, hogy értekezésemben egy olyan témakörrel fog-

lalkozzam behatóbban, amivel minden modell-készítő naponta szembe találkozik. Ez a változók 

varianciájának kérdése, konkrétan az ökonometriai modellekben fellépő instabil variancia prob-

lémája. 

2. A kutatás célja 
A keresztmetszeti adatbázis esetén fellépő heteroszkedaszticitás már régóta foglalkoztatta az 

ökonometría művelőit. A heteroszkedaszticitás fennállása esetén, látszólag kedvező a kép, hiszen 

a paraméterek becslése torzítatlan, és nagy minták esetén konzisztens. Az elmélyültebb vizsgálat 

azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a becslések, közelítő számítások ilyen esetben nem a leg-

jobb lineáris torzítatlan becslést eredményezik, és található más olyan becslés, amely 

varianciájában kedvezőbb, hatásosabb. Érzékelhetőbb negatívum azonban az, hogy a jelenség 

fennállása esetén a paraméterek variancia-kovariancia mátrixának becslése torzított, és az erre 

épülő becslések torzítottak lesznek, a próbák érvényüket vesztik. Tömören összefoglalva a para-

méterbecslések félreinformálnak, indokolatlanul elfogadjuk, vagy elvetjük azokat az információ-

kat, amelyeket heteroszkedaszticitással terhelt modellek eseten kapunk. 

A klasszikus lineáris regressziós modell alapvetően fontos feltevése heteroszkedaszticitás esetén 

nem teljesül, tehát 

6 E!só megközelítésben az gondoljuk, hogy a mátrix többi eleme: 0. 
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a hibatényező variancia-kovariancia mátrixa főádójában nem konstans értékek szerepelnek6. 

A heteroszkedaszticitás tesztelése, kimutatása ma már standard módon beépült az ökonometriai 

modellkészítés gyakorlatába. A különféle tesztek más-más megközelítésben segítik feltárni a jelen-

séget. Nem lehet arra vállalkozni, hogy a tesztek közül egyet kiragadva állást foglaljunk annak 

használata mellett, azonban érdemes keresni azokat a próbákat, amelyek általánosabb érvénnyel 

jelzik a homoszkedaszticitás hiányát. Ennek az igénynek megfelelve, igen kedvező tulajdonságok-



kai rendelkezik az ún. Szroeter-féle próba, illetve próbacsalád, azonban a modellezői gyakorlatban 

mindezideig nem vált széleskörűen elterjedtté. Ennek oka lehet, hogy alkalmazási kritériumai kö-

zött szerepel egy növekvő variancia feltételezés; analóg a Durbin Watson próbával, és ezért ren-

delkezik bizonytalansági tartománnyal. Habár nem vitatható az az érv, amely szerint a keresztmet-

szeti mintában a megfigyeléseknek nincs természetes sorrendje, a változó variancia tendenciája 

(növekedése vagy csökkenése) „markánsan" jelzi a jelenség természetét, és egyben eligazíthat an-

nak kezelésében. 

A gyakorlati modellépítés során élesen vetődik fel a heteroszkedaszticitás kezelésének kérdése, 

annak eldöntése, hogy milyen paraméterbecslési módszert válasszunk a jelenség megléte esetén. A 

becslési módszerek széles skálája áll a modellező rendelkezésére. Az eljárások közötti választás 

azonban fokozott figyelmet igényel, és adódhat olyan típusa is a variancia instabilitásának, amikor 

még a becslések kiinduló feltételét is módosítani kell. Törekedni kell arra, hogy a kutatási kérdés-

ben felvetett problémákra tudjunk elfogadható, releváns választ adni. 

A keresztmetszeti vizsgálatok során jelentkező heteroszkedaszticitás (amennyiben valóban elha-

nyagolható a hibatényezők páronként mérhető korreláltsága) közvetlenül megfigyelhetően érzé-

kelhető, „látható" a modellekben. Idősoros adatbázist felhasználva azonban ez korántsem jelent-

hetjük ki. Itt a heteroszkedaszticitás valamilyen tényező függvényében, a „szomszédos" értékektől 

nem függetlenül jelentkezik, kevésbé „látható". Mindez azt is jelenti, hogy kezelése sajátos 

ökonometriai modellezést igényel. Ezeknek a korábban egyváltozós, főleg pénzügyi sorokra kifej-

lesztett módszereknek egyre nagyobb a jelentősége a többváltozós modellépítés területén is. 

Az (l.)-ben jelölt variancia-kovariancia mátrixot (£) használhatjuk az autokorreláció jelenségének 

feltárására is, azonban ilyenkor az vélelmezzük, hogy a főádóban az elemek konstans számérte-

kek, azon kívül azonban eltérnek nullától. Ilyen „vegytiszta" különbségtételre a gyakorlatban csak 

ritkán van mód, az autokorreláció a heteroszkedaszticitással együtt is jelentkezhet. Ennek az alap-

vető jelentősége idősorok esetében van, amire a Nobel-díjas ENGLE7 hívta fel a figyelmet, meg-

alapozva egyúttal az ökonometria egy igen fontos területét, az ARCH-modellezést. Természete-

sen a jelenségek együttes létét, keresztmetszeti adatbázisok esetében is diagnosztizálhatjuk, azon-

ban ott az autokorreláltság magyarázata, értékelése nem egyértelmű. 

7 ENGLE,R.F.[1982]: Autoregresstve conditional heteroskedasticity with estimates of the vanance of United 
Kingdom inflation. Econometrica. 
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A heteroszkedaszticitás által előidézett „kellemetlen" hatások kivédésére számos jól bevált mód-

szert ismer a gyakorlat. A módszerek nagy része azonban nehéz helyzet elé állítja a kutatót olyan 

esetben, amikor az adott ökonometriai modell (például termelési-, költségfüggvény) önállóan is 

rendelkezik egy sor speciális feltétellel. Ilyenkor a feltételek egy része sérül(het), vagy továbbra is a 

modellben marad a heteroszkedaszticitás. Az elemző fontos feladata, hogy megtalálja az optimális 

megoldást. Szemléletesen merül(het) fel a fenti dilemma az ún. flexibilis függvények, jelesül a 

transzlog függvények alkalmazása során. A függvény-család gyakorlati alkalmazása azonban szá-

mos olyan többlet-információt eredményezhet, amely mindenképpen megéri a részletesebb analí-

zist, és a változó variancia jelenségének optimális kezelését. 

A gyakorló kutatók, modellezők érdeklődésére számíthatnak mindazok a tesztelési eljárások és 

becslési módszerek, amelyek az instabil variancia felismerését, megismerését és kezelését segítik, 

az egyszerűbb és összetettebb modellekben. A kutatás célja ezek összefoglalása és kritikai értéke-

lése. 

3. A dolgozat felépítés® 
Az értekezés hat fejezetre tagolódik. Az /. fejezetnek általános bevezetés szerepet szántam. Itt is 

hangsúlyozni szeretném, hogy az ökonometriai modellezés nem képzelhető el szilárd közgazdasá-

gi megalapozás nélkül. Világosan meg kell fogalmazni azt a kutatási célt, amelynek megválaszolá-

sának eszköze csupán az ökonometriai modell. 

A 2. fV'Ket
 adatkezelés kérdései közül emel ki néhány területet. A rendelkezésre álló adatok 

felhasználását mindenképp meg kell, hogy előzze azok identifikálása, azonosítása. Ennek egysze-

rűbb módszereit minden vizsgálat során szinte „kötelezően" kell, illik alkalmazni. Hasznos lehet 

azonban, és ez a modell-építés „taktikáját" is jelentősen befolyásolja, ha a változókat - előzete-

sen- különféle azonosító teszteknek vetjük alá. Ezt igénylik egyes módszerek (különösen az idő-

soros vizsgálatok), de nem képzelhető el eredményes transzformáció, amely a modell-építés során 

sokszor elkerülhetetlen, az adatsorok behatóbb ismerete nélkül. Mindez erőteljesen befolyásolhat-

ja a modellt, és végső soron a levonható következtetések validitását. Az adatvizsgálat során tett 

megállapításokra sokszor kell építeni a heteroszkedaszticitás kezelése során is. 

A 3. fejedet a heteroszkedaszticitás főbb általános kérdéseit tárgyalja keresztmetszeti adatbázisok 

alkalmazása esetén. A fejezet felsorolja, számba veszi a jelenséget előidéző főbb okokat és bemu-

tatja azokat a teszteket, amelyek a heteroszkedaszticitás kimutatására, azonosítására jól használha-

tók és széleskörűen, illetve kevésbé széleskörűen ismertek (mint a S^roeter-próba), elterjedtek. A 

különféle tesztek a heteroszkedaszticitás más-más típusáról, tulajdonságáról tájékoztatnak. Nagy 
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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 hatékonyan használható. 

Ebben a fejezetben olyan becslési módszereket is bemutatunk, amelyek csak a kiinduló feltételek 

módosítása esetén alkalmazhatók megnyugtatóan, azonban segítségükkel jelentősen javul a mo-

dellek illeszkedése, és valóságtartalma. Külön ki kell emelni itt a napjainkban igen népszerűvé váló 

momentumok általános módszerét. 

A 4. fejedet xz. idősori heteroszkedaszticitás jelenlétével, kezelésével foglalkozik. Különösen fontos 

ezeknek a kérdéseknek a tárgyalása az ökonometria dinamikus szemléletének előtérbe kerülése 

kapcsán. A fejezetban az ARCH modellezés filozófiájának általános ismertetése után konkrét 

példák segítségével kívántam bemutatni a legelterjedtebb modelleket, azok alkalmazási indokait és 

feltételeit A modellezés hatékonyan egészíti ki a dinamikus vizsgálatok különféle területeit, így a 

„hagyományos" többváltozós regressziós modellezést. Fontos példa a villamosenergia-fogyasztás 

modellje. A villamosenergia-fogyasztás nagyságának megbízható előrejelzése fontos gazdasági, 

gazdaságpolitikai érdek. Habár a számpélda az országos energia-fogyasztás illeszkedésére, előre-

jelzésére tesz kísérletet, a módszerek alkalmazásából levonható következtetések eredményesen 

felhasználhatók a vállalati, területi modellek felépítése során is. 

Az 5. fejeit élesen veti fel az instabil variancia kezelésének problematikáját a flexibilis függvények 

alkalmazása során. Számos példát lehet találni a legfrissebb közleményekben, ahol példáid a gaz-

dasági növekedés, az energia-fogyasztás, infrastrukturális fejlesztés stb. modellezésére transzlog 

függvényeket használnak. A jobb megértés érdekében - alapvetően didaktikai okok által motivál-

va - a termelési függvények 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 megbízhatóságának növekedésén túl, a kapott számszerű információk is 

nagyon hasznosak lehetnek az elemzők számára. Mivel a transzlog függvény alkalmazásának na-

gyon népszerű területe a költséganalízis, betekintést adunk a költségfüggvények „világába" a 

függvény segítségével. 

Gondot okoz(hat) az a tény, hogy a termelési- és költségfüggvények közgazdaságilag, elméletileg 

komplex rendszert alkotnak, és így sok esetben nehezebbé válhat az instabil variancia okozta „ká-

ros" hatások „kivédése". A fejezet célja így kettős: egyrészt a transzlog modellezési logikának 

viszonylag részletes kifejtése; másrészt a heteroszkedaszticitás figyelemmel kisérése és kiküszöbö-

lése viszonylag összetett, kötött modellek esetén. 

5 



A dolgozat 6. fejezetében röviden összegeztem a kutatás fontosabb eredményeit. 

4. Az értekezés eredményei 
1. Minden ökonometria vizsgálat kezdetén fokozott figyelmet kell fordítani a felhasználandó 

adatbázis megismerésére. Az így szerzett ismertek birtokában lehet, szabad alkalmazni az 

adott módszert. A tanulmányban csupán a legfontosabbnak vélt adatvizsgálati módszere-

ket soroltam fel, amelyek kiterjeszthetők mind a keresztmetszeti, mind az idősoros adat-

bázisokra. Az idősorok előzetes mérlegelése különösen fontos és érzékeny feladat. Itt kü-

lön is fontos szerepe van az egységgyökre vonatkozó teszteknek. A gyakorlatban ma már 

elterjedt ADF-teszt mellett részletesen foglalkoztam az ún. KPSS-teszttel. amely szerve-

sen kiegészíti az előbbi próbát, és ezáltal fontos többlet-információkat szolgáltat. A feje-

zetben alapvetően a szemlélet-formálás volt itt a fő motiváló tényezőm. Köztudott, hogy 

az adathalmaz előzetes elemzése során még csak sejtéseink lehetnek az ökonometriai mo-

dellben később jelentkező heteroszkedaszticitásról. A változók megismerése azonban kö-

zelebb visz ahhoz, hogy egyszerű eljárással, esetleg egy transzformációval mérsékeljük a 

változó variancia okozta problémát. 

2. Összegyűjtöttem és bemutattam azokat a legfontosabbnak vélt teszteket, amelyek ered-

ményesen alkalmazhatók a heteroszkedaszticitás jelenségének diagnosztizálására. Kiemel-

ten kezeltem a Szroeter-féle h-tesQet, amely amellett, hogy számos kedvező tulajdonsággal 

rendelkezik, igen szoros „rokonságot" mutat a Durbin-Watson-féle d-tes^ttá. 

A két próbafuggvény természetének vizsgálatát jól segíti az alábbi (2.) összefüggés: 

6 

autokorreláció esetén erőteljesebb a heteroszkedaszticitás; közvetlen összefiigés a két mé-

rőszám között nem kvantifikálható. Végső soron megállapítottuk, hogy a h-teszt is betölt-

het általános diagnosztikai szerepet. A h-tesg alkalmazását nagymértékben segíti, hogy 

aránylag kis munkabefektetéssel, az F-eloszlásra épülő kritikus érték határozható meg, 



amellyel meglepően erős a próba, és ugyanakkor nem kell foglalkozni a bizonytalansági 

tartomány kezelésével. A h-tes^t további előnyös tulajdonsága, hogy összetettebb becslé-

sek, komplexebb becslési módszerek alkalmazása esetén is használható. így segítséged ad-

hat a becslési módszerek közötti választásban is. Felsoroltam mindazokat a becslési eljárá-

sokat, amelyeket célszerű alkalmazni a heteroszkedaszticitás jelenléte esetén. Itt külön is 

hangsúlyozni szeretném a momentumok általánosított módszerének szerepét az 

ökonometriai modellek becslése során. Természetesen a módszerek közötti választásra 

nem lehet általános érvényű receptet adni. Az adott kutatási cél, a rendelkezésre álló adat-

bázis szerkezete, tulajdonsága nagymértékben determinálnak. 

3. Napjaink kvantitatív gazdaságtana által széles körűen használt ARCH modellcsalád színes 

és sokrétű. Dolgozatomban összefoglaltam a leggyakrabban használt típusait, és gyakorlati 

példák segítségével illusztráltam a módszerek között választás lehetőségét és fontosságát. 

Mivel ma már nemcsak a pénzügyi idősorok az ún. hosszú idősorok, ahol kézenfekvő az 

ARCH modell-család alkalmazása, az egyéb területeken is át kell gondolni, és újra kell fo-

galmazni az egyes paraméterek jelentőségét, értelmezését. Ilyen kérdéseket vet fel az ener-

gia-fogyasztás megbízható előrejelzésének témaköre. A módszerek alkalmazását sürgetően 

veti fel a liberalizált energia-piac. Gyakorlati példa segítségével mutattam be a hagyomá-

nyos regressziós modell-építés összekapcsolását az ARCI! modellekkel. 

4. A hazai modellezők körében csak kevésbé elterjedt transzlog flexibilis függvény népszerű-

sítéséhez a termelési függvények elméleti bázisát használtam. Ez a függvénytípus sokféle 

gazdasági folyamat hatékony kvantitatív elemzését segíti. Problémát jelenthet azonban 

némely esetben a függvény paraméterbecslése, amely megfelelően megválasztott segéd-

függvények alkalmazásával feloldható. A transzlog termelési függvény segédfüggvényét 

olykor csak nehezen lehet interpretálni, azonban a javasolt termelékenységi függvény jól 

betöltheti a becslés során fontos szerepét, és ugyanakkor önállóan is értékes információt 

szolgáltat. A javasolt többegyenletes modell: 

1. lny = b 0 + b 1 l n L + b ; l n K + ^ b 1 1 ( l n L ) 2 + ^ b 2 2 ( l n K ) 2 + b l 2 l n L x l n K + e, ^ 

2. l n ^ j = c0 + c, In w + c2 l n ^ j + e2 

ahol: y — az output, kibocsátás; 
L - a munka 
K - a tőke; 
w - a munkatényező ára 
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A heteroszkedaszticitás nemcsak az egyszerű, hanem az összetettebb modelleket is érinti, 

ezért nem feledkezhetünk meg ilyenkor sem a jelenség feltárásáról, kezeléséről. Eredmé-

nyesen használtam fel az összetett többegyenletes ökonometriai modell becslésére a mo-

mentumok általánosított módszerét. 

5. A bemutatott számpéldák néhány tanúsága: 

a. A heteroszkedaszücitással 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 

anomália csökkentésére, tehát a vizsgálati célt szem előtt tartva teljes értékű vá-

laszt ad a felmerült kérdésre. 

b. Az idősorokban rejlő heteroszkedaszticitás kezelésére, az általa hordozott infor-

mációk kibontására nemcsak az ún. egyváltozós modellek alkalmazhatók. Az in-

stabil variancia „rejtett" hatása eredményesen aknázható ki komplex regressziós 

modellekben is. 

c. Egy elméletileg kötött ökonometriai modell (mint a termelési függvény) alkalma-

zása során is lehet kezelni a heteroszkedaszticitást. A becslési módszer megfelelő 

megválasztása segít feloldani a változó variancia által előidézett problémákat. Az 

ilyen komplex modellek esetében óhatadanul fellépő multikollinearitás szükség-

szerű velejárója a közgazdasági alkalmazásnak, ezért szerepét - bár ismernünk kell 

- nem szabad túlértékelni. Ugyanez azonban nem vonatkozik a 

heteroszkedaszticitásra. Ezt a jelenséget „komolyan" kell venni, és keresni kell 

mérséklésének módozatait. 
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