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1. Bevezetés
Nyilvánvaló, hogy az egészségügyi ellátórendszer működését, illetve finanszírozását
érintő kérdések kiemelt jelentőséggel bírnak. Mint az élet csaknem minden területén,
a döntéshozók az egészségügyi rendszer vizsgálatakor is az erőforrások szűkösségével
szembesülnek. A dolgozatban bemutatott statisztikai elemzés az arra vonatkozó
döntéseket hivatott támogatni, hogy a végtelen igényeinket hogyan tudjuk
összeegyeztetni a véges erőforrásainkkal bizonyos kritériumrendszer szerint, azaz segít
választani a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások különböző felhasználási
lehetőségei között. A cél itt is ugyanaz, mint a legtöbb gazdasági elemzés esetében, a
lehető legoptimálisabb kimenetelt biztosító forrásallokáció meghatározására irányuló
döntés támogatása. Ha elfogadjuk, hogy a matematikai elemzés az egészségügy
területén is alkalmas azon tényezők identifikálására, amelyek fejlesztésével a rendszer
javulása érhető el, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy komoly szerepe lehet például az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztésében is.
Hogyan lehet matematikai elemzést végezni az egészségügy kontextusában? A
döntéshozatal alapját minden területen az adja, hogy a különböző alternatívák között a
ráfordítások és hasznok összehasonlíthatósága miatt képesek vagyunk egy preferenciasorrendet felállítani, és kiválasztani az optimális esetet. Tegyük fel, hogy van egy
pénzegység, amit a legnagyobb hasznosságnyereséggel szeretnénk elkölteni. Ekkor
meg kell határozni azt, hogy az eltérő területeken történő beruházások mekkora
javulást eredményeznek a vizsgált mérőszám tekintetében. Ezzel el is jutottunk a
statisztikai elemzésekhez, ugyanis a regressziós modell azon módszerek között
szerepel, amelyek képesek megmutatni, hogy az egyes magyarázó változók egy
egységgel történő növelésére hogyan reagál a modell függő változójaként definiált
paraméter. A fentiek alapján, a dolgozatban a panel adatok elemzéséhez használt fixés véletlenhatás modellek alkalmazását mutatom be egy egészségügyi példán
keresztül. Így a szakdolgozat nem csupán a matematikai elemzések hasznosságát
szemlélteti az egészségügy területén is, de a tárgyalt statisztikai modellek részletes
bemutatását is célozza.

1

Dolgozatom első részében megfogalmazom a vizsgálat tárgyát, és bemutatom azt a
kérdést, amelynek elemzésével a további fejezetekben foglalkozom. Ezután definiálom
az egészségi állapotot reprezentáló mérőszámokat, és kitérek a kiszámításukhoz
használt statisztikai eljárásokra is. A metodológia ismertetését célzó következő
szakaszban a felhasznált eljárások elméleti hátterét részletezem, valamint leírom a
tárgyalt módszertan gyakorlati alkalmazásának lépéseit. Az adattáblámban található
változók, valamint az elemzés kimenetelére vonatkozó hipotéziseim ismertetése után
bemutatom az adatok előkészítésének folyamatát, és az ehhez használt Amelia II
módszert. A következő részben a függő változók leíró statisztikáinak vizsgálatával
hívom fel a figyelmet néhány érdekességre, majd az elvégzett regressziós vizsgálat
eredményeit foglalom össze. Levonom a következtetéseket az elemzés tapasztalatai
alapján, végül röviden összegzem a dolgozatban leírtakat. A szakdolgozatom végén
röviden írok a továbblépés lehetőségeiről is, amellyel a téma még részletesebb
körüljárására fogalmazok meg ajánlásokat.
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2. Kérdésfelvetés
A dolgozatot alapvetően annak a kérdésnek a vizsgálata köré építem fel, hogy milyen
tényezők befolyásolásával tudják javítani a gazdaságpolitikai döntéshozók az
egészségügyi ellátórendszer teljesítményét. A felhasznált modellek gyakorlati
alkalmazása mellett természetesen kiemelt jelentőséggel bír annak bemutatása is,
hogy milyen módszertant lehet párosítani az adatok elemzéséhez.
A probléma vizsgálatához szükség van valamilyen mérőszámra, amellyel jellemezni
lehet azt, hogy mennyire eredményesen működik az ellátórendszer egy adott
országban. Ezt a szerepet természetesen nagyon sok különböző egészségi állapot
leírására alkalmas mutatóra ráruházhatjuk, mint például a születéskor várható
élettartam, az egészségesen, illetve rokkantságmentesen várható élettartam
különböző korban, a csecsemőhalandóság, vagy az elvesztett potenciális élettartam. A
rengeteg alternatíva közül a dolgozatban két viszonylag általános mutatószámmal
foglalkozom, a születéskor várható élettartammal, hiszen ez az egyik leginkább
elfogadott kifejezőeszköze az egészségi állapotnak, valamint az egészségesen várható
élettartammal, mivel úgy gondolom, hogy ez utóbbi mérőszám az egyén számára
releváns információkat hordoz, és megfoghatóvá teszi az életminőséget is.
A később bemutatott lineáris regressziós modellekben a fenti két mérőszám tölti be a
függő változó szerepét. A szakdolgozatban részletesen bemutatásra kerül a fixhatás,
illetve a véletlenhatás módszer, amelyek alternatív becslési eljárásokat jelentenek a
probléma vizsgálatához. Két okból kifolyólag választottam ezeket a nemmegfigyelthatás módszereket: egyrészt a hasonló témájú kutatásokban rendszerint megjelenik a
kihagyott változó problémája, amelyet a nemmegfigyelt-hatás modellekkel kezelni
lehet. Ezen modellcsoporton belül pedig úgy gondolom, hogy a nevezett eljárások nem
csak viszonylag széles körben elterjedtek a panel adatok elemzéséhez, de bizonyos
feltételek mellett más modelleknél előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek, és
egzakt módszerrel történő összehasonlításuk igen ritkán jelenik meg az elemzésekben.
A dolgozat tárgyát képezi a két modell közötti választás folyamata is, valamint az
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adatbázis előkészítése során röviden kitérek még egy eljárás eredményeinek
taglalására, amely a hiányzó adatok pótlására szolgál.
A magyarázó változók tekintetében Isabelle Joumard és szerzőtársai [Joumard et al.,
2008] szerint egy adott ország lakosságának egészségi állapotát befolyásoló tényezők
között

alapvetően

három

csoportot

lehet

elkülöníteni:

az

egészségügyben

rendelkezésre állnak források, amelyek allokációját lehet vizsgálni, adottak az ország
számára bizonyos gazdasági és társadalmi paraméterek, mint például a lakosság
korösszetétele, vagy az egy főre jutó bruttó hazai termék, végül pedig az egyének
életmódjára vonatkozó faktorok. Úgy gondolom, hogy a kérdés megválaszolásához
azokat a változókat érdemes vizsgálni, amelyek a döntéshozók által befolyásolhatók.
Ezek nyilván az első csoportot jelentik a fent definiáltak közül, emellett azonban
társadalmi-gazdasági tényezőket is figyelembe fogok venni, mivel - ha nem is olyan
erősen, mint az első csoportban - de bizonyos mértékben ezekre is hatással lehetnek a
gazdasági döntések. Az egyéni viselkedést leíró paramétereket kontrollváltozókként
szerepeltetem a modellekben. A fentiek mellett nyilvánvalóan vannak olyan időben
állandó, országokra jellemző kihagyott változók, amelyek nem mérhetők, vagy nem áll
rendelkezésemre megfigyelés. Ezekre a nem megfigyelt változókra a fix- és
véletlenhatás modellek segítségével tudok kontrollálni.
A szakdolgozat során tehát arra a kérdésre keresem a választ, hogy melyek azok a
paraméterek, amelyek a születéskor várható élettartamot, valamint az egészségesen
várható élettartamot befolyásolják. Fontosnak tartom meghatározni, hogy milyen
irányú és persze milyen erősségű kapcsolat áll fenn a magyarázó változók és a függő
változó között. Ennek vizsgálatával identifikálhatom azokat a faktorokat, amelyekre
érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani, azaz több forrást allokálni, mivel relatíve
nagy hatékonysággal növelik a válaszváltozó értékét. Mindezeken túl a panel adatok
elemzése lehetőséget nyújt országok közötti összehasonlítások elvégzésére is, amely
megmutatja, hogy a jól teljesítő országot „mit csinálnak másképp”.
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3. A függő változók számítása
Ebben a fejezetben ismertetem a születéskor várható élettartam, illetve a születéskor
egészségesen várható élettartam kiszámításának módszertanát. Az utóbbi mutató
vonatkozásában fontosnak tartom megjegyezni, hogy ugyan a számítás során ugyanazt
az algoritmust használják minden vizsgált európai országban, azonos eredmények
mégis különböző egészségügyi állapotokat reprezentálhatnak. Az egészségesen
várható élettartamok becslésének alapját egy olyan felmérés adja, amelyben a
válaszadók ötfokozatú skálán értékelik a saját egészségi állapotukat. Nyilvánvalóan az
adott ország lakosságának kulturális és vallási háttere, illetve az egyének beállítottsága
is befolyásolja azt, hogy mikor tekintik a saját életminőségüket rossznak vagy jónak.
Ezzel a problémával azonban nem igazán lehet, és nem is kívánok foglalkozni a
dolgozatban, csupán érdekességként említettem meg. Úgy gondolom, hogy az
országok közötti összehasonlíthatóságot ez nem befolyásolja jelentős mértékben.

3.1. Jelölések, definíciók
Az alábbiakban bemutatott jelöléseket, valamint számításokat a Központi Statisztikai
Hivatalban alkalmazott módszerekkel megegyező módon, Radnóti [2003] és Faragó
[2007] cikkei alapján tárgyalom. Ennek köszönhetően a dolgozat a születéskor, illetve
egészségesen várható élettartamok kiszámításának ismertetésekor a magyarországi
KSH gyakorlatában használatos becslési eljárással kompatibilis jelölésrendszerrel
rendelkezik majd.
Faragó Miklós 2007-ben megjelent tanulmánya alapján a halandósági táblák számítása
egy megadott populáció egy rögzített időintervallumban bekövetkezett halálozási
eseményein alapul. A halandósági táblák módszertanához definiáljuk a következőket:
𝑥: a betöltött kor
𝐵: az élveszületések száma a naptári év folyamán
𝑃𝑥 : az 𝑥 évesek száma a naptári év elején
𝐷𝑥 : az év folyamán 𝑥 évesen meghaltak száma
5

𝐷𝑥′ : azon meghaltak száma, akik 𝑥-edik születésnapjukat az adott naptári évben
töltötték be
𝐷𝑥′′ : azon meghaltak száma, akik 𝑥-edik születésnapjukat a megelőző naptári évben
töltötték be
𝑚𝑥 : a korspecifikus halálozási arány
𝑞𝑥 : az 𝑥 és (𝑥 + 1) év egzakt életkor közötti halálozás valószínűsége, feltéve az 𝑥 éves
élettartam elérését (nyers elhalálozási valószínűség)
𝑞̅𝑥 : a kiegyenlített elhalálozási valószínűség
𝑝𝑥 = 1 − 𝑞𝑥 : az (𝑥 + 1) éves egzakt életkor elérésének valószínűsége, feltéve az 𝑥
éves életkor elérését
𝑥𝑃0

= ∏𝑥−1
𝑖=0 𝑝𝑖 : az 𝑥 éves egzakt életkor elérésének valószínűsége

𝑙𝑥 = 100000 𝑥𝑃0 : 𝑙0 = 100000 élveszületettből az 𝑥 éves kort elérők száma
𝑑𝑥 = 𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1 : 100000 élveszületettből az 𝑥 évesen maghaltak száma
𝐿𝑥 : a stacioner népesség koreloszlása
𝑇𝑥 : 100000 élveszületett által az 𝑥 évesen vagy annál idősebb korban összesen megélt
emberévek száma
𝑒𝑥0 : az 𝑥 éves korban még várható élettartam
Születéskor várható élettartam: Azon évek átlagos száma, amelyre egy adott évben
születettek születéskor számíthatnak, feltéve, hogy a halálozási viszonyokat
befolyásoló körülmények nem változnak.
Születéskor egészségesen várható élettartam (a továbbiakban: egészségesen várható
élettartam): Azon évek átlagos száma, amelyet egy adott évben születettek
egészségesen, azaz fizikai állapotukból eredő korlátozástól mentesen várhatnak. Ez a
mutató széles körben elfogadott az életminőség mérésére.
Szeretném megjegyezni, hogy a fenti mutatókat mindig a születés évére jellemző
halálozási és megbetegedési viszonyok figyelembe vételével számítják ki, így a kapott
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érték csak akkor írná le ténylegesen a valóságot, ha ezen tényezők változatlanok
maradnának az adott évben születettek élete során.

3.2. Születéskor várható élettartam
A korábban részletezett jelölések érvényben maradása mellett legyen
𝑇: a vizsgált populáció egy véletlen egyedének élettartama
𝐹(𝑡): a 𝑇 valószínűségi változó eloszlása
𝑡𝑝0

= 1 − 𝐹(𝑡): a túlélés függvény legalább 𝑡 éves korig.

Így az 𝑥 éves korban még várható élettartam definíció szerint:
𝑒𝑥0 = 𝐸(𝑇|𝑇 ≥ 𝑥) − 𝑥
Az ily módon definiált egyenletben szereplő várható értéket a 𝑇 valószínűségi változó
eloszlásfüggvényének felhasználásával kifejezve, majd parciálisan integrálva a
következő formulához jutunk:
∞

∞

1
𝐸(𝑇|𝑇 ≥ 𝑥) = ∫ 𝐹(𝑡|𝑡 ≥ 𝑥)𝑑𝑡 =
∫ 𝑡𝑃0 𝑑𝑡 + 𝑥
𝑥𝑃0
0

𝑥

Ha a halandósági tábla korcsoportjainak megfelelően (koréves halandósági tábla
esetén) felosztjuk az élettartamot reprezentáló félegyenest, és az adódó
intervallumokon vett integrálok összegére bontjuk fel a várható élettartamot, akkor a
stacioner népesség koreloszlása az integrálás egy numerikus közelítésével az alábbi
formába írható:
100

1
𝑒𝑥0 = ∑ 𝐿𝑖
𝑙𝑥
𝑖=𝑥

A koréves halandósági táblákkal ellentétben a rövidített halandósági táblák az
élettartamot jelölő pozitív félegyenest tipikusan a következő osztópontokkal bontják
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intervallumokra: 1, 4, 5, 10, 15, … , 85. Ily módon 18 szakasz, illetve egy félegyenes
adódik, amit a legtöbb esetben szintén szakasznak tekintenek.
Az itt felhasznált jelölésrendszer a korábban bevezetetthez teljesen hasonló,
mindössze annyi változtatással, hogy a mutatószámok indexébe az életkor helyett azon
intervallum sorszáma kerül, amelyre az adott mennyiség vonatkozik.
𝐷𝑖 : az 𝑖-edik korcsoportban meghaltak száma
𝑃𝑖 : az 𝑖-edik korcsoport évközi népessége
𝑚𝑖 =

𝐷𝑖
𝑃𝑖

𝑞𝑖 = 𝑛𝑖

: a korspecifikus halálozási arányszám
𝑚𝑖

:
𝑛
1+ 𝑖 𝑚𝑖

az elhalálozás valószínűsége az 𝑖-edik korcsoportban az intervallum

2

kezdetének megfelelő életkor elérését feltételezve (ahol 𝑛𝑖 az 𝑖-edik
intervallumhoz tartozó korévek száma)
Ezen jelölések mellett a rövidített halálozási tábla az következő módon generálható:
𝑙1 = 100000
𝑖−1

𝑙𝑖 = 100000 ∏(1 − 𝑞𝑗 )

(𝑖 = 2, 3, … , 19)

𝑗=1

A stacioner népesség kiszámítása az egyes korcsoportokban az így konstruált 𝑙𝑖
továbbélési függvény felhasználásával az alábbi formula szerint végezhető el:
𝐿𝑖 =

𝑛𝑖
(𝑙 + 𝑙𝑖+1 )
2 𝑖

Az alsó és felső intervallumok vizsgálata további megfontolásokat igényel. A tanulmány
[Radnóti, 2003] szerzője szerint az első korcsoportban (csecsemőkorban) a halandóság
mértéke a születést követő négy hétben viszonylag magas, majd gyorsan lecsökken, így
a stacioner népesség az egy éves korig továbbélők számához áll közelebb. Az 𝑙𝑖
továbbélési függvényt integrálva ebben az intervallumban a stacioner népesség a
következő képlettel adható meg:
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𝐿1 = 0,3𝑙1 + 0,7𝑙2
A felső félegyenes esetében a stacioner népesség:
𝐿19 =

𝑙19
𝑚19

A koréves halandósági táblából számítható várható élettartam meghatározásával
megegyező módon a várható élettartamra a következő formulát kapjuk:
19

𝑒𝑖0

1
= ∑ 𝐿𝑗
𝑙𝑖
𝑗=𝑖

A nyers továbbélési valószínűségeket jelenleg a Böckh-formula segítségével becslik,
amely segítségével a nyers halandósági valószínűség is számolható:
𝑝0 =

𝑝𝑥 =

𝐵 − 𝐷0′ 𝑃0 − 𝐷0′′
𝐵
𝑃0

′′
𝑃𝑥−1 − 𝐷𝑥−1
− 𝐷𝑥′ 𝑃𝑥 − 𝐷𝑥′′
′′
𝑃𝑥−1 − 𝐷𝑥−1
𝑃𝑥

𝑞𝑥 = 1 − 𝑝𝑥
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az időskori halandóság vizsgálatakor a viszonylag
alacsony népességből becsült nyers halálozási valószínűségek nem adnak pontos
becslést. Mivel azt találták, hogy az időskorban még várható élettartam eloszlását a
Grompertz–Makeham-eloszlás jól jellemzi, a kiegyenlített halálozási valószínűségeket
ennek felhasználásával becslik. A dolgozatban nem kívánok foglalkozni ezzel a
kérdéssel, de annyit mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy a felhasznált adatok a
kiegyenlített valószínűségeket tartalmazzák 76 éves kor felett.
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3.3. Egészségesen várható élettartam
Ebben a fejezetben definiálom, hogy mit értünk egészségesen várható élettartam alatt,
Faragó Miklós korábban hivatkozott tanulmánya alapján bemutatom a magyarországi
statisztikák elkészítésének módját a rövidített halandósági táblák felhasználásával,
majd az egészségesen várható élettartam becslésére szolgáló Sullivan-módszert
[Sullivan, 1971] részletezem.
Az előző rész eredményeit felelevenítve a rövidített halandósági táblák számításának
algoritmusát az alábbi formulák adják:
𝐷𝑖
𝑚𝑖 =
𝑃𝑖

𝑞𝑖 = 𝑛𝑖

𝑚𝑖
𝑛
1 + 2𝑖 𝑚𝑖

𝑖−1

𝑙1 = 100000

𝑙𝑖 = 100000 ∏(1 − 𝑞𝑗 )

(𝑖 = 2, 3, … , 19)

𝑗=1

𝐿𝑖 =

𝑛𝑖
(𝑙 + 𝑙𝑖+1 )
2 𝑖

𝐿1 = 0,3𝑙1 + 0,7𝑙2

𝐿19 =

𝑙19
𝑚19

19

𝑒𝑖0

1
= ∑ 𝐿𝑗
𝑙𝑖
𝑗=𝑖

Az egészségesen várható élettartam becslésére adott módszer Faragó [2007] szerint
bármilyen előre definiált egészségi állapothoz tartozó várható élettartam kiszámítására
használható. Tegyük fel, hogy egy egészségi állapot két halmaz közül pontosan az
egyikbe tartozik bele, amely alapján az adott állapotot egészségesnek vagy betegnek
nyilváníthatjuk. Sullivan [1971] algoritmusa alapján, ha az 𝑖-edik korcsoporthoz tartozó
egyedek állapota 𝑝𝑖 valószínűséggel beteg, és (1 − 𝑝𝑖 ) valószínűséggel egészséges,
akkor az adott korcsoportban lévők által megélt 𝐿𝑖 évből a megfelelő egészségi
állapotban megélt évek számát az alábbi egyenlet adja meg:
𝐿′𝑖 = (1 − 𝑝𝑖 )𝐿𝑖
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Így az egészségesen várható élettartam az 𝑖-edik korcsoportban:
19

𝑒𝑖′

1
= ∑ 𝐿𝑗′
𝑙𝑖
𝑗=𝑖

Ha feltesszük, hogy egy egyén esetében a betegség valószínűsége (𝑝𝑖 ) megegyezik a
korcsoport népességében a beteg emberek arányával, akkor a betegek arányát
meghatározva becsülhetjük az egészségesen várható élettartamot. A VÉKA-SILC
(Változó életkörülmények adatfelvétel, angolul: Statistics on Income an Living
Conditions) nemzetközi adatgyűjtési program felmérésében a populáció tagjai a saját
egészségi állapotukat ötfokozatú skálán értékelhetik: nagyon jó, jó, kielégítő, rossz,
nagyon rossz. Definíció szerint azokat a válaszadókat tekintjük betegnek, akik a
felsorolásban az utolsó három válasz valamelyikét adták.
Legyen az 𝑖-edik korcsoportba eső válaszadók száma 𝑁𝑖 , akik közül 𝜉𝑖 személy
választotta a betegség állapotához tartozó válaszok valamelyikét. Eszerint a betegség
valószínűsége az adott csoporton belül a következő becsléssel számítható:
𝜋𝑖 =

𝜉𝑖
𝑁𝑖

Az ily módon konstruált valószínűség-becslést felhasználva az egészségesen várható
élettartam becslése az alábbi formában áll elő:
19

1
𝑒𝑖′ ≈ ∑(1 − 𝜋𝑖 )𝐿𝑖
𝑙𝑖
𝑗=𝑖
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4. Kihagyott magyarázó változók a lineáris regresszióban
Lényeges információt hordozó magyarázó változók kihagyása a modellből torzítást
okoz a paraméterek becslésében. Ebben a fejezetben bemutatom a kihagyott változók
hatását a többváltozós lineáris regresszióban, ami megfelelő motivációt jelent a
nemmegfigyelt-hatás modellek alkalmazásához. Ezt a fejezetet Wooldridge [2009]
könyvének felépítését követve tárgyalom.
Tekintsük a többváltozós lineáris regressziót leíró egyenletet:
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑖𝑘 + 𝑢𝑖

(4.1)

ahol 𝑦𝑖 az 𝑖-edik megfigyeléshez tartozó függő változó, 𝑥𝑖𝑗 az 𝑖-edik megfigyeléshez
tartozó 𝑗-edik magyarázó változó és 𝑢𝑖 az 𝑖-edik egyenlethez tartozó hibatag. Az 𝑖
(𝑖 = 1, … , 𝑛) index jelöli a megfigyelés, 𝑗 (𝑗 = 1, … , 𝑘) pedig a magyarázó változó
sorszámát. Minden 𝑖-re definiáljuk 𝒙𝒊 = (1, 𝑥𝑖1 , … , 𝑥𝑖𝑘 ) (𝒙𝒊 : 1 × (𝑘 + 1)) vektort és
legyen 𝜷 = (𝛽0 , 𝛽1 , … , 𝛽𝑘 )′ (𝜷: (𝑘 + 1) × 1) a paramétereket tartalmazó vektor, így a
fenti modell az alábbi formába írható:
𝑦𝑖 = 𝒙𝒊 𝜷 + 𝑢𝑖
Az összes megfigyelést leíró egyenletrendszer mátrixos jelölésekkel:
𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝒖

(4.2)

ahol 𝒚 (𝒚: 𝑛 × 1) a függő változó vektora, 𝑿 (𝑿: 𝑛 × (𝑘 + 1)) mátrix a magyarázó
változók értékeit tartalmazza az egyes megfigyelésekre, 𝒖 (𝒖: 𝑛 × 1) pedig a hibatag. A
fenti dimenziókban 𝑛 a megfigyelések számát, 𝑘 a modellben szereplő független
változók számát jelöli.
𝑦1
1 𝑥11
[ ⋮ ] = [⋮
𝑦𝑛
1 𝑥𝑛1

⋯
⋱
⋯

𝑥1𝑘 𝛽0
𝑢1
⋮ ][ ⋮ ] + [ ⋮ ]
𝑢𝑛
𝑥𝑛𝑘 𝛽𝑘

A legkisebb négyzetek módszerével végzett paraméterbecslés (angolul: Ordinary Least
Squares, OLS), amely a reziduálisok négyzetösszegét minimalizálja az itt bemutatott
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levezetés eredményeképp áll elő. Legyen a reziduálisok négyzetösszeg-függvénye
tetszőleges 𝒃 (𝑘 + 1) × 1 méretű vektorra
𝑛

𝑆𝑆𝑅(𝒃) ≡ ∑(𝑦𝑖 − 𝒙𝒊 𝒃)2
𝑖=1

̂ = (𝛽̂0 , 𝛽̂1 , … , 𝛽̂𝑘 )′,
A legkisebb négyzetes becslés ((𝑘 + 1) × 1)-es vektora, 𝜷
minimalizálja a fenti kifejezést. Az elsőrendű feltétel megoldásával megkapjuk a
keresett vektort.
𝜕𝑆𝑆𝑅(𝒃)
≡0
𝜕𝒃
𝑛

𝑛

∑ −2(𝑦𝑖 − 𝒙𝒊 𝒃)𝒙𝒊 ≡ 0 ⟺ ∑ 𝒙𝒊 ′(𝑦𝑖 − 𝒙𝒊 𝒃) ≡ 0
𝑖=1

𝑖=1

̂ -ot
𝒃 helyére behelyettesítve 𝜷
𝑛

̂) ≡ 0
∑ 𝒙𝒊 ′(𝑦𝑖 − 𝒙𝒊 𝜷
𝑖=1

Az elsőrendű feltételeket mátrix alakba írva
̂) = 0
𝑿′ (𝒚 − 𝑿𝜷
̂ = 𝑿′𝒚
(𝑿′ 𝑿)𝜷
Ha feltesszük, hogy az 𝑿′ 𝑿 szimmetrikus mátrix nem szinguláris, az egyenlet mindkét
oldalát megszorozhatjuk (𝑿′ 𝑿)−1 -nel, így végül az OLS paraméter-becslés a következő
alakban áll elő:
̂ = (𝑿′ 𝑿)−1 𝑿′𝒚
𝜷

(4.3)

Ahhoz, hogy az OLS becslés torzítatlan legyen, az alábbi négy feltétel teljesülésére van
szükség.
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1. Linearitás a paraméterekben
A modell felírható 𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝒖 alakban, ahol 𝒚 (𝒚: 𝑛 × 1) a függő változó
vektora, 𝑿 (𝑿: 𝑛 × (𝑘 + 1)) mátrix a magyarázó változók értékeit tartalmazza
az egyes megfigyelésekre, 𝒖 (𝒖: 𝑛 × 1) pedig a hibatag.
2. Nincs mintaszelekció
{(𝒙𝒊 , 𝑦𝑖 ): 𝑖 = 1, … , 𝑛} véletlen minta a populációból.
3. Nincs tökéletes multikollinearitás
Az 𝑿 mátrix rangja (𝑘 + 1), azaz a magyarázó változók nem fejezhetők ki
egymás lineáris kombinációjaként. Ez azt is magában foglalja, hogy egyik
magyarázó változó sem konstans.
4. Szigorú exogenitás
A hibatag várható értéke nulla, és nem függ a magyarázó változók értékétől,
azaz 𝐸(𝒖|𝑿) = 0.
TÉTEL: A fenti feltevések teljesülése esetén a legkisebb négyzetes becslés torzítatlan
becslése az ismeretlen együtthatóknak, azaz 𝐸(𝛽̂𝑗 ) = 𝛽𝒋 (𝑗 = 0, 1, … , 𝑘) a populációs
paraméter (𝛽𝒋 ) tetszőleges értéke mellett.
BIZONYÍTÁS:
̂ = (𝑿′ 𝑿)−1 𝑿′ 𝒚 = (𝑿′ 𝑿)−1 𝑿′ (𝑿𝜷 + 𝒖) =
𝜷
= (𝑿′ 𝑿)−1 (𝑿′ 𝑿)𝜷 + (𝑿′ 𝑿)−1 𝑿′ 𝒖 = 𝜷 + (𝑿′ 𝑿)−1 𝑿′ 𝒖
̂ becsült paraméter 𝑿-re vonatkozó feltételes várható értéke:
A𝜷
̂ |𝑿) = 𝜷 + (𝑿′ 𝑿)−1 𝑿′ 𝐸(𝒖|𝑿)
𝐸(𝜷
Az exogenitási feltételt felhasználva
̂ |𝑿) = 𝜷 + (𝑿′ 𝑿)−1 𝑿′ 𝐸(𝒖|𝑿) = 𝜷 + (𝑿′ 𝑿)−1 𝑿′ 𝟎 = 𝜷
𝐸(𝜷
̂
A fenti kifejezés nyilvánvalóan nem függ 𝜷 értékétől, így megmutattuk, hogy 𝜷
torzítatlan. ∎
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4.1. A kihagyott magyarázó változók okozta torzítás
A nem megfigyelt magyarázó változó miatt fellépő torzítást az (4.1) egyenletet és az
OLS becslés torzítatlanságához szükséges, korábban bemutatott négy feltételt
felhasználva szemléltetem. Legyen 𝛽̂𝑗 (𝑗 = 0, 1, … , 𝑘) a legkisebb négyzetes becslés
abból a regresszióból, amely az összes szükséges független változót tartalmazza, 𝛽̃𝑗
(𝑗 = 0, 1, … , 𝑘 − 1) pedig egy másikból, amiből kihagyjuk az 𝑥𝑘 regresszort. Jelölje 𝛿̃𝑗
(𝑗 = 1, … , 𝑘 − 1) a 𝑗-edik magyarázó változóhoz (𝑥𝑗 ) tartozó együtthatót az 𝑥𝑖𝑘
(𝑖 = 1, … , 𝑛) többi magyarázó változón vett elméleti regressziójában. Ezt formalizálva
a három modell a következő:
1. 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘−1 𝑥𝑖𝑘−1 + 𝛽𝑘 𝑥𝑖𝑘 + 𝑢𝑖 ⟶ 𝛽̂𝑗
2. 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘−1 𝑥𝑖𝑘−1 + 𝑣𝑖 ⟶ 𝛽̃𝑗
3. 𝑥𝑖𝑘 = 𝛿1 𝑥𝑖1 + 𝛿2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛿𝑘−1 𝑥𝑖𝑘−1 + 𝑤𝑖 ⟶ 𝛿̃𝑗
Megmutathatjuk, hogy
𝛽̃𝑗 = 𝛽̂𝑗 + 𝛽̂𝑘 𝛿̃𝑗

(4.1.1)

amely egyenlőség szerint, hogy ha nem szerepeltetjük a modellben a 𝑘-adik változót,
akkor a 𝑗-edik magyarázó változóhoz tartozó együttható értéke a teljes modellből
számolt paraméterének, valamint az 𝑥𝑗 és 𝑥𝑘 (𝑗 < 𝑘) változók parciális kapcsolatának
és az 𝑥𝑘 -hoz tartozó együttható szorzatának az összegével lesz egyenlő.
Az összes magyarázó változóra vonatkozóan a következő formára hozhatjuk a fenti
kifejezést, mivel tudjuk, hogy 𝛽̂𝑗 torzítatlanul becsli a hozzá tartozó 𝛽𝑗 együtthatót
minden 𝑗 = 1, … , 𝑘 esetén.
𝐸(𝛽̃𝑗 |𝑿) = 𝐸(𝛽̂𝑗 |𝑿) + 𝑬(𝛽̂𝑘 |𝑿)𝛿̃𝑗 = 𝛽𝑗 + 𝛽𝑘 𝛿̃𝑗

(4.1.2)

Ez az egyenlet megmutatja, hogy 𝛽̃𝑗 torzítottan becsli 𝛽𝑗 értékét, két esetet kivéve.
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1. 𝛽𝑘 = 0, ekkor azonban a 𝑘-adik magyarázó változónak nincs parciális hatása a
populációban, vagy
2. 𝛿̃𝑗 = 0, ami azt jelenti, hogy 𝑥𝑖𝑘 és 𝑥𝑖𝑗 parciálisan korrelálatlanok a mintában.
Ahhoz, hogy megmutassuk (4.1.2) teljesülését, (4.1.1)-et kell bebizonyítanunk. Az
egyszerűség kedvéért a 𝑗 = 1 esetre közlöm a levezetést, ami a többi magyarázó
változóra teljesen megegyezik.
A bizonyításhoz szükség lesz a többváltozós regresszió paraméterbecsléseinek egy
másik interpretációjára, amely szerint a becsült együtthatók a korábban közölttől
eltérő formában is előállíthatók. A következő kifejezés a fentiek szerint az első
független változó paraméterének becslését mutatja:
𝛽̂1 =

∑𝑛𝑖=1 𝑟̂𝑖1 𝑦𝑖
2
∑𝑛𝑖=1 𝑟̂𝑖1

ahol 𝑟̂𝑖1 (𝑖 = 1, … , 𝑛) az 𝑥𝑖1 -nek az 𝑥𝑖2 , 𝑥𝑖3 , … , 𝑥𝑖𝑘 magyarázó változókon vett
regressziójának az OLS maradéktagja. Így 𝛽̂1 tulajdonképpen az 𝑦𝑖 𝑟̂𝑖1 -on vett
egyváltozós regressziójának paraméterbecslése.
Legyen 𝛽̃1 az 𝑦𝑖 𝑟̃𝑖1 -on (𝑖 = 1, … , 𝑛) vett egyváltozós regressziójából származó
együttható, ahol 𝑟̃𝑖1 az 𝑥𝑖1 -nek az 𝑥𝑖2 , 𝑥𝑖3 , … , 𝑥𝑖𝑘−1 független változókon vett
regressziójának az OLS maradéktagja:
𝛽̃1 =

∑𝑛𝑖=1 𝑟̃𝑖1 𝑦𝑖
2
∑𝑛𝑖=1 𝑟̃𝑖1

Az 𝑦𝑖 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑥𝑖1 + 𝛽̂2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽̂𝑘 𝑥𝑖𝑘 + 𝑢̂𝑖 egyenletet a tört nevezőjébe minden 𝑖re behelyettesíthetjük.
A legkisebb négyzetes becslés maradéktagjaira vonatkozó tulajdonságok szerint az 𝑟̃𝑖1 ok mintaátlaga nulla, és korrelálatlanok az 𝑥𝑖2 , 𝑥𝑖3 , … , 𝑥𝑖𝑘−1 változókkal. Ugyanígy az 𝑢̂𝑖
reziduálisok mintabeli átlaga is nulla, és korrelálatlanok az 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … , 𝑥𝑖𝑘 magyarázó
változókkal. Ebből következik, hogy 𝑟̃𝑖1 és 𝑢̂𝑖 mintabeli korrelációja nulla, ugyanis
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tudjuk, hogy 𝑟̃𝑖1 az 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … , 𝑥𝑖𝑘−1 változók lineáris kombinációja. Ezek alapján a
nevező felírható az alábbi formában:
𝑛

𝑛

𝑛

∑ 𝑟̃𝑖1 𝑦𝑖 = 𝛽̂1 (∑ 𝑟̃𝑖1 𝑥𝑖1 ) + 𝛽̂𝑘 (∑ 𝑟̃𝑖1 𝑥𝑖𝑘 )
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

2
Mivel ∑𝑛𝑖=1 𝑟̃𝑖1 𝑥𝑖1 = ∑𝑛𝑖=1 𝑟̃𝑖1
, a 𝛽̃1-mal megegyező tört a következőképpen adható meg:

𝛽̃1 =

2
) + 𝛽̂𝑘 (∑𝑛𝑖=1 𝑟̃𝑖1 𝑥𝑖𝑘 )
(∑𝑛 𝑟̃ 𝑥 )
𝛽̂1 (∑𝑛𝑖=1 𝑟̃𝑖1
̂1 + 𝛽̂𝑘 𝑖=1 𝑖1 𝑖𝑘 = 𝛽̂1 + 𝛽̂𝑘 𝛿̃1
=
𝛽
2
2
∑𝑛𝑖=1 𝑟̃𝑖1
∑𝑛𝑖=1 𝑟̃𝑖1

Így beláttuk, hogy lényeges változó kihagyása esetén az OLS becslés torzított lesz. ∎
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5. Metodológia
Az előző részben bemutattam, hogy a nem megfigyelt változók komoly problémát
tudnak okozni a többváltozós lineáris regresszióban, ugyanis az OLS becslés torzított
lesz, ha a kihagyott változó korrelál a modellben szereplőkkel. Ezt a torzítást különböző
módszerekkel tudják kezelni az elemzők. Az első „eljárás” szerint használhatjuk a
torzított OLS becslést, ugyanis sok esetben sejteni lehet, hogy milyen irányú a torzítás,
illetve a mértékéről is lehetnek feltevéseink. Ilyenkor az együtthatók értelmezését
kiemelt óvatossággal kell elvégezni, és a következtetéseket csak a torzítás számba
vételével lehet levonni. Amennyiben ennél egzaktabb módszert keresünk a nem
megfigyelt változók okozta probléma kezelésére, alkalmazhatunk úgynevezett proxy
változókat, illetve az instrumentális változókat használó algoritmusok is jó alternatívát
jelenthetnek. Feltéve, hogy megfelelő adathalmaz áll a rendelkezésünkre, a panel
adatbázis eltérő módszerekkel történő elemzése az egyik legjobb módja a kihagyott
változók figyelembe vételének. Ebben a részben a panel adatok elemzésére szolgáló
módszerek közül mutatom be a fix- és véletlenhatás modelleket, amelyek gyakorlati
alkalmazását is szemléltetem a dolgozat későbbi fejezeteiben.

5.1. Panel adatok elemzése
Panel adatok esetében a keresztmetszeti és idő dimenzió együttesen van jelen az
adathalmazban: a teljes minta minden egyes keresztmetszeti megfigyelésre - amelyek
lehetnek például egyének, vállalatok, országok - tartalmaz egy idősort. A legfontosabb
jellemző, amely a panel adatbázist megkülönbözteti az egyesített keresztmetszeti
mintától, az, hogy minden egyes időszakban ugyanazokról a megfigyelési egységekről
veszünk fel adatokat. Az így keletkező többletinformáció hatására a panel
adatstruktúra olyan kérdések megválaszolására is alkalmas, amely az egyesített
keresztmetszeti minta segítségével lehetetlen lenne. Ehhez kapcsolódóan a panel
adatszerkezet két előnyét szeretném kiemelni. Egyrészt a panel adatok segítségével
vizsgálni tudjuk bizonyos döntések következményeit, ugyanis egyes paraméterek
megváltozásának már kevés idő elteltével kimutatható a következménye, tehát
alkalmas lehet hatásvizsgálatokra. Másrészt az adatfelvételi módszer, mely szerint a
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különböző időpontokban mindig ugyanazokat az országokat (egyéneket, stb.) figyeljük
meg, lehetőséget biztosít arra, hogy a keresztmetszeti egységek nem megfigyelhető
jellemzőire is kontrolláljunk. A dolgozatban a panel adatbázis használatának első
számú motivációja a második előnyre vezethető vissza, azaz ezzel az adatstruktúrával
megoldható a kihagyott változók problémája.
Szeretném kiemelni, hogy az ismételt megfigyelések az 𝑛 darab megfigyelési egységről
azonos időközönként lettek felvéve. Az ilyen típusú adattáblát kiegyenlített táblának
(angolul: balanced panel) nevezzük. A panel adatbázis összeállításának lehetséges
módjai közül a gyakorlatban a következő felépítés az általánosan elfogadott: a második
oszlopban vannak felsorolva a keresztmetszeti egységek, az elsőben pedig a különböző
megfigyelésekhez tartozó időpontok kronológiai sorrendben. A következő fejezetben
bemutatott adatbázisomat ennek megfelelően készítettem el.

5.2. A nem megfigyelt hatások elemzésére alkalmazható modellek
A panel adatok elemzésére használható modellek közül a szakdolgozatomban a fix- és
a véletlenhatás modellekkel foglalkozom. Ezen módszerek bemutatásának vázát
Wooldridge [2002] könyve adja, az egyéb forrásokból származó megjegyzéseket a
szövegben külön feltüntetem. A továbbiakban először általánosan bevezetem a
nemmegfigyelt-hatás modellt (angolul: Unobserved Effcts Models, UEM), majd a
modellek ismertetése után kitérek a két módszer közötti választásra.
Annak szemléltetésére, hogy hogyan használható a panel adatstruktúra ahhoz, hogy
kihagyott változók esetében is konzisztens becslést tudjuk adni, tekintsük a populációt
reprezentáló vektort, (𝑦, 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 , 𝑐), ahol 𝑦 a függő változó, 𝒙 ≡ (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 ) a
megfigyelhető változók vektora, 𝑐 pedig a nem megfigyelhető változó. A kérdés
megválaszolásához, miszerint milyen parciális hatása van a mért magyarázó
változóknak a regressziós egyenletben, számolnunk kell 𝑐 jelenlétével is. A fejezet
elején hivatkozott könyv szerzője egy másik könyvében [Wooldridge, 2009] kiemeli,
hogy 𝑐 nem egy paraméter, amit becsülnünk kell, hanem a különböző megfigyelési
egységekre eltérő, időben állandó változó. A korábban megismert lineáris modell a
nem megfigyelt változó bevonásával az alábbi formában írható fel panel adatokra:
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𝐸(𝑦|𝒙, 𝑐) = 𝛽0 + 𝒙𝜷 + 𝑐 ⇔ 𝑦 = 𝛽0 + 𝒙𝜷 + 𝑐 + 𝑢
ahol a keresett együtthatókat a 𝜷 (𝜷: 𝑘 × 1) vektor tartalmazza. Ebből a kifejezésből a
nemmegfigyelt-hatás alapmodelljét 𝑇 időszakra az 𝑖-edik megfigyelés esetében a
következő egyenlet írja le:
𝑦𝑖𝑡 = 𝒙𝒊𝒕 𝜷 + 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

ahol 𝒙𝒊𝒕 (𝒙𝒊𝒕 : 1 × 𝑘) olyan megfigyelt változókat tartalmazhat, amelyek (1) időben
változnak, de megfigyelésenként nem, (2) megfigyelésenként változnak, de időben
állandók, vagy (3) időben és megfigyelésenként is változnak. A hibatag (𝑢𝑖𝑡 ) másik
elnevezése idioszinkratikus hiba, mivel időben és megfigyelésenként egyaránt változik.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az UE modellekben a 𝑐 időben konstans, tehát
minden időszakban azonos parciális hatása van a válaszváltozóra egy adott megfigyelés
esetében. Ebből kifolyólag a nem megfigyelt hatást gyakran értelmezik a megfigyelési
egységekre jellemző rögzített tulajdonságokként. Országok esetében ez lehet például a
földrajzi elhelyezkedés, természeti erőforrások, klíma, vagy rövid időtávon a politikai
berendezkedés, illetve termelési függvények vizsgálatakor akár a termelés
hatékonysága is. A szakirodalomban a nem megfigyelt hatásra eltérő neveken
hivatkoznak, mint például látens változó (angolul: latent variable), nem megfigyelt
heterogenitás (angolul: unobserved heterogeneity) vagy egyéni hatás (angolul:
individual effect). Mivel az adatbázisomban a keresztmetszeti egységek országok, így
az egyéni hatáshoz hasonlóan az „országspecifikus hatás” kifejezést is használni fogom.
Ha statisztikában jártas embereket kérdezünk arról, hogy mi a különbség a fix- és
véletlenhatás modellek között, különböző magyarázatokat kapunk. Wooldridge
kijelenti, hogy a tradicionális megközelítés, miszerint véletlen hatásnak nevezzük a
nem megfigyelt változót, ha 𝑐-t véletlen változóként kezeljük, és fix hatásnak, ha 𝑐
olyan paraméter, amelyet az egyes keresztmetszeti egységekre becsülhető,
félrevezető. Dolgozatomban Mundlak [1978] érvelését használom fel, mely szerint a
kulcstényező abban rejlik, hogy a nem megfigyelt változó korrelálatlan-e a mérhető
magyarázó változókkal. Ha 𝑐𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑛) korrelálatlan minden 𝑥𝑗 (𝑗 = 1, … , 𝑘)
független változóval, akkor a kihagyott változó egy olyan faktor, ami befolyásolja 𝑦-t,
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de a magyarázó változókkal nem áll kapcsolatban. Ezt az esetet tárgyalja a
véletlenhatás modell. Amennyiben van olyan 𝑗, amelyre 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑗 , 𝑐𝑖 ) ≠ 0, a nem
megfigyelt változó kihagyása komoly problémákat tud okozni, ahogy azt az előző
fejezetben láthattuk. Ilyen esetekben alkalmazható a fixhatás modell.
Az RE módszerrel szemben a FE becslés tehát megengedi, hogy a nem megfigyelt
változó korreláljon 𝒙𝒊𝒕 -vel, egy viszonylag szigorú megszorítására azonban szeretném
felhívni a figyelmet. Könnyen átgondolható, hogy a fixhatás modellben minden 𝑥𝑗
magyarázó változónak időben differenciáltnak kell lennie. Ha olyan regresszor szerepel
a modellben, amely időben konstans minden megfigyelési egységre, akkor a hatását
nem lehet elkülöníteni 𝑐𝑖 hatásától. Így csak akkor tudjuk konzisztens módon becsülni a
𝑗-edik együtthatót, ha 𝑥𝑗 időben nem állandó.
A szerző azt is kiemeli, hogy ha a véletlenhatás modell alkalmazható, akkor előnyösebb
azt használni, ugyanis sokkal kisebb standard hibákat eredményez, mint a fixhatás
becslés.

5.3. Véletlenhatás modell
A modell bemutatása előtt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a véletlenhatás
modell (angolul: Random Effects Method, RE) akkor használható, ha a nem
megfigyelhető változó korrelálatlan a megfigyelt magyarázó változók mindegyikével.
Azért fontos ezt észben tartani, mert a RE módszer a 𝑐𝑖 nem megfigyelt változót a
hibatagba teszi. Ebből kifolyólag a véletlenhatás modell feltevései között 𝑐𝑖 és 𝒙𝒊𝒕
korrelálatlansága (vagy másképp kifejezve a nevezett vektorok ortogonalitása) mellett
a szigorú exogenitási feltételnek is teljesülnie kell. Ez formálisan kifejezve a feltételes
várható értékekkel az alábbi feltételt kapjuk:
RE.1: (i) Szigorú exogenitás: 𝐸(𝑢𝑖𝑡 |𝒙𝒊 , 𝑐𝑖 ) = 0
(ii) Ortogonalitás: 𝐸(𝑐𝑖 |𝒙𝒊 ) = 𝐸(𝑐𝑖 ) = 0
ahol 𝒙𝒊 ≡ (𝒙𝒊𝟏 , 𝒙𝒊𝟐 , … , 𝒙𝒊𝑻 ).
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(𝑡 = 1, … , 𝑇)

A feltétel első pontjának értelmében a magyarázó változók, illetve a nem megfigyelt
hatás változója minden 𝑠, 𝑡 = 1, … , 𝑇 esetén korrelálatlanok a hibataggal. Másképp
kifejezve: 𝐸(𝒙′𝒊𝒔 𝑢𝑖𝑡 ) = 𝟎. Az 𝐸(𝒙′𝒊 𝑐𝑖 ) = 𝟎 kifejezés használata helyett az ortogonalitás
ily módon történő megközelítése valamivel nagyobb általánosságot enged meg. A
második pont két dolgot állít: az első egyenlőség teljesüléséhez 𝑐𝑖 -nek függetlennek
kell lennie 𝒙𝒊 -től, míg a második egyenlőség szerint a nem megfigyelt változó várható
értéke nulla. Ezek közül a modell szempontjából az első állítás a fontos, ugyanis a
második csupán azt eredményezi, hogy tengelymetszet is van a modellben.
Szeretném megjegyezni, hogy a panel adatok elemzésére használható egyesített
legkisebb négyzetek módszere (angolul: Pooled OLS) gyengébb feltételek mellett is
konzisztens becslést ad a modell 𝜷 paraméterére. Írjuk fel a modellt a következő
alakban:
𝑦𝑖𝑡 = 𝒙𝒊𝒕 𝜷 + 𝑣𝑖𝑡

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

(5.3.1)

ahol 𝑣𝑖𝑡 ≡ 𝑐𝒊 + 𝑢𝑖𝑡 (𝑡 = 1, … , 𝑇) az összetett hibatag, ami a nem megfigyelt hatás és az
idioszinkratikus hiba összegeként áll elő. A fenti egyenlet Pooled OLS becslése
konzisztens, ha a következő feltevés teljesül:
𝐸(𝒙′𝒊𝒕 𝑣𝑖𝑡 ) = 𝟎

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

Az egyesített legkisebb négyzetes becslés bemutatása nem témája a dolgozatnak,
csupán a véletlenhatás modell egy előnyére kívánom felhívni vele a figyelmet. Annak
ellenére, hogy a Pooled OLS becslés gyengébb feltételek mellett is konzisztens, mégis
érdemes a szigorúbb feltételek teljesülése esetén alkalmazható RE modellt használni.
Ez ugyanis képes kezelni az összetett hibatagok közötti autokorrelációt az általánosított
legkisebb négyzetek módszerének (angolul: Generalized Least Squares, GLS), illetve
ennek megvalósítható változatának (angolul: Feasible Generalized Least Squares, FGLS)
keretében. A két eljárás közötti különbséget lentebb mutatom be. Szeretném
kihangsúlyozni, hogy a GLS becslés nem összetévesztendő az általánosított lineáris
modellel (angolul: Generalized Linear Model, GLM).
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Tekintsük a korábban felírt (5.3.1) egyenletet. Az RE.1 feltétel mellett a következő
egyenlőség áll fenn:
𝐸(𝑣𝑖𝑡 |𝒙𝒊 ) = 0

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

Eszerint {𝒙𝒊𝒕 : 𝑡 = 1, … , 𝑇} kielégíti a szigorú exogenitási feltételt az (5.3.1) modellben,
tehát használhatjuk a GLS módszert, amely számításba veszi a hibatagok speciális
szerkezetét.
Az összes időszakot leíró egyenletrendszert az alábbi formában adhatjuk meg:
𝒚𝒊 = 𝑿𝒊 𝜷 + 𝒗𝒊
ahol 𝒗𝒊 = 𝑐𝑖 𝒋𝑻 + 𝒖𝒊 és 𝒋𝑻 (𝑇 × 1)-es egységvektor. Legyen a 𝒗𝒊 összetett hibatag
variancia-kovariancia mátrixa 𝛀 ≡ 𝐸(𝒗𝒊 𝒗′𝒊 ) olyan (𝑇 × 𝑇) méretű mátrix, amelyről
feltesszük, hogy pozitív definit, emellett pedig tudjuk, hogy minden 𝑖-re megegyezik a
véletlen minta feltételezése miatt.
Az általánosított legkisebb négyzetek módszerének konzisztenciájához szükség van
még egy feltételre:
RE.2: Rang-feltétel: 𝑟𝑎𝑛𝑔[𝐸(𝑿′𝒊 𝛀−𝟏 𝑿𝒊 )] = 𝑘
A GLS és a megvalósítható GLS becslések konzisztensek RE.1 és RE.2 teljesülése esetén.
Annak érdekében, hogy kihasználhassuk a 𝑣𝑖𝑡 tagok speciális struktúráját, további
feltevéseket fogalmazunk meg az idioszinkratikus hibára vonatkozóan. Ennek
köszönhetően a variancia-kovariancia mátrix egy speciális alakban fog megjelenni.
Az első feltétel azt követeli meg, hogy a hibatagok varianciája időben állandó legyen.
Képlettel kifejezve:
2
) = 𝜎𝑢2
𝐸(𝑢𝑖𝑡

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

A második feltétel szerint a maradéktagok között nincs autokorreláció:
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(5.3.2)

𝐸(𝑢𝑖𝑡 𝑢𝑖𝑠 ) = 0

(∀ 𝑡 ≠ 𝑠)

(5.3.3)

Az (5.3.2) és (5.3.3) fennállása mellett az alábbi levezetéssel megkapjuk az 𝛀 mátrix
speciális struktúráját. Az RE.1(i) feltétel miatt tudjuk, hogy
𝐸(𝑐𝑖 𝑢𝑖 ) = 0

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

Ennek felhasználásával az összetett hibatagok varianciája a következő képlettel
számítható:
2
) = 𝜎𝑐2 + 𝜎𝑢2
𝐸(𝑣𝑖𝑡2 ) = 𝐸(𝑐𝑖2 ) + 2𝐸(𝑐𝑖 𝑢𝑖𝑡 ) + 𝐸(𝑢𝑖𝑡

ahol 𝜎𝑐2 = 𝐸(𝑐𝑖2 ).
Hasonlóan minden 𝑡 ≠ 𝑠 esetén az összetett hibatagok kovarianciáinak kiszámítását az
alábbi egyenlet adja meg:
𝐸(𝑣𝑖𝑡 𝑣𝑖𝑠 ) = 𝐸[(𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 )(𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑠 )] = 𝐸(𝑐𝑖2 ) = 𝜎𝑐2
Tehát a variancia-kovariancia mátrix RE.1, (5.3.2) és (5.3.3) esetén:
𝜎𝑐2 + 𝜎𝑢2 𝜎𝑐2
𝜎𝑐2
⋯
2
2
2
⋮
𝛀 = 𝐸(𝒗𝒊 𝒗′𝒊 ) = ( 𝜎𝑐 𝜎𝑐 + 𝜎𝑢 ⋯ 𝜎 2 )
⋮
⋱ 2 𝑐 2
2
𝜎𝑐 + 𝜎𝑢
𝜎𝑐
⋯
A fenti mátrix a következő alakban is megadható:
𝛀 = 𝜎𝑢2 𝑰𝑻 + 𝜎𝑐2 𝒋𝑻 𝒋′𝑻
ahol 𝑰𝑻 (𝑰𝑻 : 𝑇 × 𝑇) az egységmátrix. Ha a variancia-kovariancia mátrix ilyen alakú,
akkor azt mondjuk, hogy véletlenhatás struktúrájú. Az idioszinkratikus hibára
vonatkozó feltevéseknek köszönhetően 𝛀 mindössze két paramétertől függ a vizsgált
időtartamtól - azaz 𝑇 nagyságától - függetlenül. Továbbá az összetett hibatagok
autokorrelációja nem függ a 𝑡 és 𝑠 közötti távolságtól:
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𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑣𝑖𝑡 𝑣𝑖𝑠 ) =

𝜎𝑐2
≥0
𝜎𝑐2 + 𝜎𝑢2

(∀ 𝑡 ≠ 𝑠)

Ez a korreláció egyébként az országspecifikus hatás és az összetett hiba varianciáinak
az arányát adja meg, amiből következtethetünk a nem megfigyelt hatás relatív
fontosságára.
A GLS becslés hatásosságát a következő kritérium biztosítja:
𝐸(𝒗𝒊 𝒗′𝒊 |𝒙𝒊 ) = 𝐸(𝒗𝒊 𝒗′𝒊 )

(5.3.4)

Tekintsük most a harmadik véletlenhatás feltételt:
RE.3: (i) 𝐸(𝒖𝒊 𝒖′𝒊 |𝒙𝒊 , 𝑐𝑖 ) = 𝜎𝑢2 𝑰𝑻
(ii) 𝐸(𝑐𝑖2 |𝒙𝒊 ) = 𝜎𝑐2
ÁLLÍTÁS: Az RE.3 teljesülése esetén 𝜴 véletlenhatás struktúrájú, és a GLS becslés
hatásos.
2
BIZONYÍTÁS: RE.3(i)-ből következik, hogy 𝐸(𝑢𝑖𝑡
|𝒙𝒊 , 𝑐𝑖 ) = 𝜎𝑢2 (𝑡 = 1, … , 𝑇), amiből (5.3.2)

adódik. Szintén RE.3(i)-ből következik, hogy 𝐸(𝑢𝑖𝑡 𝑢𝑖𝑠 |𝒙𝒊 , 𝑐𝑖 ) = 0 minden 𝑡 ≠ 𝑠 esetén,
így (5.3.3) könnyen látható. RE.3(ii)-t másképp felírva a 𝑉𝑎𝑟(𝑐𝑖 |𝒙𝒊 ) = 𝑉𝑎𝑟(𝑐𝑖 )
egyenletet kapjuk, ami a homoszkedaszticitási feltevés a nem megfigyelt hatás
változójára. RE.3 teljesülése esetén tehát (5.3.4) is teljesül. Ezzel beláttuk az állítást,
ugyanis (5.3.2) és (5.3.3) fennállásakor a variancia-kovariancia mátrix a korábban
bemutatott formában áll elő, (5.3.4) mellett pedig a GLS becslés hatásos. ∎
A GLS eljárás gyakorlati megvalósításához ismernünk kell a variancia-kovariancia
mátrixot. Abban az esetben tehát, ha a paraméterbecslés végrehajtásához nincs
szükség az ismeretlen kovarianciák becslésére, a GLS módszert alkalmazzuk. A
valóságban ez persze nem szokott így lenni. Akkor nyúlunk a megvalósítható GLS
módszerhez, ha az 𝛀 mátrixban közelített értékek szerepelnek.
Tegyük fel, hogy konzisztens becsléseink vannak 𝜎𝑢2 -re és 𝜎𝑐2 -re: 𝜎̂𝑢2 és 𝜎̂𝑐2 . Ekkor a
kovariancia mátrix következő formáját használhatjuk:
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̂ = 𝜎̂𝑢2 𝑰𝑻 + 𝜎̂𝑐2 𝒋𝑻 𝒋′𝑻
𝛀
̂ (𝛀
̂ : 𝑇 × 𝑇) mátrixról feltesszük, hogy pozitív definit. A panel adatok
ahol az 𝛀
elemzésének kontextusában azt mondhatjuk, hogy az FGLS módszer, amely a becsült
variancia-kovariancia mátrixot használja, a véletlenhatás becslés:
−1

𝑛

̂ 𝑅𝐸 = (∑ 𝑿′𝒊 𝛀
̂ −1 𝑿𝒊 )
𝜷

𝑛

̂ −1 𝒚𝒊 )
(∑ 𝑿′𝒊 𝛀

𝑖=1

𝑖=1

RE.1 és RE.2 feltételek teljesülése esetén a fenti becslés konzisztens közelítése a 𝜷
paraméternek. Ha RE.3 is fennáll, akkor a becslés hatásos azon módszerek között,
amelyek konzisztensek 𝐸(𝒗𝒊 |𝒙𝒊 ) = 0 esetén.
̂ 𝑅𝐸 egy megvalósítható GLS becslés, már csak 𝜎̂𝑢2 és 𝜎̂𝑐2 paraméterekre kell
Mivel 𝜷
konzisztens becslést adnunk ahhoz, hogy a véletlenhatás módszer hatásos legyen.
Keressük először az összetett hibatag varianciájának közelítését:
𝜎̂𝑣2 = 𝜎̂𝑢2 + 𝜎̂𝑐2
RE.3(i) mellett minden 𝑖-re igaz a következő egyenlőség:

𝜎̂𝑣2 =

∑𝑇𝑡=1 𝐸(𝑣𝑖𝑡2 )
𝑇

Így 𝑣𝑖𝑡2 -et átlagolva 𝑖 és 𝑡 szerint konzisztens becslést kapunk 𝜎𝑣2 -re az RE.1 – RE.3
̂ az egyesített adatokon futtatott egyszerű
feltevések teljesülése esetén. Legyen 𝜷
legkisebb négyzetes becslés paraméterbecslése, 𝑣̂̂𝑖𝑡 pedig jelölje a modellhez tartozó
maradéktagokat. Ekkor 𝜎𝑣2 egy szokásos konzisztens becslése az egyesített adatokra
alkalmazott OLS regresszióból:
𝑛

𝜎̂𝑣2

𝑇

1
=
∑ ∑ 𝑣̂̂𝑖𝑡2
𝑛𝑇 − 𝑘
𝑖=1 𝑡=1

Ahhoz, hogy konzisztens becslést adjuk 𝜎𝑐2 -re, felhasználjuk, hogy 𝜎𝑐2 = 𝐸(𝑣𝑖𝑡 𝑣𝑖𝑠 )
minden 𝑡 ≠ 𝑠 esetén. Így minden 𝑖-re kiszámíthatjuk a következő összefüggést:
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𝑇−1

𝑇

𝑇−1

𝑇

𝑇−1

𝑇

𝑇−1

𝜎𝑐2

𝐸 (∑ ∑ 𝑣𝑖𝑡 𝑣𝑖𝑠 ) = ∑ ∑ 𝐸(𝑣𝑖𝑡 𝑣𝑖𝑠 ) = ∑ ∑
𝑡=1 𝑠=𝑡+1

𝑡=1 𝑠=𝑡+1

=

𝑡=1 𝑠=𝑡+1

= 𝜎𝑐2 [(𝑇 − 1) + (𝑇 − 2) + ⋯ + 2 + 1] = 𝜎𝑐2

𝜎𝑐2

∑(𝑇 − 𝑡) =
𝑡=1

𝑇(𝑇 − 1)
2

Ahogyan eddig, most is konzisztens becslést kapunk, ha a várható értéket az 𝑖 szerinti
átlaggal közelítjük, és a 𝑣𝑖𝑡 tagokat a pooled OLS maradéktagokkal helyettesítjük,
amennyiben az RE.1 – RE.3 feltételek helytállóak:
𝑛 𝑇−1

𝜎̂𝑐2

𝑇

2−𝑘
=
∑ ∑ ∑ 𝑣̂̂𝑖𝑡 𝑣̂̂𝑖𝑠
𝑛𝑇(𝑇 − 1)
𝑖=1 𝑡=1 𝑠=𝑡+1

Ezekből az eredményekből az 𝜎̂𝑢2 = 𝜎̂𝑣2 − 𝜎̂𝑐2 képletből egyszerűen kiszámítható 𝜎̂𝑢2 .
Az eddig tárgyalt becslési módszer módosítására, illetve az eredmények vizsgálatánál
egyéb megfontolásokra van szükség olyan esetekben, amikor a modell bizonyos
feltevései sérülnek. Ezek bemutatására a szakdolgozatban nem térek ki. Annyit
azonban a gyakorlati alkalmazás miatt szeretnék megjegyezni, hogy azok a statisztikai
programok, amelyekben a véletlenhatás modell beépített függvényként szerepel,
legtöbbször képesek kezelni ezeket a problémákat. A RE.3 feltétel sérülése esetén
például robosztus standard hibákkal számolnak, a hibatagokra vonatkozó feltevések
nem teljesülésekor 𝛀 általános alakját használják.

5.4. Fixhatás modell
Tekintsük a következő lineáris nemmegfigyelt-hatás modellt T időszakra:
𝑦𝑖𝑡 = 𝒙𝒊𝒕 𝜷 + 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

(5.4.1)

A fixhatás modell (angolul: Fixed Effects Method, FE) olyan elemzések elkészítésére
szolgál, amelyek esetében feltesszük, hogy a nem megfigyelt változó (𝑐𝑖 ) tetszőleges
mértékben korrelál az 𝒙𝒊𝒕 magyarázó változókkal. Az algoritmus alapvetően úgy
határozza meg a megfigyelt magyarázó változók parciális hatásait, hogy a nem
megfigyelt hatás kiküszöbölésre kerül a modellből.
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A 𝑇 egyenlet az 𝑖-edik megfigyelési egység esetében az alábbi formába írható:
𝒚𝒊 = 𝑿𝒊 𝜷 + 𝑐𝑖 𝒋𝑻 + 𝒖𝒊
ahol 𝒋𝑻 (𝒋𝑻 : 𝑇 × 1) egységvektor.
A szigorú exogenitás kritériuma a FE modell esetében megegyezik az RE.1(i)
feltevéssel: mind a megfigyelt magyarázó változók, mind a kihagyott hatás változója
minden időszakban korrelálatlan az egyes hibatagokkal. Formálisan megfogalmazva:
FE.1: 𝐸(𝑢𝑖𝑡 |𝒙𝒊 , 𝑐𝑖 ) = 0

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

A fixhatás modell lehetőséget biztosít arra, hogy konzisztensen tudjuk becsülni a
parciális hatásokat olyan esetben, amikor az időben állandó nem megfigyelt változó
korrelál a megfigyelt magyarázó változóval, így itt nem szerepel az RE.1(ii)-nek
megfelelő feltétel.
A modell egy igen általános felírásában jelölje 𝑑2𝑡 , … , 𝑑𝑇𝑡 a különböző időszakokhoz
tartozó kétértékű változókat: 𝑑𝑠𝑡 = 1, ha 𝑠 = 𝑡, egyébként pedig nulla. Legyen 𝒛𝒊 az
időben konstans, megfigyelt magyarázó változók vektora, 𝒘𝒊𝒕 pedig az időben változó
paraméterekhez tartozó vektor. Ekkor a következő modellt írhatjuk fel:
𝑦𝑖𝑡 = 𝜃1 + 𝜃2 𝑑2𝑡 + ⋯ + 𝜃𝑇 𝑑𝑇𝑡 + 𝒛𝒊 𝛾1 + 𝑑2𝑡 𝒛𝒊 𝛾2 + ⋯ + 𝑑𝑇𝑡 𝒛𝒊 𝛾𝑇 + 𝒘𝒊𝒕 𝜹 + 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡
𝐸(𝑢𝑖𝑡 |𝒛𝒊 , 𝒘𝒊𝟏 , 𝒘𝒊𝟐 , … , 𝒘𝒊𝑻 , 𝑐𝑖 ) = 0

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

A modellben most is 𝑐𝑖 jelöli a nem megfigyelt hatáshoz tartozó változót. További
feltételek nélkül azonban a 𝜃1 tengelymetszetet és az időben állandó változókhoz
tartozó együtthatókat tartalmazó vektort (𝛾1 ) nem lehet elkülöníteni 𝑐𝑖 -től.
Az FE módszer alapötletét az adja, hogy a keresett paraméterek becsléséhez úgy
alakítja át az egyenleteket, hogy a nem megfigyelt változó kiegyszerűsödjön a
modellből. Ezt az eljárást fixhatás transzformációnak, vagy elterjedt angol kifejezéssel
within transzformációnak nevezzük. A transzformált modell meghatározásához először
𝑡 szerint átlagoljuk a szokásos nemmegfigyelt hatás egyenletünket:

28

̅𝒊 𝜷 + 𝑐𝑖 + 𝑢̅𝑖
𝑦̅𝑖 = 𝒙
̅𝒊 = 𝑇 −1 ∑𝑇𝑡=1 𝒙𝒊𝒕 és 𝑢̅𝑖 = 𝑇 −1 ∑𝑇𝑡=1 𝑢𝑖𝑡 .
ahol 𝑦̅𝑖 = 𝑇 −1 ∑𝑇𝑡=1 𝑦𝑖𝑡 , 𝒙
Kivonva az átlagokra felírt egyenletet (5.4.1)-ből, a transzformált egyenletet kapjuk
minden 𝑡-re:
̅𝒊 )𝜷 + 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢̅𝑖
𝑦𝑖𝑡 − 𝑦̅𝑖 = (𝒙𝑖𝑡 − 𝒙
Vagy más alakban kifejezve:
(5.4.2)

𝑦̈ 𝑖𝑡 = 𝒙̈ 𝒊𝒕 𝜷 + 𝑢̈ 𝑖𝑡
̅𝒊
ahol 𝑦̈ 𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦̅𝑖 , 𝒙̈ 𝒊𝒕 = 𝒙𝑖𝑡 − 𝒙

és 𝑢̈ 𝑖𝑡 = 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢̅𝑖 . Mivel a fenti eljárás

következtében az időben állandó országspecifikus hatás eltűnt a modellből, arra
gondolhatunk, hogy az együtthatók becslését a pooled OLS módszerrel végezzük el.
Ennek használatához meg kell mutatnunk, hogy az egyesített legkisebb négyzetek
módszere konzisztens módon becsli az egyenlet paramétereit. A feltétel, ami
garantálja a POLS becslés konzisztenciáját, a következő:
𝐸(𝒙̈ ′𝒊𝒕 𝑢̈ 𝑖𝑡 ) = 𝟎

(𝑡 = 1, … , 𝑇)

ÁLLÍTÁS: FE.1 feltétel teljesülése esetén a pooled OLS módszer konzisztens becslést ad az
(5.5.2) egyenlet együtthatóira.
BIZONYÍTÁS: Az első fixhatás feltétel szerint 𝑢𝑖𝑡 és 𝒙𝒊𝒔 korrelálatlanok minden 𝑠, 𝑡 =
̅𝒊 -vel. Most hozzuk a fenti
1, … , 𝑇 esetén, tehát 𝑢𝑖𝑡 és 𝑢̅𝑖 nem korreláltak 𝒙𝒊𝒕 és 𝒙
egyenletet a következő alakra minden 𝑡-re:
̅𝒊 )′(𝑢𝑖𝑡 − 𝑢̅𝑖 )] = 0
𝐸[(𝒙𝒊𝒕 − 𝒙
Látható, hogy FE.1 fennállása esetén teljesül az egyesített legkisebb négyzetes becslés
konzisztenciáját biztosító feltevés. ∎
MEGJEGYZÉS: FE.1 teljesüléséből nem csak az imént bizonyított állítás következik, de
annál erősebb állítás is:
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𝐸(𝑢̈ 𝑖𝑡 |𝒙𝒊 ) = 𝐸(𝑢𝑖𝑡 |𝒙𝒊 ) − 𝐸(𝑢̅𝑖𝑡 |𝒙𝒊 ) = 0
Ebből következik, hogy 𝐸(𝑢̈ 𝑖𝑡 |𝒙̈ 𝒊𝟏 , … , 𝒙̈ 𝒊𝑻 ) = 0, tekintve, hogy minden 𝒙̈ 𝒊𝒕 az
𝒙𝑖 = (𝒙𝑖1 , … , 𝒙𝑖𝑇 ) változók függvényeként állítható elő. Tehát 𝒙̈ 𝒊𝒕 kielégíti a szigorú
exogenitási kritériumot az (5.5.2) egyenletben, ami azt eredményezi, hogy a 𝜷
paraméterbecslése torzítatlan lesz, ha FE.1 feltétel igaz.
̂ 𝐹𝐸 - az (5.4.2) egyenlet pooled OLS
A fentiek értelmében a fixhatás becslés - jelölje 𝜷
becslése. Ennek meghatározásához írjuk fel a modellt minden 𝑡 = 1, … , 𝑇-re:
𝒚̈ 𝒊 = 𝑿̈𝒊 𝜷 + 𝒖̈ 𝒊
ahol 𝒚̈ 𝒊 : 𝑇 × 1, 𝑿̈𝒊 : 𝑇 × 𝑘 és 𝒖̈ 𝒊 : 𝑇 × 1 méretű mátrixok.
Ahogyan a véletlenhatás modell esetében, itt is további feltevésekre van szükségünk
ahhoz, hogy a fixhatás modell aszimptotikus tulajdonságai megfelelőek legyenek. Az
általános rang-feltétel az időfüggő magyarázó változók mátrixára:
FE.2: 𝑟𝑎𝑛𝑔[𝐸(𝑿̈′𝒊 𝑿̈𝒊 )] = 𝑘

(Véges minta esetén: 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿̈′𝒊 𝑿̈𝒊 ) = 𝑘)

Szeretném megjegyezni, hogy ebből a feltevésből formálisan is következik, hogy nem
szerepelhet időben állandó magyarázó változó az (5.4.1) egyenletben. Ellenkező
esetben 𝑿̈𝒊 tartalmazna egy azonosan nulla oszlopot, így a feltétel nem teljesül.
A fixhatás becslés az alábbi formulával állítható elő:
𝑛

−1

̂ 𝐹𝐸 = (∑ 𝑿̈′𝒊 𝑿̈𝒊 )
𝜷
𝑖=1

𝑛

𝑛

𝑇

(∑ 𝑿̈′𝒊 𝒚̈ 𝒊 ) = (∑ ∑ 𝒙̈ ′𝒊𝒕 𝒙̈ 𝒊𝒕 )
𝑖=1

𝑖=1 𝑡=1

−1

𝑛

𝑇

(∑ ∑ 𝒙̈ ′𝒊𝒕 𝑦̈ 𝑖𝑡 )
𝑖=1 𝑡=1

FE.1 és FE.2 véges mintára vonatkozó változatának teljesülése esetén a fenti becslés
torzítatlan.
Ahhoz, hogy a FE becslés hatásos legyen, még egy további feltételt kell tennünk, ami
megegyezik a véletlenhatás modell harmadik feltevésének első részével:
FE.3: 𝐸(𝒖𝒊 𝒖′𝒊 |𝒙𝒊 , 𝑐𝑖 ) = 𝜎𝑢2 𝑰𝑻
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ÁLLÍTÁS: Az FE.3 feltétel teljesülése esetén a fixhatás becslés hatásos az FE.1-en alapuló
becslések között.
A fenti állítás bizonyításához bontsuk két részre a FE.3 feltevést:
1. 𝐸(𝒖𝒊 𝒖′𝒊 |𝒙𝒊 , 𝑐𝑖 ) = 𝐸(𝒖𝒊 𝒖′𝒊 ) és
2. 𝐸(𝒖𝒊 𝒖′𝒊 ) = 𝜎𝑢2 𝑰𝑻
FE.3 tehát egyrészt azt követeli meg, hogy az idioszinkratikus hiba varianciája legyen
időben állandó, másrészt, hogy a hibatagok legyenek autokorrelálatlanok. Ezek a
feltételek tehát megegyeznek a véletlenhatás modellnél tárgyalt (5.3.2) és (5.3.3)
feltevésekkel.
A transzformált (5.4.2) modellben a hibatagok varianciája a következőképpen adódik:
2
)
𝐸(𝑢̈ 𝑖𝑡

= 𝐸[(𝑢𝑖𝑡 − 𝑢̅𝑖

)2 ]

=

2
)
𝐸(𝑢𝑖𝑡

+

𝐸(𝑢̅𝑖2 )

− 2𝐸(𝑢𝑖𝑡 𝑢̅𝑖 ) =

𝜎𝑢2

𝜎𝑢2
𝜎𝑢2
+
−2
=
𝑇
𝑇

1
= 𝜎𝑢2 (1 − )
𝑇
Ezzel igazoltuk a hibatagok homoszkedaszticitását.
Az 𝑢̈ 𝑖𝑡 tagok kovarianciája 𝑡 ≠ 𝑠 esetén az alábbi számítással kapható meg:
𝐸(𝑢̈ 𝑖𝑡 𝑢̈ 𝑖𝑠 ) = 𝐸[(𝑢𝑖𝑡 − 𝑢̅𝑖 )(𝑢𝑖𝑠 − 𝑢̅𝑖 )] = 𝐸(𝑢𝑖𝑡 𝑢𝑖𝑠 ) − 𝐸(𝑢𝑖𝑡 𝑢̅𝑖 ) − 𝐸(𝑢𝑖𝑠 𝑢̅𝑖 ) + 𝐸(𝑢̅𝑖2 ) =
= 0−

𝜎𝑢2 𝜎𝑢2 𝜎𝑢2 −𝜎𝑢2
−
+
=
<0
𝑇
𝑇
𝑇
𝑇

A fenti kifejezésekből a transzformált modell hibatagjainak autokorrelációja
−1

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑢̈ 𝑖𝑡 𝑢̈ 𝑖𝑠 ) = 𝑇−1, ami 𝑇 nagy értékeire nullához közelít. Wooldridge szerint ez nem
̂ 𝐹𝐸
fog sok problémát okozni a modellben, ugyanis 𝜎𝑢2 -re konzisztens becslés adható a 𝜷
aszimptotikus varianciájának felhasználásával. ∎

5.4.1. Fixhatás modell kétértékű változók bevezetésével
A szerző által tradicionálisnak nevezett megközelítés szerint a nem megfigyelt
változóra olyan paraméterként tekintünk, aminek a hatását szintén mérni szeretnénk,
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ugyanis a hozzá tartozó együttható értékét valamilyen okból kifolyólag fontosnak
tartjuk. Ezt megtehetjük úgy, hogy minden megfigyelési egységre szerepeltetünk a
modellben egy-egy kétértékű változót, és pooled OLS becsléssel közelítjük a keresett
együtthatókat az alábbi egyenlet szerint:
𝑦𝑖𝑡 = 𝑑1𝑖 + 𝑑2𝑖 + ⋯ + 𝑑𝑛𝑖 + 𝒙𝒊𝒕 + 𝑢𝑖𝑡
ahol a 𝑑1𝑖 kétértékű változóhoz tartozó együttható, 𝑐̂1, az első országhoz tartozó nem
megfigyelhető hatás.

5.5. Hausman-teszt
A módszertan korábbi fejezeteiben láthattuk, hogy a két modell közötti választás során
kulcsfontosságú, hogy a magyarázó változók korrelálnak-e a nem megfigyelt változóval.
Elengedhetetlen tehát, hogy legyen egy módszer, amely segít tesztelni az RE.1(ii)
feltétel teljesülését. Hausman [1978] tesztje azon alapul, hogy a véletlenhatás modellel
szemben a fixhatás becslés konzisztens 𝑐𝑖 és 𝒙𝒊𝒕 korreláltsága esetén. Ebben a részben
a Hausman-teszt statisztikai hátterét mutatom be.
A modellszelekcióhoz idézzük fel a nemmegfigyelt-hatás alapmodelljét:

𝑦𝑖𝑡 = 𝒙𝒊𝒕 𝜷 + 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡

(𝑡 = 1, … , 𝑇)
(𝑖 = 1, … , 𝑛)

(5.5.1)

Tudjuk, hogy ha az 𝐸(𝑐𝑖 |𝒙𝒊𝒕 ) = 0 feltétel nem teljesül, akkor a RE modell torzított és
inkonzisztens lesz, miközben a fixhatás modell tulajdonságai nem változnak. A
Hausman-teszt nullhipotézise szerint nincs korreláció a nevezett változók között. Ennek
eldöntéséhez legyen 𝑞̂ = 𝛽̂𝐹𝐸 − 𝛽̂𝑅𝐸 a két modell paraméterbecslésének különbsége. A
szerző szerint, ha korrelálatlanok a megfigyelt változók és a nem megfigyelt hatás,
akkor 𝑞̂ értékének nullához közelinek kell lennie.
LEMMA: Legyen 𝛽̂0 és 𝛽̂1 két különböző becslés, amelyek mindegyike konzisztens és
aszimptotikusan normális eloszlású. Tegyük fel továbbá, hogy 𝛽̂0 eléri az aszimptotikus
Cramer-Rao információs határt, tehát hatásos, így √𝑇( 𝛽̂0 − 𝛽) aszimptotikusan
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normális eloszlású 0 és 𝑽𝟎 paraméterekkel, ahol 𝑽𝟎 a Fisher-féle információs mátrix
inverze. Továbbá √𝑇( 𝛽̂1 − 𝛽) is aszimptotikusan normális eloszlást követ 0 várható
értékkel és 𝑽𝟏 kovariancia-mátrixszal. Jelölje 𝑞̂ = 𝛽̂1 − 𝛽̂0 a becslések különbségét.
Ekkor √𝑇( 𝛽̂1 − 𝛽) és √𝑇𝑞̂ kovarianciája nulla, formálisan: 𝐶𝑜𝑣(𝛽̂0 , 𝑞̂) = 𝟎.
KÖVETKEZMÉNY: 𝑽(𝑞̂) = 𝑽(𝛽̂1 ) − 𝑽(𝛽̂0 ) ≥ 0, azaz az eltérés variancia-kovariancia
mátrixa pozitív definit.
A fentiek ismeretében megkonstruált teszt statisztika segítségével egy általános
specifikáció-tesztet (angolul: misspecification test) készíthetünk:
̂ (𝑞̂)−1𝑞̂
𝑚 = 𝑇𝑞̂ ′ 𝑽
̂ (𝑞̂) a 𝑽(𝑞̂) egy konzisztens becslése a nullhipotézis teljesülése esetén. Az
ahol 𝑽
1

egyszerűbb számítás érdekében legyen 𝑴(𝑞̂) = 𝑇 𝑽(𝑞̂), aminek következtében a
próba az alábbi alakban áll elő:
̂ (𝑞̂)−1 𝑞̂
𝑚 = 𝑞̂ ′ 𝑴
Hausman megmutatja, hogy a fenti kifejezés aszimptotikusan 𝑘 szabadságfokú
centrális khi-négyzet eloszlást követ a nullhipotézis teljesülése esetén, miközben az
alternatív hipotézis esetén az eloszlása nem-centrális khi-négyzet eloszlás.
A fenti lemma bizonyítása, valamint az eloszlásokra vonatkozó állítások levezetése
túlmutat a szakdolgozatom témáján, így ezeket nem közlöm. Természetesen Hausman
[1978] cikkében mindhárom bizonyítás megtalálható.
Ha a lemmát az összehasonlítandó modellekre alkalmazzuk, a specifikációs tesztben
̂ (𝑞̂) mátrix az alábbi formába írható:
szereplő 𝑴
̂ −𝟏 𝑿)
̂ (𝑞̂) = (𝑿′𝑸𝒆 𝑿)−1 − (𝑿′𝛀
𝑴
𝟏

−1

ahol 𝑸𝒆 = 𝑰 ⊗ (𝑰 − 𝑷𝒆 ) a 𝑷𝒆 = 𝑻 𝑱𝑻 egyenlőség mellett, ahol 𝑱𝑻 olyan 𝑇 × 𝑇 méretű
mátrix, amely minden eleme 1.
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6. A felhasznált adatok
Az elemzéshez használt adattáblát az OECD iLibrary1 és az Eurostat2 adatbázisok
felhasználásával állítottam össze. A következő részben a final elnevezésű adattábla
változóit mutatom be. Az adatbázis 2004 és 2013 között tartalmaz megfigyeléseket 31
európai országról3. A függő változók a születéskor várható, illetve az egészségesen
várható élettartam, a többi adatsor magyarázó változóként szerepel a modellben. A
vizsgált tényezők leírása után az elkészített panel struktúrájú tábla felépítését
illusztrálom. Ebben a részben fogalmazom meg a hipotéziseimet is arra vonatkozóan,
hogy az egyes változóktól milyen hatásra számítok, valamint hogy melyik
nemmegfigyelt-változó modell bizonyul alkalmazhatónak az elemzéshez.


HLYf és HLYm [év]
Egészségesen várható élettartam nők, illetve férfiak esetében születéskor.



LEf és LEm [év]
Születéskor várható élettartam nők, illetve férfiak esetében.



LTC [%]
Hosszú távú egészségügyi ellátásra fordított kiadások a GDP százalékában.



LTCdis [%]
Hosszú távú egészségügyi ellátásra fordított kiadások százalékos aránya a teljes
egészségügyi ráfordításokhoz viszonyítva.



HCEx [%]
Az egészségügyi ellátórendszerre fordított kiadások a GDP százalékában.



Prev [%]
Prevencióra fordított kiadások a GDP százalékában.

1

URL-cím: http://www.oecd-ilibrary.org/statistics

2

URL-cím: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

3

Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia,
Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal,
Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom, Iceland, Norway, Switzerland

34



KF [%]
Egészségügyi kutatás-fejlesztésre fordított összeg a GDP százalékában.



Hpers [fő]
Ezer lakosra jutó orvosok száma.



GDP [Euro]
Egy főre jutó bruttó hazai termék folyó áron.



GVA [%]
Nemzeti bruttó hozzáadott érték folyó áron a GDP százalékában. Ezzel bizonyos
szinten kontrollálni lehet arra, hogy az adott ország milyen típusú
tevékenységet végez: egy erős szolgáltatási szektorral rendelkező ország
esetében a mutató értéke magas, egy főként termeléssel foglalkozó ország
esetében alacsonyabb.



PSI65 [%]
Társadalomszerkezeti mutató: a 65 éves vagy annál idősebb lakosság
részaránya a társadalomban.



PSIMed [év]
Társadalomszerkezeti mutató: a populáció medián életkora.



EDUC [%]
A felsőfokú képesítéssel rendelkezők részaránya a populációban a 25 éves vagy
annál idősebb lakosok között.



WL [év]
A munkában eltöltött évek száma.



SO, NO és Am [tonna]
Összesített szennyezőanyag kibocsátás az ország területén: kén oxidok,
nitrogén oxidok és ammónia.
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GINI
Gini-együttható értéke. A Gini-index a társadalmon belüli jövedelmi
egyenlőtlenségeket méri nullától százig terjedő skálán, ahol nulla tartozik a
teljes egyenlőséghez.



INC [Euro]
Egy főre jutó átlagos nettó jövedelem.

Kontrollváltozók, amelyek az egyénekhez tartozó faktorokat tartalmazzák:


ALC [liter/fő]
Alkoholfogyasztás egyénenként a 15 évesnél idősebb lakosság körében.



TOB [gramm]
Egy főre jutó dohányfogyasztás a 15 évesnél idősebb lakosság körében.



BMIt [%]
Túlsúlyos vagy elhízott lakosság aránya a teljes populációban.

A metodológiát bemutató fejezet alapján a panel adatbázis a következőképpen épül
fel: a második oszlop tartalmazza a megfigyelt országokat abc-sorrendben, az első
oszlop pedig a hozzájuk tartozó éveket növekvő sorrendben. Az adott országokról
különböző időpontokban megfigyelt adatok a táblázat további oszlopaiban
helyezkednek el. Az alábbi ábra illusztrálja az adattábla elrendezését.
A panel adatbázis felépítése (1. táblázat)
Year

Country HLYf

LTC LTCdis

HCEx Prev

GDP

2011

Austria 60,1 1,53

14,59

11,13

0,19

35 700

2012

Austria 62,5 1,49

14,54

10,87

0,18

36 400

2013

Austria 60,2 1,51

14,48

11,10

0,18

37 000

2011

Belgium 63,6 2,34

22,12

10,56

0,11

33 600

2012

Belgium 65,0 2,35

22,16

10,61

0,11

34 000

2013

Belgium 63,7 2,44

22,36

10,89

0,12

34 500

2011

Bulgaria 65,9 0,01

0,07

7,58

0,32

5 200

2012

Bulgaria 65,7 0,01

0,09

7,72

0,29

5 500
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6.1. Előzetes várakozások
Az egyén szempontjából nyilvánvalóan fontos, hogy ne csak hosszú, de egészséges
életre számíthasson. Úgy gondolom, hogy a fenti változók között szerepelnek olyan
tényezők, amelyek különböző mértékű hatást gyakorolnak a születéskor, illetve az
egészségesen várható élettartamokra. Azért tartom fontosnak külön kezelni ezeket a
mutatókat nő és férfiak esetében, mert elképzelhető, hogy nemek szerint is eltér a
magyarázó változók hatása. A modellválasztás tekintetében arra számítok, hogy a
véletlenhatás modell nem lesz konzisztens, ugyanis intuícióra hagyatkozva úgy
gondolom, hogy a nem megfigyelt országspecifikus jellemzők korrelálnak a fentebb
bemutatott változókkal. Várakozásaim szerint, az egyes országok gazdasági
berendezkedése valamilyen szinten összefügg a külsőleg adott körülményekkel, így a
nem megfigyelt hatás nem lehet független a regresszoroktól.
Úgy gondolom, hogy a hosszú távú egészségügyi ellátásra fordított kiadásokat leíró
változók nagyobb pozitív hatással lesznek a születéskor várható élettartamra, mint az
egészségesen várhatóra, ugyanis hosszú távú egészségügyi ellátásra leginkább akkor
van szükség, amikor az egyén már nem egészséges. Ezzel szemben a megelőzésre
fordított kiadások, valamint a K+F tevékenység ráfordításának emelése mind a
születéskor, mind az egészségesen várható élettartamot növeli.
A bruttó hazai termék, illetve a bruttó hozzáadott érték hatását nem tudom előre
megbecsülni, ugyanis a szakirodalomban ellentétes eredmények találhatók arra
vonatkozóan, hogy a fejlett országok között hogyan hat a GDP növekedése az
élettartamokra. Vannak olyan kutatások is, amelyek azt találták, hogy bizonyos
fejlettségi szint felett már egyáltalán nem függenek össze ezek a változók.
Az egészségügyi ellátásra fordított kiadások arányát mérő mutatótól azt várhatnánk,
hogy erősen, és persze pozitív irányba befolyásolja a függő változókat, ezt azonban
nem állítanám teljes bizonyossággal. Mivel a makrogazdasági paraméterek erősen
összefüggenek, egyáltalán nem biztos, hogy az adott terület ráfordításainak
emelésével tudjuk elérni a kívánt célt. Az egészségügyi ellátórendszert csak egy
komplex rendszer részeként lehet vizsgálni ahhoz, hogy megfelelő következtetéseket
37

tudjunk levonni, és tekintve, hogy a költségvetés véges, az egyik terület kiadásainak
növelése csak egy másik terület ráfordításainak csökkentésével érhető el. Elképzelhető,
hogy a társadalmi egyenlőtlenségek redukálása, vagy akár az iskolázottság szintének
emelése - pontosabban olyan ösztönzők felállítása, amelyek ezen kimenetek elérését
segítik - jobban emeli a születéskor várható élettartamokat, mintha ugyanazzal az
összeggel célzottan az egészségügyet támogatnánk. Emiatt szerepeltetek olyan
változókat is a modellben, mint az EDUC vagy a GINI.
A két társadalomszerkezeti mutató adott a populáció számára. Úgy gondolom, hogy
ezek erős hatással lehetnek a vizsgált élettartamokra, ugyanis az idősebb korosztály
létszámának emelkedésével együtt jár az egészségesen várható élettartam csökkenése.
A különböző szennyezőanyagok kibocsátásának növekedése nyilvánvalóan negatívan
irányba mozdítja el a válaszváltozók értékeit, a hatás erősségét azonban szinte
lehetetlen intuitíve megbecsülni, mivel tudjuk, hogy ezek csak egy bizonyos
küszöbérték felett okoznak egészségkárosodást.
Az egyéni jövedelmek emelkedésétől azt várom, hogy pozitív hatással lesznek az
egészségesen várható élettartam mutatójára, ugyanis magasabb keresetek mellett a
társadalom tagjai többet tudna az egészségük megóvására, illetve visszaállítására
költeni. Itt az egyszerű vitaminok megvásárlásán keresztül, magán orvosi ellátások,
vagy

akár

társadalombiztosítási

támogatásban

nem

szereplő

beavatkozások

igénybevételére is gondolni lehet.
Mindhárom egyénekhez köthető faktor negatív kapcsolatban áll a magyarázandó
változókkal, és arra számítok, hogy mind a születéskor várható, mind pedig az
egészségesen várható élettartamok becslésénél komoly szerepet fognak kapni.
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7. Az adatok előkészítése
A korábbi fejezetben bemutatott adatbázis előfeldolgozása során különböző
problémák kezelésével foglalkoztam, amely nélkül a korábban megfogalmazott kérdés
vizsgálata komoly akadályokba ütközne. Ebben a részben bemutatom a felmerülő
hiányosságokat, valamint az adatok előkészítése során alkalmazott módszereket, és
azok megvalósítását az elemzéshez használt szoftver keretein belül.

7.1. Az attribútumok típusainak átalakítása
Tekintve, hogy az egyes változókhoz tartozó adatsorok más-más forrásokból
származnak, a teljes táblában eltérő formátumú oszlopok szerepelnek. Annak ellenére,
hogy minden oszlop folytonos számértékű adatokat tartalmaz, voltak olyanok,
amelyeket az R faktor típusú változóként kezelt. Ennek oka az volt, hogy a beolvasott
adattáblában a nagyobb számok hármas tagolása szóközzel volt megoldva. Mivel
numerikus változókra van szükségem az elemzéshez, az R program as.numeric
függvényének segítségével alakítottam át a típust:
> final$GDP <- as.numeric(gsub(" ", "", final$GDP))
A fenti sor a final adattábla GDP elnevezésű oszlop egy cellájában található
karakterláncban lévő összes szóközt eltávolítja, majd numerikus típusúvá alakítja az
adatot. Az érintett attribútumok a GDP, SO, NO, Am és INC oszlopok voltak,
amelyek mindegyikére végrehajtottam a bemutatott transzformációt.

7.2. Hiányzó adatok kezelése
A hiányzó adatok a gazdasági témájú kutatások során gyakran jelentenek nehézséget:
nem minden évről, illetve nem minden vizsgált országról állnak rendelkezésre adatok
még viszonylag rövid időtáv, vagy szűk területi minta esetén sem. A választott modell
első alkalmazásakor szembesültem azzal, hogy ha egy évben egy adott országról akár
csak egyetlen oszlopból is hiányoznak értékek, a regresszió futtatása közben a teljes
megfigyelés, azaz a tábla egész sora törlésre kerül. Ennek következtében az elszórtan
előforduló hiányzó értékek miatt a megfigyelések igen nagy része használhatatlanná
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válik, ami a modell magyarázóerejének romlása mellett jelentős adatvesztéssel is jár. A
megfigyelések törlésének elkerülése megfelelő alapot szolgáltat arra, hogy kitérjek az
Amelia II elnevezésű program alkalmazására, amely eljárás lehetővé teszi a hiányzó
adatok pótlását. A továbbiakban ezt a módszert alapvetően James Honaker, Gary King
és Matthew Blackwell [2014] tanulmánya alapján mutatom be, az ettől eltérő források
hivatkozását külön feltüntetem a fejezetben.
Az Amelia II alkalmazásával a felhasználónak lehetősége nyílik arra, hogy pótolja a
hiányzó értékeket, így a modellek mentesek lesznek a részlegesen rendelkezésre álló
adatokat tartalmazó megfigyelések törléséből származó torzítástól, illetve nagy
mennyiségű információ elvesztésétől.
Hogy egy példán keresztül szemléltessem az adatok pótlásának előnyét, a dolgozatban
vizsgált adatok kontextusában tegyük fel, hogy csak azokról az országokról vannak
teljes adatsoraink, amelyekben az egy főre jutó GDP értéke magas. Mivel az eszerint
konstruált modellben szereplő országok mindegyikében relatíve magas az egy főre jutó
bruttó hazai össztermék értéke, az adatok szórása kisebbnek mutatkozik, mint
amekkora a valóságban. A mintában az adathalmaz azon megfigyeléseit vizsgálva, ahol
a GDP és a várható élettartam párosítva megjelenik, alacsonyabb variabilitást
tapasztalunk, mint amekkora akkor lenne, ha az összes adatsor hiánytalan lenne. Most
tegyük fel, hogy egy harmadik változó alapján - ami korrelál a GDP-vel - kiegészítjük a
szelektív megfigyeléseket. Így olyan országok is megjelennek a modellben, amelyekben
relatíve alacsony a GDP, és nyilvánvalóvá válik, hogy a gazdagabb országokban
magasabb a várható élettartam, tehát a tárgyalt attribútum jó magyarázó változó a
várható élettartam vonatkozásában. A fenti példa megfontolásával könnyedén
belátható, hogy a sorok törlése nem véletlen mintához vezethet a lemorzsolódás
következtében. Ezt a „járulékos” szelekciót, és annak negatív hatásait hivatott
megszüntetni az adatbázis hiányzó értékeinek pótlása.
Természetesen nem állítom, hogy az adattábla becsült értékekkel való feltöltése
tökéletes megoldás lenne. Mivel azonban olyan módszereket használok, amelyek a
hiányos adattábla kezelésére nem alkalmasak, a fenti példa alapján úgy gondolom,
hogy a pótlás jobb megoldást jelent, mint a nem teljes sorok törlése.
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Az Amelia II többszörös pótlást (angolul: Multiple Imputation, MI) végez, amely egy
igen általános megközelítése a hiányzó értékek meghatározásának. A többszörös szó itt
annyit jelent, hogy a program a megadott paraméterrel (𝑚) megegyező számú
véletlen mintát vesz az adatbázisból, majd a hiányzó értékek becslése után 𝑚 darab
kiegészített táblát ad vissza. Az adatok elemzésének végeredményét a különböző
kipótolt adattáblákon végzett elemzések eredményeinek kombinálásával kapjuk meg.
Ez az eljárás amellett, hogy sokkal összetettebb az egyszerű kiegészítésnél, a hiba
valószínűségét nagymértékben redukálja.
Belátható, hogy a módszer nem csupán a megfigyelések törléséhez viszonyítva
rendelkezik kedvezőbb tulajdonságokkal, de az intuíción alapuló pótlási eljárásoknál például az adatsor átlagának behelyettesítése - is kisebb torzítást eredményez a
varianciák és kovarianciák tekintetében. A többszörös pótlás során minden egyes
hiányzó cellába 𝑚 darab érték számítódik, tehát az eljárás 𝑚 darab teljes adattáblát
hoz létre, amelyekben a megfigyelt értékek megegyeznek. Az hiányzó értékek
feltöltése után tetszőleges modell futtatható a kiegészített adattáblák mindegyikén,
majd a kimenetek kombinálásával jutunk el a kívánt végeredményhez.
A tanulmány szerzői szerint az eljárás jelentős előnye abban rejlik, hogy az egyszerű
használhatóságot párosítja a többszörös pótlás erejével. A Schafer-Olsen tanulmány
[1998] a többszörös pótlás két legnagyobb előnyeként emeli ki. Először is a módszer
kiemelkedően hatékony még az 𝑚 alacsony értékei esetén is: a legtöbb alkalmazáshoz
már öt iteráció elegendő a megfelelő eredmény eléréséhez. A becslés hatékonysága
közelítően az alábbi képlet szerint számítható:
(1 +

𝛾 −1
)
𝑚

ahol 𝑚 a pótlások száma, 𝛾 pedig a hiányzó adatok hányada. Az elérhető
hatékonyságot különböző 𝑚 és 𝛾 értékek esetén a következő táblázat mutatja.
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Az MI módszer hatékonysága százalékban (1. ábra)

Forrás: Schafer and Olsen [1998]

A módszer másik nagy előnye, hogy az MI becslés következtetései - például a standard
hibák, vagy a p-értékek - általánosan helyesek, ugyanis a hiányzó értékek miatti
bizonytalanságot beépíti a modellbe.

7.3. A módszer feltevései
Az Amelia II által alkalmazott adatpótlási eljárás (angolul: Imputation Model, IM)
feltételezi, hogy a teljes adatbázis, azaz mind a megfigyelt, mind pedig a hiányzó
adatok többváltozós normális eloszlásúak. Legyen 𝐷 egy (𝑛 × 𝑘) méretű adattábla,
melyben a megfigyelt adatokat a 𝐷𝑜𝑏𝑠 , a hiányzókat a 𝐷𝑚𝑖𝑠 tábla tartalmazza. Az első
feltevést tehát a következő formula adja:
𝐷~𝒩𝑘 (𝜇, Σ)
mely szerint 𝐷 többváltozós normális eloszlású 𝜇 várható érték vektorral és Σ
kovariancia mátrixszal. A többváltozós normális eloszlás a gyakorlatban sokszor csak
durva közelítése az adatok valódi eloszlásának, ennek ellenére bizonyítékok támasztják
alá, hogy a tárgyalt algoritmus ugyanolyan jól teljesít, mint a jóval bonyolultabb
modellek, még diszkrét értékkészletű típusváltozók, vagy vegyes adatok esetén is.
Schafer és Olsen 1998-ban publikált tanulmányukban kifejtik, hogy a gyakorlott
elemzők tisztában vannak a ténnyel, hogy a valódi adatok a legritkább esetben felelnek
meg előre definiált megszokott eloszlásoknak, mint például a többváltozós normális
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eloszlás. A tapasztalat azonban ismétlődően azt mutatta, hogy a MI módszer
meglehetősen „elnéző” abban az esetben, ha az adatpótlási eljárás kezdeti feltevései
csak megközelítőleg teljesülnek, tehát a hiányzó értékek helyettesítése a feltételek
sérülése esetén is megközelítőleg helyes. A szerzők a következő példákat hozzák:
kétértékű vagy kategória-változók esetében elfogadott eljárás, hogy az adatok pótlását
a normalitás teljesülését feltételezve végzik el, majd a folytonos kiegészített változókat
egyszerűen a hozzájuk legközelebbi kategóriához kerekítik. Emellett azokat a
változókat, amelyek eloszlása erősen ferde, közelítően normálissá transzformálva lehet
felhasználni a többszörös pótlási módszer alkalmazásakor, a folyamat elvégzése után
pedig visszaalakíthatjuk őket az eredeti formátumukra. Ezen bátorító eredmények
ellenére fontos kiemelni, hogy a pótlási eljárásnak kompatibilisnek kell lennie a később
használt elemzéssel, ami röviden megfogalmazva annyit jelent, hogy az IM-nél használt
adattábla legalább annyi változót tartalmazzon, mint az, amit majd a vizsgálathoz
használunk fel, ugyanis a hiányzó értékek számításához az adatbázisban fellelhető
minden információra szüksége van az algoritmusnak a hatékony, és főként
torzításmentes eredmény elérése érdekében.
A következő feltétel szükségessége az adatok pótlásának alapvető problémájából
adódik, miszerint csak az adatbázis 𝐷𝑜𝑏𝑠 részét ismerjük, nem a teljes 𝐷 adattáblát:
nyilvánvalóan minden kiegészítést készítő algoritmusnak követelményeket kell
megfogalmaznia arra vonatkozóan, hogy milyen módon vesztek el a nem megfigyelt
értékek. Az MI esetében a mechanizmus vizsgálatától eltekinthetünk, de a megfelelő
végeredmény elérése érdekében fel kell tennünk, hogy az adatok véletlenszerűen
hiányoznak (angolul: Missing at Random, MAR), ami azt jelenti, hogy a nem megfigyelt
értékek mintázata nem függ a nem megfigyelt értékektől. Legyen 𝑀 a hiány-mátrix,
amely azt mutatja meg, hogy egy cella hiányzik az adattáblában vagy sem, így elemei a
következő értékeket veszik fel:
1 ℎ𝑎 𝑑𝑖,𝑗 ∈ 𝐷𝑚𝑖𝑠
𝑚𝑖,𝑗 = {
0, ℎ𝑎 𝑑𝑖,𝑗 ∈ 𝐷𝑜𝑏𝑠
A fenti feltétel eszerint az alábbi formában adható meg:
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𝑝(𝑀|𝐷) = 𝑝(𝑀|𝐷𝑜𝑏𝑠 )
James Honaker és szerzőtársai korábban hivatkozott tanulmányukban megjegyzik,
hogy a MAR feltétel magában foglalhat olyan egyszerű eseteket, mint bizonyos értékek
teljesen véletlenszerű hiányzása (például érmefeldobás alapján törlünk cellákat), de
más jóval kifinomultabb hiány modelleket is jellemezhet. Schafer és Olsen [1998]
kijelentik, hogy a MAR hipotézis nem tesztelhető a meglévő adatokból, ehhez ugyanis a
hiányzó értékek bizonyos szintű ismerete is szükséges lenne. A kritérium a pótlási
eljárás során felhasznált 𝐷 adatbázishoz adott további változókkal igen valószínűvé
válik, így ha a kiegészítés után végzett analízishez képest egyéb attribútumok is
megjelennek, ennek a feltevésnek viszonylag könnyen eleget tehetnek az adataink. A
szerzők óvatosságra intenek azonban olyan adatok vizsgálatakor, amelyek esetében a
hiány oka kapcsolatba hozható az adatokkal, illetve az elemzés tárgyával.

7.4. Az Amelia II algoritmusa
A tárgyalt adatpótlási eljárás az EMB (Expectation-Maximization with Bootstrapping)
algoritmust használja fel, amely az általános EM algoritmus és a visszatevéses
mintavételezés kombinálásával született. Az EM eljárás célja, hogy az adatok
eloszlására vonatkozó 𝜃 paramétervektort becsülje. Ennek első lépése a hiányzó
adatok pótlása a feltételes várható érték használatával, második lépése pedig a
likelihood-függvény maximumhelyének meghatározása a kiegészített adattáblából.
Ezután a kapott közelítéssel a módszer újraszámítja a hiányzó adatokra vonatkozó
becsléseket, majd a fenti lépéseket ismétli. Az EMB algoritmusban a mintavételezés a
bootstrap módszer szerint történik. Az EMB algoritmus egzakt matematikai
ismertetése nem tárgya a dolgozatnak, de az érdeklődők olvashatnak róla az Amelia II
kitalálóinak két másik tanulmányában (Honaker and King, 2010 és Blackwell, Honaker
and King, 2015).
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7.5. A kiegészített adatok felhasználása az elemzéshez
Az 𝑚 darab kiegészítés felhasználásával kapott eredmények kombinálása eltérő
módszerekkel történhet. A legegyszerűbb technika alapján a választott mutatószámot például regressziós együttható - az egyes adattáblákon futtatott 𝑀 becslés
eredményéből számíthatjuk a szokásos szimuláció-alapú módszerek felhasználásával. A
szimuláció-alapú megközelítésekről hasznos összefoglalást nyújt Gary King, Michael
Tomz és Jason Wittenberg harvardi professzorok tanulmánya [2000], ezek bemutatása
azonban nem tartozik szorosan az vizsgálat tárgyához, így a dolgozatban terjedelmi
korlátok miatt nem térek ki rájuk. Az Amelia II eljárása szerint a keresett paraméter, 𝑞̅ ,
a többszörös adatpótlásból származó eredmény felhasználásával közvetlenül
számítódik az 𝑚 különböző tábla alapján készült becslések - 𝑞𝑗 (𝑗 = 1, … , 𝑚) átlagaként:
𝑚

1
𝑞̅ = ∑ 𝑞𝑗
𝑚
𝑗=1

A paraméter-becslés varianciája két részből tevődik össze: az egyes kiegészített
adattáblákban becsült varianciák átlagából plusz a különböző adattáblákból származó
pontbecslések mintájának varianciájából (megszorozva egy faktorral, ami a torzítást
javítja ki). Ezen tagok összegeként számíthatjuk ki a végeredményt az alább bemutatott
képlet segítségével. Legyen 𝑆𝐸 2 (𝑞𝑗 ) a 𝑗-edik pótolt adattáblához tartozó 𝑞𝑗 becsült
2

érték szórásnégyzete és 𝑆𝑞2 = ∑𝑚
̅) /(𝑚 − 1) az 𝑚 becslés mintabeli
𝑗=1(𝑞𝑗 − 𝑞
varianciája. A többszörös pótlás módszerének futtatása során kapott paraméterbecslés standard hibája az alábbi variancia négyzetgyöke:
𝑚

1
1
𝑆𝐸 2 (𝑞) = ∑ 𝑆𝐸 2 (𝑞𝑗 ) + (1 + ) 𝑆𝑞2
𝑚
𝑚
𝑗=1

A következő ábra az Amelia II sémáját mutatja az eddig tárgyalt lépések tükrében.
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A többszörös pótlás módszerének vázlata (2. ábra)

Forrás: Honaker, King and Blackwell [2014]

7.6. Amelia II a gyakorlatban
Az elemzéshez (és az adatpótláshoz) az összesített adatbázisból - amelyben például a
különböző modellekhez használt függő változók együttesen szerepelnek - négy táblát
készítettem. A regresszió során magyarázó változónak szánt oszlopok minden
segédtáblában megegyeznek, így ezek csak a majdani függő változóként funkcionáló
attribútumban térnek el egymástól. Az ily módon megkonstruált adattáblák a
következők:
1. tab1: Egészségesen várható élettartam nők esetében
2. tab2: Születéskor várható élettartam nők esetében
3. tab3: Egészségesen várható élettartam férfiak esetében
4. tab4: Születéskor várható élettartam férfiak esetében
Az algoritmus előzetes feltevései közül azt, hogy az adatok véletlenszerűen hiányoznak,
nem lehet tesztelni, de az adattábláim vizsgálatának eredményeképp arra jutottam,
hogy ez a plauzibilisnek tekinthető feltevés helytálló. Nem találtam olyan adatokat,
amelyek szisztematikusan hiányoznának, és a hiányzásuk hátterében valamilyen
azonosítható ok áll. Emellett megvizsgáltam a táblák hiányzó adat térképét (angolul:
missingness map), amely szemlélteti a hiányzó cellák elhelyezkedését egy
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adattáblában. A nők esetében a születéskor várható élettartamot magában foglaló
táblára kapott eredményt a következő ábra szemlélteti.
A hiányzó adatok térképe a tab2 adatbázis vonatkozásában (3. ábra)

Az ábra sorai az egyes megfigyeléseket mutatják, míg oszlopai az adattábla különböző
attribútumait. A jelmagyarázat szerint a sötétebb szín jelöli a megfigyelt, a világos
pedig a hiányzó adatokat. Látható, hogy az oszlopok a hiányzó értékek aránya szerint
csökkenő sorrendbe vannak rendezve, azaz a leginkább hiányos változótól haladunk a
teljes attribútumok felé. Úgy gondolom, hogy a „térképen” nem fedezhetők fel arra
utaló jelek, hogy az adatok szisztematikusan hiányoznának.
A többváltozós normalitás tesztelésétől két okból kifolyólag szintén eltekintek. Először
is Schafer és Olsen korábban hivatkozott tanulmányukban kifejtik, hogy a modell nem
túl érzékeny arra, ha az adatok többdimenziós normális eloszlására vonatkozó
kritérium sérül, ahogy az a hasonló témájú kutatásokban általában lenni szokott.
Másrészt, a többdimenziós normalitást a teljes adattáblára tettük fel (hiányzó és
megfigyelt értékekkel együtt). Nem találtam olyan módszert, amely hiányos adattábla
esetén tesztelni tudná az adatok eloszlását, amivel vissza is jutottunk az eredeti
problémához: a hiányzó értékeket pótolni kell ahhoz, hogy használni lehessen őket.
47

Az Amelia II módszert az alábbi parancsban látható paraméterekkel futtattam, amelyek
értelmezését mutatom be ebben a részben:
> a.out1 <- amelia(tab1, m=20, ts=”Year”, cs=”Country”,
polytime=3,

intercs=TRUE,

p2s=2,

paralell=”multicore”,

ncpus=4, empri=2, bounds=bds, max.resample=1000)
A fenti parancs a hiányos tab1 adattábla m=20 pótlását végzi el, és menti az
eredményeket az a.out1 elnevezésű objektumba. Az 𝑖-edik elkészített táblára ebből a
listából a.out1$imputations[[i]] néven lehet hivatkozni. Természetesen a
beállítások a többi segédtábla esetében azonosak voltak. A teljes programkód
megtalálható a függelékben.
Mivel egy kifejezetten nagy számítási igényű algoritmusról van szó, a futási idő
lerövidítéséhez meg lehet adni olyan beállításokat, amelyek biztosítják a számítógép
optimális erőforrás-kihasználását a futás szempontjából. A paralell=”multicore”
beállítással azt adtam meg, hogy párhuzamosan fussanak a számítások a processzor
különböző

magjaiban.

Ehhez

kapcsolódik

az

ncpus=4

beállítás,

amely

a

processzormagok számát mutatja meg a párhuzamos munkához.
A ts=”Year” és cs=”Country” paramétereket használja fel az algoritmus ahhoz,
hogy a becslés során figyelembe tudja venni a panel adatszerkezetben rejlő további
információkat. A beállítás első része jelzi, hogy a panel adatbázis idődimenzióját a
Year nevű oszlop adja, míg a keresztmetszeti dimenzió az országok szerinti
csoportosítással adódik.
A futás közben képernyőn megjelenített információ mennyiségét tudjuk szabályozni a
p2s értékének megadásával. Ennek értéke nulla, egy vagy kettő lehet, és minél
nagyobb számot választunk, annál több köztes eredmény kerül kiíratásra. Ha a
megadott értéket kettőre állítjuk, egyrészt láthatjuk, hogy hol tart az algoritmus, tehát
következtethetünk a hátralevő futási időre, másrészt információt kaphatunk arról,
hogy hogyan működik az Amelia II algoritmusa. A ’!’ például azt jelzi, ha az éppen
becsült kovariancia-mátrix nem invertálható, vagy ’*’ kerül azok mellé a lépések mellé,
amelyekben a likelihood függvény nem monoton növekvő. A mátrix invertálhatósága,
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illetve a likelihood függvény monotonitása feltétele annak, hogy az Amelia II-ben
használt algoritmus jól működjön. Mivel az algoritmus leírása nem képezi a dolgozat
részét, elég annyit megjegyezni, hogy ha sok van ezekből a szimbólumokból, az az IM
valamilyen problémájára utal, amit kezelni kell a megfelelő eredmények érdekében.
Ha az adatbázisban magas a hiányzó értékek aránya, erős korreláció van bizonyos
pótláshoz használt változók között, vagy viszonylag alacsony a megfigyelések száma a
változók számához képest, akkor a pótlás eredménye erősen függ a pótlási modell
megválasztásától. Ilyen helyzet állhat elő olyankor is, ha az idődimenzió
megragadásához használt polinomok keresztmetszeti dimenzióval vett interakcióját is
szerepeltetjük a modellben, ahogyan én teszem. A módszer kifejlesztői azt javasolják,
hogy szerepeltessünk egy viszonylag alacsony értékű (ajánlás szerint a megfigyelések
számának 0.5-1 százalékának megfelelő) empri paramétert a numerikus stabilitás
érdekében. Egyszerűen megfogalmazva ez olyan, mintha úgynevezett „mesterséges”
megfigyeléseket adnánk az adattáblához, amelyek átlaga és varianciája megegyezik a
létező adatokéval, de a kovarianciájuk nulla. Ezáltal csökken ugyan a változók közötti
kovariancia, ami torzítást okoz a becslésben, de a szerzők szerint ez nem múlja felül a
pótlás hatékonyságában bekövetkező előnyös változásokat. Ráadásul, ha maradunk az
alacsony értékek mellett, a torzítás szignifikáns. Az adatbázisom esetében az empri=2
érték a megfigyelések számának 0,64 százaléka.
Visszautalva a megelőző bekezdésben említett problémára, a ’!’-lel jelölt nem
invertálható variancia-kovariancia mátrix egyébként legtöbbször azt jelenti, hogy a
mátrix aktuális becslése szinguláris. A változók tekintetében ez annak a jele, hogy
egymással erősen korreláló változók lehetnek a modellben. Tehát a futás közbeni
információközlés emelésével megtudhatjuk, hogy szükség van-e az empri beállítás
szerepeltetésére.
Azért, hogy a panel adatstruktúrában rejlő többletinformációt is felhasználjuk az
adatok pótlása során, további beállításokat adhatunk meg az Amelia II-nek. A legtöbb
időben változó adat esetében a megfigyelt értékek ismeretével az időbeli trend
meghatározása komoly segítséget jelent a hiányzó értékek pótlásához. Az azonban
egyáltalán nem biztos, hogy ez a trend a különböző megfigyelési egységek esetében
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azonos lenne. Az eljárás képes arra, hogy azonosítja az időbeli trendet, és számol a
megfigyelések közötti eltérésekkel, illetve hasonlóságokkal. A polytime=k érték
megadásával az Amelia II módszer legfeljebb 𝑘-ad rendű (𝑘 ≤ 3) polinomokat illeszt az
időbeli trend meghatározásához. Ha úgy gondoljuk, hogy az egyes országok adatsorait
eltérő trend jellemzi, akkor megadhatjuk, hogy az idő dimenziót leíró polinomok
interakcióban legyenek a megfigyelési egységekkel, így a mintázatokat elkülöníthetjük
időben az egyes keresztmetszeti megfigyelések között. Ahhoz, hogy a program
országspecifikus trend alapján számítsa a hiányzó értékek becslését, az intercs
paraméter értékét kell ’TRUE’-ra állítani.
Az algoritmusnak megadhatunk logikai határokat is, amelyeket az egyes változók
becslésekor figyelembe fog venni. Az adatbázisom esetében viszonylag gyenge
korlátozásokat alkalmaztam: a százalékban kifejezett értékeket tartalmazó oszlopok
esetében nullára állítottam a becslés alsó határát, és százra a felsőt, ami egy
természetesen adódó kritérium. Az Amelia II a korlátozásokat úgy teljesíti, hogy ha
nem megfelelő értéket számítana egy cellába, akkor újra mintavételez, majd
ismételten elvégzi a becslést. Ezt a két lépést ismétli mindaddig, amíg nem tud
visszaadni a feltételeket kielégítő eredményt. Annak elkerülése végett, hogy esetleg
végtelen ciklusba fut a program, megadhatunk egy felső határt arra vonatkozóan, hogy
legfeljebb hányszor végezze el az újra mintavételezést. Ezt állíthatjuk be a
max.resample paraméter megadásával.
Az eredmények szemléltetésére a teljesség igénye nélkül bemutatok néhány
kiegészített adatsort.
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A test-tömeg index kiegészített adatsora Észtországra az egyik imputációból (4. ábra)

Észtországban a BMI változó felmérését csak kétévente végzik, így az adatsor minden
második évhez tartozó értékét becsülni kell. A fekete pontok jelentik a megfigyelt
értékeket az idősorban, míg a piros pontok a hiányzó adatok becslésének eredményét.
A piros vonalak a 95 százalékos konfidencia-intervallumot reprezentálják. Úgy
gondolom, hogy a becsült értékek viszonylag jól illeszkednek az idősorba.
A dohányfogyasztás kiegészített adatsora Dániára az egyik imputációból 5. ábra

A fenti ábrán látszik, hogy Dánia esetében a dohányzás mértékéről nem állnak
rendelkezésre adatok 2011-ből és 2012-ből. A becslés „jóságát” az ábra szemlélteti.
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A dohányfogyasztás kiegészített adatsora az Egyesült Királyságra (6. ábra)

Az utolsó ábra illusztrálja azt az esetet, amikor az idősor végéről származó
megfigyelések hiányoznak. Érdemes szemügyre venni, hogy itt a konfidenciaintervallum jóval szélesebb, mint amit az előző példán láthattunk. Ennek ellenére a
becsült pontok jól illeszkednek az idősorba.
A fenti ábrák értékeléséhez érdemes megjegyezni, hogy ezek ugyan csak egy-egy
ország adott változójának az idősorát tartalmazza, az Amelia II a többi változót,
valamint a keresztmetszeti dimenziót is figyelembe vette a pontok becslésekor. Így
ezek valószínűleg még jobban illeszkednek a panel adatbázis mintázatába, mint
amennyire azt a fenti képek át tudják adni.
Az Amelia II módszer bemutatása végén szeretnék kitérni még egy dologra, amire majd
a különböző pótolt táblákat felhasználó elemzések eredményének kombinálásakor lesz
szükség. A részeredmények összesítésénél a becsült együtthatók, valamint a standard
hibák kiszámítását az R statisztikai programban az Amelia II egy beépített függvénye, az
mi.meld(), automatikusan elvégzi a korábban tárgyalt képletek szerint. A kód ezen
része szintén megtekinthető a függelékben.
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8. A módszertan alkalmazása a gyakorlatban
Az elemzés során az R statisztikai programcsomag 3.2.0 verzióját használom. A teljes
programkódot a függelékben közlöm, de úgy gondolom, hogy egyes függvények
esetében nem árt némi magyarázatot fűznöm ahhoz, hogy miért, és hogyan
használtam őket. Ebben a fejezetben az elemzés menetét tárgyalom a programkód
leglényegesebb elemeinek áttekintésével, és megmutatom, hogy az Amelia II
segítségével kiegészített segédtáblákat milyen módon tudtam felhasználni a
regressziókban.
A

nemmegfigyelt-hatás modellekben

szerepeltetett

magyarázó

változókat

a

stepAIC() parancs segítségével válogattam ki. Ez a függvény az Akaike információs
kritériumot (Akaike Information Criterion, AIC) használja fel annak eldöntésére, hogy
mely változók szerepeljenek a modellben, és melyikeket kell törölni. A parancs
lépésenként ellenőrzi az AIC értékét - amely csökkenése egyre jobb regressziót
eredményez - és eldönti, hogy melyik változó kivételével, illetve visszatevésével lehet
redukálni az információs kritériumot mérő értéket. Ezt lefuttattam mind a négy modell
esetén (születéskor várható élettartam nők, illetve férfiak esetében, és egészségesen
várható élettartam nők, illetve férfiak esetében) mind a húsz kiegészített táblára, majd
az eredmények megvizsgálásával eldöntöttem, hogy a végső modellben mely
változókat fogom regresszorként szerepeltetni, és melyeket hagyom ki a további
elemzésből. Ezt a döntést a legtöbb tényezőnél egyszerű „többségi szavazással”
hoztam meg: ha a nyolcvan regresszióból legalább negyvenszer benne maradt az adott
változó a stepAIC() kimenetében, akkor beleteszem a végső modellbe, ellenkező
esetben kihagyom. Ettől a „szabálytól” csak olyankor tértem el, amikor valamelyik
függő változóra az adott magyarázó változó a kiegészített táblákon futtatott
regressziós modellek különösen nagy arányában bizonyult fontosnak, annak ellenére,
hogy a másik három modellben nem társult hozzá szignifikáns hatás.
Érdemes megjegyezni, hogy mivel a stepAIC() függvény a plm() modelleket nem
képes kezelni, a fixhatás modellel ekvivalens lineáris regressziót helyeztem el a
bemenetében. Ha minden egyes országra bevezetünk egy kétértékű változót, és ezeket
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szerepeltetjük a lineáris modellben, akkor a többi magyarázó változóra pontosan a
fixhatás becslés eredményei adódnak, ugyanis az országokra való kontrollálás az
országspecifikus hatás szerepeltetésének felel meg, ahogyan azt a módszertant
tárgyaló fejezetben olvashattuk.
A fenti módszerrel kiszűrt változókra minden modell esetében lefuttattam a fixhatás és
a véletlenhatás becsléseket, majd páronként összehasonlítottam őket a Hausman-teszt
segítségével. A húsz-húsz eredményt a különböző regressziók esetében leszámlálással
összesítettem. Ahogyan azt már korábban megmutattam, a Hausman-teszt
nullhipotézise szerint az RE becslés feltevései teljesülnek, tehát mind a fixhatás, mind a
véletlenhatás modellek konzisztensek. Ha a próba elutasítja a nullhipotézist, akkor a
véletlenhatás modell nem konzisztens, tehát nem használható az adatok elemzésére,
ha viszont nem tudja elutasítani, abból csak az következik, hogy a két becslés
egymáshoz nagyon közel álló értékekkel tér vissza, és nem lehet különbséget tenni
közöttük. Az utóbbi esetben tehát mindkét becslés használható, de az ajánlások
értelmében a véletlenhatás modellt érdemes választani az előnyösebb tulajdonságai
miatt.
A továbbiakban kigyűjtöttem a teszt alapján a jobbnak ítélt eljárásból adódó
eredményeket: az egyes változókhoz tartozó paraméterbecsléseket, és a standard
hibákat az Amelia II bemutatásánál említett mi.meld() paranccsal kombináltam. A
tesztstatisztikához, valamint az 𝐹-próbához tartozó 𝑝-értékeket, illetve az 𝑅 2 értékeket
a kapott húsz eredmény mediánjaként határoztam meg. Azért ezt a mutatót
választottam, mert ez az átlaggal szemben mentes a kiugró értékek okozta torzítástól,
és az eredmények vizsgálatakor arra jutottam, hogy az átlag nem feltétlenül jó
mérőszám ebben az esetben.
A programkód végén a kombinált mutatószámokat egy táblázatba rendeztem a
könnyebb használhatóság érdekében. Az ily módon kapott eredményeket a
későbbiekben részletesen bemutatom.
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9. Eredmények
A következő fejezetben mutatom be az elvégzett adatelemzés eredményeit, majd
összevetem őket a hipotézisekben megfogalmazott várakozásaimmal és levonom az
adódó következtetéseket a szakdolgozat kérdésére vonatkozóan.

9.1. A függő változók leíró statisztikái
Ebben a részben különböző diagramokon szemléltetem a négy vizsgált függő változó
alakulását. Szeretném megjegyezni, hogy ezek a grafikonok nem képesek egyszerre
megfogni az időbeli és a térbeli változást, így csak néhány érdekes megállapítás
megfogalmazására alkalmasak.
A következő két diagram az egészségesen várható élettartamok, valamint a születéskor
várható élettartamok országok közötti összehasonlítását mutatja a 2013-as mutatók
alapján. Mindkét esetben a nők élettartam adatai alapján rendeztem nagyság szerint
csökkenő sorrendbe az egyes országokban megfigyelt értékeket. Finnországról nem állt
rendelkezésre 2013-as adat az egészségesen várható élettartamokról, így azok helyén
az Amelia II-vel becsült értékek szerepelnek. Mindkét sávdiagramon megjelenítettem, s
kiemeltem a 31 vizsgált ország átlagos értékeit is, így könnyen látható, hogy mely
országok teljesítenek átlag alatt, illetve átlag felett a női várható élettartamok
tekintetében, és a hozzájuk tartozó férfi élettartamokat is meg lehet figyelni.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy míg a születéskor várható élettartamok
szerint a nők jóval tovább élnek minden országban, addig az egészségesen várható
élettartam tekintetében a férfiak sok helyen jobb eredményt értek el.
Vannak olyan országok, amelyek az egyik diagramon jóval átlag felett vannak, míg a
másikon átlag alatti értéket értek el. Jó példa erre Bulgária, ahol 2013-ban a vizsgált
országok közül a legalacsonyabb volt a születéskor várható élettartam a nők esetében,
ezzel szemben az egészségesen várható élettartamuk a negyedik helyen áll a
rangsorban. Szlovéniára ennek pont az ellenkezője igaz: magas születéskor várható
élettartam párosul viszonylag alacsony egészségesen várható élettartammal.
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Egészségesen várható élettartamok 2013-ban (7. ábra)

4

*

Becsült adat
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Születéskor várható élettartamok 2013-ban (8. ábra)
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Az országok közötti összehasonlítással ellentétben az alábbi két diagram a várható
élettartamok időbeni alakulását szemlélteti. Mivel ez a fajta elemzés az egyes
országokra csak külön-külön végezhető el, Magyarország idősorát vizsgálom. A
grafikonokon a magyar adatok mellett szerepeltetem az országok átlagát is a
különböző évekre, aminek segítségével mind a tendenciákat, mind Magyarország
helyzetét meg lehet figyelni.
Az egészségesen várható élettartamok alakulása Magyarországon 2004 és 2013 között (9. ábra)

5

A fenti ábrán láthatjuk, hogy Magyarországhoz minden évben a vizsgált európai
országok átlaga alatti érték tartozik az egészségesen várható élettartamok
tekintetében mind a nők, mind a férfiak esetében. Az időbeli tendencia azonban ennél
sokkal jobb eredményt mutat: míg az átlagos egészségesen várható élettartam alig
emelkedett a 31 ország átlagát mutató idősorban, Magyarországon szignifikáns
növekedés figyelhető meg. Vegyük észre azt is, hogy az országok átlaga és a magyar
adatok szerint egyaránt a női társadalom esetében magasabb a mutató értéke, de
hazánkban nagyobb a különbség a nők és a férfiak között, mint az átlagban.

*

Becsült adat

58

A születéskor várható élettartamok alakulása Magyarországon 2004 és 2013 között (10. ábra)

6

A grafikon az előző diagramhoz hasonló módon Magyarország és a vizsgált európai
országok átlagának idősorát mutatja a születéskor várható élettartam vonatkozásában
nők és férfiak esetében. Itt is igaz, hogy az országok átlaga mind a nők, mind a férfiak
esetében a magyar adatok felett halad, az azonban érdekes, hogy a növekedésnek
egyértelműen lineáris trendje van, és az „egyenesek” szinte párhuzamosan haladnak.
Ez azt jelenti, hogy a nők és férfiak, illetve Magyarország és a vizsgált európai országok
átlaga között sem változnak a különbségek. Az előző ábrával összevetve
megfigyelhetjük, hogy hazánkban nagyobb ütemben nő az egészségesen várható
élettartam, mint a születéskor várható, amit felfoghatunk az életminőség javulásaként.
Az itt bemutatott megfigyelések természetesen csak töredékét képezik annak az
információmennyiségnek, amelyet az adattáblából ki lehet nyerni. A következő részben
a már bemutatott lineáris regressziós módszerekkel próbálom meg azonosítani azokat
a tényezőket, amelyek befolyásolják a születéskor, illetve egészségesen várható
élettartamok alakulását.

*

Becsült érték
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9.2. Változók kiszűrése
A stepAIC() függvény eredményeképp a következő változók elhagyásra kerültek a
modellekből: GDP, INC, PSIMed, GINI, GVA, SO, HCEx, TOB. Ahogyan az a
hipotéziseknél olvasható, a magyarázó változók nagy részétől jelentős hatásra
számítottam, így igen meglepőnek tartom, hogy nem bizonyultak szignifikánsnak. A
legérdekesebb talán az, hogy az egészségügyi ellátórendszerre fordított kiadások
változója is a töröltek között van. Úgy gondolom, hogy ez azzal magyarázható, hogy a
fejlett országokban az ellátórendszer teljesítményét nagyban befolyásolják olyan
hatékonysági tényezők, amelyek nem javíthatók a ráfordítások emelésével.

9.3. Hausman-teszt
Amint azt korábban ismertettem, a Hausman-teszt a fix- és véletlenhatás modellek
közötti választást segíti elő. A nullhipotézise szerint a RE modell feltevései teljesülnek,
tehát mindkét becslés konzisztens, és egymáshoz nagyon közeli eredményt adnak. Az
alternatív hipotézis teljesülésekor a véletlenhatás modell nem használható.
A Hausman-teszt eredményei (2. táblázat)

HLYf

HLYm

LEf

LEm

P

0,00002

0,00514

0,18064

0,50504

Elutasítás

18

17

10

7

A táblázat első sora mutatja a különböző modellek esetében a húsz-húsz kiegészített
táblára vonatkozó eredmények mediánját, a második sor pedig azt, hogy a húsz
Hausman-tesztből hány esetben lehetett elutasítani a nullhipotézist. Jól látszik, hogy az
egészségesen várható élettartamok becsléséhez kizárólag a fixhatás modell
használható, a születéskor várható élettartamok esetében viszont nem tudtuk
elutasítani a nullhipotézist, azaz mindkét modell alkalmas lehet. Annak érdekében,
hogy az eredmények összehasonlíthatók legyenek, a további elemzéshez minden
táblára a FE módszert alkalmaztam.
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9.4. A fixhatás modell eredményei
A következő oldalon található táblázatban a négy különböző függő változóra futtatott
regressziók eredményeit összesítettem. A cellák első sora mutatja az adott változóhoz
tartozó együttható értékét, alatta zárójelben a hozzá tartozó standard hiba, és a
szignifikancia szint7 látható. Szürkével jelöltem azokat a sorokat, amelyekben ugyan
van szignifikáns együttható, de az értéke olyan alacsony, hogy nem tulajdoníthatunk
neki jelentős hatást.
Az utolsó előtti sorban található determinációs együttható azt mutatja meg, hogy a
magyarázó változók változékonysága hányadrészét képes megmagyarázni a függő
változó variabilitásának. Az R-négyzet értéke 0 és 1 között mozoghat, és a mérőszám
értékének emelkedésével nő a modell magyarázóereje. Ezeket az értékeket a fixhatás
modell dummy változókkal történő futtatásából mentettem ki. Ennek fényében
könnyen magyarázatot nyernek a kiemelkedően magas értékek. A szokásos fixhatás
modell R-négyzet értékei 0,35 körüliek voltak, tehát a magyarázóerő legnagyobb részét
még ennyi változó mellett is az országspecifikus hatás adja.
Az utolsó sorban található az F-próbához tartozó p-értékek mediánja. Az F-próba
nullhipotézise szerint minden együttható értéke azonosan nulla, tehát a modell
értelmetlen. A rendkívül alacsony p-értékek alapján egyértelműen elvethetjük a
nullhipotézist.
A táblázat mezőinek vizsgálatával számos érdekes megfigyelés tehető, amelyek közül
csak néhányat szeretnék kiemelni. Meglepőnek tartom, hogy a hosszú távú
egészségügyi ellátásra fordított kiadások, a várakozásaimmal ellentétben, csak az
egészségesen várható élettartam mutatójára vannak szignifikáns hatással, míg a testtömeg indexre épp ennek az ellenkezője áll fenn. Emellett azt is érdemes megfigyelni,
hogy egyes paraméterek, mint például a munkával töltött évek száma csak a férfiak
várható élettartamait befolyásolja. A kérdés komplexitása, amit már korábban
fejtegettem, a táblázatban is megjelenik: az iskolázottságnál minden regresszióban
viszonylag magas együtthatókhoz tartozik ***-os szignifikancia szint.
7

Szignifikancia szintek: 0 ’***’ 0,001 ’**’ 0,01 ’*’ 0,05 ’.’ 0,1 ’ ’ 1
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A fixhatás modell eredményei (3. táblázat)

HLYf

HLYm

LEf

LEm
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(0,3264)
**
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(0,1574)

-0,4409
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*
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*
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***
-8,9450
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*
0,0036
(0,0015)
*
-0,0894
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-2,7995
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**
0,4389
(0,1227)
***
-5,0136
(3,4182)

-0,1980
(0,0507)
***
0,0457
(0,0258)
*
-0,1452
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-0,3263
(0,0640)
***
0,0468
(0,0292)
*
-0,0736
(0,3572)

-0,0036
(0,0276)

0,0166
(0,0433)

1,3894
(0,8055)
*
-0,0002
(0,0003)

WL

0,3664
(0,0816)
***
0,3662
(0,2448)

NO

2,65142E-06
(2,06967E-06)

0,3085
(0,0706)
***
0,5772
(0,1982)
**
2,31926E-06
(1,66181E-06)

Am

3,77474E-05
(1,97737E-05)

3,05567E-05
(1,60859E-05)

0,3819
(0,0506)
***
0,0914
(0,0143)
***
0,0784
(0,0442)
.
6,0789E-07
(3,49534E-07)
.
-2,54396E-06
(3,443E-06)

1,9508
(0,9413)
*
-0,0006
(0,0003)
.
0,3418
(0,0589)
***
0,1366
(0,0178)
***
0,2007
(0,0537)
***
1,10546E-06
(4,44358E-07)
**
-5,80471E-06
(4,37923E-06)

*

.

R2

0,851

0,918

0,982

0,99

p-value

1,99474E-14

1,45544E-18

4,77546E-95

7,924E-99

ALC

BMIt

LTC

LTCdis

Prev

Hpers

PSI65

EDUC

0,0021
(0,0012)
.
0,1894
(0,2461)
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10. Összegzés
A dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy melyek azok a tényezők,
amelyek javítására érdemes nagy hangsúlyt fektetni az egyes országokban annak
érdekében, hogy a születéskor várható élettartam, illetve az életminőséget is jellemző
egészségesen várható élettartam növekedjen. Az elemzés eszközéül olyan lineáris
regressziós modelleket választottam, amelyek képesek kezelni az időben állandó, nem
megfigyelt tényezők indukálta problémákat. A bemutatott módszerek azért is
megfelelőek a probléma körüljárására, mivel a becsült együtthatóik a különböző
magyarázó változókhoz tartozó parciális hatásokként interpretálhatók. A nem
megfigyelt, vagy más néven országspecifikus hatás kiszűrésére a fix-, illetve
randomhatás modelleket alkalmaztam, amelyek panel struktúrájú adatok elemzését
teszik lehetővé. A panel adatbázis nagy előnye, hogy a keresztmetszeti és idő dimenzió
együttesen jelenik meg benne: eltérő országokról tartalmaz megfigyeléseket
különböző évekből. A két modell bevezetése, matematikai interpretációja, valamint a
kettő közötti választást támogató teszt bemutatása után tértem rá a gyakorlati
adatelemzésre.
Az elemzést 31 európai ország 2004 és 2013 közötti adatainak felhasználásával
végeztem el. A módszerek gyakorlati alkalmazása előtt szükségem volt az Amelia II
elnevezésű algoritmus használatára, amely többszörös pótlás segítségével egészíti ki az
adattábla hiányzó celláit. A függő változók leíró statisztikáinak vizsgálatával képet
kaptunk arról, hogy milyen különbségek tapasztalhatók az eltérő országok között,
illetve megmutattam, hogy hogyan alakultak a tárgyalt mutatók Magyarország
esetében a vizsgált időszakban. A várakozásaimmal megegyező módon, az
egészségesen várható élettartamok becslésekor a Hausman-teszt eredménye elvetette
a nullhipotézist, miszerint mind a fixhatás, mind a véletlenhatás modell konzisztens.
Ilyen esetben a RE becslés nem használható, tehát a végső eredményt - az
összehasonlíthatóság végett - minden válaszváltozó esetében a fixhatás modell szerint
számított együtthatók és standard hibák jelentik. Az egyes változók hatásaira
vonatkozó hipotéziseim csak kevés esetben nyertek bizonyosságot, és igen sok
meglepő eredmény is született a regresszió kimeneteként. Ezek közül ugyan csak
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néhányat emeltem ki, de úgy gondolom, hogy a figyelmes olvasó minden szükséges
információt megtalált a közölt táblázatban. A modell jóságát két mérőszámmal
értékeltem. El tudtuk vetni az F-próba nullhipotézisét, amely szerint az egyenletben
szereplő változók egyike sem alkalmas magyarázó változó.
A determinációs együtthatók a fixhatás modell úgynevezett tradicionális megközelítése
szerint becsült modellből származnak, amelyben az egyes országokhoz rendelt dummy
változóknak is magyarázóerőt tulajdonítunk. Így egyáltalán nem meglepőek a magas Rnégyzet értékek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a Wooldridge-féle
fixhatás modell definícióból származó egyenlethez mindössze 0,35 körüli R-négyzet
értékek tartoztak. Mivel a modell magyarázóerejének legnagyobb részét még ennyi
faktor vizsgálata mellett is az országspecifikus hatásnak nevezett nem megfigyelt
változó adta, nyilvánvaló, hogy a kérdés további elemzésére van szükség. Ez az
eredmény egyben a téma relevanciáját is igazolja.
Szeretném megemlíteni azokat a pontokat is, ahol indokolt lehet további vizsgálatot
végezni. Az első, és talán legfontosabb dolog, amelyre gondolnunk kell egy hasonló
témájú elemzés során, hogy a magyarázó és függő változók között kétirányú kapcsolat
áll fenn. Ezzel a témával a dolgozatomban nem tudtam foglalkozni, de biztos vagyok
benne hogy releváns kérdést jelent. Emellett vannak olyan módszerek, amelyekkel
késleltetett hatásokat is ki lehet mutatni. Úgy gondolom, hogy például a dohányzás
mértéke csak az évekkel későbbi egészségesen várható élettartamra van hatással, így
érdemes lenne a független változó késleltetettjeivel magyarázni a válaszváltozót. Mivel
csak 10 évre vonatkozóan voltak adataim, ilyen modellek építésére nem volt
lehetőségem. A panel adatok bemutatásánál megjegyeztem, hogy ez a struktúra
alkalmas hatásvizsgálatokra is. A szakdolgozatom vonatkozásában ezt a lehetőséget fel
lehet használni akár különböző gazdaságpolitikai programok értékelésére is. Mindezek
mellett természetesen számos olyan egyéb terület van, amelyre érdemes időt áldozni,
amennyiben valaki mélyebben érdeklődik a téma iránt.
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12. Függelék
Ebben a részben az elemzés során elkészített R-kód található.
# 1. tábla HLYf
dont_care <- names(final2) %in% c("LEf", "HLYm", "LEm", "BMIf",
"BMIm", "WBm", "WBf")
tab1 <- final2[!dont_care]
# 2. tábla LEf
dont_care <- names(final2) %in% c("HLYf", "HLYm", "LEm", "BMIf",
"BMIm", "WBm", "WBf")
tab2 <- final2[!dont_care]

# 3. tábla HLYm
dont_care <- names(final2) %in% c("HLYf", "LEf", "LEm", "BMIf",
"BMIm", "WBf", "WBm")
tab3 <- final2[!dont_care]

# 4. tábla LEm
dont_care <- names(final2) %in% c("HLYf", "LEf", "HLYm", "BMIf",
"BMIm", "WBf", "WBm")
tab4 <- final2[!dont_care]
# Logikai határok beállítása a becslés számára
bds <- matrix(c(6, 0, 100, 8, 0, 100, 9, 0, 100, 10, 0, 100, 11, 0,
100, 12, 0, 100, 15, 0, 100, 16, 0, 100, 17, 0, 100, 18, 0, 100), nrow
= 10, ncol = 3, byrow = TRUE)

# Belcsés minden táblára
a.out1 <- amelia(tab1, m = 20, ts = "Year", cs = "Country",
polytime=3, intercs=TRUE, p2s=2, paralell="multicore", ncpus=4,
empri=2, bounds = bds, max.resample=1000)
a.out2 <- amelia(tab2, m = 20, ts = "Year", cs = "Country",
polytime=3, intercs=TRUE, p2s=2, paralell="multicore", ncpus=4,
empri=2, bounds = bds, max.resample=1000)
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a.out3 <- amelia(tab3, m = 20, ts = "Year", cs = "Country",
polytime=3, intercs=TRUE, p2s=2, paralell="multicore", ncpus=4,
empri=2, bounds = bds, max.resample=1000)
a.out4 <- amelia(tab4, m = 20, ts = "Year", cs = "Country",
polytime=3, intercs=TRUE, p2s=2, paralell="multicore", ncpus=4,
empri=2, bounds = bds, max.resample=1000)
# Változók kiválasztása a FE és a RE modellekhez
steps_fun <- function(x, title){
step.out <- NULL
for(i in 1:x$m) {
tmp <- lm(as.formula(paste(colnames(x$imputations[[i]])[3],
"~",paste(colnames(x$imputations[[i]])[-c(1, 3)], collapse = "+"), sep
= "")), data = x$imputations[[i]])
step.out <- c(step.out, names(stepAIC(tmp, direction="both",
trace=0)$model)[-1])
print(paste(colnames(x$imputations[[i]])[3],
"~",paste(colnames(x$imputations[[i]])[-c(1, 3)], collapse = "+"), sep
= ""))
}
check_steps <- function(x, col){
length(grep(paste0("\\<", x, "\\>"), col))
}

steps <- sapply(colnames(x$imputations[[i]]), check_steps, col =
step.out)

# Minden táblára külön ellenőrzés
View(sort(steps), title)

return(step.out)
}
valami <- c(steps_fun(a.out1, title = "tab1"), steps_fun(a.out2, title
= "tab2"), steps_fun(a.out3, title = "tab3"), steps_fun(a.out4, title
= "tab4"))
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# Összesített ellenőrzés
check_steps <- function(x, col){
length(grep(paste0("\\<", x, "\\>"), col))
}
steps <- sapply(colnames(tab1), check_steps, col = valami)
# Összesített kiíratás
View(sort(steps), "All together")

# A kiválasztás utáni változók kihagyása
dont_care <- names(steps) %in% c("GDP", "INC", "KF", "PSIMed", "GINI",
"GVA", "SO", "HCEx", "TOB", "Year", "Country", "HLYf", "HLYm", "LEf",
"LEm")
vars1 <- colnames(tab1[!dont_care])
vars2 <- colnames(tab2[!dont_care])
vars3 <- colnames(tab3[!dont_care])
vars4 <- colnames(tab4[!dont_care])

# FE és RE modellek
plm_fun <- function(x, vars){
fixed.se.out <- NULL
random.se.out <- NULL
fixed.b.out <- NULL
random.b.out <- NULL
lm.r2.out <- NULL
fixed.p.out <- NULL
random.p.out <- NULL
fixed.pt.out <- NULL
random.pt.out <- NULL
ph.p.value <- NULL

# Futtatás minden becslésre az adott táblából
for(i in 1:x$m) {
#FE, RE, LM és Hausman test
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fixed <- plm(as.formula(paste(colnames(x$imputations[[i]])[3],
"~", paste(vars, collapse = "+"), sep = "")), data =
x$imputations[[i]],

index = c("Country", "Year"), model = "within")

random <- plm(as.formula(paste(colnames(x$imputations[[i]])[3],
"~", paste(vars, collapse = "+"), sep = "")), data =
x$imputations[[i]],

index = c("Country", "Year"), model = "random")

lm.out <- lm(as.formula(paste(colnames(x$imputations[[i]])[3], "~
Country+", paste(vars, collapse = "+"), sep = "")), data =
x$imputations[[i]])
ph.p.value <- c(ph.p.value, phtest(fixed, random)$p.value)

# A kapott eredmények összefűzése
fixed.b.out <- rbind(fixed.b.out, fixed$coef)
random.b.out <- rbind(random.b.out, random$coef)
fixed.summary.out <- summary(fixed)
random.summary.out <- summary(random)
lm.summary.out <- summary(lm.out)

lm.r2.out <- c(lm.r2.out, lm.summary.out$r.squared)
fixed.p.out <- rbind(fixed.p.out,
fixed.summary.out$fstatistic$p.value)
random.p.out <- rbind(random.p.out,
random.summary.out$fstatistic$p.value)

fixed.se.out <- rbind(fixed.se.out, coef(fixed.summary.out)[,2])
random.se.out <- rbind(random.se.out,
coef(random.summary.out)[,2])

fixed.pt.out <- rbind(fixed.pt.out, coef(fixed.summary.out)[,4])
random.pt.out <- rbind(random.pt.out,
coef(random.summary.out)[,4])
}
# Eredmények
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fixed.cr <- mi.meld(q = fixed.b.out, se = fixed.se.out)
random.cr <- mi.meld(q = random.b.out, se = random.se.out)

lm.r2 <- median(lm.r2.out)
fixed.p <- median(fixed.p.out)
random.p <- median(random.p.out)

return(list("p.value" = ph.p.value, "fixed.cr" = fixed.cr,
"random.cr" = random.cr, "fixed.pt" = fixed.pt.out, "random.pt" =
random.pt.out, "r2" = lm.r2, "fixed.p" = fixed.p, "random.p" =
random.p))
}
# Minden változó FE és RE modellbeli p-értékéből a medián kiválasztása
és egy táblázattá fűzése
pt_fun <-function(x){

# FE
fixed.pt <- NULL
for(i in 1:ncol(x$fixed.pt)){
fixed.pt <- c(fixed.pt, median(x$fixed.pt[,i]))
}
# RE
random.pt <- NULL
for(i in 1:ncol(x$random.pt)){
random.pt <- c(random.pt, median(x$random.pt[,i]))
}

return(list("random" = random.pt, "fixed" = fixed.pt))
}

reg1 = plm_fun(a.out1, vars = vars1)
reg2 = plm_fun(a.out2, vars = vars2)
reg3 = plm_fun(a.out3, vars = vars3)
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reg4 = plm_fun(a.out4, vars = vars4)

pt1 = pt_fun(reg1)
pt2 = pt_fun(reg2)
pt3 = pt_fun(reg3)
pt4 = pt_fun(reg4)
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