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Előszó

Kiadványsorozatunk legújabb kötete a sok tekintetben önmagában is határterületi
jellegű regionális tudomány hátárterületére viszi az olvasót.

A korábbi kötetek domináns térelméleti és empirikus területi elemzési tartalma
helyébe itt a regionális tudomány másik diszciplínaformáló momentuma a regionális
folyamatok, a térszerkezetek vizsgálatára is alkalmas generális matematikai módszer-
tan kerül előtérbe (A Regionális elemzési módszerek című kötetünkben már szerepelt a
modell fő logikai-számítási koncepcióját bemutató fejezet, ez a kötet azt is kiteljesíti.)

A Markov-láncok immár száz éves matematikai modellje a területi elemzésekben a
múlt század hatvanas-hetvenes éveiben bukkant fel, talán legkézenfekvőbb alkalmazás-
ként a területi népességmozgások, vándorlások elemzésében. Manapság a modell – s
ezt tükrözi e kötet is – a területi jövedelemeloszlások, a területi fejlettségi különbségek
vizsgálatának bevett eszköze a nemzetközi szakirodalomban. E témakörökben a „külső
tér” vizsgálatában használják a modellt. Kötetünk nem regionális, hanem általános
társadalomtudományi, közgazdasági példái – a maguk konkrét tartalmán túlmenően
– jó adalékul szolgálhatnak akár a regionális tudomány alapvető szemléleti fontosságú
térelméleti dualitásához is, hisz ezekben tulajdonképp a „belső terekben” zajló moz-
gásokról van szó. A módszer matematikai, statisztikai tartalma, korlátai, dilemmái,
továbbfejlesztési lehetőségei iránt érdeklődők számára ugyancsak izgató tudományos
kérdések és megoldások kerülnek terítékre.

Mindezek alapján a Regionális Tudományi Tanulmányok immár 14. kötetét tág
szakmai kör (regionalisták, geográfusok, közgazdászok, társadalomkutatók, matemati-
kusok) számára bátorkodom ajánlani, a saját szűkebb szakmájukban is alkalmazható
gondolatokat, megoldási utakat bemutató analógiák lelőhelyeként is. Köszönet a kö-
tet kiváló szakmai felkészültségű, nagy invenciójú szerkesztőjének és a résztvevő ifjú
csapatnak, hogy munkájukat sorozatunk számára ajánlották fel megjelenésre.

Nemes Nagy József





Bevezetés

Minden kutatónak szembe kell néznie kutatásai során az alkalmazható módszertanok
és a vizsgált probléma összepárosításának kérdésével. Hiszen módszertan és probléma
kölcsönösen meghatározzák egymást. Míg egyfelől a probléma felvetésével meghatároz-
zuk a szóba jöhető módszertanok körét, addig másfelől egy adott módszertan bizonyos
típusú kérdések megválaszolására alkalmas.

Tipikus tárgyalások során a kiindulópont általában a problémafelvetés, egy vizs-
gálandó kérdéskörhöz keressük a megfelelő módszereket. Ilyenkor kevésbé látványos
az adott módszertan megválasztásának indoklása, s ha csak ilyen módon felépített
tárgyalásmóddal találkozunk, könnyen érezhetjük azt, hogy elveszünk a szóba jöhető
módszertanok tárházában.

Pedig a módszerek önálló életet élnek. Kiindulópontnak választhatunk módszer-
tant is, mint a jelen kötetben tesszük. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy
amiként a probléma meghatározza a szóbajövő módszertanok körét, úgy az adott mód-
szertan is meglehetősen behatárolja az általa vizsgálható problémákat. Behatárolja,
de a határok a módszertanok adaptálása révén azért időről időre változnak, s az egyes
diszciplinák, tudományágak egymásra hatása gyakran éppen az alkalmazott módsze-
reknek az újabb és újabb problémákra való adaptálásában nyilvánul meg.

A Markov-láncok esetében is megfigyelhetjük ezt a jelenséget. A jelen kötet első fe-
jezetét teljes egészében a Markov-láncok modelljének (továbbiakban gyakorta ML-ként
nevezett modell) részletes körüljárása tölti ki. Elsősorban a módszertan bemutatására
fogunk törekedni, látnunk kell azonban azt is, hogy a matematikai modell kifejlesztését
követően azt számos tudományágban, a regionális tudományoktól kezdve a szocioló-
gián át a közgazdaságtanig, számtalan vizsgálatban alkalmazták már. Nem szabad ezt
az interdiszciplinaritást összekevernünk mindenhatósággal: az előbb említett tudo-
mányterületeken történt alkalmazások esetében nagyon komoly hasonlóság fedezhető
fel a felvetett probléma jellegét illetően, ami alkalmassá teszi a Markov-modell alkal-
mazását.

Ezért az első fejezetet is ennek szellemében építettük fel: az első pontban a Markov-
láncok modelljének olyan koncepcionális leírását szeretnénk adni, ami rávilágít arra,
hogy miért lehetett látszólag ennyire különálló területeken is sikerrel alkalmazni bi-
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zonyos tudományos kérdések vizsgálatára. Ezt követően mutatjuk be a modellt –
még mindig eléggé intuitív megközelítésben –, majd térünk ki a modellből levonható
következtetésekre, előrejelzési lehetőségekre. A modell formális ismertetésére a kö-
tet végén található függelékben kerül sor. Az első fejezet talán legtöbb formalizmust
tartalmazó része a modell becslésére vonatkozó ismereteket foglalja össze röviden. A
modell alkalmazását kívánjuk segíteni azzal, hogy egy konkrét példát – esettanulmányt
– végigszámolunk az olvasóval a modell jobb megértése céljából. Erre a példára – a
magyarországi kistérségek jövedelmi különbségeinek alakulása a rendszerváltás óta –
a kötet többi fejezetében bemutatásra kerülő modellt is alkalmazni fogjuk, így sze-
retnénk megkönnyíteni a modellek összehasonlítását és talán jobb megértését. Az
első fejezetet olyan szakirodalmi cikkek áttekintésével fejezzük be, amelyek egyrészt
a Markov-lánc modelljét alkalmazzák a vizsgált probléma kvantitatív vizsgálatára,
másrészt a közelmúltban születtek (többnyire 1990 után), így általában aktuális kér-
déseket boncolgatnak, és végül, de nem utolsósorban különböző társadalomtudományi
területekről származnak. Nem volt célunk az alkalmazások teljes körének áttekintése,
a gyűjtemény egyfajta mintakollekció: milyen típusú kérdések és a módszertan milyen
jellegű módosításai kerültek eddig alkalmazásra.

Az első fejezet végén bemutatásra kerülő alkalmazások között igen jelentős terje-
delmet kaptak a jövedelmi konvergencia létét, hiányát, okait és összefüggéseit vizsgáló
alkalmazások. Ennek oka egyfelől, hogy a kérdés a közelmúltban igen nagy népszerű-
ségnek örvendett, így számtalan publikáció született e témában. Másfelől az ML mo-
dell közgazdaságtudományi alkalmazásainak jelentős hányada ezen indíttatásból (és
évtizedben) született. Mindezek miatt a jövedelmi dinamika problémája igen gyakran
előjön e kötet során, nem csak a cikkek összefoglalásainál, de gyakran az elméleti is-
meretek tárgyalásánál is. Most is maradjunk egy rövid gondolat erejéig még ennél a
kérdésnél.

Országok, régiók, területegységek gazdagságának, szegénységének kérdése régóta a
közgazdaságtan alapkérdései közé tartozik. A relatív jövedelmi pozíciók magyaráza-
tára, változásának előrejelzésére több különböző megközelítés, modellezési gyakorlat,
tudományos irány született. A kilencvenes években kiteljesedett ún. konvergencia vita
ehhez az ághoz az empirikus módszertan látványos felfutásával járult hozzá. Ez volt
az az évtized, amelyben a Penn World Table adatbázisra építve a kutatók egyre inten-
zívebben foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy empirikus alapokon prognosztizálják a
világméretű jövedelmi különbségek változásának tendenciáját. Ebben az igen termé-
keny évtizedben több régi, „elfeledett” modellcsalád is újra feléledt és számos esetben
alkalmazásra került. Ebbe a sorba tehetjük a jövedelem-eloszlások változásának előre-
jelzésére alkalmas Markov-modellek családját is, amelyet a kérdéses kutatási iránytól
függetlenül is előszeretettel alkalmaznak a szociológiai kutatásokban a társadalmi stá-
tuszban végbemenő generációs mobilitások vizsgálatára, vagy például a munkapiaci
folyamatok leírása során a munkapiaci státusz változásának modellezésére.
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A Markov-lánc modelljének illesztésével a kutatók közvetlenül a jövedelemeloszlás
(illetve általában valamely eloszlás) változását vizsgálják, ennek sajátosságait igyekez-
nek feltárni. A társadalmi folyamatokban meglévő magas perzisztencia, azaz alacsony
jövedelmi mobilitás azonban a Markov-lánc modellekhez képest bonyolultabb struktú-
rát igényel, „indokolatlan” illesztése téves következtetések levonásához vezet (magasabb
mobilitás). Ez részben azzal is összefügg, hogy a Markov-lánc modell alapfeltevése sze-
rint a vizsgált jövedelmi folyamat stacioner, ami értelmezhető úgy, hogy változás üteme
időben állandó, független attól, hogy milyen az egyedek állapotok közötti eloszlása, az
egyes állapotokban tartózkodás hossza stb. Mindezek feltehetően túl erős feltevések a
társadalmi folyamatok esetében.

Az első fejezetben bemutatásra kerülő alkalmazásokban látható ez a magas per-
zisztencia. Ezért a kötet második felében feloldjuk ezt a stacionaritási feltevést. Ezt
többféleképpen is meg lehet tenni, a jelen kötetben mi azt az utat követjük, hogy fel-
tesszük: a vizsgált populáció heterogén, azaz különböző típusú egyedekből áll. Ennek
az iránynak a legegyszerűbb modellje az ún. mover-stayer modell (továbbiakban: MS),
amely a lehető legegyszerűbben két alcsoportra bontja a sokaságot. Az egyik alcsoport
továbbra is szabályos Markov-lánc szerint „mozog”, míg a másik fele egyáltalán nem
mozog. A második fejezetben megmutatjuk a modell felépítését, jellemzőit, előrejelző
képességét és becslési eljárását. Látni fogjuk, hogy a heterogén populáció bevezetésétől
kezdődően a modell becslése már numerikus technikák alkalmazását igényli, emiatt egy
kicsit több rutint és gyakorlatot igényel a becslési eljárás elsajátítása, mint az egyszerű
Markov-lánc modellé. Mindazonáltal a fejezetben bemutatásra kerülő példa alkalma-
zás és a becsléshez általunk írt MATLAB függvények elérhetőek és alkalmazásukkal
az olvasó is elkészítheti saját mover-stayer modelljét és annak becslését.

A mover-stayer modell továbblépésén is el kell gondolkodnunk, hiszen a populáció
kettéosztása két alpopulációra igen önkényes lépés. Sőt, az egyes csoportokra tett fel-
tevések is meglehetősen szélsőséges viselkedést feltételeznek (vagy mozog, vagy nem).
Így célszerű lehet megfontolni a modell általánosításának alkalmazását. Az ún. kevert
Markov-modelleket (továbbiakban: MX) tekinti át e kötet harmadik fejezete. A fejezet
felépítésében követi az első két fejezet felépítését: a modell (amennyire csak lehetséges)
intuitív bemutatását követően kerülnek sorra a becslésére vonatkozó ismeretek, majd
folytatjuk korábbi példánkat a modell alkalmazásának illusztrálása céljából. Látnunk
kell azonban, hogy itt már nagyon nehéz megmaradni az intuíciónál, sőt a becslési ered-
mények hasonlóan közérthető értelmezését adni. A kevert Markov-modellek valójában
egy igen speciális modellcsaládot alkotnak, amelyekben sokkal több a „struktúra”, mint
a kötet kiindulópontját jelentő egyszerű Markov-lánc modell esetében volt. Ez a komp-
lexitás eredményezi azt, hogy a formalizmus a modell bemutatásánál elengedhetetlen
és az eredmények értelmezése meglehetősen nagy kihívás is lehet. A modell publikált
társadalomtudományi alkalmazásainak listája meglehetősen rövid, ennek hátterében
azonban elsősorban nem a modell komplex jellege, hanem becslési eljárásának viszony-
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lagos frissessége húzódhat meg: a modell becslésének algoritmusát mindössze 2005-ben
publikálták.

A kötet három tematikus fejezetének felépítése tehát igen hasonló: az egyes mo-
dellek amennyire lehetséges intuitív tárgyalását követően bemutatjuk a becslési eljárás
alapelveit majd egy példa alkalmazásán keresztül a modellből levonható következteté-
seket, előrejelzéseket. A fejezetek végén a szakirodalomban talált tanulmányok szelek-
tív kivonatolása következik. Ezt a – szándékosan didaktikus – felépítést kifejezetten
azért alakítottuk ki, hogy magunk is bátorítsuk az olvasót a Markov-modellek társa-
dalomtudományi alkalmazásainak bővítésére. Ehhez, tekintettel arra, hogy a komp-
lexebb, heterogén populációra épülő modellek becslése már numerikus algoritmusok
alkalmazását igényli, az általunk írott becslőfüggvények közzétételével kívánunk hoz-
zájárulni. A kötetben bemutatásra kerülő példák és az egyes modellek becsléséhez
szükséges függvények MATLAB kódjai a http://geogr.elte.hu weboldalon érhetőek el.
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1. fejezet

A Markov-lánc modellje

1.1. A Markov-lánc intuitív bemutatása

A Markov-láncok modelljének kulcsfogalmai az alábbiakban összegezhetők: mozgás és
sokasági eloszlás.

Mozgás, mivel változást, dinamikát, valamilyen átalakulást vizsgál. Ez például
abban is megnyilvánul, hogy az elemzés során mindig több, különböző időpontra vo-
natkozó adatokat használunk és nem csak azok összehasonlítására törekszünk, de arra
is, hogy az egyik időpontban megfigyelt jelenségből következtessünk a következő idő-
pontra várható bekövetkezésre. A mozgás tehát abban is értelemben is kulcsfogalom,
hogy az elemzés során törvényszerűséget keresünk, szabályt, amely magára a változás-
nak a magyarázatára irányul.

A Markov-láncok modelljében a vizsgált objektum, amelynek időbeni változására
magyarázatot keresünk, a különböző időpontokban megfigyelt sokasági eloszlás. Ezen
fogalom azt írja le, hogy hogyan oszlik meg a vizsgált sokaság a vizsgálati jellemző
szerint egy időpontban. Ehhez a megfigyelési egységeket különböző kategóriákba kell
majd sorolnunk, ezeknek a kategóriáknak az általános neve a Markov-modell irodal-
mában állapot.

• Például ha a vizsgált jelenség a lakosság állandó lakóhely szerinti területi meg-
oszlása, akkor az egyes állapotok (vagyis kategóriák) a területi egységek lesznek,
amelyek a vizsgálati szinttől függően lehetnek kistérségek, megyék, régiók stb.

• Egy másik példát tekintve a népesség adott időpontban vett iskolai végzettség
szerinti megoszlását vizsgálva a szóba jöhető állapotok a lehetséges iskolai vég-
zettség szerinti kategóriák, pl. általános iskola, szakiskola, érettségi, diplomás,
illetve doktori fokozatot szerzett.

A kategóriák meghatározása és az egyes szóba jöhető állapotok elkülönítése a prob-
lémafelvetéstől függ : önmagában a Markov-láncok modelljének tárgyalása során telje-
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1. A MARKOV-LÁNC MODELLJE

idő
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1.1. ábra. A Markov-modell alapfogalmai közötti kapcsolat

sen érdektelen, hogy az iskolai végzettség kategóriái 0-20-ig terjedő egész számok lesz-
nek, melyek az elvégzett évfolyamok számát mutatják, vagy képezünk öt kategóriát az
előbb említett iskolai végzettségek figyelembevételével. A módszertan alkalmazásához
csak az fontos, hogy a kutató eldöntse, hogy milyen kategóriákat képez. Természete-
sen a vizsgálati kérdés szempontjából rosszul definiált állapotok értelmezhetetlen vagy
intuícióellenes kutatási eredményekhez vezethetnek, és ez így teljesen független attól,
hogy magát a módszertant, a Markov-modellt, helyesen választottuk-e meg.

Az 1.1. ábra a Markov-modell alapfogalmai közötti sematikus kapcsolatot mutatja.
A vizsgálat a két időszakra jellemző eloszlás és a közöttük kapcsolatot teremtő átmenet
szabályszerűségeinek leírására irányul. A mozgást tehát a továbbiakban átmenetnek
fogjuk nevezni.

Egy példa a Markov-láncok modelljének alkalmazási területére

A fejezet későbbi részeiben részletesen is bemutatunk alkalmazásokat. Mielőtt to-
vábbmennénk és formálisan is meghatároznánk az átmenetet, először a Markov-láncok
modelljének egy alkalmazási területét vázoljuk fel annak érdekében, hogy megkönnyít-
sük a következő fejezetek olvasását. Valóban a modellt egészen különböző tartalmú
problémákra lehet alkalmazni, de amint azt látni fogjuk, a problémák mind hasonlóak
egymáshoz néhány vonásukban, azokban, amelyeket az előző pontban igyekeztünk be-
mutatni.

Jövedelmi differenciáltság változása Jövedelmi differenciáltság vizsgálatakor a
vizsgálati sokaság és az állapotok meghatározása egyaránt komoly megfontolásokat
igényel. Vizsgálati sokaságnak gazdaságilag homogén, vagy homogénnek tekinthető
egységek, pl. országok, régiók, megyék, kistérségek választhatók. A sokaság megvá-
lasztását általában a vizsgált kérdés alapjaiban meghatározza.

A továbbiakban beszéljünk országokról! Az egyes országok jövedelmei folytonos
változók, azaz számtalan különböző értéket felvehetnek. Hogyan határozzuk meg az
egyes állapotokat? Más állapotnak számít-e az, ha egy ország egy főre jutó GDP-je
mondjuk 4500$, míg egy másik országé 4625$? Ilyen esetekben az állapotokat ún.
diszkretizálással lehet meghatározni: ennek során jövedelmi kategóriákat hozunk létre
és az egyes kategóriához tartozás fogja az adott állapothoz tartozást jelenteni. Ez azt
jelenti, hogy a lehetséges jövedelemadatok által meghatározott intervallumokat képe-
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1.1. A MARKOV-LÁNC INTUITÍV BEMUTATÁSA

Andrei Andreyevich Markov
(Ryazan, 1856 – Szentpétervár, 1922)

Markov a szentpétervári egyetem hallgatója
majd 1886-tól professzora. A matematika szá-
mos területével foglalkozott, például számelmé-
lettel, sorozatok konvergenciájával, integrálok
határértékével egyaránt. Ma leginkább a róla el-
nevezett Markov-lánc modell jut róla eszünkbe.
Az ő munkássága vezetett el a sztochasztikus fo-
lyamatok elméletének kidolgozásáház, amelyet
olyan híres matematikusok nevei fémjeleznek,
mint Norbert Wiener vagy Andrei Kolmogorov.

Markov a matematika mellett erősen érdek-
lődött az irodalom iránt is. A Markov-láncok
modelljének „ötlete” például szintén nem men-
tes az irodalmi vonatkozásoktól: Markov a ma-
gánhangzók és mássalhangzók egymásra követ-
kezési valószínűségeit vizsgálta néhány orosz re-
gény alapján.

Markov 1903-ban született fia, akit szintén Andrei névre kereszteltek, folytatta
apja munkásságát a matematikai kutatások területén.

zünk, és mindazon országokat azonos állapotban lévőnek gondoljuk, amelyek azonos
intervallumba esnek.

Nézzünk néhány példát jövedelmi kategóriákra! A gazdasági elemzésekben igen
gyakran használatos az alábbi beosztás, amelyben az osztályközöket ún. relatív jö-
vedelmi adatokra alakították ki (azaz valamely átlagos érték százalékában kifejezett
adatokra).

kategória osztályköz

1 0,00 – 0,25

2 0,25 – 0,50

3 0,50 – 1,00

4 1,00 – 2,00

5 2,00 –

Látható, hogy az egyes osztályközök „hossza” nem azonos, ennek oka a jövedel-
mek ismert lognormális eloszlása. Így az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban, ahol
általában lényegesen több a megfigyelés, rövidebb kategóriákat kell képezni, mint a
magasabb jövedelemértékeknél.
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1. A MARKOV-LÁNC MODELLJE

Ha egészen pontosak szeretnénk lenni benne, hogy minden kategória azonos súllyal
szerepeljen a vizsgálódásban, akkor úgy kell megválasztanunk a jövedelmi kategóriá-
kat, hogy azokba azonos számú megfigyelés essen. Ebben az esetben természetesen
nem lehet apriori, a vizsgálat elvégzése előtt megmondani, hogy melyek lesznek a
kategória-határok, hiszen azok a megfigyelt adatok függvényében alakulnak majd. Ha
pl. F () jelöli a jövedelmek eloszlását (vagy annak egy becslését), akkor az ily módon
meghatározott jövedelmi kategóriák az alábbiak szerint írhatók fel (F−1 az F függvény
inverzét jelöli).

kategória osztályköz

1 0− F−1(0, 2)

2 F−1(0, 2)− F−1(0, 4)

3 F−1(0, 4)− F−1(0, 6)

4 F−1(0, 6)− F−1(0, 8)

5 F−1(0, 8)−

1.1.1. A modell

A modell részletes tárgyalását néhány alapfogalom meghatározásával kezdjük.1

Állapottérnek hívjuk a lehetséges állapotok halmazát. Korábban már említettük,
hogy a kutatónak a vizsgált probléma jellegétől függően meg kell határoznia, hogy
hány kategóriát képez és pontosan definiálnia kell azokat. Mi most itt feltételezzük,
hogy ezen a kutatási szakaszon már túl vagyunk, s a továbbiakban a meghatározott
állapotok számát n-el, az egyes állapotokat pedig az 1-től n-ig terjedő természetes
számokkal fogjuk jelölni. A modell alkalmazásának fontos feltétele, hogy véges számú
kategóriát kell meghatároznunk.

A sokasági eloszlást az egyes kategóriákhoz tartozás valószínűségeiből álló vektorral
írjuk le. Minden egyes állapothoz így tartozik egy 0 és 1 közötti valós szám, ami azt
mutatja meg, hogy milyen valószínűséggel tartozik egy elem az adott állapotba. Az i
állapotba tartozás valószínűségét egy adott időpontban pi-vel fogjuk jelölni. Az egyes
pi valószínűségeket egy vektorba rendezhetjük, p = (p1, p2, . . . , pn), a továbbiakban
sokasági eloszlás alatt ezen vektort kell érteni. Az egyes kategóriáknak egyértelműen és
átfedésmentesen kell felosztaniuk a vizsgálati tartományt, ezért az egyes kategóriákhoz
tartozások valószínűségeinek együtt éppen 1-et kell adniuk, azaz egy eloszlásvektorra
igaz lesz az, hogy

n∑
i=1

pi = 1 (1.1)

Sztochasztikus mátrix olyan négyzetes nemnegatív mátrix, amelynek soraiban sze-
replő elemek összege 1. Azaz ha A sztochasztikus mátrix, amelynek általános (i-ik
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 1 2 ⋯ j ⋯ n 

1       

2       

⋮       

i       

⋮       

n       
 

aij 

1.2. ábra. Az átmenet-valószínűségi mátrix egy elemének értel-
mezése

sorában és j-ik oszlopában található) eleme aij , akkor minden i-re igaz lesz, hogy

n∑
j=1

aij = 1 (1.2)

az (1.1) és az (1.2) összevetéséből azonnal látható az analógia: valójában a sztochasz-
tikus mátrixok sorai maguk is eloszlások és értelmezhetők eloszlásvektorként. Szto-
chasztikus mátrixok nagyon fontos tulajdonsága, hogy két sztochasztikus mátrix szor-
zata szintén sztochasztikus mátrixot ad. Ennek a későbbiek során még fontos szerepe
lesz.

Mozgás

Legyen az A mátrix n × n-es sztochasztikus mátrix és ennek i-ik sorában és j-ik
oszlopában található eleme aij . Az A mátrixot a Markov-lánc átmenet-valószínűségi
mátrixának hívjuk, ha az aij elem azt mutatja meg, hogy mekkora annak a feltételes
valószínűsége, hogy a jelenlegi időpontban az i állapotban található elem a következő
időpontban a j állapotban lesz (ld. 1.2. ábra). A mátrix elnevezése is erre utal: átme-
netek valószínűségeit határozza meg, ezért is hívjuk átmenet-valószínűségi mátrixnak.

Az átmenet-valószínűségi mátrix fontos tulajdonságai az alábbiak.

• A mátrix főátlójában szereplő értékek, pl. aii azt mutatja meg, hogy milyen va-
lószínűséggel lesz a következő időpontban egy elem az i állapotban, feltéve, hogy
most is az i állapotban van. A főátlóban szereplő értékek tehát a helybenma-
radás, a nem-mozgás valószínűségét adják meg, ezért az átmenet-valószínűségi
mátrix által leírt mobilitás számszerűsítése során kiemelt szerepük lesz (erről
még a későbbiekben lesz szó).
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• Mivel az átmenet-valószínűségi mátrix sztochasztikus mátrix, ezért sorai elosz-
lást adnak meg. Hogyan értelmezhető az átmenet-valószínűségi mátrix egy sora?
Tekintsük pl. az i-ik sort. Az ai1 elem azt mutatja meg, hogy milyen valószínű-
séggel mozdulunk át az i állapotból az 1-esbe. Az ai2 szerint az i-ből a 2-esbe.
Az általános, aij elem az i állapotból a j-be történő elmozdulás valószínűségét
adja meg, míg végül az utolsó, ain az i állapotból az n állapotba történő át-
menet valószínűségét adja meg. A mátrix i-ik sora tehát az összes szóba jöhető
esetet sorra veszi, ahova az i állapotból a következő időszakra az egyes elemek
átkerülhetnek, beleértve az adott állapotban maradás esetét is. Ezért a mátrix
adott sora így valóban eloszlást fejez ki; azt mutatja meg, hogy az i állapotból
indulva, milyen a következő időszakra várható állapot eloszlása.

Az alábbiakban tekintsünk néhány tankönyvi példát átmenet-valószínűségi mát-
rixra! Minden példánkban n = 2 lesz, azaz az állapottér elemeinek száma 2. A
könnyebb értelmezhetőség kedvéért tételezzük fel, hogy az alábbi példákban az egyes
állapotok az átlagos alatti (1-es állapot), illetve átlagos feletti (2-es állapot) jövedelmi
szinteket jelentik.

Legyen az első példánk átmenet-valószínűségi mátrixa A1.

A1 =

[
3
4

1
4

1
4

3
4

]

E példában az átmenet-valószínűségi mátrix főátlójában szereplő elemek értéke egy-
aránt 3/4, azaz annak valószínűsége, hogy egy átlagon aluli jövedelemmel rendelkező
egyén a következő időszakban is átlagon aluli jövedelemmel fog rendelkezni 75% , míg
annak valószínűsége, hogy az átlagosnál jobb jövedelmi pozíciót ér el mindössze 25%.
Hasonlóképpen értelmezhetőek az átmenet-valószínűségi mátrix értékei az átlagosnál
magasabb jövedelmi kategóriájú egyénekre is.

Következő példánk átmenet-valószínűségi mátrixát jelöljük I-vel.

I =

[
1 0

0 1

]

Az I mátrix szintén átmenet-valószínűségi mátrix, hiszen soraiban szereplő elemek
összege 1. Ezen mátrix azonban nagyon speciálisnak tekinthető a vizsgált mozgás
szempontjából: az átlagosnál alacsonyabb jövedelmű egyének 1 valószínűséggel ma-
radnak átlagosnál alacsonyabbak, míg az átlagosnál magasabb jövedelmű egyének 1
valószínűséggel maradnak az átlagosnál nagyobb jövedelműek. A jelen állapot tehát
ebben az esetben teljes egészében determinálja a következő időszakra várható állapo-
tot méghozzá anélkül, hogy bármilyen változás állna be az egyes elemek pozíciójában.
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Ezért ezt a mátrixot a teljesen immobil rendszer átmenet-valószínűségi mátrixának
gondoljuk.

Következő példánk átmenet-valószínűségi mátrixát Ip-vel fogjuk jelölni.

Ip =

[
0 1

1 0

]

Az I és Ip mátrixok nagyon hasonló és mégis nagyon különböző rendszereket írnak le.
Hasonlóak abban, hogy mindkét esetben egyértelműen determinálja a jelen állapot a
jövőre várható állapotot és különböznek abban, hogy Ip a teljes immobilitással szem-
ben egy állandóan mozgásban lévő rendszert ír le. Mi jellemzi ezt a mozgást? A jelen
időszakban átlagon aluli jövedelmű egyed a következő időszakra 1 valószínűséggel átla-
gon felüli jövedelmű lesz, és ha egy újabb periódus eltelik akkor újra 1 valószínűséggel
átlagon aluli jövedelmi pozíció fogja jellemezni. Az Ip mátrix által leírt mozgás tehát
ciklikus.

Utolsó példaként tekintsük az alábbi A∗ mátrixot!

A∗ =

[
1
2

1
2

1
2

1
2

]

Milyen az a mozgás, ahol a lehetséges jövőbeni állapotok kialakulásának valószínűsége
minden kezdeti állapotban azonos? Átlagosnál alacsonyabb jövedelmi szintről indulva
egyaránt 50% a valószínűsége annak, hogy maradunk a jelenlegi szinten, illetve annak,
hogy az átlagosnál magasabb jövedelmi szintet érünk el. Ez az eset ezért ponto-
san úgy interpretálható, mint amikor a jelen állapotnak igazából semmilyen prediktív
(előrejelző) ereje nincsen a várható állapot tekintetében, a jövő képletesen szólva egy
kockadobás bizonyosságával jelezhető csak előre.

Hasonlítsuk össze Ip és A∗ mátrixokat az általuk leírt mozgási folyamat mobilitása
szempontjából! Melyiket tekinthetjük vajon az I mátrix által leírt teljesen immobil
rendszer ellenpólusának? Első ránézésre az Ip mátrix nagyobb mozgást ír le, hiszen
minden elem minden időszakban 1 valószínűséggel máshol lesz, mint ahol korábban
volt. Mobilitás szempontjából azonban fontosabb az a tulajdonság, hogy mennyiben
determinálja a jelen állapot a jövőt, és ebből a szempontból az I mátrix ellentéteként
az A∗ mátrixot kell állítanunk. Az I mátrix esetében a jelen egyértelműen determinálja
a jövőt és ez a determináció a stagnálás, míg A∗ esetében a jelen állapot semmit nem
tud mondani a várható állapotról.
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Mobilitás

Az előzőekben kifejtett gondolatot egyetlen számszerű mutatóba is összegezhetjük. Az
A átmenet-valószínűségi mátrix által leírt mozgási folyamat által képviselt mobilitás
mértékét az alábbi, ún. mobilitási mutatóval számszerűsíthetjük:

µ (A) =
n−

∑
i aii

n− 1
(1.3)

azaz a mobilitási mutató az átmenet-valószínűségi mátrix főátlójában szereplő érté-
keket használja a mobilitás mérésére. Mi ennek az oka? Mint korábban említettük,
a főátlóban szereplő értékek a változatlanságot, az adott állapotban maradás valószí-
nűségét mérik. Ezért ezen elemek összege a mobilitás ellentételeként az immobilitás
egy mérőszámát adja. Az (1.3) képlet konkrét formáját az határozta meg, hogy a
fenti specifikáció révén az általunk meghatározott két szélsőséges mobilitást felmutató
mátrixok, I és A∗ esetén az (1.3) képlet speciális értékeket vesz fel. Számítsuk ki a
teljes immobilitás és teljes mobilitás esetére a mobilitási mutató értékét!

µ (I) =
n− n1
n− 1

= 0

Az I mátrix esetében a főátlóban szereplő 1-esek összege éppen n, ezért a mobilitási
mutató értéke zérus. Az A∗ mátrix esetében a főátlóban szereplő 1/n értékek összege
pedig 1, ezért a mutató éppen 1 értéket vesz fel.

µ (A∗) =
n− n 1

n

n− 1
= 1

A gyakorlati alkalmazásokban érdekes esetekben a mobilitási mutató értéke e két szél-
sőséges érték közé esik, így azt százalékos formában értelmezhetjük a mobilitás mérő-
számaként.

A következő időszakra várható eloszlás

Térjünk vissza az átmenet-valószínűségi mátrix elemeinek értelmezéséhez! Az átmenet-
valószínűségi mátrix egyes elemei a jelen állapot ismeretében nyújtanak információt a
következő állapotban várható állapotok bekövetkezési valószínűségeiről. De gyakran
szükség van arra, hogy a jelen állapot ismerete nélkül is tudjunk valamit mondani
arról, hogy milyen valószínűséggel lesz egy tetszőleges elem a következő időszakban a
j állapotban.

Ehhez az átmenet-valószínűségi mátrixon kívül további információkra is szükség
van. A következő időpontbeli j állapotba általában több állapotból is el lehet jutni,
így ahhoz, hogy a fenti kérdést megválaszoljuk, szükséges a jelen állapot eloszlásának
ismerete.

24



1.1. A MARKOV-LÁNC INTUITÍV BEMUTATÁSA

jelen 

eloszlás 

 
 1 2 ⋯ j ⋯ n 

  várható 

eloszlás 

p1  1    a1j     p1a1j 

p2  2    a2j     p2a2j 

⋮  ⋮    ⋮      

pi  i    aij     piaij 

⋮  ⋮    ⋮      

pn  n    anj     pnanj 

           Σ 

 1.3. ábra. A j állapotba történő átmenet valószínűségének meg-
határozása

Tekintsük végig, hogy milyen állapotokból lehet a következő időszakra a j állapotba
eljutni! Az 1 állapotból a1j valószínűséggel lehet a következő időszakra a j állapotba
kerülni, és ha az 1 állapotban az elemek p1 valószínűséggel tartózkodnak, akkor a teljes
sokaság p1a1j aránya fog az 1 állapotból a j állapotba átmenni egy időszak alatt.

Hasonló okoskodással láthatjuk a 2 állapot esetében is, hogy a p2a2j szorzat mutatja
a sokaság azon hányadát, akik várhatóan a 2 állapotból mennek a j-be egy időszak
alatt. Ha az összes állapotra elvégezzük ezt a számítást (ld. az 1.3. ábra), akkor ezen
szorzatok összegeként éppen azt kapjuk, hogy milyen valószínűséggel lesz egy elem a
j állapotban egy időszakkal később. Jelöljük ezt a valószínűséget p′j-vel, akkor a fenti
okoskodás alapján ez éppen

p′j =
∑
l

plalj = [p1, p2, ..., pi, ..., pn]



a1j

a2j

...

aij

...

anj


(1.4)

a kiinduló időpont eloszlásvektorának és az A átmenet-valószínűségi mátrix j-ik osz-
lopának a skalár-szorzatával fog megegyezni.

Ezt a gondolatmenetet tetszőleges j állapotra el lehet végezni, azaz tetszőleges
állapotra kiszámíthatjuk, hogy (függetlenül a kiinduló időponttól, pusztán a jelen
pillanatra jellemző eloszlás ismeretében) mekkora lesz az egyes állapotokba kerülés
valószínűsége. Ehhez a jelen időpontbeli eloszlásvektort az A átmenet-valószínűségi
mátrix minden oszlopával meg kell szoroznunk, azaz építve a lineáris algebra elemi
műveleteinek ismeretére ezt lineáris algebrai jelölésekkel az alábbi formában írhatjuk
fel:

pt+1 = ptA (1.5)
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ahol a t és t+1 indexekkel az egymást követő időpontokat fogjuk jelölni a továbbiakban.

Lényegében véve a fenti egyenletet tekinthetjük a Markov-láncok modellje alap-
egyenletének, ez határozza meg az átmenet szabályát, a mozgás törvényét, amely az
adott időpont eloszlásának ismeretében meghatározza a következő időszakra várható
eloszlást.

Az átmenet-valószínűségi mátrix ismeretében így tetszőleges időpontbeli eloszlás-
hoz készíthetünk előrejelzést a következő időszakra várható eloszlásra. A modell ezen
tulajdonsága révén fogjuk majd előrejelzések készítésére felhasználni.

1.1.2. A modellből levonható következtetések, előrejelzések

A t-lépéses átmenet-valószínűségi mátrix

Építsük tovább az előző gondolatmenetet, ne csak két egymást követő, t és t + 1
időszakra alkalmazzuk az (1.5) összefüggést, de egymást követő időpontok egész so-
rozatára. Ezt könnyen megtehetjük, hiszen az (1.5) egyenlet rekurzív összefüggést ad
meg: a két egymást követő időpontbeli eloszlást egymásból származtatja.

Tekintsünk egy kezdeti időpontot, amit a továbbiakban 0-val fogunk indexelni.
Ezen kezdeti időpontra jellemző eloszlást jelölje p0. Ekkor az A átmenet-valószínűségi
mátrixszal jellemezhető Markov-lánc következő időpontra várható eloszlását az (1.5)
egyenlet szerint

p1 = p0A (1.6)

összefüggés írja le.

Mi lesz a második időpontra várható eloszlás? Újfent alkalmazzuk az (1.5) képletet,
de egyben helyettesítsük be az (1.6)-t is:

p2 = p1A = p0A
2 (1.7)

ahol A2 az A átmenet-valószínűségi mátrix négyzetét jelöli. Ezt a gondolatmenetet
ismételve láthatjuk, hogy az átmenetre vonatkozó (1.5) összefüggés felhasználásával
egy tetszőleges időpontra várható eloszlást ki tudunk számolni egy kezdeti időpontbeli
eloszlás és az átmenet-valószínűségi mátrix ismeretében, azaz

pt = p0A
t (1.8)

Mit tudunk mondani az átmenet-valószínűségi mátrix hatványairól? Emlékezzünk,
hogy az átmenet-valószínűségi mátrix bemutatása során korábban említettük, hogy
két sztochasztikus mátrix szorzata szintén sztochasztikus mátrixot ad. Ebből azonnal
következik, hogy mivel A2 = A·A, ezért A2 is sztochasztikus mátrix, azaz értelmezhető
átmenet-valószínűségi mátrixként. Egy tetszőleges időpontbeli eloszlást tehát a kiin-
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duló időpontbeli eloszlás és az átmenet-valószínűségi mátrix megfelelő hatványának
szorzataként kaphatunk meg.

Hogyan lehet értelmezni az átmenet-valószínűségi mátrix hatványainak elemeit?
Ehhez bevezetünk egy új fogalmat: mivel az A átmenet-valószínűségi mátrix egy tet-
szőleges aij eleme azt mutatja meg, hogy milyen valószínűséggel lesz a jelen pillanatban
az i állapotban tartózkodó egyed a következő időpontban a j állapotban, ezért ezt egy-
lépéses átmeneti valószínűségnek is hívjuk. Hasonlóképpen juthatunk el A2 elemeinek
az értelmezéséhez!

A továbbiakban jelölje a(2)
ij az A2 mátrix i-ik sorának j-ik elemét. A mátrix szorzás

ismert műveleti szabályai szerint ezen elem értékét az A átmenet-valószínűségi mátrix
elemeinek ismeretében az

a
(2)
ij = ai1 · a1j + ai2 · a2j + ...+ ail · alj + ...+ ain · anj (1.9)

összefüggés szerint lehet kiszámítani. A fenti összeg egyes tagjai rendre azt mutatják
meg, hogy milyen valószínűséggel fog a t időpontban az i állapotban tartózkodó elem
a t+ 1 időpontban átmenni az l állapotba, majd onnan a t+ 2-ben a j állapotba. Az
összeg egyik tagja tehát azt mutatja meg hogyan lehet két időszak alatt, két lépésben
eljutni az i állapotból a j-be valamelyik közbülső állapot közvetítésével. Nyilván ha
az összes lehetséges közbülső állapotra ezeket a valószínűségeket összegezzük, akkor
a közbülső állapotoktól teljesen független értéket kapunk, amely mindösszesen három
paraméter jellemez:

• az induló állapot, jelen esetben i;
• a cél állapot, jelen esetben j;
• és az eléréséhez szükséges lépések száma, jelen esetben kettő.

Az A2 átmenet-valószínűségi mátrix egyes elemei tehát a két periódus alatti átme-
netek valószínűségeit mutatják meg, ezért e mátrixot kétlépéses átmenet-valószínűségi
mátrixnak nevezzük.

Ezt a gondolatmenetet továbbvihetjük az átmenet-valószínűségi mátrix tetszőleges
hatványára és ennek megfelelően az At átmenet-valószínűségi mátrixot az A mátrix
által leírt Markov-lánc t-lépéses átmenet-valószínűségi mátrixának hívjuk.

Az invariáns eloszlás

Mivel a Markov-lánc modell a mozgásra, a változásra irányul, felmerül a kérdés, hogy
van-e nyugvópontja a modell által leírt rendszernek, elérhető-e olyan állapot, amikor
a kialakult eloszlás már nem változik tovább. Ezt az eloszlást invariáns vagy stacioner
eloszlásnak hívjuk. Jelölje p∗ az invariáns eloszlást, nyilván erre érvényes lesz az (1.5)
alkalmazásából, hogy

p∗ = p∗A (1.10)
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amely mátrixegyenlet megoldásával megkaphatjuk a kérdéses eloszlásokat.2 Az igazi
kérdés valójában az, mennyire lehet jellemzőnek tekinteni az invariáns eloszlást, a
Markov-lánc által leírt mozgás a rendszert az invariáns eloszlás(ok) felé viszi-e?

Ennek a kérdésnek a megválaszolása messze túlmutat e bevezető fejezet keretein, a
függelékben azonban részletesen foglalkozunk e kérdéssel. Azt azonban mindenképpen
fontos megjegyezni, hogy akkor, ha a Markov-lánc átmenet-valószínűségi mátrixa ún.
reguláris, akkor az az (1.5) egyenlet rekurzív ismételgetésével adódó eloszlásvektor-
sorozat, p0, p1, p2, ... egyre „közelebb” kerül az invariáns eloszláshoz, azaz tart hozzá.
Ez a konvergencia-tulajdonság nagyon fontos a Markov-láncok modelljének alkalma-
zása szempontjából, emiatt az invariáns eloszlás nem pusztán egy elméleti lehetőség,
hanem a modell által prognosztizált várható jövő. Az persze már az adott alkalmazás-
ban derül ki, hogy mennyire gyorsan közelíti meg a folyamat az invariáns eloszlást.

A konvergencia szempontjából fontos kérdés az A átmenet-valószínűségi mátrix
hatványaiból álló sorozat konvergenciája, nevezetesen mit lehet mondani azA,A2, A3, ...

sorozatról. Megmutatható (ld. függelék), hogyha az A mátrix reguláris, akkor ezen
sorozat „tart” ahhoz a Q mátrixhoz, amelynek minden sora az A mátrix invariáns
eloszlását adja meg. Ez azt jelenti, hogy „végtelen időszakra előretekintve” bármely
állapotból indulunk is, pontosan ugyanazon eloszlás adja meg az egyes állapotokba ke-
rülés feltételes valószínűségeit. Ez az eredmény megint igen fontos tulajdonságot fejez
ki. Habár a mai állapotunk befolyásolja a következő időszakra várható állapotokat,
semmilyen befolyása nincsen a nagyon hosszú távon várható helyzetünkre.

1.1.3. A modell feltevéseinek szerepe

A jelen fejezetben az ún. stacionárius3 Markov-lánc modelljével foglalkozunk. A sta-
cioner jelző a jelen esetben azt jelenti, hogy az i állapot elhagyásának valószínűsége
független attól, hogy milyen régóta tartózkodnak az egyes elemek az i állapotban. Az
átmenet-valószínűségi mátrix vonatkozásában ez úgy jelenik meg, hogy a mátrix egyes
elemei nem függnek az időtől.

Ez az általunk eddig nem nagyon bolygatott kérdés valójában nagyon fontos tulaj-
donsága a Markov-láncnak, ezért is szentelünk most neki egy kis részt. Hogyan lehet
ezt a tulajdonságot értelmezni? Az átmenet-valószínűségi mátrix idő-függetlensége
egyfajta „történeti függetlenséget” takar: a múltnak nincsen nagyobb hatása a jövő-
ben bekövetkező folyamatokra, mint ami a jelen állapotból már kirajzolódik. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy a múlt csak a jelenre gyakorolt hatásán keresztül befolyásolja
a jövőt, közvetlenül nem.

A stacionaritás tulajdonsága matematikailag és statisztikailag egyaránt lényege-
sen könnyebbé teszi a tárgyalás menetét és a módszer alkalmazását. A területi és
társadalmi folyamatok vizsgálata során azonban gyakorta bizonyul inadekvátnak. A
gazdasági, népesedési, terjedési folyamatoknak az a feltételezett tulajdonsága, hogy a
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mozgás valószínűsége független az adott állapotban tartózkodás időtartamától sokszor
intuícióellenes is, gondoljuk például a munkaerőpiaci folyamatokra. A munkanélkülivé
válás egyik igen gyakran emlegetett problémája éppen abban van, hogy minél tovább
munkanélküli valaki, annál nagyobb valószínűséggel vész el teljesen a munkaerőpiac-
ról. A Markov-lánc modell alkalmazásai során így ha kiinduló hipotézisnek fel is kell
tételeznünk a stacionaritás teljesülését, a kutatónak meg kell győződnie arról, hogy
a vizsgált jelenség valóban felmutatja ezt a történeti függetlenség tulajdonságot (pl.
stacionaritás tesztek elvégzésével) és ha szükséges, tovább kell lépni a stacionaritás
feloldása felé. Ennek egyik útja a jelen kötetben bemutatásra kerülő mover-stayer,
illetve kevert Markov-modellek alkalmazása lehet.

1.2. A modell statisztikai becslése, tesztelése

Amilyen nehéznek is tűnhet első nekifutásra a lineáris algebrai jelölések között kiiga-
zodni a Markov-láncok elméleti leírásában, az átmenet-valószínűségi mátrix statisztikai
becslése annyira intuitív: az átmeneti valószínűségek maximum likelihood becslését a
mintában megfigyelt relatív gyakoriságok adják!4 Ezt nagyon egyszerű, elemi analí-
zisbeli ismeretek birtokában is látni lehet: jelölje a minta elemszámát a továbbiakban
d, a mintában megfigyelt egylépéses átmeneteket az i és j állapot között dij . Je-
lölje pij a becsülni kívánt valószínűségeket. A maximum likelihood becslőfüggvény
származtatása során azt keressük, hogy milyen paraméterértékek (jelen esetben pij

valószínűségek) mellett lenne maximális a jelenlegi minta bekövetkezési valószínűsége.
Az előbbi jelöléseinkkel a likelihood függvény logaritmusát az alábbiak szerint írhatjuk
fel:

max
pij

logL =
∑
D

dij log pij s.t.
∑
j

pij = 1 (1.11)

ahol D-vel azon (i, j) állapotpárok halmazát jelöltük, amelyekre pij > 0.
Az (1.11) egyenletben szereplő feladat megoldását Lagrange függvény segítségével

könnyen megkereshetjük és megoldásként a

p̂ij =
dij∑
j dij

(1.12)

kifejezés adódik. Az átmeneti valószínűségek becslőfüggvénye tehát az i állapotból j
állapotba történt tényleges átmenetek relatív gyakorisága: a megfigyelt átmeneteket
osztjuk az i állapotból az összes többi állapotba történt átmenetek összegével.

1.2.1. A modell illeszkedésének jósága

AMarkov-modell illeszkedésének jóságát némiképpen másként kell megközelíteni, mint
például az a lineáris regressziók esetében megszokott. Ez utóbbi esetekben ugyanis az
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illeszkedését jóságát mérő R2 mutató csak 0 és 1 közötti értékeket vehet fel, ezért egy
konkrét regresszió esetében elég jól mutatja azt, hogy a modell mennyire tekinthető az
adatok adekvát leírásának. Ennek megfelelője a Markov-lánc modell esetében a likeli-
hood függvény értéke, illetve, mivel a gyarkolatban ennek a logaritmusával számolunk,
a loglikelihood érték, hiszen ez is a modell illeszkedésének jóságát mérő mutató. En-
nek számszerű nagysága önmagában azonban semmilyen eligazítást nem ad a modell
illeszkedésének jóságáról, mivel gyakorlatilag bármekkora negatív értéket felvehet.

A loglikelihood érték azonban mégsem teljesen haszontalan. A modell illeszkedé-
sének jóságát általában valamely alternatív modellel való összehasonlításban tudjuk
értelmezni és a loglikelihood értékkel mérni. A gyakorlati alkalmazásokban leggyak-
rabban az ún. likelihood arány tesztet (LR) alkalmazzák a Markov típusú modellek
illeszkedésének vizsgálatára.

A likelihood arány teszt

A likelihood-arány teszt (LR) akkor alkalmas két modell jóságának összehasonlítására,
ha az egyik modell a másik általánosításának tekinthető.5 A két modell viszonyáról
általánosságban is el lehet mondani az alábbiakat.

• Az általános modell néhány paraméterrel többet tartalmaz, mint a specifikus, de
ugyanazon struktúrára épül. Például ha egy adott problémára 4 és 5 állapotterű
Markov-láncot illesztünk, azaz különböző diszkretizálási sémát használunk, az
nem tekinthető általánosításnak és e két modell összehasonlítására így az LR
teszt nem alkalmazható!

• A specifikus modell mindig előáll az általános modellből a paraméterek megfe-
lelő megválasztásával. Ez vagy azt jelenti, hogy az általános modellnek azok a
paraméterei, amelyek a specifikus modellben nem szerepelnek valamely meghatá-
rozott, konkrét értéket vesznek fel (általában 1, vagy 0, de egyáltalán nem szük-
ségszerűen); vagy valamely más, szintén a paraméterekre vonatkozó megkötés
érvényességét vizsgáljuk (például a stacionaritás-teszteknél pont azt vizsgáljuk,
hogy bizonyos paraméterek azonos értékeket vesznek-e fel).

• Mindezek miatt az általános modell ugyanazt a struktúrát méri, de több paramé-
terrel, ezért rugalmasabb. Ebből következően mindenképpen jobban illeszkedik
az adatokra, mint a specifikus modell, azaz az általános modell loglikelihood ér-
téke magasabb. Az azonban egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a loglikelihood
értékében bekövetkező növekedés arányban áll-e a bevont változók számával,
vagyis növekszik-e annyival a modell magyarázó ereje, mint amilyen mértékben
megnövekszik a modell rugalmassága és az adatokhoz illeszkedésének képessége!
A likelihood arány teszt tehát pontosan azt méri, hogy a loglikelihood értékében
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bekövetkező növekedés szignifikáns-e, azaz az illeszkedésben bekövetkező javulás
annak tudható-e be, hogy maga a modellstruktúra jobban passzol az adatokhoz.

Ezt a gondolatot egy analógiával szeretnénk alátámasztani. A regressziós elem-
zésekben járatos olvasó nyilván tudja, hogy amennyiben polinomfüggvényt illeszt
az adatokra, az illeszkedés jóságát növelni lehet a polinomfüggvény fokának nö-
velésével. Ennek nyilvánvaló oka az, hogy két pont egyértelműen meghatároz
egy egyenest, három pont egy parabolát stb. Ha van 100 adatunk, akkor létezik
olyan 99 fokú polinom, amely tökéletesen átmegy minden ponton, azaz az R2

mutató értéke 1. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy az adott jelenség magyaráza-
tában a 99 fokú polinomra kellene támaszkodni, de még csak előrejelzésre sem
lesz alkalmas, hiszen egy 101-ik pont szinte biztosan nem fog illeszkedni rá, sőt.
Az illeszkedés ebben az esetben tehát „látszólagos” abban az értelemben, hogy
semmit nem tudunk meg általa a vizsgált jelenség okairól, összefüggéseiről, az
egyes változók jelentőségéről stb.

Ez a probléma egyik olyan modellcsaládnál sem kerülhető meg, amelyik rugal-
massága, azaz az adatokhoz történő illeszkedésének képessége ilyen óriási mér-
tékben növelhető. A Markov-modellcsalád is ebbe a körbe tartozik, ezért min-
dig kell valamilyen ésszerű határt húznunk ahhoz, hogy eldönthessünk: valóban
szükség van-e az általános modellre a jelenség magyarázatában vagy sem.

A teszt elvégzéséhez mindkét modell loglikelihood értékét ki kell számítanunk és
megnézni, hogy milyen mértékben nőtt meg a modell magyarázóereje. Az LR teszt-
statisztikát az alábbi képlet alapján tudjuk kiszámítani:

LR = 2 (logLáltalános − logLspecifikus)

A tesztstatisztika aszimptotikusan χ2 eloszlást követ, az eloszlás szabadságfokát az
általános modell többletparamétereinek száma jelenti. E kötetben több példát is ta-
lálunk majd az LR teszt alkalmazására.

Stacionaritástesztek

Korábban említettük már, hogy bár a stacionaritás feltevése nagymértékben meg-
könnyíti a modellező dolgát, a vizsgált jelenségek jelentős köre nem stacioner folyamat,
ezért elengedhetetlenül fontos a stacionartiási hipotézis tesztelése. A stacionaritástesz-
tek alapgondolata minden esetben azonos: a stacionaritás feltevése mellett és ellené-
ben egyaránt kiszámítjuk a kérdéses átmeneti valószínűségeket, majd összehasonlítjuk
a két eredményt. Ha a stacionaritás feltevésének a feloldásával nyert átmeneti valószí-
nűségek nem különböznek statisztikai értelemben számottevően a hipotézis fennállása
esetén kapott értéktől, akkor elfogadhatjuk a stacionaritási feltevést.
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Konstans átmeneti valószínűségek likelihood tesztje A stacionaritás feloldá-
sával újra meg kell határoznunk az átmeneti valószínűségek becslőfüggvényét. Ehhez
az (1.11) egyenlethez nagyon hasonló maximum likelihood függvényt kell megolda-
nunk, és az eredmény is hasonlóan relatív gyakoriságokat fog meghatározni, az egyetlen
különbség az lesz, hogy a stacionaritás feloldása következtében a relatív gyakoriságo-
kat nem az összes időpontra vett teljes mintából számítjuk, hanem időpontonként
külön-külön. Így a p̂ij (t) nem stacioner átmeneti valószínűségek maximum likelihood
becslőfüggvénye

p̂ij (t) =
dij (t)∑
j dij (t)

(1.13)

A H0 nullhipotézis szerint a folyamat stacioner, azaz az átmeneti valószínűségek
nem változnak t függvényében. Ekkor a loglikelihood értéke

logL0 =
∑
t

∑
i,j

dij (t) log p̂ij (1.14)

míg a H1 alternatív hipotézis szerint az átmeneti valószínűségek változhatnak az idő-
ben. Ekkor ha semmilyen struktúrát nem viszünk a modellbe, azaz egyszerűen csak
feltesszük, hogy bármely két időpont átmeneti valószínűsége különbözhet, akkor a log-
likelihood érték

logL1 =
∑
t

∑
i,j

dij (t) log p̂ij (t) (1.15)

alakban lesz felírható. Az LR tesztről elmondottak értelmében ekkor ez utóbbi tekint-
hető az általános modellnek, ezért a tesztstatisztika, melyet a továbbiakban jelöljünk
λ-val, a két loglikelihood érték különbségéből számítható: LR = 2 (logL1 − logL0),
azaz

LR =
∑
t

∑
i,j

2dij (t) (log p̂ij (t)− log p̂ij) (1.16)

A likelihood arány khi-négyzet eloszlást követ, amelynek szabadságfokát az általáno-
sabb modell, azaz a H1 hipotézis többletparamétereinek a száma jelenti. Mennyi is ez
pontosan? A Markov-modell állapotainak számát jelölje n, a rendelkezésre álló idősor
hosszát T +1. Ekkor a H0 hipotézis szerinti modellben n(n−1) független változó van,
míg a H1 hipotézis szerint minden egyes valószínűséget minden lehetséges T átmenetre
külön kell becsülni, azaz itt Tn(n− 1) független változó lesz. A két érték különbsége
(T − 1)n(n − 1), ekkora szabadságfokú khi-négyzet eloszlással kell összehasonlítani a
tesztstatisztika értékét. Azaz

LR ' χ2
(T−1)n(n−1) (1.17)

Habár a fenti tesztstatisztika alapján tesztelni tudjuk a stacionaritási feltevést,
mégis számos kérdés merülhet fel ennek gyakorlati alkalmazását illetően. Egyrészt egy
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viszonylag moderált méretű Markov-lánc esetében, pl. ha n = 5 és T = 14, akkor
a fenti hipotézisvizsgálatban szereplő H1 modell 260 (!) változóval tartalmaz többet,
mint a stacionárius Markov-lánc modell. Ez meglehetősen nagy különbséget jelent,
előfordulhat, hogy a két modell közvetlen összehasonlítása nem vezet értelmes konk-
lúziókra. Gyakoribb, hogy a hosszabb idősorokban törések, fordulópontok vannak,
amelyek miatt a stacionaritás feltevését ugyan el kell vetni, de ebből nem következik,
hogy akár minden egyes átmenetre új mátrixot kelljen becsülni. Az ilyen töréspontok
endogén megkeresésére nem ad eligazítást a fentebb ismertetett hipotézisvizsgálat, arra
azonban alkalmas, hogy eldöntse: van-e töréspont egy adott helyen a mintában. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy – ahelyett, hogy azt néznék, hogy minden egyes átme-
netre különböző valószínűségek érvényesek-e –, valamely előzetes információ alapján
felosztjuk a megfigyelési intervallumot néhány részre (az egyszerűség kedvéért mondjuk
két részre) és „csak” azt vizsgáljuk, hogy a két részben különbözőek-e az átmenetek.
Ebben az esetben két átmenet-valószínűségi mátrixot kell becsülni, ezért a többlet-
paraméterek száma n(n − 1), azaz a tesztstatisztika az előbbi számpélda esetében 20
szabadságfokú khi-négyzet eloszlású, ennyivel tartalmaz több paramétert az általáno-
sabb modell. Ezt az eljárást alkalmazza a regionális konvergencia Markov-láncokkal
történő vizsgálatának „helyénvalóságát” firtató Birkenbach-Bode (2003) tanulmány.

1.3. Példa a modell alkalmazására

A jelen alfejezetben az előzőekben részletesen bemutatott modellt egy gyakorlati pél-
dán fogjuk illusztrálni. A vizsgálat során Magyarország 168 kistérségének6 egy főre
jutó adóköteles jövedelmeinek differenciálódási folyamait fogjuk elemezni. A vizsgálat-
ban a rendszerváltást követő, 1990-2006 közötti időszak folyamataira koncentrálunk.

A vizsgálat célja a relatív jövedelmi pozíciók változásának feltárása, ezért a forint-
ban kifejezett, folyóáras adatokat minden egyes évben elosztottuk az adott évi átlagos,
egy állandó lakosra jutó jövedelem összegével s így az egyes kistérségeket az átlagos
jövedelem százalékában kifejezett jövedelmi számok jellemzik. Az átlagos jövedelem
számítása egyszerűen az országos átlagos jövedelem számításához használt összjöve-
delem/össznépesség képletének alkalmazásával történt. Ez megfelel annak, mintha a
kistérségek egy főre jutó jövedelmeiből az állandó népesség, mint súly használatával
súlyozott átlagot számítanánk. Az ily módon kapott relatív jövedelmi pozíciót kifejező
értékeket emiatt az országos átlag százalékában megadott egy főre jutó jövedelemként
lehet értelmezni. Az így kapott relatív jövedelmi számok mediánja lényegesen kisebb
lesz, mint 1. Másként fogalmazva a relatív jövedelmi adatok nem szimmetrikusak az 1
körül: a kistérségek közel 80%-ának egy főre jutó jövedelme kisebb, mint az országos
átlag. Ez a jelenség arra vezethető vissza, hogy az egyes kistérségek egy főre jutó
jövedelme és népessége korrelál egymással (pl. 1990 évre a Budapest nélkül számí-
tott korrelációs együttható 46%.)7 Emiatt általában a nagyobb lélekszámú népesség
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nagyobb egy főre jutó jövedelemmel fog rendelkezni. A súlyozatlan átlag számítás-
nál azonban minden egyes kistérség azonos „súlyúnak” azaz azonos méretűnek számít,
azaz a nagyobb lélekszámú területek relatíve kisebb súlyt kapnának, mint a súlyozott
átlag számítása során. Így összességében azt kapjuk, hogy az egyes kistérségek egy
főre jutó relatív jövedelmeinek egyszerű számtani átlaga kisebb lesz, mint a súlyozott
átlag (ami definíció szerint 1). A jelen mintában ez az érték 0,83!

A relatív jövedelem alapján kívánjuk elemezni a jövedelmi differenciálódás prob-
lémáját ezért álljunk meg egy rövid kitérő erejéig ezen adatok közelebbi szemügyre
vétele végett. A jövedelmi differenciálódás problémája hagyományosan a GDP terü-
leti megosztottságának vizsgálatára irányul, amely ugyan annak ellenére, hogy nem
célzottan jövedelem típusú mutató (mint, pl. a GNI), mégis a legjobb becslésnek
tekinthető a létező jövedelemtípusok összességére. A GDP változását számtalan disz-
ciplinában vizsgálják (főleg a makroökonómiai modellekre gondolunk), azonban mély
területi bontásban nem áll rendelkezésre. (A régiók szintjén helyettesíti a GRP illetve
megyei szinten van rá becslés néhány évre.) A jelen elemzésben alkalmazott adatok az
egyes kistérségek egy főre jutó adóköteles jövedelmei, amelyek csak egy részét képe-
zik a GDP-nek, nevezetesen az elsősorban munkából származó személyi jövedelmeket.
A tőkejövedelmek, profit, kamatjövedelmek stb. többnyire nem szerepelnek benne.
Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire alkalmas akkor ez az adatbázis arra, hogy a
korábban feltett kérdés megválaszolásához belőle nyerjünk kvantitatív eredményeket.

Elsőként is vizsgáljuk meg a relatív jövedelmi adatok eloszlását! Mivel folytonos
adatokról van szó, ezért ún. kernel becsléssel készítettünk egy közelítést az eloszlás
sűrűségfüggvényéről, amelyet az 1.4. ábrán láthatunk. Láthatjuk, hogy egyfelől a sze-
mélyes jövedelmek eloszlása, hasonlóan a GDP eloszlásához, közel log-normális alakú.
Másfelől a relatív jövedelmi adatok szóródása elmarad a GDP-nél megszokottól, nem-
zetközi összehasonlításban például az egyes országok egy főre jutó jövedelmei között
akár nagyságrendi eltérés is lehet. Az országos szinten a meglévő különbségek messze
elmaradnak a nemzetközi szinten meglévő különbségektől, mindemellett is valószínű
ugyanakkor, hogy egy esetleges GDP számítás az itt közöltnél szélesebb terjedelmű
eloszlást eredményezne.

A sűrűségfüggvények vizsgálatából azt is láthatjuk, hogy a vizsgálati periódus alatt
a kiinduló egymóduszú eloszlásból egy gyengén kétmóduszú eloszlás alakult ki, azaz a
vizsgálati időszak alatt várhatóan polarizációt kell, hogy tapasztaljunk: nevezetesen a
közepes jövedelemszinteknél a kistérségek számának csökkenését, míg az alacsonyabb
és magasabb jövedelmi kategóriáknál pedig növekedést. Ehhez először is tisztázni kell
az alacsony és magas jövedelem pontos tartalmát, azaz jövedelmi kategóriákat kell
létrehozni a folytonos adatokból.

A Markov-lánc modelljének alkalmazása, mint azt a korábbiakban bemutattuk, azt
igényli, hogy az egyes egyedek véges sok állapot valamelyikében tartózkodjanak min-
den időpillanatban. Ez a jövedelmi differenciálódás problémájának alkalmazása során
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1.4. ábra. A jövedelemeloszlás kernel sűrűségfüggvény becslése az
adatbázis első és utolsó évére.

azt igényli, hogy az egyékbént folytonos adatokat „diszkretizáljuk”. A diszkretizálás
a gyakorlatban jövedelmi kategóriák elhatárolását jelenti. A problémát alapvetően az
jelenti, hogy a különböző „diszkretizálások” révén elvileg egymástól különböző ered-
mények és mobilitási értékek adódhatnak. Az elemzésnek ezen a pontján ezért vagy
bevett hüvelykujj-szabályokat alkalmazunk, vagy megpróbáljuk a szaktudomány egyéb
ismeretei alapján meghatározni a jövedelmi kategóriák határait. A jelen elemzésben
elsősorban az előbbi utat fogjuk követni.

Gyakori megoldás az állapottér diszkretizálásának problémájára az azonos számú
megfigyelés alapján történő választás. Ez azt jelenti, hogy oly módon alakítjuk ki az
egyes jövedelmi kategóriákat, hogy azokba közel azonos számú kistérség essen a meg-
figyelési időszakban. Az eljárás mellett szól, hogy az így kialakuló kategóriák nem
lesznek érzékenyek a szélsőséges elemszámok okozta mérési torzításokra, ugyanakkor
hátránya, hogy nem szaktudományi megfontolásokra épül s nem feltétlenül lehet tu-
dományos alapokon magyarázatot adni az ily módon kialakuló határokra.

A következő probléma az állapotok számának meghatározása. Némely alkalmazás-
ban a probléma természete adja, hogy hány állapot lehetséges (ld. a társadalomtu-
dományi alkalmazásokról szóló, következő fejezet). Azokban az esetekben azonban,
ahol diszkretizálásra kerül sor általában nincs így. Célszerű alacsony számú kategó-
riát választanunk az eredmények könnyebb értelmezhetősége érdekében. Ekkor azon-
ban könnyen összemoshatunk lényeges folyamatokat, mivel az intervallumok átlagos
hossza nagyobb, így számos „esemény”, változás nem jelenik majd meg a vizsgálat-
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1.1. táblázat. Az egyes jövedelmi kategóriák határai az átlagos
jövedelemszint százalékában.

Jövedelmi kategória Osztályközép

– 0,63 0,55
0,63 – 0,72 0,68
0,72 – 0,86 0,79
0,86 – 1,00 0,93
1,00 – 1,30

ban tényleges változásként. Erre a problémára természetesen az adja a megoldást, ha
növeljük az intervallumok számát, azonban ezt sincs értelme minden határon túl foly-
tatni, mivel ebben az esetben pedig az intervallumok hossza csökkenhet le túlzottan,
akár olyan mértékben is, hogy csak kis számú megfigyelés essen egy-egy intervallumba.
Nyilván ez esetben pedig az általánosításra való képesség vész el, a modell semmilyen
értelmezhető eredményt nem lesz képes felmutatni.

A jövedelmi differenciálódási probléma vizsgálata során igen gyakori, hogy öt ka-
tegóriát különítenek el. Ez némileg finomabb felosztást eredményez, mint pl. három
kategória (amelyet átlagos, átlagosnál alacsonyabb, átlagosnál magasabb jövedelem-
ként könnyen lehet értelmezni), és még elég jól kezelhető. Most ezt az utat fogjuk mi
is követni, habár erre a kérdésre hamarosan még visszatérünk. Az öt jövedelmi kate-
gória létrehozásához a megfigyelt relatív jövedelmi adatok kvintiliseiből számítottuk
a jövedelemhatárokat oly módon, hogy az összes ily módon létrejövő intervallumba
azonos számú megfigyelés essen (ld. az 1.1. táblázat).

Az egyes kistérségek adott állapotba történő besorolását követően kiszámíthatjuk
az egy lépéses átmenet-valószínűségi mátrixot, ld. az 1.2. táblázat. Az egy lépéses
átmenet-valószínűségi mátrix alapján a kistérségek jövedelmi mobilitása igen alacsony-
nak nevezhető, mindössze 16,3% annak a „valószínűsége”, hogy az adott jövedelmi po-
zícióból kimozdulnak egy év alatt. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy 20 kistérségből 17
jövedelmi pozíciója várhatóan változatlan marad egyetlen év leforgása alatt. A mátrix
főátlójában szereplő értékek 1-hez közeli magas értékei is mutatják, hogy viszonylag
alacsony az elmozdulás az egyes kategóriákból.

A megfigyelt években nem volt arra példa, hogy valamelyik kistérség mindjárt két
jövedelmi kategóriát is váltott volna, ezt is mutatja, hogy a főátló melletti cellákat
leszámítva, a többi mező értéke zérus.8 Az általunk alkotott jövedelmi kategóriák
esetében tehát viszonylagos stabilitást és kis mértékű elmozdulásokat tapasztalhattunk
a szomszédos kategóriákba.

Az ilyen típusú mobilitásvizsgálatok gyakori eredménye, hogy a főátlóban szereplő
értékek között az alacsony és magas jövedelmekhez tartozó valószínűségek magasabbak
(0,94 és 0,93) szemben a középső jövedelmi kategóriákhoz tartozó 0,81–0,84 közötti
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értékekkel. Ez azt jelzi, hogy a megfigyelt mobilitás nagy része a közepes jövedelmi
kategóriákban zajlott le: az alacsony és a magas jövedelmi kategóriák esetében nagyobb
valószínűséggel figyelhetünk meg immobilitást. Ez arra utal, hogy a legalacsonyabb
jövedelmű kistérségek felzárkózásának kisebb a valószínűsége, ahogy hasonlóképpen
annak is, hogy a magasabb jövedelmű kistérségek visszaessenek.

A középső rétegek esetében megfigyelhető magasabb mobilitás irányulhat felfelé és
lefelé egyaránt, a jelen esetben a két különböző irányba történő elmozdulás valószínű-
sége közel azonos. A későbbiekben erre a kérdésre még visszatérünk, itt csak utalni
szeretnénk arra, hogy a közepes jövedelműeknél megfigyelt nagyobb mobilitás utalhat
polarizációra: egy részük felzárkózik, más részük leszakad, amely az összes kistérség
vonatkozásában a jövedelmi különbségek növekedését is előrevetítheti. Ennek pontos
megítéléséhez azonban további számításokat kell végezni.

1.2. táblázat. Az egy lépéses átmenet-valószínűségi mátrix, ML
modell, n = 5, mobilitási mutató értéke = 16,3%.

1 2 3 4 5

1 0,94 0,06
2 0,09 0,83 0,08
3 0,11 0,81 0,08
4 0,08 0,84 0,08
5 0,07 0,93

A valószínűségek értékelése során azt is figyelembe kell venni, hogy az általunk
képezett öt kategória igen széles jövedelmi sávot ölel fel, amely eleve előrevetíti az
alacsony mobilitást. Ha például egy kistérség jövedelme egy adott évben az átlag
63%-át éri el, akkor ahhoz, hogy elérje a következő kategóriához szükséges 72%-ot
az kell, hogy az adott kistérség jövedelmének növekedése legalább 14%ponttal legyen
magasabb, mint az átlag növekedése (közelítő becslés alapján). Ez igen magas érték,
és éppen az alacsonyabb jövedelmű kistérségek esetében lesz ennek a növekedésnek
a valószínűsége alacsony. Ha a következő jövedelmi kategória határa nem 72%-nál,
hanem pl. 66%-nál lenne, akkor az átlagot körülbelül 5%ponttal meghaladó mértékű
növekedés elégséges ahhoz, hogy a kistérség másik kategóriába kerüljön. Ez is mutatja,
hogy a mobilitási mutató értékét fenntartással kell kezelnünk: annak értéke erősen függ
attól, hogy hány jövedelmi kategóriát hozunk létre. A jövedelmi kategóriák számát
növelve magasabb mobilitást találunk. A számításokat elvégeztük kilenc jövedelmi
kategória esetében is, az eredményeket mutatja az 1.3. táblázat.

Kilenc jövedelmi kategória esetében a mobilitási mutató értéke 25,7%-ra emelkedik,
miközben nyilvánvaló, hogy a vizsgált jelenség (és maguk az alapadatok is!) ugyanaz,
mint a korábbi táblázatban bemutatott. Az eltérés abból fakad, hogy több kategória
esetében az egyes jövedelmi intervallumok hossza kisebb, így több esetben fogunk „vál-
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1.3. táblázat. Az egy lépéses átmenet-valószínűségi mátrix (ML
modell, n = 9), mobilitási mutató értéke = 25,7%.

Jövedelmi kategóriák 1 2 3 4 5 6 7 8 9

– 0,56 1 0,92 0,08

0,56 – 0,64 2 0,11 0,76 0,13 0,01

0,64 – 0,69 3 0,18 0,68 0,13 0,01

0,69 – 0,75 4 0,01 0,18 0,69 0,12 0,01

0,75 – 0,82 5 0,01 0,17 0,70 0,11 0,02

0,82 – 0,90 6 0,01 0,13 0,73 0,12 0,01

0,90 – 0,99 7 0,09 0,78 0,12

0,99 – 1,10 8 0,02 0,10 0,78 0,10

1,10 – 9 0,09 0,91

tozást” megfigyelni (azaz váltást a diszkrét állapotok között), mint korábban. Emiatt
a főátló elemei alacsonyabbak lesznek a mobilitási mutató pedig magasabb. Mi ér-
telme van akkor mégis a mobilitási mutató számításának? Amennyiben az állapottér
felosztásának finomságán nem változtatunk, akkor a különböző vizsgálatokban kapott
értékek összehasonlítása értelmes lehet és levonhatóak lesznek bizonyos típusú követ-
keztetések. A ködös és általános megfogalmazás hamarosan nyilvánvalóvá válik, amint
a Markov-lánc modell „hibáiról” és a mover-stayer modellről fogunk beszélni.

A 16 év alatt várható változásokat az egy lépéses átmenet-valószínűségi mátrix 16-
ik hatványának számításával is, illetve az adatokból történő közvetlen becslés révén is
megkaphatjuk (ld. 1.4. és 1.5. táblázatok). Mindkét esetben lényegesen magasabb
mobilitási mutatót kapunk, mint amit az egylépéses mátrixból kaptunk. Ez igazából
nem túl meglepő, hiszen több időt hagytunk a folyamatnak, ezért lényegesen több kis-
térség esetén lehet megfigyelni kategória-váltást, mint helyben maradást. Gondoljuk
meg a következőt! Az 1.2. táblázatban szereplő mátrix alapján tudjuk, hogy az 1-es
állapotból egy év alatt nem lehet eljutni a 3-as állapotba. A 3-as állapot azonban
mégis elérhető az 1-esből pl. úgy, hogy egy év alatt 6% valószínűséggel eljutunk 1-
esből 2-esbe, majd innen 9% valószínűséggel továbbmegyünk 3-asba. Emiatt két év
alatt már 0,05% valószínűséggel el lehet jutni 1-ből 3-ba. 16 év alatt nyilván lénye-
gesen több út lesz elérhető, amelyen keresztül el lehet jutni gyakorlatilag bármelyik
állapotból bármelyik másik állapotba. Így ahogyan növekednek a mátrix főátlóján kí-
vüli elemek értékei, úgy kell csökkenniük a főátló értékeinek és növekedni a mobilitási
mutatónak. Ezért önmagában az a tény, hogy a 16 lépéses átmenet-valószínűségi mát-
rixot magasabb mobilitási mutató jellemzi, nem hordoz többlet információt a tényleges
folyamatokról.

Meghatározó azonban az az információ, amit az egy lépéses mátrix 16-ik hatvá-
nyával nyert 16 lépéses átmenet-valószínűségi mátrix (amelyet a továbbiakban az egy-
szerűség kedvéért becsült 16 lépéses mártixnak fogunk hívni) és a 16 év megfigyelt
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1.4. táblázat. Az egy lépéses átmenet-valószínűségi mátrix 16-
ik hatványa (ML modell, n = 5), a mobilitási mutató értéke =
79,1%.

1 2 3 4 5

1 0,56 0,27 0,11 0,04 0,01
2 0,38 0,29 0,17 0,10 0,05
3 0,22 0,24 0,21 0,18 0,15
4 0,07 0,13 0,18 0,28 0,34
5 0,02 0,06 0,12 0,29 0,50

változásai alapján a relatív gyakoriságokból közvetlenül számított 16 lépéses átmenet-
valószínűségi mátrix összevetésével nyerhetünk. A becsült és megfigyelt mátrixokból
(1.4. és 1.5. táblázatok) számított mobilitási mutatók értéke között igen jelentős elté-
rés mutatkozik: a számított mátrix mobilitási mutatója 79,1% szemben a megfigyelt
44,8%-os mobilitási mutatóval. Az egy lépéses mátrix hatványozásával nyert mátrix
tehát túlbecsüli a tényleges mobilitást. Ezt láthatjuk abból is, hogy a számított mát-
rix esetében nincs is zérus valószínűséget mutató elem, míg a megfigyelt átmenetek
között számtalan esetre „hiányzik a példa”. Ugyanezt más oldalról megközelítve: a
becsült mátrix főátlójának elemei rendre kisebbek a megfigyelt 16 lépéses átmenet-
valószínűségi mátrix főátlójának elemeinél.

A mobilitás ilyen típusú felülbecslése nem szokatlan, általában azzal magyarázható,
hogy a vizsgált jelenség maga nem stacioner.9 Mindenesetre a Markov-lánc modell
alapján több évre készített előrejelzéseket komoly fenntartásokkal kell kezelni.

1.5. táblázat. A 16 lépéses átmeneti valószínűségek megfigyelt
mátrixa (n = 5), a mobilitási mutató értéke = 44,8%.

1 2 3 4 5

1 0,94 0,06
2 0,38 0,48 0,14
3 0,06 0,31 0,40 0,23
4 0 0,05 0,19 0,52 0,24
5 0 0,15 0,85

A kistérségek jövedelem eloszlásának várható alakulását tekintve az adatokból
közvetlenül becsült 16 lépéses mátrix elemeit felhasználhatjuk becslések készítésére.
Az 1.6. táblázat mutatja az általunk alkotott öt jövedelmi kategóriában található kis-
térségek arányát az 1990-es és 2006-os esztendőkben. Az átmenet-valószínűségi mátrix
segítségével készíthetünk előrejelzést a 16 év múlva várható eloszlásról oly módon, hogy
a kezdeti évre jellemző eloszlás és az átmenet-valószínűségi mátrix szorzataként előálló
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1.6. táblázat. A megfigyelt 16 lépéses átmenet-valószínűségi mát-
rix alapján várható eloszlás

Év 1990 2006 2022 invariáns elo.
tény tény becslés becslés

1 0,11 0,18 0,26 0,30
2 0,17 0,20 0,18 0,21
3 0,31 0,20 0,15 0,15
4 0,25 0,23 0,19 0,16
5 0,16 0,20 0,22 0,18

eloszlás lesz a 16 év múlva várható jövedelem eloszlás. Ez az eloszlás a relatív jöve-
delmi pozíciókban bekövetkező változások lehetséges irányára mutathat rá, hiszen az
alapadatainkat az átlagos jövedelem százalékában kifejezett jövedelmi adatok képez-
ték.

Az átmenet-valószínűségi mátrix vizsgálatánál korábban láttuk, hogy az elsősorban
a középső jövedelmi értékek esetében jelez előre mobilitást, s ennek konkrét megvaló-
sulását olvashatjuk le az 1.6. táblázatból. A jövőben várható eloszlásból ugyanis arra
következtethetünk, hogy a jelenben végbemenő folyamatok elsősorban polarizációra
utalnak: a legmagasabb és legalacsonyabb jövedelmi kategóriákban lévő megfigyelések
aránya növekedhet. A legalacsonyabb és legmagasabb jövedelmi kategóriák arányának
növekedése a közbenső jövedelmi kategóriákban végbement változás hatását nyeli el.
A középső jövedelmi kategória „sínyli” meg leginkább a változást. A kirajzolódó kép az
ún. konvergencia-klubok teóriájára utal, nevezetesen a kialakuló szegényebb és gazda-
gabb jövedelmű csoportok között elvékonyodó „középső” réteg együttes előfordulására.
Mindezt azért majd vizsgáljuk meg újra a modell általánosításai alapján is!

Mindez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének a legalacsonyabb kategóriából felzár-
kózó, illetve a legmagasabb kategóriából visszaeső kistérségek, ezeknek a valószínűségét
az átmenet-valószínűségi mátrix első és ötödik sorának főátlótól különböző értékei mu-
tatják. Az egyes egyedi utak lehetnek a fenti sémától eltérőek is, globálisan azonban
a fent leírt folyamat lehet a jellemző, mely a sok kistérség egyedi pályájának összeg-
zésével kialakuló képet mutatja. Az 1.5. táblázatban található átmenet-valószínűségi
mátrix mutatja, hogy 6% a valószínűsége annak, hogy a legalacsonyabb jövedelmi
kategóriából induló kistérség felzárkózzon a következő jövedelmi kategóriába, s 38%
annak a valószínűsége, hogy a második jövedelmi kategóriában található kistérség a
legalacsonyabb jövedelműek közé visszaessen. Így tehát nagy valószínűséggel mind-
két esetre találhatunk majd példát, a nettó folyamatok azonban nagy valószínűséggel
arra mutatnak, hogy a második jövedelmi kategóriában található kistérségek száma
csökkenhet a legalacsonyabb jövedelmi kategória rovására.
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A relatív jövedelmi pozíciók alapján felírt átmenet-valószínűségi mátrix a jövedelmi
mobilitiás 1990-2006 között megfigyelt folyamatait próbálja meg számszerűsíteni. A
mátrix segítségével adott előrejelzés a megfigyelt és eddig lezajlott folyamat folytató-
dása esetén kirajzolódó eloszlás egy becslését adja. A módszer nem alkalmas tehát
fordulópontok, várható strukturális változások „ jóslására”.

A módszer további korlátját jelenti, hogy (jelen változatában) nem tartalmaz „ma-
gyarázó változókat”, vagyis nem tudja integrálni a változó gazdasági környezet, jogi
szabályozás, földrajzi elhelyezkedés stb. tényezőket.10 A metodika ebben a formában
azonban nem is célozza meg ilyen típusú kérdések vizsgálatát. Amire azonban választ
adhat, a lezajlott 16 éves fejlődés főbb jellemzőinek meghatározása s ennek további
folytatódása esetén várhatóan kirajzolódó jövedelem eloszlás prognosztizálása. Bár
eddigi számításaink arra utalnak, hogy elsősorban módszertani megfontolások miatt a
számítások még messze nem teljesek s további fejlesztésük elkerülhetetlen, úgy gondol-
juk, hogy az eddigi eredmények bizonyos következtetések levonására már alkalmasak.
A következő alfejezetben a Markov-láncok modelljének társadalomtudományi alkalma-
zásaira mutatunk (a szakirodalomból származó) példákat, amelyek reményünk szerint
alátámasztják a modell alkalmazhatóságáról tett állításainkat.

1.4. Társadalomtudományi alkalmazások

A Markov-láncok kimerítő bemutatása és egy példa áttekintése után a jelen alfeje-
zetben a szakirodalmi alkalmazásokból válogatunk. Az alábbi alfejezetek célja, hogy
megmutassa milyen típusú problémákra és milyen esetleges kiegészítőkkel alkalmaz-
ták az ML modellt. Látni fogjuk, hogy az alkalmazások köre igen széles.11 Az egyes
tanulmányokat – a lényegesen rövidebb terjedelem miatt – nyilván nem tudjuk rész-
letekbe menően elemezni, ez azonban nem is célunk. Elsősorban a Markov-láncok
módszertanára, becslésére, esetleges módosításaira voltunk kíváncsiak módszertani
szempontból, másfelől érdekelt minket a felvetett kérdések köre és az azokra adott
válaszok kielégítő- vagy nem kielégítő jellege. Elsősorban ezekre fókuszáltunk tehát az
összefoglalások készítésekor, és ebből fakadóan a táblázatainkban szereplő értékeket a
hivatkozott cikkekből vettük át, ezért forrásukat nem jelöltük meg külön-külön. Ez
alól kivétel néhány táblázat és az ábrák, amelyeket az adatok forrásának megjelölése
mellett magunk készítettünk el.

1.4.1. Regionális fejlődés és konvergencia

Létezik-e konvergencia?

A következő cikkekben a szerzők által vizsgált központi kérdés az, hogy a makroöko-
nómusok által feltételezett és várt, jövedelemben megmutatkozó konvergencia valóban
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zajlik-e. Landon-Lane és Quinn 2000-ben megjelent tanulmánya nem kisebb feladatot
vállal magára, mint a világméretű konvergencia vizsgálatát.

Az alkalmazott modell egy elsőrendű Markov-lánc, amely lehetővé teszi a konver-
genciára vonatkozó hipotézisek előzetesen felállított elméleti keretektől mentes tesz-
telését. Az egyik ilyen hipotézis, hogy az egy főre jutó jövedelem országok közötti
eloszlása konstans. A másik kérdés, hogy vajon a világ elérte-e már az ergodikus
állapotot, azaz az invariáns eloszlást.

A vizsgált adatok a Penn World adatbázisból származó egy munkásra jutó reál
GDP értékek 104 országra vonatkozóan 1960 és 1990 között, az állapotteret öt relatív
jövedelmi osztály alkotja. Az osztályok közötti dinamika eredményeit éves, öt éves, tíz
éves és tizenöt éves időszakokra is közlik.

Az 1960 és 1990 közötti teljes periódust tekintve erős bizonyítékot találnak arra,
hogy a Markov-lánc még nem érte az ergodikus állapotot.12 Amikor azonban a vizsgált
periódust leszűkítik 1970 és 1990 közé, megváltozik a kép, azaz a bizonyíték már arra
mutat, hogy ebben az időszakban a világ elérte az ergodikus állapotot, és a relatív
jövedelem eloszlás konstans. Az ergodikus állapotban az országok három klaszterbe
csoportosulnak. A két alacsonyabb jövedelmi csoportban lévő országoknak nagyobb
az esélyük ott maradni vagy lejjebb csúszni, mint feljebb mozdulni. A negyedik osz-
tályban lévő országok nagyobb eséllyel kerülnek a középső osztályba, mint az ötödik,
legfelsőbe. Ha azonban egy ország már az ötödik osztályban van, akkor kicsi az esélye,
hogy kikerül onnan. Tehát az alacsony relatív jövedelmű országoknak kevés az esélye
a kitörésre.

A szerzők arra is bizonyítékot találnak, hogy az ergodikus eloszlás esetén is eltérnek
az országok növekedési rátái, tehát nem konvergáltak egymáshoz a várakozásokkal el-
lentétben. A fenti jelenségek okainak feltárására azonban az alkalmazott módszer nem
alkalmas.

Carluer 2005-ben közreadott cikke az orosz régiók közti különbségeket a konvergen-
cia klubok elméletének keretében vizsgálja. Az elmélet szerint az azonos strukturális
jellemzőkkel bíró régiók hosszú távon konvergálnak egymáshoz az egy főre eső jövede-
lem tekintetében. A leíró statisztikák alapján megállapítható, hogy az orosz regionális
fejlődés kérdésében fontos szerepet játszik a magas kereslettel rendelkező nyersanyagok
megléte, illetve hiánya az adott régióban.

A fejlődés vizsgálatához Carluer a régiókat négy klubba sorolja a jövedelem alapján
úgy, hogy mindegyik klubba a régiók egynegyede kerüljön. Az első klub a legfejlettebb,
az utolsó, negyedik a legfejletlenebb régiókat tartalmazza. Az 1985 és 1999 közötti
időszakban az első és az utolsó klubba tartozó régiók több mint 80 százaléka ugyanott
maradt, a két középső klubban ez az arány csak 9 és 18 százalék, és a lefelé történő
elmozdulás a jellemző, a felfelé irányuló mobilitás alacsony (ld. 1.7. táblázat).
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1.7. táblázat. Az orosz régiók egy főre jutó jövedelmeinek
átmenet-valószínűségi mátrixa 1985 és 1999 között

1 2 3 4

1 0,82 0,09 0,09
2 0,73 0,09 0,04 0,14
3 0,59 0,09 0,18 0,14
4 0,05 0,09 0,86

kezdeti elo. 0,25 0,25 0,25 0,25
határelo. 0,65 0,08 0,09 0,18

Ha azonban a t-ről t + 1-ik évre történő változásokat leíró átmenet-valószínűségi
mátrixot nézzük, azt látjuk, hogy a középső klubokban is magas az ott maradók ará-
nya, 74 és 65 százalék, míg a lefelé irányuló mobilitás lecsökkent és közel azonos értéket
mutat a felfelé irányuló mobilitással. A legalsó, ergodikus határeloszlás sorában azt
látjuk, hogy a legalsó klubba for tartozni várhatóan a régiók több mint fele (ld. 1.8.
táblázat).

1.8. táblázat. Az orosz régiók egy főre jutó jövedelmének egy
lépéses átmenetmátrixa

1 2 3 4

1 0,95 0,03 0,02
2 0,16 0,74 0,07 0,02
3 0,07 0,14 0,65 0,14
4 0,01 0,02 0,03 0,93

kezdeti elo. 0,42 0,18 0,11 0,29
határelo. 0,57 0,13 0,07 0,22

A fentiek alapján leginkább divergenciáról beszélhetünk az orosz régiókat illetően,
a jelenlegi trend folytatódása esetén pedig teljesen kettészakadhat az ország gazdasági
értelemben, ennek megakadályozásához a középső klubokat feltöltő gazdaságpolitikai
intézkedések szükségesek.

Pekkala (1999) tanulmányában a finn alrégiók konvergenciájának kérdését vizs-
gálja. Az adatok az 1960, 1970, 1973 és 1976 során, majd azt követően 1994-ig két-
évente felvett GRP (bruttó regionális termék) értékek. Így megbecsülhetőek azok a
valószínűségek, hogy a régiók egyik csoportból a másikba kerülnek vagy éppen ugyan-
ott maradnak. Megmutatható, hogy a mátrix eloszlása ergodikus.
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1.9. táblázat. A finn GRP (országos átlag százalékában kifejezve)
alapján számított 6 éves átmenet-valószínűségi mátrixa, 1988-1994

1 2 3 4 5

1 0,69 0,31
2 0,30 0,55 0,15
3 0,20 0,47 0,33
4 0,22 0,44 0,33
5 0,21 0,79

Az 1.9. táblázatban látható, hogy a hatéves periódusok tekintetében magas a
mobilitás a jövedelmi csoportok között, hiszen az átlóban szereplő értékek (amelyek a
jelenlegi csoportban való maradás valószínűségét jelölik) 0,44-től csak 0,79-ig terjednek,
míg az átlón kívüli, azaz a mozgást kifejező értékek viszonylag magasak. Az egyéves
periódusokra vonatkozó átmenet-valószínűségi mátrix (ld. 1.10. táblázat) hasonló
képet mutat, itt azonban az is megfigyelhető, hogy egyes régiók akár két csoportot
is ugorhatnak egy periódus alatt, ami szintén a magas mobilitás jele. Az ergodikus
eloszlásból látható, hogy az elemzés céljából létrehozott jövedelmi csoportok hosszú
távon is stabilak maradnak, nincs jele a gazdaság kétpólusúvá válásának.

1.10. táblázat. A finn GRP (országos átlag százalékában kife-
jezve) alapján számított egylépéses átmenet-valószínűségi mátrixa

1 2 3 4 5

1 0,75 0,25
2 0,14 0,78 0,08
3 0,11 0,74 0,14 0,01
4 0,01 0,09 0,75 0,16
5 0,01 0,16 0,83

Ergodikus eloszlás 0,20 0,21 0,20 0,21 0,18

Caro, Feijoó és Correa tanulmányának célja az Európai Unió 15 országa, az úgyne-
vezett EU 15 abszolút vásárlóerő-paritásának (APPP) vizsgálata, a kérdés pedig az,
hogy a mutató értékei mennyire konvergálnak egymáshoz.

A vásárlóerő-paritás vizsgálata több szempontból is fontos lett az elmúlt évtize-
dekben: a monetáris politika egyik célváltozójává vált; a globalizációval együtt jár
az országok gazdaságának növekvő nyitottsága és a valuta-árfolyamok fontosságának
növekedése, ugyanis a valutaárfolyamok az országok közötti vásárlóerő-különbségek
kifejezői.
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A vásárlóerő-paritás tanulmányozásához az elérhető közelítő adatok helyett a szer-
zők maguk becslik annak havi értékeit az 1995 januárjától 2003 júniusáig tartó idő-
szakra fogyasztói ár-index és valutaárfolyam idősorok segítségével, ennek részleteit az
olvasó az eredeti cikkben találja.

Az eloszlás strukturális változásainak teszteléséhez viszonylag kevés, öt egyenlő
csoportra osztják a szerzők a mintát, hogy elég nagy legyen a csoportonkénti elemszám
robosztus becslések készítéséhez. Az intervallumokat relatív drágaság szerint hozzák
létre, azaz az alsó intervallumokba azok az országok esnek, amelyek az EU átlagnál
olcsóbbak, míg a felsőkbe azok, amelyek az EU átlagnál drágábbak.

A szerzők több átmenet-valószínűségi mátrixot is becsülnek, például annak vizsgá-
lata során, hogy az átmenet-periódus hossza hogyan befolyásolja az átmenet-valószínűségi
mátrixokat. Itt azt találták, hogy minél több hónapot ölel fel egy periódus, aminek so-
rán az átmenetek megtörténhetnek, annál kisebbek az átlóban található értékek, azaz
egyre kevésbé hajlamosak az országok ugyanabban a vásárlőerő csoportban maradni.
Ez nem elhanyagolható mobilitásra utal. Ugyanígy az ergodikus eloszlásnál, amihez
hosszú távon tart a rendszer, ahogy nő a periódus hossza, úgy tömörülnek egyre inkább
a középső csoportokba az országok, azaz egy lassú konvergencia figyelhető meg.

A Monetáris Unió hatásának vizsgálatát is lehetővé teszik az adatok. Az 1999
és 2002 közötti időszakra becsült mátrixokról az olvasható le, hogy a Monetáris Unió
tagjai esetében annak valószínűsége, hogy lentebbi csoportba kerülnek, sokkal nagyobb
a felsőbb csoportba kerülésnél, míg a Monetáris Unión kívüli tagországok esetében ez
pont fordítva van. Azaz az MU tagországok hajlamosabbak relatíve olcsóbbá válni,
mint drágulni, míg a nem MU tagok a relatív drágulásra hajlamosabbak.

1.11. táblázat. A Monetáris Unió hatása a vásárlóerőparitási
kiegyenlítődésre

MU orsz. Nem MU orsz.

Állapot E3 E4 E5 E3 E4 E5

E3 0,962 0,024 0,800 0,200
E4 0,043 0,954 0,003 0,030 0,896 0,074
E5 0,100 0,900 0,022 0,978

A tanulmány tehát bizonyítékot talál a lassú konvergenciára a vásárlóerő-paritás
tekintetében az EU 15 tagországainak körében, azonban eltérő viselkedést tár fel az
MU és nem MU tagok között, hiszen míg az előbbieknek a relatív olcsóbbá válásra van
nagyobb esélye, addig az utóbbiak a relatív drágulásra.
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A fejlődés mozgatórugói

Működőtőke beruházások és konvergencia Bode és Nunnenkamp 2007-ben meg-
jelent tanulmánya azt a kérdést járja körül, hogy elősegíti-e a befelé áramló közvetlen
külföldi befektetés (FDI) a fejlett országok, ebben az esetben az USA regionális fej-
lődését, azaz segíti-e a szegényebb államok felzárkózását. A kérdés meglepő módon
eddig kevésbé volt előtérben, jobbára az FDI fejlődő államokra gyakorolt hatását szok-
ták vizsgálni. Az USA regionális fejlődésére tett hatás milyensége az elméletben és az
eddigi empirikus vizsgálatok alapján is bizonytalan. Egyik oldalon az FDI a fejlődés
elősegítésének eszköze lehet áthidalva olyan problémákat, amelyek eddig visszafogták
a fogadó ország növekedését (például új technológia behozatalával), másrészt viszont
ha a fogadó ország nem képes az FDI-ből származó jótékony hatás kihasználására,
akkor csak az eddig is meglévő különbségek növelésére alkalmas, azaz éppen ellentétes
hatást fejt ki, mint amire számítani lehetett.

A szerzőpáros a Markov-láncok módszerét használja annak megbecslésére, hogy
milyen hatást fejt ki az FDI az USA államainak gazdasági teljesítményére. Az 51
eltérő mennyiségű FDI-vel rendelkező állam M=3 részmintájára különböző átmenet-
valószínűségi mátrixokat számolnak, az állapotteret az egy főre jutó jövedelmi osztá-
lyok alkotják, amelyek úgy alakítottak ki, hogy mindegyikbe azonos számú megfigyelés
jusson. A minta az államok nemzeti átlaghoz képest számított relatív egy főre jutó
jövedelmi értékeit tartalmazza 1977 és 2005 között, logaritmizálva. Az első részminta
a legalacsonyabb FDI-sűrűséggel rendelkező 17 államot tartalmazza, a harmadik pedig
a legmagasabb FDI-sűrűséggel rendelkező 17-et, a besoroláshoz a megfigyelési időszak
első tíz évét használják.

Az FDI sűrűségét két mutatóval mérik: az egyik a gyakran használt FDI-állomány
sűrűsége, amely a külföldiek által tulajdonolt gyárak, ingatlanok stb. az adott állam
GDP-jével normált bruttó értékét fedi. A másik mutató az FDI foglalkoztatásbeli
sűrűségét méri, azaz a külföldi leányvállalatok által teljes- vagy részmunkaidőben fog-
lalkoztatottak számát, amit az adott állam teljes foglalkoztatottságával normálnak.
A szerzők célja a kétféle mutató használatával annak vizsgálata, hogy vajon a mérési
mód mennyiben befolyásolja a levont következtetéseket. Az FDI eloszlása az USA
tagállamokban különbözik a két mutató szerint. Ezeken kívül vizsgálat tárgya még a
külföldi tulajdonú vállalatok szektorális elhelyezkedése, valamint az FDI-állomány és
az FDI-hez kapcsolódó foglalkoztatás aránya, röviden a tőke-munka arány. Ez utóbbi
azért fontos, mert a munka- és humán tőke-intenzív FDI nagyobb termelékenységbeli
növekedést képes produkálni a munkaerő keveredése közben létrejövő pozitív externá-
liáknak köszönhetően.

Az egész ország szintjén számított átmenet-valószínűségi mátrix azt mutatja, hogy
kevéssé valósult meg a konvergencia az egy főre jutó jövedelem terén az USA tagálla-
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mokban, az is látható, hogy a kezdeti eloszlás alig különbözik a határeloszlástól, azaz
a jelenlegi eloszlás nincs messze az állandósult állapottól.

1.12. táblázat. A jövedelemeloszlás és várható alakulása az Egye-
sült Államokban

Állapotok 1 2 3 4 5 6

Kezdeti eloszlás 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167
Határeloszlás 0,140 0,138 0,181 0,203 0,193 0,145

Az FDI-állomány sűrűsége alapján végzett vizsgálat során a szerzők a fentebb em-
lített három részmintára számolták ki az átmenet-valószínűségi mátrixokat. A határel-
oszlásokból leolvasható, hogy az alacsony FDI-állománnyal rendelkező államok hosszú
távon gazdagabbak lesznek, azaz a felsőbb jövedelmi csoportokba tömörülnek, mint
a magas FDI-állománnyal rendelkezők. A kezdeti eloszlás szerint is gazdagabbak az
alacsony FDI-állománnyal rendelkezők. Úgy tűnik, az FDI, legalábbis ha állományban
mérik, inkább akadályozza a konvergenciát, mint elősegíti.

1.13. táblázat. A jövedelemeloszlás várható változása az Egyesült
Államokban, az FDI állomány sűrűségének csoportjaiban (1977-
1986)

FDI állomány-sűrűség alacsony közepes magas
Eloszlás kezdeti határ- kezdeti határ- kezdeti határ-

1 0,101 0,071 0,166 0,000 0,233 0,230
2 0,084 0,059 0,088 0,000 0,328 0,317
3 0,261 0,220 0,038 0,038 0,202 0,249
4 0,231 0,210 0,206 0,314 0,063 0,085
5 0,086 0,078 0,324 0,493 0,090 0,081
6 0,237 0,360 0,179 0,155 0,084 0,038

Az FDI-hoz kapcsolódó foglalkoztatás esetén éppen ellentétes képet kapunk. A ha-
táreloszlásokból leolvasható, hogy amelyik államban alacsony az FDI-hez kapcsolódó
foglalkoztatás, az hosszú távon szegényebb lesz a többieknél, sőt a kezdeti eloszlásnál
is inkább az alsóbb jövedelmi csoportokba tartozik, összehasonlítva a magas FDI-hez
kapcsolódó foglalkoztatással rendelkező államokhoz képest. A határeloszlások és a
kezdeti eloszlások összehasonlításakor szintén megfigyelhető, hogy az FDI nem támo-
gatja a konvergenciát, inkább akadályozza, hiszen a jövedelmi különbségek nagyobbak
a határeloszlásban, mint a kezdeti eloszlásnál.

Az a tény, hogy a gazdaggá válás tekintetében a két táblázat ellentétes eredmé-
nyeket mutat, azt jelenti, hogy az FDI mérésének módja jelentősen meghatározza a
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1.14. táblázat. A jövedelemeloszlás várható változása az Egye-
sült Államokban, az FDI foglalkoztatás szerinti csoportokban (1977-
1986)

FDI foglalkoztatás alacsony közepes magas
Eloszlás kezdeti határ- kezdeti határ- kezdeti határ-

1 0,193 0,209 0,166 0,191 0,141 0,042
2 0,189 0,190 0,113 0,131 0,197 0,069
3 0,242 0,271 0,116 0,100 0,143 0,133
4 0,137 0,152 0,235 0,237 0,128 0,199
5 0,153 0,150 0,218 0,220 0,128 0,199
6 0,086 0,028 0,151 0,122 0,263 0,357

levont következtetéseket. Ennek a mérési hibák mellett az is lehet az oka, hogy az FDI
minőségi jellemzői (fizikai tőke- vagy munka-intenzív, illetve termelő és nem termelő
szektorban van) nagyban befolyásolják az általa kiváltott hatást. A következőkben a
szerzők minőségi jellemzők alapján végzett becslési eredményei kerülnek röviden be-
mutatásra.

A tesztek alapján az FDI tőke-munka aránya további heterogenitást ad az alacsony
és magas FDI-hez kapcsolódó foglalkoztatás okozta heterogenitáshoz. A magas FDI-
sűrűség hosszú távú növekedésre vonatkozó pozitív hatásai nagyrészt a munka-intenzív
FDI-ből erednek, míg a magas tőke-intenzív FDI-vel rendelkező államok kilátásai ke-
vésbé jók. Összességében a magas FDI-sűrűség és a külföldi tulajdonú vállalatok magas
munka-intenzitásának kombinációja az, ami leginkább segíti a növekedést és a maga-
sabb jövedelem elérését.

A szektorális jellemzők tárgyalása alapján az mondható el, hogy az előzetes véleke-
déssel ellentétben a növekedésre és jövedelemre való hatásuk lényegesen kisebb, mint
magának az FDI-sűrűségnek, azaz az a tény, hogy az FDI melyik szektorba áramlik
(termelés, szolgáltatás, bányászat stb.), nem befolyásolja döntő módon az adott állam
fejlődési kilátásait.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a magas FDI-sűrűség elősegíti a tagállamok
növekedését és gazdagodását, amennyiben az FDI-t az általa létrehozott munkahelyek
számával mérjük, mivel a munkaerőhöz kapcsolódó tudás szétterjedése a kulcstényező.
Az FDI szektorális elhelyezkedésének viszont nincs szignifikáns hatása.

A szektoriális termelékenység hatása a konvergenciára Temel, Tansel és Gun-
gor 2005-ben publikált tanulmánya azt vizsgálja, hogy a különböző szektorok mennyi-
ben járulnak hozzá a tartományok aggregált munkatermelékenységének konvergenci-
ájához. A mintán, amely Törökország 67 tartományát tartalmazza az 1975 és 1990
közötti időszakra, a Markov-láncok módszerét alkalmazzák, hiszen így követni tudják
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a mozgásokat az eloszláson belül és meg lehet határozni az invariáns eloszlást is. A
dinamika megfigyelése azért is fontos, mert a török gazdaságban nagy a jövedelmi
egyenlőtlenség, de ezt statikus mérőszámokkal mutatják ki, amelyek jellegükből adó-
dóan nem képesek a szintek közötti mozgások leírására.

A Markov-láncban az állapotteret az egyéni tartományi termelékenységi szint és
a szektorális átlagos munkatermelékenység hányadosa alkotja. A hat elemű állapot-
térben az egyre nagyobb sorszámú állapotok az egyre nagyobb értékű hányadosnak
felelnek meg (azaz egyre nagyobb tartományi termelékenységi szintnek). A csoporto-
kat úgy hozzák létre, hogy a csoporton belüli variancia minimális legyen. Az aggregált
munkatermelékenység definíciója a tartomány jövedelmének és munkaerejének hánya-
dosa, míg a szektorális munkatermelékenységet úgy számolják, hogy a tartomány adott
szektorra jutó jövedelmét osztják a tartomány adott szektorában dolgozók számával.

Az aggregált termelékenységre számított átmenet-valószínűségi mátrix alapján az
első és a hatodik csoportba eső tartományok jó eséllyel ugyanabban a csoportban
maradnak, míg a középső csoportokban ennek kicsi az esélye. Ez azt jelenti, hogy
hosszú távon a középső csoportok eltűnnek és a gazdaság kettészakad.

A szektorális termelékenység vizsgálata azt mutatja, hogy a mezőgazdasági és ipari
szektor az aggregált szinten tapasztaltakhoz hasonlóan viselkedik. Azaz egyes tarto-
mányok a nagyon alacsony termelékenységre, míg mások a nagyon magas termelékeny-
ségre hajlanak, két konvergencia klubba tömörülve. Az építőiparban másik tendencia
látszik kirajzolódni: a második csoportba eső tartományoknak van a legnagyobb esélye
arra, hogy ott is maradnak, a többi csoport esetében ez az esély nagyon kicsi, azaz a
szektor az átlagos török termelékenységnél alacsonyabb szinthez konvergál (az átlagos
érték a harmadik csoportban helyezkedik el). A kis- és nagykereskedelmi szektornál
az első csoportban maradás esélye a legnagyobb, 71 százalék, a többi csoportnál ez
az érték alacsony. Az ergodikus eloszlás se konvergenciára, se polarizálódásra utaló
jelet nem mutat. A szállítás átmenet-valószínűségi mátrixa hasonló képet mutat, mint
a kereskedelemé, tehát az első csoportban a legnagyobb a maradás esélye, az ergodi-
kus eloszlás viszont három konvergencia klub létrejöttére utal, az alacsony, közepes és
magas munkatermelékenységű tartományok összerendeződésére. A szolgáltatási szek-
torban az átmenet-valószínűségi mátrix szerint az első három csoportban elég nagy a
helyben maradás esélye, a határeloszlás pedig a középső csoportokhoz való konvergá-
lást mutat.

Összegzésképpen, az ergodikus eloszlások szerint az aggregált termelékenység ha-
táreloszlását a következő szektorok határozzák meg jelentős mértékben: mezőgazdaság,
ipar és szállítás. Az aggregált termelékenység határeloszlása pedig a török gazdaság
kétfelé szakadását vetíti előre, egyes tartományok termelékenysége nagyon alacsony és
az is marad, ezzel szemben más tartományok termelékenysége magas és ezt fenn is
fogják tartani.
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Területi függőség és konvergencia A regionális jövedelem-eloszlás tanulmányozá-
sában az egyik fontos irányzat a régiók földrajzi elhelyezkedésének hatását vizsgálja.
Rey (2004) tanulmányában a területi függőség regionális jövedelem-eloszlásban való
mérésének három mutatószámát mutatja be, itt csak a Markov-láncra épülő alkalma-
zást tárgyalom.

A cikk kiindulópontját a szerző azon észrevétele képezi, hogy míg az endogén
növekedés-elméletek sokat foglalkoznak például a technológia tovagyűrűző (spillover)
hatásaival, addig a jelenség vizsgálatában a területi elhelyezkedés szerepét elhanya-
golták. Rey meglátása szerint a régiók fejlődését nem lehet önmagukban értelmezni,
fontos a földrajzi dimenzió is.

A területi függőség Markov-láncra épülő mutatószámának kidolgozásához Rey a ko-
rábban Quah (1993) cikkben bevezetett eljárásból indul el. Quah javaslatára terjedt el
az alábbi, (1.18) típusú „átmenet-valószínűségi mátrix” alkalmazása. Ebben egyszerre
két különböző jövedelmi eloszlás szerepel, az első a nemzeti átlaggal standardizált jö-
vedelem, ezt hasonlítja a régiókra standardizált jövedelem-eloszláshoz. Ezt utóbbit
úgy kapja, hogy az adott régió egy főre jutó jövedelmét a szomszédos régiók átlagos
jövedelmének arányában fejezi ki. Ezt szokás területileg kondicionált13 adatoknak is
nevezni, és ugyanarról van szó, amit a térökonometriai irodalom térbeli késleltetés-
nek14 nevez. A Markov-féle átmenet-valószínűségi mátrix ekkor a következőképpen
néz ki:

MR,N =


mR1,N1 · · · mR1,Nk

mR2,N1 · · · mR2,Nk

...
...

...

mRk,N1 · · · mRk,Nk

 (1.18)

ahol például azmR2,N1 a gazdaságok azon hányadát jelöli, amelyek a területi kondicio-
nálás szerint a második jövedelmi osztályba esnek úgy, hogy közben az első nemzeti át-
laggal standardizált jövedelmi csoportban is szerepelnek.15 Ha a területi elhelyezkedés
nem számít, akkor régiók a két különböző eloszlás szerint ugyanabban az osztályban
lesznek, azaz a mátrix közel diagonális lesz.

Az ily módon konstruált átmenet-valószínűségi mátrixból számítja ki Rey a mobi-
litási együttható értékét, amelynek nagyságából a területi függőség mélységére követ-
keztet. Minél kisebb a mutató értéke, annál kevesebb megfigyelés esik az átlón kívüli
„kockákba”, így a területi függőség annál kevésbé van jelen a gazdaságban. Mindazon-
által a területileg kondicionált adatok használata a területi jövedelmi különbségek
vizsgálatában igen elterjedt gyakorlattá vált (és a (1.18) egyenlet alatti mátrixtól kü-
lönböző típusú elemzésekben is gyakorta alkalmaznak).

Le Gallo (2004) 138 európai régió egyenlőtlenségének kialakulását tanulmányozza az
1980 és 1995 közötti időszakra GDP adatok alapján. A vizsgálat érdekességét az
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adja, hogy az egyenlőtlenségek szintje változatlan maradt a gazdaságok egyre növekvő
nyitottsága ellenére.

Az egyszerű, csak a GDP-re számolt Markov-lánc eredményei annyiban érdekesek,
hogy jól láthatóan mutatják a rendszer stabilitáshoz közeli állapotát, azaz minden
jövedelmi osztályban magas annak esélye, hogy az adott régió ugyanott marad. A
számítási eredmények értelmezésének megkönnyítéséhez az egyes állapotok első elérési
idejét is kiszámítja, valamint az ergodikus eloszlás értékeit is. Az eredmények egyön-
tetűen mutatják a jövedelem-dinamika folyamatának magas perzisztenciáját.

1.15. táblázat. Az európai átlagos jövedelem százalékában kifeje-
zett jövedelmi adatok (GDP) átmenet-valószínűségi mátrixa, 1980-
1995

1 2 3 4 5

1 0,959 0,041
2 0,047 0,865 0,087
3 0,095 0,822 0,083
4 0,123 0,796 0,081
5 0,073 0,927

A szerző célja, hogy tesztelje, vajon a területi elhelyezkedés fontos szerepet játszik-
e a Markov-lánc felépítésében, ezért Quah eljárását követve területileg kondicionált
adatokat is bevon az elemzésébe. Azonban Quah (1993) és Rey (2004) tanulmányaitól
eltérően valódi átmenet-valószínűségi mátrixot ír fel, amelyben kizárólag a területileg
kondicionált relatív jövedelmi adatokat használja fel a jövedelmi kategóriák képzéséhez.
Ehhez ki kell számolnia minden egyes területegységre a vele szomszédos jövedelmek át-
lagát. Ezen a ponton több megoldás is lehetséges, mivel az átlag számításához használt
súlyokat többféleképpen is fel lehet írni (legegyszerűbb esetben minden területegység
azonos súlyt kap). Le Gallo az alábbi súlyokat használja a szomszédos átlagjövedelem
számítására:

W (k) =


wij(k) = 0 ha i = j,∀k

wij(k) = 1/d2
ij ha dij ≤ D(k)

wij(k) = 0 ha dij > D(k)

(1.19)

ahol dij jelöli az i és j régió távolságát, D(k) pedig a megfelelő „levágási paraméter”,
amelyen túl a távolság már feltevés szerint nem okoz gazdasági egymásra hatást. A
tanulmányban k = 1, 2, 3 értékekre végzik el a vizsgálatot, mivel a D(k) levágási pa-
ramétereknek az összes régió-pár központok közötti távolságok kvartiliseit választják.
A cikkben elsősorban a k = 1-hez tartozó eredményeket közlik. A távolsági súlyok
figyelembevételével számított területileg kondicionált adatokon végzett tesztek arra
utalnak, hogy a területi tényezőt nem lehet figyelmen kívül hagyni (a nullhipotézis,
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miszerint a területi autokorreláció nulla, megfelelő szignifikancia-szinten elvetésre ke-
rült).

A jövedelmi dinamika vizsgálatához az egy főre jutó GDP adatokat a szomszéd
régiók átlagos jövedelmével standardizálja (a távolsági súlyok használatával). Az ál-
lapottér öt relatív jövedelmi csoportot tartalmaz, ahol a harmadik csoportba esők
jövedelme megegyezik a szomszédokéval, míg az alsóbb csoportokban értelemszerűen
kisebb, a négyes, ötös csoportban pedig magasabb. Az átmenet-valószínűségi mátrix
szerint annak valószínűsége, hogy egy régió az előző időszaki csoportban marad, sehol
nem haladja meg az ötven százalékot, ebből az szűrhető le, hogy a területi elhelyezke-
dés hatása jelentős, de nem magyaráz mindent. Hiszen ha semmit sem magyarázna,
akkor az átmenet-valószínűségi mátrix egységmátrix lenne, mivel az eloszlás invariáns
a szomszéd régiókra nézve, ha pedig mindent magyarázna, akkor az összes régiónak
abba az állapotba kellene mozdulnia, amely az egységnyi relatív jövedelmet tartal-
mazza, mert a szomszéd régiók jövedelméhez igazodik az övék is.

1.16. táblázat. A szomszédos régiók átlagos jövedelmének szá-
zalékában kifejezett jövedelmi adatok (GDP) átmenet-valószínűségi
mátrixa, 1980-1995

1 2 3 4 5

1 0,038 0,498 0,347 0,076 0,042
2 0,031 0,533 0,336 0,061 0,040
3 0,030 0,652 0,286 0,026 0,006
4 0,428 0,504 0,043 0,025
5 0,049 0,451 0,245 0,255

Mindamellett nem mondhatjuk, hogy az 1.16. táblázat szerint mégiscsak nagyobb a
konvergencia európai szinten, mint amit a területi tényező behozatala nélkül kaptunk.
Ez a táblázat csak annyit mond, hogy a régiók konvergálnak a szomszédaikhoz.

A regionális környezet és az általános fejlődés egyszerre történő vizsgálatához a
szerző Rey 2001-es cikkében bemutatott módosított Markov-láncát alkalmazza, kis
átalakítással. Itt az átmenet-valószínűségi mátrix értékei azt írják le, hogy mekkora
valószínűséggel marad vagy mozdul el az adott régió az európai átlaghoz képest értel-
mezett jövedelmi csoportokba úgy, hogy közben kontrollálunk arra, hogy a szomszédai
melyik jövedelmi csoportba esnek. Így öt darab 5x5-ös mátrixot kapunk, mivel min-
den egyes területileg kondicionált jövedelmi kategóriára külön-külön is kiszámítanak
egy átmenet-valószínűségi mátrixot.16 Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, a szomszé-
dok milyen hatással vannak a régiók fejlődésére, ezeket a számokat a területi tényezőt
nem tartalmazó, egyszerű átmenet-valószínűségi mátrixszal kell összehasonlítanunk.
Az összehasonlítás eredménye szerint a leggazdagabb régiókat hátrányosan érinti a
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szegényebb régiók szomszédsága, a szegény régiók esetében viszont a gazdag régiók
közelsége pozitív hatással bír.

A tanulmány végkövetkeztetése tehát az, hogy igazolható a területi elhelyezkedés
regionális fejlődésre gyakorolt hatása, és nem is hagyható figyelmen kívül, amikor az
általános konvergencia hiányának okait kutatjuk, hiszen a szomszédos szegény vagy
éppen gazdag régiók nagymértékben befolyásolják a fejlődési kilátásokat.

Bosker (2006) Le Gallo cikkéhez hasonló témában közölte eredményeit, azaz az
Európán belüli regionális jövedelem-különbségeket vizsgálta, azonban ebbe bevont még
négy, volt szocialista országot is (Csehország, Lengyelország, Magyarország, NDK). A
vizsgálati időtáv 1977-től 2002-ig terjedt, a volt szocialista országok esetében 1991-től.
A vizsgálat motivációját a korábbiakhoz képest szélesebb adatbázis (több régió és több
időszak) jelentette.

Bosker tanulmányában Rey és Le Gallo cikkeihez hasonlóan többféle átmenet-
valószínűségi mátrixot is kiszámol, amelyek a különböző módokon számított relatív jö-
vedelmi adatok diszkretizált eloszlásának dinamikáját vizsgálják. Legérdekesebb ered-
ményét a területi faktor és az (európai átlagos jövedelemszint százalékában kifejezett)
relatív jövedelmi dinamika „kombinált vizsgálatának” eredménye adja. Ebben Rey és
Le Gallo által végzett vizsgálatot követve területi adatok alapján alcsoportokra osztja
a mintát és azokra külön-külön is kiszámítja a jövedelmi adatok átmenet-valószínűségi
mátrixát. A csoportok képzéséhez használt területi faktort azonban másképp írja fel,
mint Rey (2001) és Le Gallo (2004), mert nem a szomszéd régiók abszolút, hanem
relatív jövedelmét alkalmazza, azaz az egyes csoportjai nem a szegény szomszédsággal
rendelkező, közepes jövedelmű szomszédokkal rendelkező, gazdag szomszédokkal ren-
delkező területegységekből állnak; hanem azokból, amelyek szegényebbek, hasonlóak
vagy gazdagabbak, mint a szomszédaik. Az ily módon létrehozott hét csoportra pe-
dig külön kiszámolja az európai GDP-hez képesti elmozdulások átmenet-valószínűségi
mátrixát (ebben nem szerepelnek a volt kommunista országok régiói). Ebből a számí-
tásból Le Gallo 2004-es munkájával – amely szerint gazdag régióknak előnyére válik a
gazdag régiók közelsége – ellentétes eredményekre jut, nevezetesen a fenti mátrixok sze-
rint az Európához képest leggazdagabb csoportokba eső régióknak annál nagyobb esélye
a nagyobb jövedelem felé való elmozdulásra, illetve ottmaradásra, minél gazdagabbak a
szomszédaikhoz képest.

A két eredmény látszólagos ellentmondása az ún. polarizáció jelenségét takarja.
A polarizáció alatt a jövedelmi különbségek meglehetősen komplex változását értjük,
nem egyszerűen növekedésről vagy csökkenésről beszélünk, hanem jellemzően a külön-
böző területi szinteken eltérő irányú folyamatok együttesét értjük alatta. Le Gallo és
Bosker eredményeiből az európai jövedelemdinamika esetében a lokális jövedelmi kü-
lönbségek növekedése de legalábbis stagnálása mellett figyelhető meg a kontinentális
szinten tapasztalt közeledés, az ún. nivellálódás.
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A volt szocialista országok régióit külön vizsgálja Bosker, és azt találja, hogy Kelet-
Európában fontosabbnak tűnnek a regionális jövedelem-különbségek magyarázatában
az ország-specifikus tényezők, mint a regionálisak. Sajnos problémát okoz, hogy kicsi
a minta és emiatt az átmenet-valószínűségi mátrixok nem lesznek szignifikánsak. Csak
egyet közöl a szerző, amely egy éves periódusokra mutatja az átmenet-valószínűségeket
és amelyben a régiók jövedelmét az országuk GDP-jéhez viszonyítja.

1.17. táblázat. Az „új” Európára számított átmenet-valószínűségi
mátrix. Az egyes régiók jövedelmei az országos átlag százalékában
vannak kifejezve.

1 2 3 4 5

1 0,968 0,021 0,011
2 0,103 0,805 0,092
3 0,108 0,763 0,129
4 0,169 0,787 0,045
5 0,091 0,909

Az 1.17. táblázat nem mond arról semmit, hogy az adott régió területi elhelyezke-
dése mennyire befolyásolja a gazdasági teljesítményét a többi kelet-európai országhoz
képest, mint ahogy a nyugat-európai országok esetében történt, csak annyit lehet róla
leolvasni, hogy a jövedelem-különbségek hogyan alakulnak ki és változnak az egy or-
szághoz tartozó régiók között. Az 1-es csoportba az országukhoz képest legszegényebb,
az 5-ös csoportba a leggazdagabb régiók kerülnek, és jól látszik, hogy a legszegényebb
régióknak nincs szignifikáns esélye a felzárkózásra. A második legnagyobb esélye az
ugyanabban a jövedelmi csoportban maradásra pedig a leggazdagabb régióknak van,
majdnem 91 százalék.

Összefoglalásképpen, a szerző legfontosabb eredményének azt látja, hogy sikeresen
bizonyítani tudta a területi elhelyezkedés meghatározó szerepét a regionális fejlődés-
ben. Fontos megjegyezni, hogy míg Nyugat-Európa esetében ez a szomszédos régiók
hatását jelenti, országhatárra való tekintet nélkül, addig a kelet-európai régióknál az
adott országhoz tartozás játszik nagyobb mértékben szerepet. Érdekes kérdés, hogy az
EU-tagság képes lesz-e változtatni ezen és az ország hatását a regionális szomszédság
hatásával helyettesíteni.

Hammond (2004)-ben megjelent tanulmányában arra a kérdésre keresi a választ,
hogy a nagyvárosi17 és a nem nagyvárosi régiók közötti jövedelmi különbségek hogyan
alakulnak és milyen dinamikát mutatnak, mindezt Markov-láncok segítségével. Azért
a régiókat és nem az államokat választja vizsgálódási egységül, mert úgy gondolja,
hogy az államok politikai egységek és gazdasági értelemben nem feltétlenül homogének.
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Ezért egy szinttel lejjebb megy és a kisebb, feltehetően homogénebb régiók jövedelmi
jellegzetességeit próbálja feltárni.

A régiók két típusúak lehetnek: nagyvárosiak és nem nagyvárosiak, a feltevés pedig
az, hogy a nagyvárosi régiók közelsége jótékony hatással van a nem nagyvárosi régiókra.
Az adatok az 1969 és 1999 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó megyei jövedelmi
adatok, amelyeket úgy használ föl, hogy átszámítja az ERS ingázó zóna régiókra.
Ezek a régiók úgy vannak kialakítva, hogy lefedjék a lokális munkapiacokat és egy
vagy több megyéből állnak. A területi közelséget a közvetlenül szomszédos régiók
egymásra hatásának vizsgálatával méri.

Hammond a területi elhelyezkedést figyelembe vevő Markov-lánc felírásánál a min-
tát két részre osztja, amelyekre külön becsül átmenet-valószínűségi mátrixokat: az
egyik részmintába a nagyvárosi régiók nem nagyvárosi szomszédai kerülnek, míg a
másik részmintába azok a nem nagyvárosi régiók, amelyeknek nincs nagyvárosi szom-
szédja. Az állapottér öt jövedelmi osztályt tartalmaz, amelyeket a szerző a szomszédok-
hoz képest vett relatív jövedelem nagysága alapján állít fel, az 1-es osztályba a szom-
szédaikhoz képest legszegényebb, az 5-ös osztályba a leggazdagabb régiók kerülnek.
Az átmenet-valószínűségi mátrixokat megbecsüli az összes nem nagyvárosi régióra,
majd a két fent említett részmintára külön-külön, úgy hogy az átmenet-valószínűségek
1969-ről 1999-re kialakult állapotokra vonatkoznak.

Az eredmények azt mutatják, hogy azok a nem nagyvárosi régiók, amelyeknek
nagyvárosi szomszédja sincs, a másik két mintához képest jobban tömörülnek a 2-
es és 4-es jövedelmi osztályokba, azaz „kétcsúcsú” az eloszlás. Kisebb mobilitást is
mutatnak, azonban a nagy ugrások jellemzőbbek itt, mint a másik két csoportnál.
Azok a nem nagyvárosi régiók azonban, amelyeknek van nagyvárosi szomszédja, több
bizonyítékát mutatják a konvergenciának.

Másik fontos kérdés, hogy a nem nagyvárosi régiók mennyiben tükrözik a nagyvá-
rosi szomszédjuk fejlődési jellemzőit. Az együtt mozgást leíró mátrixokról leolvasható,
hogy a nem nagyvárosi régiók többnyire lemaradnak mobilitásban a nagyvárosi szom-
széd mögött, azonban ha több nagyvárosi szomszédjuk is van, akkor jobban tükrözik
azok mozgását.

A fő eredmény, hogy Hammond bizonyítékot talál arra, hogy a nagyvárosi régiók
pozitív hatással vannak a nem nagyvárosi szomszédaik fejlődésére, azonban ez nem
elég ahhoz, hogy azonos mobilitási trendeket mutassanak a szomszédos régiók.

Ho és Li (2007) a kínai városok jövedelem-eloszlását tanulmányozta, annak eldön-
tésére, hogy a gazdasági reformot követő időszakban megvalósult-e a városok konver-
genciája. A kínai gazdaságra jellemző, hogy a különböző országrészek nagyon eltérő
időjárási feltételekkel és erőforrásokkal rendelkeznek, és a központi kormányzat gaz-
daságpolitikai programja is jelentős változásokon esett át időről-időre.
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Az 1984 és 2003 közötti egy főre eső GDP adatokat öt részperiódusra bontják a
gazdaságpolitikai változások miatt: 1984-1987, 1987-1991, 1991-1995, 1995-1999, 1999-
2003. Város alatt a szerzők nem csak önmagát a várost, hanem a hozzá tartozó vidéki
területet, kisvárosokat és falvakat is értik, a kínai közigazgatási szabályoknak megfele-
lően. A mintában a tartományi és ennél magasabb szinten lévő városok szerepelnek, a
megyei szintűek már nem. A tanulmányban három nagy régiót különítenek el: keleti,
központi és nyugati.

A jövedelem-eloszlás dinamikáját Markov-lánccal modellezik, tehát a mátrix ele-
mei azt mutatják, hogy az a város, amelyik az i jövedelmi csoportba esett az előző
időszakban, mekkora valószínűséggel kerül a j jövedelmi csoportba. A számításokat
standardizált adatokon végzik, azaz az eredeti értékekből kivonják a mintaátlagot és
elosztják a szórással.

Az teljes időszakra számított nemzeti és regionális bontású átmenet-valószínűségi
mátrix alapján megállapítják a szerzők, hogy az egyébként is kezdeti előnnyel rendel-
kező keleti városok az időszak során nagy eséllyel léptek feljebb a „ jövedelmi rang-
létrán”. Ez főleg a tengerparti városok látványos fejlődésének köszönhető, amelyek
egy 1986-os törvény alapján kereskedelmi privilégiumokat kaptak a kormányzattól. A
belső régiók amellett, hogy nem rendelkeztek privilégiumokkal, a tengeri kikötőktől
való távolság és a szegényes infrastruktúra miatt is hátrányt szenvedtek.

Az egyes részperiódusokra végzett számítások célja, hogy a gazdasági reformok
eloszlásra gyakorolt hatásait azonosítsa. Az eredményekből kiderül, hogy az 1987 és
1999 közötti időszakban nemzeti szinten magasabb volt a mobilitás, mint a megelőző
és a következő időszakokban.

A tanulmány második felében a területileg kondicionált jövedelmi adatokat is ki-
számítják és Quah (1993) módszertanát követve kiszámítják az (1.18) alatti átmenet-
valószínűségi mátrixot. Ezt úgy teszik, hogy a standardizált jövedelmi adatokat a
regionális és a nemzeti átlagjövedelemhez viszonyítva újraszámolják, a mátrix celláit
pedig úgy értelmezhetjük, hogy egyszerre mutatja, hogy az adott város melyik jöve-
delmi osztályba esik regionális és melyikbe nemzeti szinten. Ha a területi elhelyezkedés
nem számít, a mátrixnak közel diagonálisnak kell lennie. A becslések alapján kapott
mátrixot a szerzők nem közlik, csak a kiegészítő számítások alapján levonható követ-
keztetéseket. Az eredmények szerint az alacsony jövedelmű régiók a nyugati régióban
csoportosulnak, míg a gazdag régiók a keletiben. A régiókon belül is inkább a tarto-
mány alkot homogén egységet, mintsem a régió maga, azaz az egy tartományba eső
városok jobban hasonlítanak egymásra, mint az egy régióba esők.

A szerzők kérdésére, miszerint megvalósult-e 1984 és 2003 között abszolút értelem-
ben vett jövedelmi konvergencia, a válasz egyértelmű nem. Ehelyett az azonos jöve-
delmi szintű városok jellemzően területi klaszterekbe tömörülnek, és úgy tűnik, hogy
hosszú távon nem egyfajta nemzeti állandósult állapothoz közelítenek, hanem inkább
az adott tartományra jellemző állandósult állapothoz. Tehát a kínai gazdaság külön-
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böző részei különböző fejlődési utakat követnek, amely nagy jövedelem-különbségekkel
jár együtt.

1.4.2. Demográfiai alkalmazások

A migráció a Markov-láncok módszerének klasszikus alkalmazási területének nevez-
hető. A továbbiakban a migráció, vándorlás, költözés fogalmakat szinonim érte-
lemben fogjuk használni, bár egyes társadalomtudományi területeken eltérő jelentés-
tartalmakat tudnak hozzájuk rendelni. A jelen esetben vizsgált jelenség az állandó
lakóhely megváltoztatása, az elköltözés, amely lehet országon belüli vagy országok
közötti is.

A vándorlás vizsgálata során mindig felmerül az a kérdés, hogy milyen jellemzői
vannak a vándorlási folyamatnak, megfigyelhető bizonyos területekről, településtípu-
sokról történő elvándorlás, illetve más településekre, terület- vagy tájegységekre, tele-
püléstípusokra történő beköltözés. Ekkor a vizsgálati sokaság egy (vagy több) ország
népessége, s a lehetséges állapotok a népesség lakóhelyeiből képezett megfelelő kategó-
riák. Amennyiben arra vagyunk kiváncsiak, hogy a vándorlás hogyan érinti a lakosság
településtípusonkénti megoszlását, akkor az egyes állapotok lehetnek főváros, város,
egyéb település. Amennyiben a főváros és a vidék közötti vándorlást vizsgáljuk, úgy
csak két állapotot definiálunk, ezek a főváros és vidék. A vándorlási kérdés vizsgálata
során területegységek közötti mozgást is vizsgálhatunk, ekkor pl. megyei szintű vizs-
gálatoknál az egyes állapotok az adott ország megyéi. Regionális szinten vizsgálva a
folyamatokat az egyes régiók alkotják majd a Markov-modell állapotait.

A területegységeket most az egyszerűség kedvéért hívjuk régióknak. A vándorlás
Markov-láncokkal történő modellezésénél alapesetben az alábbi sémát követhetjük. A
népesség adott időpontbeli területi megoszlását jelöljük pt vektorral. Ekkor a vándor-
lás Markov-láncokkal történő modellezése egy olyan M átmenet-valószínűségi mátrix
létezését feltételezi, amelynek segítségével a népesség következő időszaki megoszlását
az alábbi kifejezés szerint számíthatjuk:

pt+1 = ptM (1.20)

Ennek azM mátrixnak az egyes elemei az adott régió lakosainak „vándorlási valószínű-
ségeit” mutatják, azaz a tetszőlegesmij elemének értéke annak valószínűségét mutatja,
hogy egy egyed az i régióból a j régióba mozdul át egy időszak alatt. Az egész populá-
cióra vetítve ez megfelel az i régióban tartózkodó népesség azon hányadának, amelyek
várhatóan egy időszak alatt a j régióba vándorolnak át. Értelemszerűen ekkor az mii

átlós elem az i régió lakosságának azon hányadát mutatja, amely várhatóan nem ván-
dorol el másik régióba. Az első – klasszikusnak nevezhető – ilyen alkalmazás 1965-ben
jelent meg Tarver–Gurley szerzőpárostól, amelyben az Egyesült Államok népszámlálási
körzeteiben a fehér és nem fehér lakosok lélekszámának előrejelzésére vállalkoztak.
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Az átmenet-valószínűségi mátrix becslése pontosan ugyanazon a módon történik,
mint a korábban bemutatott esetekben. A modell megoldásaként adódó invariáns
eloszlás pedig a népesség megoszlását mutatja a stacioner állapotban, azaz abban az
állapotban, amikor minden egyes régióba történő be- és kiáramlás azonos mértéket
vesz fel és ezért az egyes régiók népességszáma állandó.

A közelmúltban publikált alkalmazásokban általában ennél összetett migrációs mo-
dellt írnak fel, ezekre mutatunk most két példát.

Gravitációs típusú interaktív Markov migrációs modell

Az interaktív Markov migrációs modellek bevezetésük, azaz a ’60-as évek vége óta
nagy népszerűségnek örvendenek a vándorlási folyamatok magyarázatában. Előnyük
abból fakad, hogy szemben a merőben statikus, azaz konstans átmenet-valószínűségi
mátrixszal jellemezhető Markov-lánc modellekkel itt megjelenik az egyének közötti in-
terakció, mint a folyamatot (itt: vándorlást) meghatározó tényező. Az „interakció”
jelenléte konkrétan azt jelenti, hogy a vándorlás tényét befolyásolja a népesség te-
rületi megoszlása; azaz az egyes egyének vándorlási döntése a társadalmi közegben
nem független egymástól. A vándorlás esetében ezt a függést általában valamilyen
agglomerációs hatás (amely lehet pozitív vagy negatív is) jelenléte hozza létre, amely
meghatározza az egyes területegységek relatív vonzerejét a migrálni szándékozó egyé-
nek számára.

Tegyük fel, hogy a népesség száma adott és nem változik, hasonlóképpen a régiók
száma, felosztása sem. Jelölje pt vektor a t-ik időpontban a népesség megoszlását az
egyes régiók között. Ekkor a stacionárius Markov-láncok modelljét követve a migrációs
modell alapegyenletét az (1.20) kifejezés adná meg. Amennyiben a vándorlási szán-
dékot és ebből kifolyólag az átmenet-valószínűségi mátrix elemeit a társadalmi közeg,
azaz a népesség pillanatnyi megoszlása is befolyásolja, akkor a fenti mozgásegyenlet
felírása során ezt a hatást figyelembe kell vennünk. Általánosan tehát az interaktív
Markov-modellek alapegyenlete szerint:

pt+1 = ptM(pt) (1.21)

azaz az átmenet-valószínűségi mátrix elemei függnek a népesség pillanatnyi megosz-
lásától. Ezen felírás azonban nagyon messze visz el a jelen fejezet tárgyát képező
stacioner Markov-láncok világától, ebből ugyanis azonnal látszik, hogy amint változik
a népesség megoszlása egyik időszakról a másikra, úgy fog az átmenet-valószínűségi
mátrix is változni. Ebben a modellcsaládban tehát az átmenetek nem konstans való-
színűséggel jönnek létre, ezért a becslésre vonatkozó korábbi alfejezetek itt most nem
mérvadóak.

Ezen modellcsaládon belül is a leggyakrabban az ún. gravitációs típusú modelle-
ket alkalmazzák. Rövid bemutatásukhoz először tisztázni kell, hogy melyek azok az
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agglomerációs hatások, amelyek a vándorlási döntéseket befolyásolják. Egyrészről a
vándorlási döntést pozitívan befolyásoló vonzó hatás, másrészről a negatívan befolyá-
soló elrettentő hatás eredőjeként jön létre valamennyi vándorlás és ezek eredménye-
ként a népesség területi megoszlása. Általában egy konkrét, j régió vonzó hatása a
régió népességének a függvénye, amely a rögzített népességszám feltevése miatt ará-
nyos pt,j-vel. A régió vonzereje tehát népességarányának lesz függvénye: a(pt,j). A
vándorlás feltételes valószínűsége, azaz Mij(pt) növekedő függvénye lesz a régió von-
zerejének, azaz a(pt,j)-nek.18 Hasonlóképpen, az elrettentő hatás a régióba történő
költözés költségének (cij) lesz valamilyen függvénye, f(cij). Általában feltesszük, hogy
f csökkenő függvénye a költözési költségeknek és a vándorlási valószínűség, Mij(pt)
növekvő függvénye lesz f(cij)-nek. A gravitációs típusú modellcsaládoknál a vándorlás
valószínűsége egyszerűen arányos a(pt,j)f(cij)-vel, így, mivel az átmenet-valószínűségi
mátrix sorösszegeinek 1-et kell adni kapjuk, hogy a vándorlás feltételes valószínűségeit
a vonzerő és elrettentő-erő alábbi kifejezése adja meg:

Mij(pt) =
a(pt,j)f(cij)∑
k a(pt,k)f(cik)

(1.22)

A fenti igen absztrakt és általános bevezető után tekintsük az alábbi példát! A fenti
keretbe illeszthető a migráció logit-regressziós modellje. Tegyük fel, hogy az egyes ré-
giók lakhatási költségei a népességarány függvényében írhatóak fel, azaz h(pt,j), így
a vándorlás teljes költsége h(pt,j) + cij alakban lesz felírható. Tegyük fel, hogy egy
i régióban lakó egyén számára a j régióba történő költözés hasznát a Bij konstans
írja le, így a költözés nettó hasznát az Bij − θ(h(pt,j) + cij) kifejezés adja meg. Dön-
tését valójában e nettó haszon alapján hozza. A vándorlással összefüggésben fellépő
„hasznok” feltevés szerint valamely eloszlásból származnak19, így a modellben minden
egyénre más és más értéket vesz fel. Értéke ugyan feltevés szerint konstans, ez azonban
mindössze annyit mond, hogy nem függ a populáció megoszlásától és más, a költözéssel
összefüggésben felmerülő, az egyes régiókra jellemző értékektől. A képletben szereplő
θ paraméter ennek az eloszlásnak egy paramétere. Ennek a struktúrának egy olyan
átmenet-valószínűségi mátrix feleltethető meg, amelyben az átmeneti valószínűségek
értékeit rendre

Mij(pt) =
exp[−θ(h(pt,j) + cij)]∑
k exp[−θ(h(pt,k) + cik)]

adja meg. Ez a modell könnyen beilleszthető az előbb bemutatott gravitációs típusú
modellcsaládba, amennyiben a(pt,j) = exp[−θh(pt,j)] és f(cij) = exp[−θcij ].

Smith-Hsieh szerzőpáros 1997-ben publikált tanulmányában fent bemutatott gravi-
tációs típusú interaktív Markov-lánc modell elméleti alapjaival foglalkozik igen kime-
rítő részletességgel. A tanulmányban megvizsgálják, hogy mely feltételek mellett van
a modellnek egyensúlya, azaz stacioner állapota, amelyben az egyes régiókba történő
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ki- és beáramlás nagysága megegyezik s ily módon a régiók állandó népességszámmal
(népességaránnyal) rendelkeznek.

A fenti példában nem rögzítettük, hogy a lakhatási költségek a népességarány függ-
vényében növekednek vagy csökkennek. Ennek az az oka, hogy elméleti alapon nem
lehet kizárni egyik esetet sem. Amennyiben a lakhatási költségek a népességarány
függvényében növekednek, akkor a régiók „vonzerejét” kifejező a(pt,j) változó a népes-
ségarány csökkenő függvénye lesz. Az ilyen, ún. tiszta zsúfoltsági hatást tartalmazó
modellek külön érdekesek a fenti általános modellcsaládon belül, mivel Smith-Hsieh
(1997) szerint ekkor csak egyetlen állandósult állapot létezik.

Az ismételt migráció

Constant és Zimmermann a Markov-láncok segítségével az ismételt migrációt, azaz
a vendéglátó ország és az anyaország közötti ismételt mozgást modellezik. A téma
érdekességét az adja, hogy ugyan a visszatérő migráció, azaz az anyaországba való
visszatérés jelensége kiterjedt irodalommal rendelkezik, addig az ismételt migráció
növekvő jelentősége ellenére mindeddig kevés figyelmet kapott.

A vándorlás ismételt jellegéből sejthetjük, hogy ebben az alkalmazásban az előző
fejezetben megismert regionális konvergencia jelenségétől eltérő átmenet-valószínűségi
mátrixszal találkozhatunk. Ott elsősorban a főátló mentén erősen egyhez közeli értékek
jellemezték a jövedelmi differenciálódás folyamatát, amelyet a folyamat lassúsága, erő-
teljes perzisztenciája miatt nagyon alacsony mobilitás jellemzett. Az ismételt migráció
esetében egészen más jellegű folyamat elemzése a cél, ennek érzékeltetésére közöljük a
szerzőpáros által a teljes populációra számított átmenet-valószínűségi mátrix értékét
az 1.18. táblázatban. Láthatjuk, hogy mindkét sorban az első érték lényegesen na-
gyobb, mint a második, azaz a tipikus egyén többnyire Németországot választja a két
lakóhely közül. Ezt kis valószínűségű, azaz átlagosan rövidebb időtartamú anyaország-
beli látogatások szakítják meg (az egyes állapotok első elérési idejének kiszámítását az
olvasóra bízzuk, ld. az A.1. függelék).

1.18. táblázat. Az ismételt migráció átmenet-valószínűségi mát-
rixa a teljes populációra. A nyers adatokból számítva, 1984-1997.

tartózkodási hely t+ 1-ben

tartózkodási hely t-ben Németországban anyaországban

Németországban 0,904 0,096
anyaországban 0,844 0,156

A szerzőpáros célja azonban nem egyszerűen az ismételt migrációra vonatkozó agg-
regált átmenet-valószínűségi mátrix kiszámítása, hanem szeretnék ezt az egyéni dön-
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tést motiváló jellemzőkkel magyarázni, ezért a vándorlási probléma Markov-modelljét
egy logit-regressziós keretbe ágyazzák. Ennek sémája a következő.

Az ismételt migráció felfogható úgy, mint az egyén gazdasági, társadalmi és szemé-
lyes téren történő hasznosság maximalizálásának egyik módja. A szerzők célja azon
tényezők meghatározása, amelyek befolyásolják az ismételt migrációra vonatkozó dön-
tést, és annak vizsgálata, hogy mindez hogyan változik egy életciklus folyamán, mindez
német adatok segítségével.

A modell a következő: a szerzők két állapotot különböztetnek meg, az illető vagy
Németországban, vagy az anyaországában tartózkodik adott időpillanatban. Hihető
feltételezés, hogy a következő időszaki állapot csak a jelen időszakitól függ, azaz az,
hogy a következő időszakban az illető Németországban vagy otthon tartózkodik, csak
attól függ, hogy a jelen időszakban hol lakik, az előző időszakoktól nem. Így a jelenség
modellezhető egy diszkét idő-diszkrét hely Markov-lánccal.

Az átmenet-valószínűség, azaz annak valószínűsége, hogy az adott állapotból Né-
metországba vagy az anyaországba kerül az egyén a következő időszakban, csak a
jelenlegi állapottól és az egyén társadalmi-gazdasági jellemzőitől függ (Xm).

Annak valószínűsége, hogy a bevándorló, aki jelenleg Németországban tartózko-
dik, a következő időszakban is marad,P0, míg annak valószínűsége, hogy hazatér, P1.
Hasonlóképpen, annak valószínűsége, hogy az a bevándorló, aki hazatért és jelenleg
otthon tartózkodik, visszatér Németországba, P2, míg annak, hogy otthon marad, P3.
Mivel P0 = 1 − P1 és P3 = 1 − P2, elegendő csak P1-et és P2-t megbecsülni. A szer-
zők ehhez két binomiális logit becslést alkalmaznak, egyet az éppen Németországban
tartózkodókra, egyet az éppen otthon tartózkodókra.

P (Et+1 = i|Et = j) =
exp

(
βtijXmt

)
∑
k exp

(
βtjkXmt

) i, j, k = 1, 2 ∀t

Az ily módon becsült átmeneti valószínűségek már nem felelnek meg a hagyományos,
stacionárius Markov-láncra vonatkozó feltevésnek, amely szerint az átmeneti valószí-
nűségek időben és minden egyes egyedre vonatkozóan állandóak. Attól függően, hogy
az egyes egyedekre milyen magyarázó-változó profil a jellemző, különböző átmeneti
valószínűségeket, azaz különböző Markov mátrixokat kapunk. A szerzők el is végzik
annak vizsgálatát, hogy egy adott profillal jellemezhető egyén vándorlási valószínűségei
hogyan változnak az időben, azaz hogyan változik a fenti képlettel számítható átmenet-
valószínűségi mátrix hatványainak értéke, mondjuk, az először Németországba ingázó,
20 év körüli, gyermektelen, házas személyeknél stb. Láthatjuk, hogy a logit regresszió
beépítése a Markov-lánc modellbe lehetővé teszi, hogy az adott jelenség vizsgálatába
magyarázó változó bevonásával túllépjünk az eloszlás-dinamika leíró statisztikai jellegű
bemutatásán.
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Visszatérve a hivatkozott cikkre, a szerzők legfőbb eredményei20 a következők:
megmutatják, hogy Németországban a migrálók több mint 60 százaléka ismételten
vándorló, és az ismételt migrálás valószínűsége magas, 35 év felett pedig a kor növekvő
függvénye. Általánosságban, az ismételt migrálók a bevándorlás első esztendeiben
hajlamosak leginkább visszatérni az anyaországba, illetve ha szakmunkás végzettséget
szereztek Németországban, vagy családi kötelékeik vannak otthon. Ezzel szemben
kevésbé hajlamosak elhagyni Németországot, ha állásuk van ott, jól beszélik a nyelvet,
és ha házasok.

Összességében annak a valószínűsége, hogy a bevándorlók elhagyják Németorszá-
got, alacsony, nagyjából 10 százalék, de ha már otthon vannak, annak valószínűsége,
hogy ismételten Németországba költöznek, átlagosan körülbelül 80 százalék. Az ered-
mények arra mutatnak, hogy az ismételt migrálókat a munkalehetőség vonzza, azért
mennek Németországba, hogy pénzt keressenek, és nincs rá bizonyíték, hogy végül
majd haza szeretnének térni.

1.4.3. Munkaerőpiaci alkalmazások

Mobilitás komplex állapottéren

Gaubert-Cottrell (1999) a szegmentált munkapiac vizsgálatára alkalmazzák a Markov-
lánc modelljét. Ehhez elsőként a szegmentáció szofisztikáltabb változatát dolgozzák
ki a munkavállalók egyes szegmensek közötti hosszú távú pályájának azonosításához.
A becslés során használt adatok az Egyesült Államokban készült, 1982-1992 közötti
mikrofelmérésből származnak, ahol a mintaegységek a háztartásfők, akiknek személyes
és munkájukra vonatkozó jellemzőit is rögzítették.

A szerzők 15 változó alapján, az ún. neurális hálók módszerével alakítják ki a mun-
kapiaci szegmenseket, számukat (átmenetileg) hétre csökkentve. A változók lefedik a
háztartásfő személyes jellemzőit, főállásának meghatározó tényezőit és az esetleges
mellékállásokra vonatkozó információkat. Az elemzés kedvéért a fent említett 7 szeg-
mensből 4 fő csoportot képeznek. Az A fő csoport jellemzői a bizonytalan körülmények,
visszatérő munkanélküliség és az alacsony fizetés, míg a B fő csoport körülményei köze-
pesek, fontos a munka időtartama és szerény a fizetés. A C és D fő csoportok pedig az
elsődleges szegmens alsó és felső részét jelentik, ahol elsődleges szegmens alatt a stabil,
karrier-lehetőséggel bíró munkahelyeket értik, és a fizetés mértéke szerint sorolják az
alsó vagy felső kategóriába.

A 88. oldalon található 1.31. táblázat a 15 csoportképző ismérvet, azok teljes
populációra és az egyes csoportokra vonatkozó átlagát tartalmazza. Leolvasható pél-
dául, hogy a családfők átlagos életkora a C csoportban a legmagasabb, 52,69 év. Az
éves munkaórák száma átlagosan a D csoportban a legmagasabb, nagyjából 2349 óra
évente, míg átlagosan az A csoportban a legalacsonyabb, 685 óra. A reál értelemben
vett órabér nem meglepő módon a D csoportban a legmagasabb, és az A csoportban
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1.19. táblázat. A Markov-féle átmenet-valószínűség mátrix

A B C D

A 0,57 0,24 0,08 0,11
B 0,06 0,78 0,02 0,14
C 0,04 0,04 0,85 0,06
D 0,04 0,14 0,05 0,77

a legalacsonyabb. A két alsó sorban a munkaerőpiacon kívül, illetve munkanélküliként
töltött hetek száma látható. Itt is jól megfigyelhető az A csoport elkülönülése a felsőbb
kategóriáktól: mindkét változó átlagos értékei itt a legmagasabbak, kimagaslanak a
többi érték közül. Érdekes módon a legtöbb mellékállással a B csoportba tartozók
rendelkeznek, nekik átlagosan 0,40 mellékállásuk vannak, míg a többi csoportban a
vonatkozó szám elhanyagolható.

A leíró statisztikák alapján többek között a következők megfigyelések tehetők: a
fehérek aránya nagyon alacsony az A csoportban és jelentős mértékben átlagon felüli
a D-ben, ugyanez igaz a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányára is. A C cso-
portban átlagon felüli a középfokú végzettség és a posztgraduális végzettség, míg a
menedzserek és szakértők főként a D csoportban találhatóak, az A csoportot pedig
főleg munkanélküli és képzetlen emberek alkotják.

Az életciklus során lezajló szegmensek közötti vándorlás modellezésére a szerzők a
Markov-láncok módszerét alkalmazzák, azzal a feltételezéssel, hogy azok a tényezők,
amelyek alapján a fő csoportokat létrehozták, a vizsgált időszak során változatlanok
maradtak.

Az adatokból számított átmenet-valószínűség mátrixról leolvasható, hogy akárme-
lyik csoportban is van egy személy az adott időszakban, a legnagyobb valószínűséggel
abban is fog maradni (57 százalék az A csoportban, 78 százalék a B-ben, 85 százalék
a C-ben és 77 százalék a D-ben), bár a legnagyobb esély az A csoportból (ami a leg-
kedvezőtlenebb) való „kitörésre” van, 43 százalék. A B csoport esetében, ha az illető
kimozdul onnan, legnagyobb valószínűséggel (14 százalék) a legmagasabb csoportban,
a D-ben köt ki, átugorva az elsődleges szegmens alsó felét, a C csoportot, ez talán a
szerzőpáros legérdekesebb eredménye. Mindamellett a legstabilabb csoport a C, hiszen
itt a legnagyobb az esély arra, hogy egy személy a következő időszakra is itt maradjon.

Bérmobilitás

Weber (2002) cikkében hasonló témával foglalkozik, mint a Gaubert-Cottrell szerző-
páros, ő azonban a munkapiaci mobilitáson belül kifejezetten a bérben megmutatkozó
mobilitásra koncentrál, mégpedig osztrák adatokon. Azt vizsgálja, hogy mennyiben
valósul meg a munkavállalók vándorlása a különböző bér kvintilisek között.
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A jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke és a tartósan alacsony bérűek aránya fontos
jellemzői egy társadalomnak, társadalompolitikai és jóléti szempontból egyaránt. Az
előbbi mutató egy adott időpontra vonatkozó, statikus mértéke mellett érdemes a jö-
vedelem eloszlás dinamikáját is szemügyre venni, hiszen az egyfajta esélyegyenlőséget
fejez ki. A fontos kérdés az, vajon képes-e az életciklus során fellépő bérmobilitás
legalább részben ellensúlyozni az adott időpontban megfigyelhető jövedelmi egyenlőt-
lenségeket.

A bérmobilitás jellemzésére használt leíró statisztikák hátránya, hogy az egyéni
heterogenitás figyelembe vételére nem alkalmasak, és nem informálnak arról, hogy a
különböző személyes tulajdonságok milyen hatással vannak a folyamatra. Az alter-
natív megközelítés a fizetés dinamikáját sztochasztikusként kezeli, és Weber ebben a
szemléletben vizsgálja az osztrák helyzetet.

A tanulmányban alkalmazott modellben a szerző a bér kvintilisek közti dinamikát
első rendű Markov folyamatként tekinti, amely lehetőséget ad mind a megfigyelt, mind
a nem megfigyelt egyéni heterogenitás figyelembe vételére. A heterogenitás azon része,
amelyet megfigyeltnek tekintünk, olyan jellemzőket tartalmaz, mint például a kor, az
iskolai végzettség, ledolgozott évek, azaz könnyen kvantifikálható jellemzőket. Ezzel
szemben a nem megfigyelt jellemzők legtöbbször nem csak egyszerűen nem dokumen-
tált dolgok, hanem nem dokumentálható, nem kézzel fogható dolgok, például az illető
valódi szellemi képességei, modora, munkamorálja stb. Ezek a legtöbb esetben ugyan-
olyan fontosak vagy még fontosabbak is lehetnek, mint a megfigyelt tulajdonságok,
emiatt figyelmen kívül hagyásuk súlyos hibát is jelenthet.

Annak igazolására, hogy a nem megfigyelt heterogenitás fontos szerepet játszik a
bérmobilitásban, Weber két típusú átmenet modellt becsül (multinomiális logit mód-
szerrel, ahol a függő változók a bér kvintilisek), egy olyat, amiben csak a megfigyelt
heterogenitás szerepel, és egy olyat, amiben ezen kívül a nem megfigyelt heterogenitás
is.

Az átmenetek modellezéséhez az alap Markov-lánc modelltől eltérően a szerző
figyelembe vesz (az előző állapoton túlmenően) magyarázó változókat is. Ehhez a
folytonos és diszkrét modellek kombinálására alkalmas látens változós megközelítését
alkalmazza. Egyrészt a jelen állapotból és a magyarázó változókból lineáris regresszi-
óval meghatározza a következő állapotok „hajlandóságait”, másrészt ezen hajlandósá-
gokból tud megfelelő transzformáció révén átmeneti valószínűségeket számítani. A
lineáris regresszió folytonos technika, változóinak folytonos értékeket kell felvenniük.
Ezzel szemben az egyes egyedek különböző időpontbeli állapotai diszkrétek, amely a
Markov-lánc modell alapfeltevése. Emiatt a regresszióból kapott folytonos változó lesz
az a látens változó, amelyet ugyan nem tudunk megfigyelni, de alkalmas arra, hogy
összefüggésbe hozhassuk a megfigyelhető, diszkrét változóval.

Formálisan az y∗kit látens változó fejezi ki az i egyén hajlandóságát arra, hogy
t időpontban a (0, ...,m) állapotok közül a k-ban legyen. Ebben esetben k = 0 a
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munkanélküliséget jelöli, az öt bérkvintilis pedig k = 1, . . . ,m, ahol m = 5. N egyén
van, T + 1 időpontban, t = 0, . . . , T . A hajlandósági függvény a következő:

y∗kit = xitβk +
m∑
j=0

γjk1
{
yi(t−1) = j}+ αki + εkit

ahol xit a megfigyelhető személyes tulajdonságok vektora, 1 az indikátor függvény,
yi(t−1) a megelőző időszaki állapotot jelöli, αki a nem megfigyelhető egyéni hatásokat,
és εkit a nem megfigyelhető hibatagot. Az y∗kit látens, azaz nem megfigyelhető változó
és a megfigyelhető állapot közötti kapcsolatot pedig az

yit = k ha y∗kit = max
l
y∗lit

kifejezés adja meg. Azaz az lesz a megfigyelt állapot, amelyhez maximális hajlandóság
tartozik.

Mindezekből már el is jutottunk az átmeneti valószínűségek meghatározásához.
Ha az i személy a t − 1 időpontban a j állapotban van, xi megfigyelhető és αi nem
megfigyelhető egyéni jellemzőkkel rendelkezik, akkor a következő időpontra várható
állapotok valószínűségei rendre:

P
(
yit = k

∣∣yi(t−1) = j, xi, αi
)

=
exp(xitβk + γjk + αki)∑m
l=0 exp(xitβl + γjl + αli)

Ebből a felírásból azonban az is látszik, hogy különböző tulajdonságú egyedeknek
különböző átmenet-valószínűségi mátrixai lesznek, azaz az egyes egyedek nem homo-
gének, amint azt az alap Markov-lánc modell feltételezi. Az adott vizsgálatban a
megfigyelt heterogenitást kifejező változók a munkaadók száma és a korosztály volt,
így ezzel a munkaadók számának és a kornak a függvényében különböző átmenet-
valószínűségi mátrixokhoz jutottunk.

Abban az esetben, ha azt feltételezzük, hogy nincs nem megfigyelt heterogenitás,
akkor αki = αk ∀ i = 1, ..., N . Weber Hausman–teszt statisztika segítségével teszteli
ezt az esetet, és eredménye szerint a nullhipotézis nagy bizonyossággal elutasítható,
azaz a nem megfigyelt heterogenitás valóban szignifikáns hatással van a bérmobilitásra.

A becsült átmenet modellek alapján az a következtetés vonható le, hogy a nem
megfigyelt heterogenitás figyelmen kívül hagyása a mobilitás alulbecsléséhez vezet. Ez
magyarázhatja az eddig mért osztrák bérmobilitási mutatók alacsony voltát. Érdekes
eredmény, hogy a munkahely változtatás elősegíti a feljebblépést a béreloszlásban, és
bármely korosztályba is tartozik valaki, a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy
a következő időszakban a legalsó kvintilisbe kerül. A szerző szimulációkat is végez
a rendszer jobb megértése érdekében, amelyből az az esélyegyenlőségi szempontból
kedvezőtlen jelenség körvonalazódik, hogy az egyéni heterogenitás figyelembe vételével
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is a nők számára korlátozott lehetőség nyílik arra, hogy a bér eloszlás alsó feléből
kitörjenek.

Esettanulmány: a chilei munkapiac és a gazdasági reformok

Az előző cikkekben kevésbé játszott szerepet az a tény, hogy melyik ország adatbázisán
végezték a vizsgálatot, a hangsúly sokkal inkább a vizsgálathoz használt módszertan
hozta új eredményeken volt, habár ez a kötet jellege miatt csak az eredeti cikkeket
olvasva tűnik elénk. Ettől eltérően Lima és Paredes tanulmányának fő célja, hogy
azonosítsák egy adott ország, nevezetesen Chile gazdasági rezsimváltásainak a mun-
kapiacra való hatását. Chile azért különleges, mert az erős állami szabályozást annak
feloldása és a szabadpiaci mechanizmusok érvényesülésének vezérelvvé válása követte.

A kérdés az, hogy vajon a munkajogi rugalmassággal párhuzamosan a valós rugal-
masság is nőtt-e a kérdéses időszakban, 1962 és 2003 között, azaz munkajogi törvé-
nyek hatást tudtak-e gyakorolni a munkapiacra. Ennek megválaszolására a szerzők öt
kisebb időszakot hoznak létre, amelyekhez könnyen társítható egy-egy gazdaságpoli-
tikai irányvonal. A munkapiaci dinamika modellezéséhez Markov-láncot alkalmaznak,
amelyben a következő állapotok léteznek: alkalmazott, munkanélküli és munkapia-
con kívüli. A gazdaságpolitikai hatásának azonosításához az elkülönített időszakokra
külön-külön becsülték meg az átmenet-valószínűségi mátrixokat.

Az eredményeket röviden összefoglalva: az 1970-es évek elején bevezetett reformok
és dereguláció következtében jelentősen nőtt a mobilitás, amelynek két oldala van.
Egyrészt sokkal bizonytalanabbá váltak a munkahelyek, viszont új állást találni is
egyszerűbb lett, így szerzők szerint a nettó jóléti hatás pozitívnak mondható. Az 1991
és 1998 közötti időszakban a merevebb munkajogi törvények ellenére nőtt a mobilitás
és csökkent annak esélye, hogy valaki tartósan munkanélküli maradjon, amely részben
a vállalatok pozitív várakozásaival magyarázható. 1999-től a nemzetközi krízisnek
köszönhetően ez megfordult, csökkent annak esélye, hogy valaki meg tudja tartani a
munkáját és nőtt annak, hogy tartósan nem talál állást.

Aggregált átmeneti valószínűségek egyedi szintű valószínűségekből: a hu-
mán tőke felhalmozás dinamikájának különböző esetei

Lavezzi (2006) tanulmányának témája a humán tőke-felhalmozás nemrégen bevezetett
új fogalmainak, a magas képzettségű és alacsony képzettségű egyensúlyoknak az el-
méleti vizsgálata. Ezek a meghatározások olyan gazdaságokat jelölnek, amelyekben
tartósan magas vagy alacsony a szakképzett munkások aránya.

A munkaerő képzését illető döntést sok tényező befolyásolhatja, többek között a
hosszú távú szerződések elterjedtsége, vállalatok közti koordináció, szakszervezeti vagy
állami beavatkozás, a pénzügyi rendszer stb. A gazdaságpolitikai célok eléréséhez elen-
gedhetetlen, hogy a döntéshozók tisztában legyenek azzal, hogyan működik a folyamat
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az adott országban, hiszen könnyen lehet, hogy a humán tőke-felhalmozást támogató
intézkedések eleve kudarcra ítéltettek.

A szerző a humán tőke-felhalmozás dinamikájának modellezéséhez stacionárius
Markov-láncot javasol. A komplex környezet figyelembe vételére a humán tőke fel-
halmozásának valószínűsége szolgál eszközül, mivel a folyamat a vonatkozó irodalom
szerint sztochasztikusnak tekinthető.

A modell alapja az egyéni viselkedés. Kiindulópontként tekintsünk azonos, N
számú – párba rendeződő – munkást és vállalatot. A munkások lehetnek képzettek
(S) vagy nem képzettek (U), a vállalatok pedig magas szintű technológiával termel-
nek (H) vagy alacsony szintűvel (L). Feltevés szerint a H-vállalatok preferálják az
S-munkásokat. Egy időszak során a munkások és a vállalatok változtathatnak a tí-
pusukon vagy fenntarthatják azt. Ha egy H-vállalat nem frissíti a technológiáját, az
elavulttá, azaz alacsony szintűvé válik, ugyanígy, ha egy S-munkás nem képezi tovább
magát, elavul a tudása, nem lesz megfelelő a legújabb technológiához, a típusa U-ra,
azaz képzetlenre vált. Feltevés szerint annak valószínűsége, hogy a H-vállalat H szin-
ten tartja magát, nagyobb, mint hogy az L szintről H-ra lépjen. Ugyanígy van az
S-munkások esetében is.

Jelölje PS(ij) é sPH(ij), (i = S,U ; j = H,L) annak valószínűségeit, hogy a munká-
sok képzetté válnak, illetve azok maradnak és a vállalatok magas szintű technológiára
váltanak, vagy megtartják azt a következő időszakra. Ezen valószínűségek komplemen-
terei mutatják a képzetlenné válás valószínűségét: PU (ij) = 1 − PS(ij) és a vállalati
technológia elavulásának valószínűségét: PL(ij) = 1 − PH(ij). Ezen valószínűségek
fejezik ki azt a környezetet, amelyben a vállalatok és a munkások döntést hoznak a
tudás- és technológia szintjét érintő kérdésekről. Feltevés szerint ezek a valószínűségek
időben állandóak, azaz a Markov-lánc stacionárius.

A modell a gazdaságban megfigyelhető, aggregált viselkedés magyarázatára törek-
szik. Ezért az egyetlen vállalatra és munkavállalóra vonatkozó, fentebb specifikált
valószínűségekből meghatározza a teljes gazdaságban megfigyelhető átlagos humán-
tőke és technológia szintjét azzal, hogy összeszámolja a magas képzettségű és magas
szintű technológiát alkalmazó vállalatok számát. Mivel mindkét érték 0 és N között
vehet fel különböző értékeket, így összesen (N + 1)2 különböző kombináció jöhet létre.
Ezek a lehetséges kombinációk képezik a Markov-lánc modell állapotterét. A könnyebb
követhetőség kedvéért tegyük fel, hogy a továbbiakban N = 2, azaz két vállalat és két
munkás van. Ekkor az állapottér az alábbiak szerint írható fel:

T̃ =


00 01 11

10 11 12

20 21 22
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Ebben az esetben tehát az állapottér 9 elemű, és a kötetben eddig megszokottól elté-
rően most nem vektor, hanem mátrix alakban írtuk fel az egyes állapotokat.

A szerzők a modell numerikus vizsgálatával elemzik, hogy az egyéni szintű való-
színűségek függvényében milyen egyensúlyi állapotok alakulhatnak ki a gazdaságban.
Elsősorban az invariáns eloszlás jellemzőit vizsgálják, de ezen túlmenően az egyes álla-
potok átlagos elérési idejét21 is kiszámítják néhány különböző paraméter-érték mellett.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a szimuláció eredményeit és a szerzők következ-
tetéseit.

Az invariáns eloszlás szempontjából lényeges tulajdonság, hogy az egyedi való-
színűségek szigorúan kisebbek-e, mint 1. Ha ugyanis pont 1 értéket vesznek fel, pl.
PS(SH) = 1, akkor a magas képzettség elérését követően a munkások már „nem felejtik
el” tudásukat, az nem is avul el, így ilyenkor már többé nem lesznek munkanélküliek.
Ekkor a folyamatnak lesznek átmeneti és elnyelő állapotai is22, amely eset a gyakorlati
alkalmazások során ritkán merül fel, ezért most nem is foglalkozunk velük.

1.20. táblázat. A vizsgált esetek egyedi valószínűségei

Első példa Második példa

A találkozás típusa PS(ij) PH(ij) PS(ij) PH(ij)

SH 0,8 0,9 0,7 0,7
UH 0,7 0,8 0,6 0,6
SL 0,6 0,5 0,5 0,5
UL 0,2 0,3 0,1 0,1

Az 1.20. táblázatban található a két eset különböző egyedi szintű valószínűségei.
A táblázatban a magas tudás, a technológia megtartásának, illetve megszerzésének
valószínűségei szerepelnek. Látható, hogy a második esetben minden egyes állapotban
alacsonyabb értékek szerepelnek, azaz a második eset egy, a humán tőke felhalmozás
szempontjából kevésbé inspiráló környezetet modellez.

1.21. táblázat. Az invariáns eloszlás a két esetben. A sorokban a
magasan képzett munkások száma, az oszlopokban a magas szintű
technológiát alkalmazó vállalatok száma található.

Első példa Második példa

0 1 2 0 1 2
0 0,013 0,049 0,041 0,225 0,163 0,024
1 0,029 0,194 0,224 0,163 0,258 0,056
2 0,014 0,135 0,300 0,024 0,056 0,031
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Az 1.21. táblázatban találhatjuk a két esethez tartozó invariáns eloszlásokat. Az
első példában az eloszlás nagyobb része a képzett munkaerő komponens és a magas
technológiai szintű vállalat komponens tartományában található, azaz a 22, 21 és 12
állapotokhoz tartoznak relatíve magas értékek. A másik példában pont a fordítottja
igaz, az eloszlás főként a képzetlen munkás, alacsony szintű technológiára koncent-
rálódik, azaz 00, 01 és 10 állapotokra. Az egyes állapotok átlagos elérési idejének
számításával a szerzők megerősítik az eddig bemutatott számítási eredményekből fa-
kadó következtetéseket.

A szerző a modell erényeit két fontos tényben összegzi. Egyrészt a Markov-lánc mo-
dell alkalmazásával imitálni tudja a vállalati környezet sztochasztikus jellegét és vissza-
adni a munkaerő-vállalat megfelelés bizonytalanságát, az ebből fakadó többé-kevésbé
sikertelen találkozások hatásait. Mindezekre azok a – nevezhetjük hagyományosnak –
irányok, amelyek nem veszik figyelembe az egyéni heterogenitást, nem képesek, ebből
fakadóan csupa SH állapotú párost prognosztizálnak az egyensúly állapotába. Másfe-
lől, és talán az előzőektől is fontosabb, hogy olyan modellkeretet dolgoznak ki, amely
alkalmas az alkalmazott kutatásokra, azaz egy konkrét gazdaság igényeihez igazítva
képes lesz a mikrofeltételeknek az aggregált humán-tőke felhalmozás ütemére gyako-
rolt hatását azonosítani. Ezért ha a gazdaságpolitika képes lesz ezen mikrofeltételek23

befolyásolására, ezen keresztül közvetve a gazdaság növekedési ütemére is hatást gya-
korolhat, méghozzá hosszú távon.

1.4.4. Mikroökonómiai alkalmazás

Müller és Köberl 2007-es cikkükben a keresleti sokkokhoz való alkalmazkodás esetére
alkalmazzák a Markov-láncok modelljét. Kiindulópontjuk az a tény, hogy ugyan a köz-
gazdaságtan elméletének központi koncepciója az egyensúly fogalma, maga az egyen-
súly a valóságban ritkán valósul meg, többek között a sokkokhoz való alkalmazkodás
lassúsága miatt. Ezt okozhatja az erőforrások szűkössége, jogi akadályok, a tranz-
akciós költségek magas volta stb. Az alkalmazkodás idejének ismerete pedig mind a
közgazdasági modellezéshez, mind a politikakészítéshez elengedhetetlen.

Bebizonyosodott, hogy az aggregált adatokból nem lehet helyes képet nyerni a
jelenségről, azonban a mikroszintű adatok kvantitatív vizsgálata eleddig elhanyagolt
terület volt. Ezért a szerzők egy, a svájci termelő iparágakra vonatkozó, vállalati szintű
felmérés 1989 és 2006 közötti negyedéves adatait elemzik. A mintát két részmintára
bontották 1998-nál az iparági kódolás megváltozása miatt. A továbbiakban csak az
1999 utáni eredményeket közöljük, az érdeklődő olvasó az eredeti cikkben nézhet utána
az megelőző időszak eredményeinek.

A keresleti sokkok jelenlétét a termelőkapacitás kihasználtságának változásából és
a vállalatok jelenlegi kapacitásukkal való elégedettségéből identifikálják a következő
módon: ha például egy cég azt mondja, hogy túl kicsi a termelőképessége, miközben
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a kapacitáskihasználtsága az elmúlt időszakban megnőtt, akkor nagy valószínűséggel
keresleti sokkal szembesült. A válaszok alapján az 1.22 alatti kontingencia táblázat
írható fel. A sorokban a vállalatok kapacitásról alkotott véleménye jelenik meg, azaz
elégedettek vele (=), túl kevésnek (–) vagy túl soknak (+) találják t időszakban. Az
oszlopok a kapacitás kihasználtságát mutatják, hogy a t-edik időszakról t + 1-re nőtt
(+), csökkent (–) vagy azonos maradt (=). Az egyensúly az ee állapot, amikor elé-
gedettek a kapacitással és annak kihasználtságát a következő időszakra sem növelik.
A pm esetben a vállalat a kapacitását túl soknak gondolja, és a következő időszakra
csökkenti is a kihasználtságot, ez negatív keresleti sokkot jelez. Az mp ennek a for-
dítottja, a vállalat kevésnek értékeli a kapacitását és a következő időszakra növeli is
annak kihasználtságát, ez pozitív keresleti sokkra utal.

1.22. táblázat. A kontingencia táblázat alapszerkezete

megvalósult állapot

Vélemény – = +

– mm me mp
= em ee ep
+ pm pe pp

A második részminta esetében a vállalatok megoszlását az egyes állapotok között
mutatja az 1.23. táblázat. Ebből láthatjuk, hogy a vállalatok többségének véleménye
szerint elegendő kapacitással rendelkeznek.

1.23. táblázat. Kontingencia táblázat, 2-es részminta (1999-
2006)

megvalósult állapot

Vélemény − = +

– 0,025 0,027 0,024
= 0,256 0,299 0,255
+ 0,030 0,037 0,047

Az állapotok definiálása után a szerzők a vállalatok keresleti sokkokhoz való alkal-
mazkodásának leírására egy 9-dimenziós Markov-láncot javasolnak, amely a valóság jó
közelítésének tűnik, hiszen a vállalatok nem tudják, melyik állapotba kerülnek majd
a következő időszakban.

pj,k = prob(sk,t+1 |sj,t), j, k ≤ 9∑9
k=1 pj,k = 1 ∀j = 1...9
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Ahol pj,k annak valószínűségét mutatja, hogy a t-ik időszakról a t + 1-re a j-ből a k
állapotba kerül a vállalat, j és k a fent definiált 9 állapot egyikét jelölik. Ezek a pj,k
valószínűségek alkotják a becsült egylépéses átmenet-valószínűségi mátrixot.

A rendszer végső állapotát a Markov-lánc határeloszlása adja meg. Ez akkor léte-
zik, ha a lánc reguláris. A szerzők megmutatták, hogy a feltétel teljesül és a határelosz-
lás éppen az invariáns eloszlás, amelynek a második részmintán vett értékeit az 1.24.
táblázat mutatja. Látható, hogy az ötödik helyen szereplő egyensúlyi állapotnak (ee)
a legnagyobb a valószínűsége (0,304), azaz a vállalatok 30,4 százaléka a Markov-lánc
mentén haladva végül az egyensúlyi állapotba kerül. Érdekes megfigyelni, hogy a végső
állapotban is maradnak olyan cégek, amelyek nincsenek egyensúlyban, 3,1 százalékuk
a negatív (pm), míg 2,2 százalékuk a pozitív keresleti sokk állapotában. Ebből arra
következtethetünk, hogy a gazdaság egy olyan állandósult állapot felé halad, ahol
egyaránt vannak egyensúlyban lévő és egyensúlyban nem lévő vállalatok, amely azért
annyira nem meglepő egy sztochasztikus sokkokat tartalmazó modellben, hiszen ez
csak annyit fejez ki, hogy minden időpontban lesznek a sokkhoz való alkalmazkodás
fázisában lévő cégek.

1.24. táblázat. Az invariáns eloszlás

Állapot pp pe pm ep ee em mp me mm
Valószínűség 0,046 0,039 0,031 0,254 0,304 0,252 0,022 0,029 0,025

A modell paramétereinek becslését követően a szerzők szimuláció segítségével meg-
becsülik, hogy az egyes sokkokra adott válaszok mennyi időt vesznek igénybe, azaz
egy megfelelően definiált kezdeti állapotból mennyi ideig tart a végső állapot elérése.
A szerzők kezdeti állapotként a negatív vagy pozitív keresleti sokk állapotába helye-
zik az összes vállalatot, majd megfigyelik, hogy az egylépéses átmenet mátrix szerinti
igazodás hány időegységet vesz igénybe. Ehhez minden egyes lépésben kiszámítják az
adott időszaki eloszlás és a határeloszlás „távolságát”. Ahogyan közeledik a folyamat a
határeloszlás felé, úgy csökken ennek a távolságnak a nagysága. A sokk periódusában
vett távolság lesz végül is az, amelyet az alkalmazkodás során „be kell hozni”, így en-
nek százalékában adják meg a szerzők az egyes periódusokban a határeloszlás eléréséig
hátralévő távolság nagyságát.24 Így jutnak egy olyan mutatóhoz, amely a rendszer
igazodását mutatja. A cikk alapján rekonstruáltuk az alkalmazkodási folyamatot, ez
az 1.5 ábrán látható (a vízszintes tengelyen az eltelt negyedévek, a függőleges tengelyen
pedig az invariáns eloszlástól való távolság hátralévő hányada szerepel).

Az ábráról az olvasható le, hogy az igazodás nagy része fél év alatt lezajlik, egy év
alatt pedig a rendszer megteszi a szükséges alkalmazkodás 90 százalékát. A folyamat
aszimmetrikus a két típusú keresleti sokkra nézve, azaz a pozitív sokkhoz való igazo-
dás a negatív sokkhoz történőnél gyorsabban zajlik le, a különbség körülbelül fél év.
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1.5. ábra. Keresleti sokkhoz való igazodás az 1999-2006-os rész-
mintában

Összegzésképpen elmondható, hogy a szerzők a Markov-láncok módszerével megmu-
tatták, hogy a keresleti sokkokhoz való igazodás gyorsan, nagyrészt egy fél év alatt
megtörténik, és ez a folyamat hosszabb ideig tart a negatív sokkok esetében.

1.4.5. Pénzügyi alkalmazások

A Markov-láncokat alapvetően a tágan értelmezett technikai elemzésekhez használjuk
fel a pénzügyek világában. Vagyis a Markov-lánc, mint módszertan, mindig akkor
kerül előtérbe, amikor a múltban realizálódott idősorokból szeretnénk - kormányzati,
üzleti vagy tudományos érdekből - a jövőre vonatkozóan is értékes információt nyerni.

Az alábbiakban igyekszünk a teljesség igénye nélkül, a Markov-láncok olyan pénz-
ügyi alkalmazásait bemutatni, melyek jól szemléltetik a Markov-láncok előnyeit és
korlátait, továbbá pénzügyileg relevánsak és érdekesek is.

Vizsgálódásaink során kifejezetten gyakorlat orientáltak leszünk, vagyis minden
egyes „végeredménynek” a levezetését olyan részletességgel fogjuk tárgyalni, hogy azt
bárki, különösebb statisztikai és ökonometriai ismeretek nélkül reprodukálni tudja.

Természetesen mindeközben nem hagyjuk figyelmen kívül a Markov-lánc alkalma-
zási feltételeinek a kérdéskörét. Szembe fogunk kerülni azzal a problémával, hogy mikor
lehet másodrendű Markov-láncot alkalmazni elsőrendű helyett, mekkora probléma a
stacionaritás hiánya, illetve a heterogenitás jelenléte.
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Minden esettanulmány elején ismertetjük az alapvető közgazdaságtani és pénzügyi
ismereteket, hogy a pénzügyekben kevésbé jártas olvasó is könnyedén megértse az
állításainkat és a következtetéseinket.

A hatékony piacok hipotézisének tesztelése Markov-lánccal

A pénzügyi közgazdaságtant évtizedek óta foglalkoztatja a következő kérdés: hatéko-
nyak-e pénzügyi piacaink? Az alábbiakban röviden áttekintjük néhány nélkülözhetet-
len fogalom bevezetése után, hogy Markov-láncok segítségével hogyan közelíthető meg
ez a sokat vitatott témakör.

A pénzügyek világában a hatékony piacok hipotézise azt jelenti, hogy a külön-
böző értékpapírok árfolyamai minden ismert információt tükröznek. Ehhez például a
következő feltevéseknek kell érvényesülniük:

1. nincsenek tranzakciós költségei az értékpapír-kereskedelemnek,
2. minden létező információ költségmentesen hozzáférhető valamennyi piaci sze-

replő számára, és
3. a piaci szereplők a jelenleg elérhető információ alapján egyetértenek a jelenlegi

árfolyamszintben, illetve az árfolyam jövőbeli várható eloszlásában.

Ha a fenti – meglehetősen erős – feltevések teljesülnek, akkor az árfolyam bizonyára
minden információt magában fog hordozni.

Amennyiben a hatékony piacok feltevéseiből indulunk ki, akkor levezethető, hogy
az árfolyamok véletlen bolyongást25 (random walk) követnek. Véletlen bolyongást
eredményez például a következő egyszerű játék: „A” játékos vállalja, hogy fizet „B”
játékosnak 100 eurót, ha feldobnak egy érmét és fejet dobnak, míg „B” játékos vállalja,
hogy fizet „A” játékosnak 100 eurót, ha írást dobnak. Ekkor mind az „A”, mind a
„B” játékosnál lévő pénz mennyisége véletlen bolyongást fog követni a játék sokszori
ismétlésével. Az 1.6. ábrán látható a játék néhány realizációja, vagyis valamely játé-
kosnál lévő pénz mennyiségének az alakulása a játék ismétlődésével, ha 1000 euró volt
kezdetben a játékosnál.

Az 1.6. ábráról leolvasható a véletlen bolyongás legfontosabb tulajdonsága, neve-
zetesen, hogy a véletlen bolyongás alakulását nem lehet előre jelezni a múltbeli értékek
alapján, hiszen csak a véletlentől függ, hogy a következő játék során merre fog elmoz-
dulni. Vagyis ha a játékot 20-szor lejátsszuk, akkor az így létrejövő grafikon semmilyen
információt nem tartalmaz arról, hogy a 21. alkalommal fejet vagy írást fogunk dobni
(a játékok függetlenek).

A fentiekből például az következik, hogy egy hatékonyan működő tőzsdén jegyzett
vállalat részvényének árfolyama véletlen bolyongást követ. Így a részvény árfolyama
nem jelezhető előre az árfolyam korábbi értékeinek az ismeretében, akár csak az 1.6.
ábrán látható idősorok esetében sem. Ezért a piaci hatékonyság kutatásakor a közgaz-
dászok azt vizsgálják, hogy az árfolyamok véletlen bolyongást követnek-e. Ha sikerül
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1.6. ábra. Példák véletlen bolyongásra a szövegben ismertetett
játék 30-szori ismétlésével.

kimutatniuk, hogy az árfolyam nem követ véletlen bolyongást, akkor a hatékony pia-
cok hipotézisének a feltevései megkérdőjeleződnek, és meg kell vizsgálni, hogy vajon
melyik feltevés módosítása eredményezheti a megfigyelt tulajdonságú idősorokat.

A véletlen bolyongás direkt tesztelésére már számos módszert kidolgoztak26, me-
lyek annak a valószínűségére adnak becslést, hogy az adott idősor (árfolyam) véletlen
bolyongást követ-e. Ahelyett, hogy ezen teszteket részletesen tárgyalnánk, az árfo-
lyam helyett vizsgáljuk inkább az árfolyamból kiszámítható hozamokat (az árfolyam
differenciáját). Belátható, hogy amennyiben a vizsgált árfolyam véletlen bolyongást
követ, akkor a belőle számított hozamok között nem fogunk semmilyen kapcsolatot sem
találni. Viszont ha a hozamok között találunk valamilyen kapcsolatot, akkor ennek
alapján megkérdőjelezhetjük az árfolyam véletlen bolyongásáról szóló hipotézisünket.

A hozamok közötti kapcsolatok vizsgálatára különböző idősorelemzési módszereket
szokás alkalmazni. A legegyszerűbb módszer az autokorrelációs együtthatók kiszámí-
tása. Az autokorrelációs együtthatókat úgy számítjuk ki, hogy az idősorunkat „eltol-
juk” valamely tetszőleges késleltetésszámmal, majd a késleltetett és az eredeti idősor
között kiszámítjuk a korrelációs együtthatót. Az 1.25. táblázat tartalmazza a BUX
napi és havi hozamainak autokorrelációs együtthatóit.

Az 1.25. táblázatból megállapíthatjuk, hogy a napi hozamok tekintetében elha-
nyagolható az autokorreláció erőssége, illetve a havi hozamoknál nem szignifikáns az
autokorreláció. Ez az eredmény megerősíteni látszik a BUX esetében a hatékony pia-
cok hipotézisét napi és havi időhorizontokon.27

Az autokorreláció elemzése mellett regressziós elemzéssel is meg lehet közelíteni a
hatékony piacok hipotézisét. A legegyszerűbb regressziós elemzés esetén arra keressük
a választ, hogy az árfolyam korábbi alakulásának van-e magyarázóereje az árfolyam
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1.25. táblázat. A BUX napi és havi autokorrelációs együtthatói
(ρ) 1, 2 és 3 napos, illetve havi késleltetés mellett. A számításokat
a BUX 2000. szeptember 1. - 2008. augusztus 22. időszak adatain
végeztük el. Az adatok forrása: www.portfolio.hu.

napi havi

késleltetés ρ p-érték ρ p-érték

1 0,046 0,04 −0,006 0,95
2 −0,038 0,03 −0,188 0,17
3 −0,031 0,03 0,09 0,23

jelenlegi alakulására vonatkozólag. Ha találunk statisztikailag szignifikáns magyarázó-
erőt, akkor legalábbis megkérdőjelezhetjük a hatékony piacok hipotézisét.

Az autokorrelációs és regressziós elemzések mögött azonban olyan feltevések húzód-
nak meg, amelyek gyakran nem teljesülnek a vizsgált folyamatokra, így elképzelhető,
hogy alkalmazásuk téves eredményekre vezet.

Az egyik ilyen feltevés a linearitás. Az autokorreláció ugyanis csak lineáris kap-
csolat azonosítására használható. Elképzelhető azonban, hogy az adott árfolyamban
nemlineáris összefüggések rejlenek, amiket az autokorrelációs együtthatók nem fognak
kimutatni.

A regressziós elemzések során a lineáris kapcsolat feltételezése mellett gyakori a
hozamok normális eloszlásának a feltételezése is. Az 1.7. ábrán a Dow Jones Ipari
tőzsdeindex napi hozamainak az eloszlása és a normális eloszlás sűrűségfüggvénye lát-
ható. Az ábrán jól látszik, hogy a hozamok eloszlása lényegesen csúcsosabb a normális
eloszlásnál, és az eloszlás szélein jelen van a „vastag farok” (fat tail) jelensége is, vagyis
a normális eloszlásnál gyakrabban fordulnak elő kiugróan magas és alacsony értékek.
Ez a fajta eltérés a normális eloszlástól általánosnak tekinthető valamennyi értékpapír
hozamának a tekintetében.

A Markov-láncok alkalmazása azért tekinthető szerencsésnek a hatékony piacok
hipotézisének vizsgálatakor, mert alkalmazásával nem élünk a fenti – gyakran túlsá-
gosan korlátozó – feltevésekkel. Azáltal, hogy az átmenet-valószínűségek az állapottér
szerint határozódnak meg, nem zárjuk ki a nemlinearitás lehetőségét. Továbbá a
Markov-lánc nem él semmilyen feltételezéssel a hozamok eloszlására vonatkozólag. Az
átmenet-valószínűségek stacionaritása28 az egyetlen feltevés, mely szükséges ahhoz,
hogy Markov-láncokkal tudjunk dolgozni.

Behatóan elemezte a hatékony piacok hipotézisét Markov-láncok segítségével Grant
McQueen és Steven Thorley 1991-ben megjelent cikkükben. A New York-i Értéktőzsde
második világháborút követő 41 évnyi adatait felhasználva, különféle portfoliók29 éves
és heti hozamait modellezték. Az alábbiakban az ő gondolatmenetüket fogjuk követni,
és főbb eredményeiket ismertetni.
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1.7. ábra. A DJI index napi hozamainak az eloszlása és a nor-
mális eloszlás. A grafikon a DJI index 2004. január 2. - 2008.
augusztus 22. időszak adatait tartalmazza. Az adatok forrása: fi-
nance.yahoo.com.
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Ahhoz, hogy Markov-lánccal tudjuk a hozamokat modellezni, definiálnunk kell az
állapotteret. A lehető legegyszerűbb állapottérhez úgy juthatunk, ha csupán két ál-
lapotot különböztetünk meg egymástól: a várakozásokhoz képest alacsony és magas
hozamú időszakokat.

A várakozások feltételezésünk szerint múltba tekintők (adaptívak).30 Jelen esetben
azt fogjuk feltételezni, hogy az elmúlt 20 időszak átlagos hozamával (éves hozamok
vizsgálatánál az elmúlt 20 év átlagos hozama, míg heti hozamok vizsgálatánál az elmúlt
20 hét átlagos hozama) egyezik meg.31

Jelölje Rt a t-ik időszakban várt hozamot és Rt a t-ik időszak hozamát. Ekkor It
jelölje a t-ik időszaki állapotot a következő módon:

It =

{
0, ha Rt < Rt

1, ha Rt > Rt.

Mielőtt rátérnénk az eredmények ismertetésére, gondoljuk végig, hogy milyen át-
meneti valószínűségek mellett tudnánk elfogadni, illetve elutasítani a hatékony piacok
hipotézisét! Emlékeztetőül, a hatékony piacok hipotézisének az a következménye, hogy
az árfolyamok véletlen bolyongást követnek. Amennyiben ez teljesül, akkor a jelenbeli
és a múltbeli hozamok között nincsen semmilyen kapcsolat. Ebből pedig az követke-
zik, hogy a múltbeli állapotoktól független a jelenlegi állapotok bekövetkezésének a
valószínűsége, vagyis az átmenet-valószínűségek az oszlopokon belül azonosak.

Az 1.26. táblázat mutatja az éves hozamok melletti átmeneti gyakoriságokat, és az
ezekből becsült átmenet-valószínűségeket. Mint látható, ez egy másodrendű Markov-
lánc32, vagyis a jelenlegi állapot nem csak az előző állapot függvényében, hanem az
elmúlt két állapot függvényében van feltüntetve. Ez abban az esetben kívánatos, ha a
kettővel korábbi állapotnak is van szignifikáns hatása a jelenre. Ahogy az 1.26. táblá-
zatból látható, esetünkben ez teljesül, hiszen a [0, 1] állapotokat 82%-os valószínűséggel
követ 1-es állapot, míg az [1, 1] állapotokat csupán 10%-os valószínűséggel33 (ez a kü-
lönbség statisztikailag is szignifikáns). Az átmeneti gyakoriságok alapján számítottuk
ki az átmeneti valószínűségek becsült értékeit az az 1.2. fejezetben ismertetett módon.

Az 1.26. táblázat arról tanúskodik, hogy a korábbi években elért hozamok lényeges
hatással vannak a jelenben bekövetkező hozamokra. Két „rossz” évet követően például
75% annak a valószínűsége, hogy a várakozásokat felül fogják múlni a hozamok, míg
két „ jó” évet követően ugyanez az érték csupán 10%. Ez a különbség statisztikailag
szignifikáns34, vagyis az éves hozamok között jelen van egyfajta negatív visszacsatolási
mechanizmus.

A fenti eredmény erős bizonyítéka annak, hogy hosszú időtávon nem teljesül a
hatékony piacok hipotézise, amennyiben elfogadjuk, hogy a várakozások adaptívak.
De vajon mi a helyzet a heti hozamok esetén? Az 1.27. táblázat ismerteti a heti
hozamok átmenet-gyakorisági táblázatát, és a becsült átmeneti valószínűségeket.35
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1.26. táblázat. Átmeneti gyakoriságok és becsült átmeneti való-
színűségek éves hozamok esetén.

Átmeneti gyakoriságok Becsült átmeneti valószínűségek
jelen jelen

múlt 0 1 múlt 0 1

00 2 6 00 0,25 0,75
01 2 9 01 0,18 0,82
10 5 5 10 0,50 0,50
11 9 1 11 0,90 0,10

A heti hozamok átmeneti valószínűségei pozitív visszacsatolási mechanizmusról
árulkodnak. A gyengébb heteket ugyanis nagyobb valószínűséggel követi gyengébb
hét, és magasabb hozamú heteket pedig inkább követi magasabb hozamú hét. Ezek az
eredmények is szignifikánsak statisztikailag.

Felmerül azonban a gyanú, hogy a másodrendű Markov-lánc használata nem indo-
kolt ebben az esetben. Például a [0, 0] és az [1, 0] állapotokat nagyon hasonló (harmadik
tizedesig megegyező) valószínűséggel követ alacsonyabb, illetve magasabb hozamú hét.
Hipotézisünket likelihood arány teszttel tudjuk ellenőrizni. Jelölje ρij annak a való-
színűségét, hogy az i = It−2, j = It−1 állapotok után az alacsony hozamú (It = 0)
állapotba kerültünk. (Például ρ11 = 0, 307.) Ezek után azt az együttes null-hipotézist
kell ellenőriznünk, hogy ρ11 = ρ01 és ρ00 = ρ10. Ha hipotézisünket nem tudjuk elvetni,
akkor nem indokolt a másodrendű Markov-lánc használata a heti hozamok esetén.

A maximalizálandó log-likelihood függvényünk a következő:

L =
11∑

ij=00

[Nijρij +Mij(1− ρij)]

1.27. táblázat. Átmeneti gyakoriságok és becsült átmeneti való-
színűségek heti hozamok esetén.

Átmeneti gyakoriságok Becsült átmeneti valószínűségek
jelen jelen

múlt 0 1 múlt 0 1

00 190 140 00 0,576 0,424
01 86 157 01 0,354 0,646
10 140 103 10 0,576 0,424
11 157 355 11 0,307 0,693
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ahol Nij jelöli az i = It−2, j = It−1 állapotok után bekövetkező alacsony hozamú
átmenetek gyakoriságát, míg Mij jelöli az i = It−2, j = It−1 állapotok után bekövet-
kező magas hozamú átmenetek gyakoriságát. (PéldáulM11 = 355.) A likelihood arány
tesztstatisztika pedig a következőképpen számítható: LR = 2(L−L′) ∼ χ2

p(2), ahol L
jelöli a korlátozatlan, míg L′a korlátok melletti log-likelihood függvény maximalizált
értékét. A tesztstatisztika tehát 2 szabadságfokú χ2 eloszlást követ, hiszen ennyivel
több paramétert tartalmaz a korlátozatlan modell a korlátozottnál. Az 1.28. táblázat
összefoglalja a számítások részeredményeit, melyek ellenőrzését az olvasóra bízzuk!

1.28. táblázat. LR teszt számításainak az eredménye

ρ00 = ρ10 = 0, 575 L = −864, 042 LR = 1, 675
ρ11 = ρ01 = 0, 322 L′ = −864, 879 p-érték = 0,57

Az 1.28. táblázat értelmében nem tudjuk a szokásos szignifikancia szinteken eluta-
sítani a null hipotézisünket. Ezt úgy interpretálhatjuk, hogy a heti hozamok „emlé-
kezete” nem haladja meg az egy hetet, így a másodrendű felírás nem hordoz többlet
információt az elsőrendű felíráshoz képest.

Bankközi kamatok modellezése binomiális fával és Markov-lánccal

A pénzügyi piacok egyik fontos funkciója, hogy díj ellenében lehetővé teszik a külön-
böző kockázatok kiküszöbölését. Például ha vásárolunk 100¤-ért egy részvényt, akkor
kockázatot jelent, hogy annak az árfolyama ingadozhat. Ha tudjuk, hogy részvényün-
ket 1 év múlva szeretnénk eladni, és nem szeretnénk az árfolyamán 10¤-nál többet
veszíteni, akkor vásárolnunk kell egy olyan eladási jogot (opciót), mely biztosítja a
számunkra, hogy egy év múlva 90¤-ért eladhassuk a részvényünket. Eladási jogunk-
kal nyilván csak abban az esetben fogunk élni (hívjuk le az opciót), ha a részvény
árfolyama nem éri el egy év múlva a 90¤-ot.

A pénzügyi közgazdaságtan sokat kutatott területe a fentihez hasonló opciók ára-
zása.36 Ahhoz, hogy be tudjunk árazni egy opciót, rendelkeznünk kell valamilyen
feltételezéssel az alaptermék (a fenti példában a részvény) jövőbeli árfolyamának az
eloszlásáról. Ehhez az eloszláshoz úgy juthatunk, ha sikerül modelleznünk az alapter-
mék árfolyamát, melyet gyakran a – népszerű – binomiális fa37 módszerével végeznek
el a szakemberek.

A binomiális fa modellje szerint38 az árfolyam minden periódusban p valószínűség-
gel u-szorosára nő, vagy 1− p valószínűséggel 1/u-szorosára csökken (u > 1). Például
ha u = 1, 25 és p = 0, 5, akkor az 1.8. ábrán látható fához jutunk S0 = 100 kezdeti
árfolyam mellett és N=4 periódusra osztva az időszakunkat.

Vegyük észre, hogy a három paraméterünk (p, u és N) egyértelműen meghatározza
az árfolyamunk eloszlását, és az eloszlás finomságát. Jelölje pj annak a valószínűségét,
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1.8. ábra. Részvényárfolyam modellezése binomiális fával

hogyN periódus alatt j-szer növekedett az árfolyam. Ekkor pj =

(
N

j

)
pj(1−p)N−j ,

vagyis például annak a valószínűsége, hogy az árfolyam négy periódus után 64 lesz(
4

1

)
0, 510, 53 = 0, 25.

Most tegyük fel, hogy a kezdeti árfolyamon megvásároljuk a fenti részvényt, és
vásárolunk mellé egy olyan eladási jogot is, mely lehetővé teszi a számunkra, hogy a
negyedik periódusban 100¤-ért eladhassuk a részvényünket. Kérdés, hogy mennyi egy
ilyen opció ára, amennyiben a fenti binomiális fa jól írja le a részvény árfolyamának
viselkedését?

    0 
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  32,75  36 

   47,5  

    59 
 

1.9. ábra. Az eladási opció értéke a különböző részvényárfolyamok
mellett

A kérdés megválaszolásában segít minket az 1.9. ábra, mely a különböző ár-
folyamok mellett mutatja az opció értékét.39 A negyedik periódusban az opciónk
59¤-ot ér, ha az árfolyam 41¤, és 36¤-ot, ha az árfolyam 64¤. Ebből kiszámol-
ható, hogy a harmadik periódusban 47,5¤-t ér az opciónk, ha az árfolyam 51¤, hi-
szen ezek után p = 0, 5 valószínűséggel vesz fel az opciónk 36, illetve 59¤-s értéket
(0, 5 · 36 + 0, 5 · 59 = 47, 5). Ezzel a módszerrel jutunk el az opció kezdeti árához, mely
12,69¤.
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A binomiális fa modelljének rövid áttekintése után nézzünk egy konkrét példát,
amelyben összevethetjük a binomiális fa és a Markov-lánc alkalmazhatóságát!

A kötvénypiacokon (melyek forgalmukban lényegesen meghaladják az értéktőzsdék
forgalmát) kulcsfontosságú tényező a kamatok alakulása. A részvények árfolyamkoc-
kázatához hasonlóan, a különböző kamatkockázatokat is ki lehet küszöbölni opciók
segítségével. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy egy kamathoz kapcsolt elemi származ-
tatott terméket hogyan lehet beárazni Markov-lánccal, illetve binomiális fával.

Példánkban az angol font egy hétre szóló LIBOR (London Interbank Offered Rate)
2002-es, napi alakulását (1.10. ábra) fogjuk modellezni.40 A LIBOR egy referencia
kamatláb, mely a bankközi piacon kialakult átlagos hitelfelvételi kamatot hivatott
tükrözni. Az 1.10. ábrán jól látható, hogy a kamat ezen időszak alatt stacionárius
volt, ami kézenfekvővé teszi a számunkra Markov-lánc alkalmazását. Az idősorból ML
becslést végezve – multinomiális eloszlás feltételezése mellett –, az alábbi átmeneti
valószínűségeket becsültük (1.29. táblázat).
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1.10. ábra. Az egy hetes LIBOR alakulása 2002 folyamán. Az
adatok forrása: www.bba.org.uk.

A Markov-lánc biztosítja nekünk azt a rugalmasságot, hogy tetszés szerint megvá-
laszthatjuk a kamat-osztályközöket. Jelen esetben az átlagtól (3,92) távolodva egyre
nagyobb osztályközöket választottunk, hogy a felosztás finomsága ott legyen nagyobb,
ahová több megfigyelés esik. Ez azért is praktikus, mert az ML becslés során így
valamennyi osztályköz megfelelő számú megfigyelést tartalmaz.

Most tekintsünk egy olyan elemi származtatott terméket, mely 100¤-t fizet, ha
3 kereskedési nap múlva a kamatláb legalább 4%. Az a kérdés, hogy Markov-lánc
segítségével hogyan tudjuk beárazni ezt a származtatott terméket, ha a kezdeti idő-
pontban a kamatláb 3,66%?41 Ehhez nem kell mást tennünk, mint kiszámítani a 3
lépéses átmeneti valószínűségeket, melynek segítségével meg tudjuk mondani annak
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1.29. táblázat. Napi LIBOR-ból becsült átmeneti valószínűségek.
A hozamokból képzett állapotok az első sorban és első oszlopban
találhatóak.

> 4,12 4,00–4,12 3,92–4,00 3,84–3,92 3,72–3,84 3,72 >

4,12 < 0,381 0,238 0,167 0,095 0,071 0,048
4,00–4,12 0,244 0,244 0,220 0,098 0,146 0,049
3,92–4,00 0,245 0,184 0,265 0,143 0,102 0,061
3,84–3,92 0,125 0,188 0,281 0,156 0,125 0,125
3,72–3,84 0,024 0,143 0,167 0,167 0,333 0,167
< 3,72 0,000 0,000 0,067 0,111 0,222 0,600

a valószínűségét, hogy 3 nap múlva a kamat legalább 4% lesz. A 3 lépéses átmeneti
valószínűségeket egyszerűen megkaphatjuk az átmeneti valószínűségeket tartalmazó
mátrixunk (P) harmadik hatványra történő emelésével. Ezek után P 3 mátrix megfe-
lelő elemeinek (a 6. sorának 1. és 2.) az összegzésével jutunk a 18,7%-os értékhez.
Ebből pedig könnyen belátható, hogy a származtatott termékünk 18,7¤-ba fog kerülni.

A fenti származtatott terméket binomiális fa segítségével is beárazhatjuk. Ehhez
első lépésként meg kell választanunk a fa paramétereit. Mivel a kamat pályája nem
rendelkezik semmilyen trenddel az általunk vizsgált időszakban, ezért a növekedés
valószínűségét p = 0, 5−nek választjuk. Az u−t, vagyis a növekedés mértékének a
paraméterét, egyenlővé tesszük a kamat napi - abszolút értékben vett - átlagos száza-
lékos változásával (ami esetünkben 3,5%, vagyis u = 1, 035). A kezdeti értéket pedig
az átlaggal (3,92%) tesszük egyenlővé. Így az 1.11. ábrának megfelelő binomiális fához
jutunk.

     4,66 

    4,50 4,35 

   4,35 4,20 4,06 

  4,20 4,06 3,92 3,79 

 4,06 3,92 3,79 3,66 3,54 

3,92 3,79 3,66 3,54 3,42 3,30 
 

1.11. ábra. LIBOR modellezése binomiális fával

A fenti elemi származtatott termékünket ennek a fának a segítségével is könnye-
dén be tudjuk árazni. Annak a valószínűsége ugyanis, hogy a 3,66%-os érték utáni 3.
periódusban a kamatláb legalább 4% legyen éppen 0,125. Ehhez először is gondoljuk
meg azt, hogy 3 periódus alatt a fa kibontása révén legfeljebb 4 különböző kamatszint
jöhet ki, ezek az ábránkon az utolsó szinten lévő 4 legkisebb érték, azaz 3,30%, 3,54%,
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3,79% és 4,06%. Másként megfogalmazva, a mai 3,66%-os szintről indulva a folya-
mat 3 időszak múlva 0 valószínűséggel tudja felvenni 4,66-os és 4,35-ös értékeket. Az
egyedüli 4%-ot meghaladó érték pedig csak úgy alakulhat ki, ha mindhárom időszak-
ban emelkedik a kamatláb, amelynek valószínűsége modellünk paraméterei alapján
0, 53 = 0, 125. Így a binomiális fa szerint egy ilyen elemi származtatott termék ára
12,5¤.

Felmerül a kérdés, hogy miből adódik a két módszertan jelentősen eltérő ered-
ménye. A különbség legfontosabb forrása a binomiális fa felosztásának finomságából
fakad. Ugyanis adott értékből kiindulva, n periódus múlva pontosan n+1 értéket ve-
het fel a folyamatunk. Ezt a problémát aránylag egyszerűen át lehet hidalni azzal,
ha rövidebb periódusokra bontunk fel egy-egy időszakot, és ahhoz keressük meg a
megfelelő u értéket (a fenti példában egy időszakot egy periódussal írtunk fel). A
Markov-lánc esetében viszont szabadon megválaszthatjuk az osztályközök finomságát,
mely meglehetősen rugalmassá teszi a használatát.

Azonban az eltérésnek vannak olyan okai is, melyek megoldása lényegesen nehézke-
sebb. Mivel a stacionárius folyamatunkhoz a p=0,5-ös értéket kell választanunk, ezért
a fa adott periódusban felvehető értékeinek az eloszlása mindig szimmetrikus lesz. Az
általunk vizsgált kamatláb eloszlása például enyhén jobbra ferdült (negatív a harma-
dik momentuma), így a binomiális fa rendre alul fogja becsülni annak a valószínűségét,
hogy egy alacsony szintről egy magasabb szintre jut a folyamatunk. Ennek a problé-
mának az az alapja, hogy a binomiális fa esetében csak két paramétert választhatunk
meg szabadon (p és u). Így a folyamatunk változásának csak az első két momentumát
tudjuk modellezni, míg egy Markov-láncnál N+N(N−1) szabad paraméterrel rendel-
kezünk (N állapottal és N(N −1) átmeneti valószínűséggel), melyek megválasztásával
lényegesen több momentumig kalibrálható az eloszlásunk.42

További problémát jelent, hogy a binomiális fa egy idő után pozitív valószínűséggel
fog felvenni olyan értékeket, melyeket a stacionárius folyamatunk nem vesz fel. A
vizsgált mintánk maximum értéke például 4,38%. Ugyanakkor az általunk bemutatott
fa már a negyedik periódusban eléri a 4,5%-os szintet. Természetesen a periódushossz
csökkentésével ez is módosulhat, de egy idő után elkerülhetetlenné válik a fa megvágása
a széleken. Vagyis fel kell tennünk, hogy egy adott maximum (minimum) elérése után
a következő periódusban 1 valószínűséggel csökken (nő) a folyamatunk. Ez viszont
igen nehézkessé teszi a binomiális fával történő dolgozást.

Azok számára, akik opciók árazásával foglalkoznak, létfontosságú, hogy megfele-
lően pontos és gyors módszert alkalmazzanak. Míg Markov-lánc esetén csupán mátrix-
műveletekre van szükségünk, addig egy binomiális fa programozása, ügyelve a szélek
levágására, igen bonyolult lehet, amiből következik, hogy a program futási ideje is
hosszabb lesz. A pénzügyi piacok fejlett infrastruktúrája miatt pedig már minden ti-
zedmásodperc is számít, így felértékelődnek a hatékonyabban megírt árazó programok.
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A fentiek mellett ismét hangsúlyoznunk kell, hogy az általunk modellezett folyamat
stacionárius volt. Vagyis olyan folyamatok modellezése esetén, melyek inkább követnek
véletlen bolyongást, a binomiális fa alkalmazása célravezetőbb lehet. De ahogy a
fentiekből kiderül, stacionárius idősor esetén a Markov-láncok használata egyszerűbb,
továbbá pontosabb és hatékonyabb is.

Hitelkockázat modellezése Markov-lánccal

A fentiekben bemutattuk, hogyan lehet Markov-láncokat alkalmazni árfolyamkockázat,
illetve kamatkockázat esetén. Ebben a fejezetben a hitelkockázat fog vizsgálódásaink
középpontjában állni. Hitelkockázaton azt a kockázatot értjük, hogy a hitelt felvevő
nem tudja a hitelszerződésben foglaltakat teljesíteni, így a hitelt adónak (tipikus eset-
ben egy banknak) számolnia kell azzal a kockázattal, hogy a hitelt csak késedelmesen,
vagy egyáltalán nem fizetik vissza a számára.

A hitelkockázatot a bankoknak két fontos ok miatt is érdemes minél pontosabban
ismerniük. Először is, a bankoknak be kell árazniuk az általuk kínált hiteleket, vagyis
meg kell állapítaniuk a különböző hitelek kamatlábát. Ehhez rendelkezniük kell va-
lamilyen elképzeléssel arról, hogy az adott ügyfélcsoportnak milyen a hitelkockázata.
Egy kockázatosabb ügyfélcsoportnak a bankok magasabb kamatot fognak felszámítani,
hogy a nagyobb arányú vissza nem fizetést kompenzálják. Másodszor, egy banknak
fel kell készülnie arra, hogy az eredményét fogják terhelni a vissza nem fizetett hitelek,
így megfelelő céltartalékot kell képeznie, ezzel felkészülve a vissza nem fizetett hitelek
fedezésére. A céltartalék képzésével a vissza nem fizetett hitelek nem a nyereséget, ha-
nem a céltartalékot fogják terhelni. A fentiekből következik, hogy minél pontosabban
sikerül egy banknak előre jeleznie a vissza nem fizetett hitelek állományát (és ebből ki-
folyólag megfelelő céltartalékot képeznie), annál pontosabban sikerül a nyereségességét
is előre jeleznie. Az alábbiakban egy empirikus tanulmány43 eredményeit ismertetve
bemutatjuk, hogyan lehet a hitelkockázatot Markov-lánccal modellezni.

Az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb jelzálogbank, a Freddie Mac44 adat-
bázisából becsült Markov-láncot mutatja az 1.30. táblázat. Az adatbázis havi átme-
neteket tartalmazott, 1989 decemberétől 1993 decemberéig. A havi hitelszerződések
állománya 5.400.000 és 6.700.000 között ingadozott a vizsgált időszak alatt. A hitelt
felvevőket a következő hét kategóriába soroltuk: szerződés szerint törleszti a rész-
leteket (aktív), 30, 60 és 90 napot meghaladó késése van; a zálogjog érvényesítését
kérelmezi a bank; az ingatlant a bank elárverezte. Jelzáloghitelekről lévén szó, vala-
mennyi hitelszerződés két módon érhet véget: a teljes hitel visszafizetésével, vagy a
zálogul szolgáló ingatlan árverezésével. Mivel ezekből az állapotokból nincsen visszaút
a többi állapotba, ezért ezek az állapotok elnyelők.

A fentihez hasonló, historikus átmeneti valószínűségekből és a jelenlegi hitelszer-
ződéseinek a besorolásából egy bank könnyedén előre jelezheti, hogy mekkora céltar-
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1.30. táblázat. A hitelt felvevők viselkedésére becsült Markov-
lánc.

Aktív 30 nap
késés

60 nap
késés

90 nap
késés

Zálogjog
érv.

Ingatlan
árv.

Hitel
törl.

Aktív 0,97 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
30 nap késés 0,45 0,39 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02
60 nap késés 0,21 0,22 0,26 0,27 0,02 0,00 0,02
90 nap késés 0,09 0,05 0,06 0,64 0,13 0,00 0,03
Zálogjog érv. 0,02 0,00 0,00 0,01 0,91 0,03 0,03
Ingatlan árv. 0 0 0 0 0 1 0
Hitel törl. 0 0 0 0 0 0 1

talékot kell képeznie. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy az ily módon készített
becslések meglehetősen pontatlanok. A gyenge előrejelzések mögött két ok húzódhat
meg. Egyfelől elképzelhető, hogy a hitelszerződéseket kötők mintája heterogén, vagyis
különböző ügyfélcsoportokra bontható a minta, melyeknek eltérő a hitelkockázata.
Ha a heterogén minta összetétele időben változik, akkor ez torzítani fogja az előre-
jelzéseinket. A másik ok, hogy az átmeneti valószínűségek nem stacionerek. Ugyanis
könnyen elképzelhető, hogy a hitelkockázat szoros kapcsolatban van olyan makroöko-
nómiai változókkal, mint a gazdasági növekedés. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy
milyen kísérletek születtek a fenti torzítási tényezők kiküszöbölésére.

A heterogenitást úgy lehet kezelni, hogy homogén csoportokra bontjuk a mintán-
kat.45 Mivel jelzáloghiteleket vizsgálunk, ezért célszerű lehet a hitel-zálogérték arány
(Loan To Value ratio) alapján részekre bontani a mintánkat. A hitel-zálogérték arány
azt mutatja meg, hogy a zálogba helyezett ingatlan piaci értékének hány százalékát
adta a bank hitelbe. Minél kisebb ez az arány, annál kisebb kockázatot vállal a bank.
Meg kell jegyeznünk, hogy a hitel-zálogérték aránya egy hitelnek folyamatosan változik,
hiszen a zálogtárgy piaci értéke változhat, illetve a folyamatos törlesztéssel a vissza-
fizetendő hitel mértéke is csökken. A hitel-zálogérték arányra vonatkozó adatokat
felhasználva, khi-négyzet teszttel lehet homogenitás teszteket végezni. A khi-négyzet
teszt null hipotézisének az értelmében homogén a teljes mintában szereplők viselke-
dése. Ezt a null hipotézist a tesztek meggyőzően utasítják el, vagyis úgy tűnik, hogy
érdemes a hitel-zálogérték arány alapján külön részmintákra becsülni meg az átmeneti
valószínűségeket.

Amennyiben a teljes mintán minden hónapra külön becsüljük meg a Markov-láncot,
akkor a fent ismertetett khi-négyzet teszttel meg tudjuk vizsgálni az átmeneti való-
színűségek időbeli homogenitását, vagyis stacionaritását46. Ezeket a teszteket elvé-
gezve azt kapjuk eredményül, hogy az átmeneti valószínűségek nem felelnek meg a
stacionaritás feltevésének. Ez az eredmény egyáltalán nem meglepő, hiszen bőségesen
rendelkezésünkre áll olyan többletinformáció az 1989-1993-as időszakról (a gazdasági
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konjunktúra alakulása, ingatlanpiaci folyamatok stb.), amelyekkel ex post kielégítően
meg tudjuk magyarázni, hogy miért változtak meg az átmeneti valószínűségek az idő-
szak folyamán.

Azonban a gyakorlatban, amikor egy bank azzal szembesül, hogy az elmúlt hónap-
ban a korábbiakhoz képest szignifikánsan különböző átmeneti valószínűségeket becsült
az ügyfelei hitelkockázatára, akkor egyáltalán nem triviális, hogy céltartalékait milyen
átmeneti valószínűségekkel jelezze előre. A kérdés úgy is megfogalmazható, hogy mek-
kora jelentőséget kell egy banknak egy hónap megfigyeléseinek tulajdonítania, ha a
korábbi hónapok, netán évek adataiban stacionáriusnak találta az átmeneti valószínű-
ségeket?

A fenti problémára Kim és Santomero (1993) a következő megoldást javasolják.
Jelölje Pij az i állapotból a j állapotba történő átmenet historikus valószínűségét, σ2

ij

Pij varianciáját, és Qij az i állapotból a j állapotba történő átmenet legutóbbi idő-
szak alatt megfigyelt valószínűségét, valamint n a legutóbbi időszak megfigyeléseinek
az elemszámát. Ekkor a legutóbbi időszak megfigyeléseit a következő qPij átmeneti
valószínűségekkel írhatjuk le:

qPij = αijPij + (1− αij)Qij ,

ahol a súlyok a következők:

αij =
Qij(1−Qij)

Qij(1−Qij) + nσ2
ij

.

Vagyis a bank súlyozza a historikus megfigyeléseit a legutóbbi megfigyeléseivel. Figyel-
jük meg, hogy minél nagyobb egy-egy átmeneti valószínűség szórása, illetve a legutóbb
megfigyelt minta elemszáma, annál nagyobb súlyt fog kapni az új minta adott átmeneti
valószínűsége.

A heterogenitás és a stacionaritás hiányának a kezelésére ismertetett módszerek
bemutatása után vizsgáljuk meg a fenti adatbázison, hogy az előrejelzés pontosságá-
nak a szempontjából melyik torzító tényező játszik nagyobb szerepet!47 Ehhez három
modellt fogunk megvizsgálni. Az alapmodell az elmúlt tizenkét hónap megfigyelései-
ből becsüli az átmeneti valószínűségeket. A hitel-zálogérték arány modell szintén az
elmúlt tizenkét hónap megfigyeléseit tartalmazza, de a különböző besorolású csopor-
tokra külön Markov-láncokat becsülünk. Végül felhasználjuk a Kim és Santomero
(1993) által javasolt módszert a következő módon: a historikus megfigyeléseket az
előző naptári év megfigyeléseiként értelmezzük, míg a legutóbbi időszakot a legutóbbi
negyedév megfigyeléseiként.

A fenti három modell közül csak a legutóbbi ad jobb előrejelzéseket a véletlen
bolyongás előrejelzésénél.48 Ez azt jelenti, hogy esetünkben a heterogenitás lényegesen
kisebb gondot jelent, mint a stacionaritás hiánya. Ez az eredmény pedig jól rávilágít
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arra, hogy a stacionaritás feltevése, és annak az ellenőrzése elkerülhetetlen a Markov-
láncok alkalmazása során.49
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2. fejezet

A mover-stayer modell

A Markov-lánc modell jövedelmi különbségek vizsgálatára történő felelevenítése első-
ként talán Quah nevéhez fűzhető. 1993-as tanulmányában az európai régiók egy főre
jutó jövedelmének eloszlásában végbement változás vizsgálatára alkalmazta a Markov-
láncok modelljét. Az alkalmazás során talált empirikus eredményei hasonlóak voltak
a társadalomtudományok más területein is talált eredményekhez: magasfokú perzisz-
tencia, igen alacsony jövedelmi mobilitás. Mindemellett Quah már ebben a cikkében
is megemlíti, hogy a Markov-láncok modellje túlzott mértékű leegyszerűsítés abban
az értelemben, hogy a hosszú távú mobilitást szisztematikusan felülbecsüli, amely ál-
talánosan megfigyelhető a modell társadalom-tudományi alkalmazásai során. Ezek
az észrevételek azonban nem újkeletűek, a már említett szociológiai alkalmazásokban
már mintegy két évtizeddel korábban is feljegyezték őket (pl. Spilerman (1978) vagy
Singer-Spilerman (1976)).

Ennek ellenére a Markov-modell – talán egyszerűségénél, könnyen interpretálható-
ságánál fogva – megőrizte népszerűségét és mind a mai napig számtalan publikációban
képezi a jövedelmi dinamikai vizsgálatok alapját (ld. az előző fejezet társadalomtudo-
mányi alkalmazásokról szóló részét). Bickenback és Bode (2003) tanulmányában ezért
kifejezetten azt a kérdést vizsgálja, hogy mennyire alkalmas a Markov-modell ezen te-
rületi jövedelmi folyamatok leírására. Az USA államainak adatain végzett empirikus
vizsgálatai során nem csak a Markov-modell paramétereinek számszerűsítését végezték
el, de tesztelték ezek szignifikanciáját is. Megállapításaik szerint az adatokból nyerhető
becslések nem felelnek a modell feltevéseinek, nevezetesen a stacionaritás feltevésének.
Mindezek következtében a becsült Markov-modellekből levonható következtetések nem
tekinthetőek megbízható és robusztus eredményeknek.

Ahogyan a probléma, úgy néhány megoldási út is ismert volt. Az ML modell
általánosításai, bővítései alkalmasak arra, hogy kezeljék ezt a problémát. Többféle
úton is el lehet indulni az általánosítás felé, akár az időtől függő átmenetek bevezeté-
sével vagy heterogén populáció feltevésével. A legegyszerűbb, heterogén populációra
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2. A MOVER-STAYER MODELL

épülő Markov-modell általánosítás talán az ún. mover-stayer modell, amelyben a po-
pulációt mindössze két alcsoportra bontjuk: a mozgók (mover) és maradók (stayer)
alcsoportjára. A modell így az ML modell általánosításának tekinthető, hiszen a moz-
gók csoportjának jövedelmi dinamikáját egy hagyományos Markov-lánc modell írja le,
míg a maradók jövedelmi dinamikáját pedig egy igen speciális Markov-lánc modell; az
egész populációban megfigyelt mobilitás pedig a két részfolyamat összegeként áll elő.

Mivel a területi jövedelmi folyamatokat igen magas perzisztencia, alacsony mobi-
litás és rövid (10-30 év alatt nem számottevő) jövedelmi változások jellemzik, ezért
feltehető, hogy a mover-stayer modell jobban illeszkedik a megfigyelt változásokra és
így várhatóan pontosabb becslést ad a hosszabb távú mobilitásra. A fejezetben sze-
replő első alkalmazás ezért éppen a területi jövedelmi folyamatok vizsgálata lesz.

A jelen fejezet felépítse a következő. A mover-stayer modell elméleti alapjainak át-
tekintése után annak becslési módszertanát mutatjuk be némileg részletesebben, mint
ami az alkalmazáshoz talán feltétlen szükséges. Ezt követően magyarországi területi
bontású jövedelmi adatokon mutatjuk meg a mover-stayer modell jobb illeszkedését
(a Markov-modellhez képest). Majd ezt követően néhány szakirodalmi alkalmazás
bemutatásával kívánjuk illusztrálni a modell széleskörű alkalmazhatóságát.

2.1. A modell bemutatása

A mover-stayer modell a Markov-lánc modell kiterjesztése heterogén populáció esetére.
Tegyük fel, hogy a vizsgálati egyedek nem egyformák jövedelmi mobilitásuk szempont-
jából, azaz nem lehet mindegyikükre ugyanazt a Markov-modellt illeszteni, nem lehet
egyetlen „közös” M mátrixszal leírni mindegyikük várható jövedelmi pályáját. Az
egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a heterogén populáció valójában két különböző
típusú egyedből áll, egyikük mobilitását leírhatjuk egy szokásos Markov-lánccal. Őket
hívjuk mobiloknak (mover). A populáció többi egyede pedig feltevés szerint egyálta-
lán nem mobil, az ő jövedelmi pozíciójuk tehát változatlan. Őket hívjuk maradóknak
(stayer). A modellezés problémája, hogy nem ismerjük az egyes egyedek típusát, nem
tudjuk megmondani, hogy ki melyik kategóriába tartozik. Amit ismerünk, az a teljes
populáció által megvalósított jövedelmi mobilitás, formálisan

P1 = S · I + (I − S)M (2.1)

mátrix, ahol M továbbra is a mobilis (rész)populáció Markov mátrixa, S a maradók
arányát adja meg az egyes állapotokban (J × J diagonális mátrix), I pedig az egy-
ségmátrix.50 Mivel nem ismerjük az egyes részpopulációk arányát, ezért a (2.1) jobb
oldalán M és S is ismeretlen, egyedül P1-et tudjuk megfigyelni, ami a teljes populáció
által produkált jövedelmi átmeneti valószínűségeket tartalmazza. A (2.1) képlet fel-
írásából láthatjuk, hogy a modellt felfoghatjuk úgy is, amelyben a két részpopuláció
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2.1. A MODELL BEMUTATÁSA

Markov-mátrixa eltérő: a mozgóké M , a maradóké I, a megfigyelhető átmenetmártrix
(P1) pedig ezen két átmenet-valószínűségi mátrix súlyozott átlaga.

Több periódus alatti átmeneti valószínűségek kiszámításához a (2.1) képlet alapján
most a következőképpen gondolkodhatunk: mindkét részpopuláció átmeneti valószínű-
ségeit saját Markov-mátrixának hatványai írják le, így a teljes populáció megfigyelhető,
T + 1 időszak alatti átmenet-valószínűségi mátrixát az alábbi kifejezéssel kapjuk:51

PT = S + (I − S)MT (2.2)

2.1.1. A modellből levonható következtetések, előrejelzések

A modell segítségével előrejelzéseket készíthetünk a jövőbeni várható jövedelemelosz-
lásra és annak tulajdonságaira egyaránt. Az átmenet-valószínűségi mátrix segítségével
a kezdeti időszak eloszlásának (jelöljük π0-al) ismeretében tetszőleges későbbi időpont
jövedelemeloszlása prognosztizálható a (2.2) képlet alkalmazásával:

πT = π0 · PT = π0 · (S + (I − S)MT ) (2.3)

Látni fogjuk a becslési eljárásnál, hogy a mover-stayer modell esetében, szemben a
Markov-modellel, nem lehet „tetszőleges” kezdeti eloszlásból kiindulni a prognózis ké-
szítése, azaz a (2.3) képlet alkalmazásakor. Ez a tulajdonság azt is eredményezi, hogy
ennek a modellnek nincsen „invariáns eloszlása”, azaz olyan eloszlása, amely mellett
már nem történik változás az eloszlásban egyik periódusról a másikra. Ettől függet-
lenül vizsgálható az a kérdés, hogy az eloszlás maga tart-e valamilyen jól definiált
határeloszláshoz. Ehhez vizsgáljuk meg, mi lesz, ha T →∞ a (2.3) képletben!

A modellben a két alpopuláció jövedelmi folyamata egymástól független. A sta-
yer „átmenet-valószínűségi mátrixa” az egységmátrix, ennek hatványozásával mindig
az egységmátrixot kapjuk, így biztosak lehetünk benne, hogy amint T → ∞ ennek
átmenet-valószínűségi mátrixa továbbra is az egységmátrix marad. A mozgó alpopu-
láció esetében az átmenet-valószínűségi mátrix hatványozásával kapott MT sorozat
konvergenciája pontosan ugyanolyan feltételektől függ, mint az egyszerű Markov-lánc
modell esetében. Tegyük fel, hogy a vizsgált alpopuláció átmenet-valószínűségi mát-
rixa reguláris52, akkor ennek hatványozásával kapottMT sorozat konvergens, határér-
tékét jelöljük Q-val, azaz limT→∞MT = Q. A függelékben részletesen bemutatjuk azt
is, hogy amennyiben az M mátrix reguláris, akkor ennek egyetlen invariáns eloszlása
van, és ezen eloszlás fogja kitenni Q mátrix minden egyes sorát. Az ily módon előálló
Q mátrix ismeretében meghatározhatjuk a folyamat határeloszlását:

π∗MS = π0 · (S + (I − S)Q) (2.4)
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2. A MOVER-STAYER MODELL

Jelöljük a továbbiakban P ∗ .= S+(I−S)Q-vel a határeloszláshoz tartozó átmenet-
valószínűségi mátrixot! Ellentétben a Markov-lánc modellel (ahol maga Q mátrix volt
ezen átmenet-valószínűségi mátrix), itt egy olyan mátrixot találunk, amelynek minden
sora különböző eloszlást ad meg. Ha a Q mátrix egyes sorait a q = (q1, q2, ..., qJ)
sorvektor jelöli, akkor J = 3 elemű állapotér mellett a P ∗ mátrix a következőképpen
néz ki: 

s1 + (1− s1)q1 (1− s1)q2 (1− s1)q3

(1− s2)q1 s2 + (1− s2)q2 (1− s2)q3

(1− s3)q1 (1− s3)q2 s3 + (1− s3)q3


A példa jól illusztrálja, hogy a mover-stayer modell határeloszlásához tartozó átme-

netmártrixának minden egyes sora különbözik. Ez azt jelenti, hogy a kiinduló állapot
mindig is meg fogja határozni a várható átmeneteket. Ezzel szemben egy reguláris
Markov-lánc modellnél a határeloszláshoz tartozó átmenet-valószínűségi mátrix min-
den sora a folyamat határeloszlását tartalmazza, ezért ott „eltűnik” a kezdeti állapot
jelentősége a mobilitás szempontjából (ld. 1.1.2. fejezet). Képletesen fogalmazva a
Markov-lánc modellnél „végtelen időszak” elteltével mindegy, hogy melyik állapotból
indulunk, azaz az egyes állapotokba érkezés valószínűsége legalábbis független ettől.
A mover-stayer modell esetében ez a tulajdonság azonban nem áll fenn, azaz a kezdeti
állapot akár végtelen időszak elteltével is befolyásolja a különböző állapotokba kerülés
valószínűségét.

Hosszú távú mobilitás A hosszú távon várható mobilitás előrejelzéséhez az előbb
definiált P ∗ mátrix mobilitási mutatóját kell kiszámítanunk. A Markov-láncokról szóló
fejezetben láttuk, hogy ott ezen mutató értéke 1, ami összhangban van az előző be-
kezdésben írottakkal. Nevezetesen, mivel a kezdeti állapot jelentősége teljesen eltűnik,
amint az időben haladunk előre, így a Markov-lánc modell esetében a mobilitási mutató
értéke monoton növekszik és tart az 1-hez, amint az időben tartunk a végtelenbe. Ezzel
szemben a mover-stayer modellben a kezdeti állapotnak végig van valamennyi szerepe
a várható átmenetek valószínűségeinek meghatározásában. Sőt. Mivel a struktúra
feltevés szerint tartalmaz egy teljesen immobil alcsoportot, amelyre nézve a mobilitás
mutató zérus, ezért biztosak lehetünk benne, hogy a mover-stayer modell esetében
a mobilitási mutató értéke mindvégig 1-nél kisebb marad. Formálisan ez az alábbi
átalakításból is látható:

µ(P ∗) =
J −

∑J
j=1 sj + (1− sj)qj

J − 1

=
J −

(∑J
j=1 sj −

∑J
j=1 qj −

∑J
j=1 sjqj

)
J − 1

=

=
J − 1−

(∑J
j=1 sj(1− qj)

)
J − 1

= 1−

(∑J
j=1 sj(1− qj)

)
J − 1

< 1
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2.2. A MOVER-STAYER MODELL BECSLÉSI MÓDSZEREI

Hosszú távon várható egyenlőtlenség A mobilitáson túlmenően, amely az egyéni
felzárkózási esélyek mutatószáma, az egyenlőtlenségek várható alakulása is fontos és
kiemelt területe legalábbis a jövedelemeloszlások dinamikus modellezésének. Korláto-
zottan, de erre vonatkozóan is végezhetünk számításokat, tehetünk előrejelzéseket.
Bármely, a Markov-modellek családjába tartozó modellt is illesztjük, az egyenlőt-
lenség változásának előrejelzéséhez szükségünk lesz az eloszlások egyenlőtlenségének
mérésére, amelyhez általában valamely egyenlőtlenségi mutatót használunk. A jelen
kötetben nem fogunk részletesebben foglalkozni ezen mutatók jellemzőivel és tulajdon-
ságaival, például Nemes Nagy (2005) kötetben is találunk erről remek összefoglalót.
A továbbiakban az egyszerűség kedvéért általában beszélünk az egyenlőtlenségi muta-
tóról, amely alatt a mutatók egész családját kell természetesen érteni. Gondolatme-
netünk illusztrálása céljából végzett számításainkhoz pedig a relatív szórás mutatóját
alkalmaztuk.

Az egyenlőtlenségi mutató az eloszlást egyetlen valós számba „tömöríti”. Habár en-
nek nagyságát közvetlenül nem tudjuk az átmenet-valószínűségi mátrix egyes elemeihez
kötni (mint például tettük azt a mobilitási mutató esetében), az azonban elmondható,
hogy a mutatószám konvergál a kezdeti eloszlást jellemző értéktől a határeloszlásra jel-
lemző érték felé.53 Emiatt az egyenlőtlenség vizsgálatához a határeloszlás számítása
jelenti a kulcslépést.

A 2.3. fejezetben bemutatásra kerülő példa alkalmazásban bemutatjuk, hogy a mo-
bilitás és az egyenlőtlenség a jövedelmi dinamika két külön aspektusát ragadják meg.
Ezt elsősorban a Markov-lánc modell és a mover-stayer modell külön-külön, ugyan-
azon adatokra történő becslése és az eredmények értelmezése mutatja. Látni fogjuk,
hogy előfordulhat: miközben a Markov-modell nagyobb mobilitást mutat hosszabb
távon (hiszen itt teljesen eltűnik a kezdeti állapot szerepe a várható átmenet szem-
pontjából) addig mover-stayer modell fogja az alacsonyabb jövedelemegyenlőtlenséget
prognosztizálni. Ennek oka az, hogy mivel a mover-stayer modell esetében a kezdeti
állapottól függés „nem tűnik el”, így ha a kezdeti állapot jövedelemegyenlőtlensége ki-
sebb, az képes ellensúlyozni a határeloszláshoz tartozó átmenet-valószínűségi mátrix
kisebb mobilitását.

2.2. A mover-stayer modell becslési módszerei

A mover-stayer modell becsléséhez szintén a maximum-likelihood eljárást alkalmazzuk.
Ennek alkalmazásakor azonban némileg nehezebb dolgunk van, mint a Markov-láncok
alapmodellje esetében, mert nem ismerjük, hogy az egyes egyedek melyik részpopu-
lációhoz tartoznak, ezért nem tudjuk S és M mátrixokat közvetlenül a relatív gya-
korisággal becsülni. A modell becsléséhez direkt és indirekt módszereket egyaránt
kifejlesztettek, ezeket összegezzük röviden az alábbiakban.
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A mover-stayer modell log-likelihood-függvénye az alábbi (ld. pl. Frydman, 1984):

logL =
J∑
j=1

nj (0) log ηj +
J∑
j=1

logLj (2.5)

ahol {η}j=1,...,J a kezdeti időpontbeli eloszlás, nj(0) a kezdeti időpontban a j állapot-
ban lévő egyedek száma és

logLj = nj log
(
sj + (1− sj)mT

jj

)
+ (nj (0)− nj) log (1− sj) +

(njj − Tnj) logmjj +
∑
k 6=j

njk logmjk (2.6)

ahol sj és mT
jk az S és MT mátrixok megfelelő elemei, nj azon egyek száma amelyek

a mintában mindvégig a j állapotban vannak, njk a j → k átmenetek száma.

2.2.1. MLE becslés

A modell változóinak a likelihood függvény alapján történő közvetlen meghatározását
Frydman (1984) tanulmánya alapján mutatjuk be. A rövid koncepcionális összefog-
lalást követően a megoldandó likelihood egyenleteket is leírjuk, habár ezek részletes
ismerete nem létszükséglet a modell alkalmazása során.

A likelihood függvény felírásából is látszik, hogy a két Markov-lánc keveréséből
létrejött mover-stayer modellben a kezdeti időpont kiemelt fontosságú. E fontosság
oka az, hogy a modellt a kezdeti állapot feltételével lett felírva, azaz a becslések is
„feltételes becsléseknek” tekinthetőek. Ennek okáról részletesebben a kevert Markov-
modellekről szóló fejezetben fogunk írni. Ez a különbség azonban számottevő, mivel
szemben a Markov-lánc modellel, a fenti likelihood függvény maximalizálásával nyert
becslések (átmenet-valószínűségi mátrix és keverő-eloszlás, S) csak a mintában szereplő
kezdeti eloszlás, mint feltétel mellett érvényesek.

A loglikelihood függvénynek a modellváltozók (sj , mjk) szerinti differenciálásával
megkapjuk az elsőrendű feltételeket. Az ismeretlenek kifejezésével és a maradék egyen-
letekbe történő helyettesítésével végül egyismeretlenes egyenlethez jutunk, amelyből
numerikus módszerekkel mjj értéke meghatározható (külön, minden j-re). A nume-
rikus módszerek alkalmazása elkerülhetetlen: az mjj értékét meghatározó egyenlet
T + 1-ed fokú polinom, amelyről megmutatható, hogy pontosan egy gyöke esik 0 és 1
közé.

A ∂ logLj/∂sj = 0 feltételből kapjuk, hogy a likelihood függvényt maximalizáló
paraméterekre egyfelől igaz lesz, hogy

sj =
nj − nj(0)mT

jj

nj(0)
(
1−mT

jj

) (2.7)
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Ezt az értéket helyettesítsük vissza a (2.6) egyenletbe és az így kapott összefüggésben
mjJ helyére helyettesítsük be, hogy mjJ = 1 −

∑J−1
i=1 mji. Majd ezt követően a

kapott kifejezést deriváljuk mj,J−1 szerint és megkeressük ennek zéróhelyét. Az
mj,J−1-re kapott kifejezést visszahelyettesítjük, és újra deriváljuk, ezúttal mj,J−2

szerint. Ezt újra megoldjuk, és így tovább. Az eljárás alkalmazásával kapjuk, hogy

∂ logLj

∂mji
=

nji

mji
−
∑J

k=i+1,k 6=j njk

1−
∑i

k=1mjk

= 0

amelynek megoldásával kapjuk, hogy

mji = nji

1−mjj −
∑i−1

k=1,k 6=j mjk∑J
k=i,k 6=j njk

(2.8)

Végezetül az összes eddig kapott kifejezést behelyettesítve a loglikelihood függvénybe
és azt deriválva az egyetlen, még ismeretlen paraméter, mjj szerint kapjuk, hogy

(
n∗j − Tnj(0)

)
mT+1

jj + (Tnj(0)− njj)mT
jj +(

Tnj − n∗j
)
mjj + njj − Tnj = 0 (2.9)

ahol n∗j =
∑J

k=1 njk az összes j állapot-elhagyás gyakoriságát mutatja (azaz azt,
hogy az utolsó időpont kivételével összesen hányszor látogatták meg az j állapotot).

Ezzel eljutottunk Frydman féle megoldás lényegi egyenletéhez. A maradók nem-

mozgásának valószínűsége, azazmjj nem oldható meg analitikusan, a (2.9) egyenlet

polinom, amelyet T ≥ 3 esetben már csak numerikusan lehet megoldani. Frydman

megmutatja, hogy a (2.9) polinomnak pontosan 1 gyöke esik az [0, 1] intervallumba.

Ennek numerikus úton történő meghatározását követően a (2.7) kifejezésből kiszá-

míthatjuk sj értékét, illetve a (2.8) kifejezésből pedig mji értékét.

Térjünk vissza egy rövid vizsgálódás erejéig a (2.7) képletéhez! Mivel az M mátrix
sztochasztikus mátrix és így elemei 0 és 1 között pozitív valós számok, így azmT

jj értéke
tart a 0-hoz, ha T tart a végtelenbe. Azaz minél hosszabb a megfigyelési időszak, az
említett képletben szereplő mT

jj tag egyre közelebb van 0-hoz. Szélsőséges esetben
értéke elhanyagolhatóvá válik, ezzel az sj becslőfüggvénye

ŝj =
nj
nj(0)

alakra egyszerűsödik. Azaz az egyes állapotokban a stayerek arányát egyszerűen az
adott állapotból induló és a mintában az adott állapotban végig ott tartózkodó egye-
dek számának hányadosa adja. Másként fogalmazva, minél hosszabb a megfigyelési
időszak, annál inkább igaz lesz az, hogy minden olyan egyed stayernek tekinthető, aki
a mintában nem vált állapotot. Megint másként fogalmazva, minél hosszabb a megfi-
gyelési időszak, annál valószínűbb, hogy a mover egyedek kimozdulnak az állapotaikból
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(a saját állapot elhagyásának valószínűsége a moverek esetében tart az 1-hez, amint a
periódusok számát a végtelenhez közelítjük).

Korábban hangsúlyoztuk, hogy a mover-stayer modell becslésének egyik legfőbb ne-
hézsége abból fakad, hogy az egyes egyedek típusát (stayer avagy mover) nem ismerjük.
A fenti gondolatmenetből láthatjuk, hogy ez a korlát annál kevésbé megszorító, minél
hosszabb idősor áll rendelkezésünkre. Kellően hosszú idősor esetén megkockáztathat-
juk, hogy az állapotot nem váltó egyedek stayerek és így a Markov-lánc modellnél
látott relatív gyakoriságok számításával is meg lehet becsülni a mover-stayer modellt,
nincs szükség numerikus módszerek alkalmazására. Kellően hosszú idősor esetén felte-
hetően kisebb becslési pontatlanságot követünk el ezzel, mintha a Markov-lánc modellt
alkalmaznánk a problémára.

2.2.2. Az EM algoritmus

A mover-stayer modell paramétereinek becslését az ún. EM algoritmus alkalmazásával
is meg lehet oldani. Az eljárást Fuchs-Greenhouse (1988) tanulmányában közölte.
Mielőtt ennek tárgylására rátérnénk, röviden bemutatjuk az EM algoritmus általános
jellemzőit.

Az EM algoritmus Az algoritmusról összegyűlt ismereteket először Dempster-
Laird-Rubin szerzők publikálták 1977-ben, frissebb áttekintését megtaláljuk Garth-
waite et al. (1995) könyvének 48. oldalán. Az algoritmus sokkal általánosabb becslési
problémára ad megoldást, mint pusztán a kevert modellek becslése, megmutatják,
hogy az algoritmus révén MLE becslést készíthetünk olyan modellekhez, amelyekben
az adatok csak hiányosan állnak rendelkezésre. Az „adathiány” lehet egyszerűen a
véletlen, a pontatlan adatfelvétel következménye, de az ismételt adatfelvétel következ-
tében is kialakulhatnak csonka adathalmazok. Ezeken túlmenően bizonyos esetekben
az adatgeneráló folyamat néhány paraméterét is „hiányzó adatnak” lehet minősíteni.
Például abban az esetben, ha az adatokat valamilyen θ paraméterű folyamat generálta,
θ aktuális értékét pedig egy φ paraméterű folyamat határozza meg, akkor tekinthet-
jük a problémát úgy is, amelyben a teljes adathalmazt (x, θ) együttesen jelentik és
a meghatározandó paraméterek köre φ. Ehhez hasonló módon, ha két folyamatot
valamilyen arányban keverünk és a keverési arányt nem tudjuk megfigyelni, szintén
tekinthetjük úgy a problémát, mint amikor releváns információ hiányzik a becsléshez.
A mover-stayer becslési problémája is ráhúzható erre a sémára, hiszen nem tudjuk a
potenciálisan stayer egyedek közül hányan stayerek valójában, és hányan vannak azok,
akik olyan moverek, amelyek az adott mintában nem váltottak állapotot.

Az EM algoritmus a hiányzó adatok nagyságára ad egy becslést a meglévő adatok
és a modellváltozókra (=paraméterek) vonatkozó aktuális becslés alapján. Ezzel gya-
korlatilag „kiegészíti” és a hiányos adathalmazt teljessé teszi. Látnunk kell azonban,
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hogy ez a fajta kiegészítés meglehetősen „kétséges” abban az értelemben, hogy nyilván
a hiányos adathalmazt többféleképpen is ki lehet egészíteni teljessé, nincsen tehát szó
egy-egyértelmű leképezésről, valamely ismeretlennek a megkereséséről. Ahhoz, hogy a
lehetséges kiegészítések közül az algoritmus ki tudjon választani egyet fel kell használ-
nia valamilyen, a paraméterekre vonatkozó (korábbi) becslést, amelyet majd később,
az új „teljes adathalmaz” ismeretében természetesen frissíteni fog. Így végül is az
algoritmus olyan paraméter-hiányzó adat kombinációt keres a kiinduló hiányos adat-
halmazhoz, amely egyrészt konzisztens egymással és a modellegyenletekkel, másrészt
maximális likelihood függvény értéket ad vissza.

Ebből a rövid heurisztikus tárgyalásból is látszik, hogy az algoritmus elsősorban
két fő lépésből tevődik össze. Nevét is innen kapta: az E betűt az „Expectation-step”,
az M betűt a „Maximization-step” elnevezésekből. Az algoritmus lépései tehát az
következők:

1. Kezdeti becslést, tippet kell adni a modell paramétereire.

2. E-lépés: A paraméterek és a hiányos adathalmaz ismeretében megbecsüljük a
hiányzó adatok várható értékeit.

3. M-lépés: A teljes adathalmaz alapján kiszámítjuk a maximális likelihoodot
eredményező új paraméterértékeket.

4. A 2. és 3. lépéseket ismételjük mindaddíg, amíg az eljárás nem konvergál, azaz
mindaddíg, amíg a paraméterek értékében bekövetkező változás valamely előre
meghatározott küszöbérték alá nem csökken.

Az algoritmus konvergenciájának kérdésével kimerítően foglalkoznak a szerzők.
Megmutatják, hogy meglehetősen általános keretek közepette a likelihood értéke min-
den lépésben növekszik és az algoritmus konvergálni fog. Később Wu (1983) tanul-
mányában tovább foglalkozik az algoritmus konvergenciájának kérdésével és tovább
finomítja a meglévő eredményeket. A jelen összefoglalóban azonban ezzel az iránnyal
nem tudunk tovább foglalkozni.

A mover-stayer modell változóinak EM algoritmussal történő meghatáro-
zása Az algoritmusnak a mover-stayer modellre történő konkrét adaptációját Fuchs-
Greenhouse (1988) dolgozta ki. Az alábbiakban a szerzők tanulmányából foglaljuk
össze a becsléssel kapcsolatos megfontolásokat. A loglikelihood függvényt formálisan
felírtuk az előző fejezetben. A most következő gondolatmenethez azonban erre nincs
is igazán szükség.

Gondoljuk végig mennyiben lenne más a helyzetünk, ha ismernénk azt az informá-
ciót, hogy az egyes állapotokban hány valóban stayer egyed található? Ekkor nem csak
egyszerűen könnyebb lenne a becslés, hanem egyenesen egy komplex modell helyett két
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egyszerű ML modellünk lenne. Hiszen a megfigyelések adat-mátrixát két részre lehetne
bontani: a moverekre és a stayerekre. A moverek átmenet-valószínűségi mátrixának
becsléséhez a Markov-láncok becslésénél tanultaknak megfelelően a relatív gyakorisá-
gok számításával el lehet jutni. A stayerek esetében nem kell átmenet-valószínűségi
mátrixot becsülni, hiszen az feltevés szerint az egységmátrix, arányukat pedig az adott
állapotból induló egyedek számának százalékában könnyen ki tudjuk fejezni.

Most fordítsuk meg a gondolatmenetet! Tegyük fel, hogy ismerjük a hiányos adat-
halmazt és a modell paramétereit! Azaz ismerjük az sj arányokat, de nem ismerjük,
hogy hány valóban stayer van az egyes állapotokban. Hogyan lehetne a paraméterek és
a hiányos adathalmaz alapján számukat megbecsülni? Kiindulásként számoljuk össze,
hogy hány olyan egyed volt a mintában, amelyek végig az j állapotban maradtak!
Számukat jelöli nj . Őket teszik ki egyrészt a stayerek, sj , és azon moverek, akik nem
váltottak állapotok a teljes mintában, arányukat (1 − sj)mT

jj kifejezés adja meg. Ez
utóbbi képletet úgy kaptuk, hogy egy mover egy időszak alatt mjj valószínűséggel
marad a kiinduló j állapotban, ezért a teljes mintában, azaz összesen T átmenet során
annak valószínűsége, hogy nem vált állapotot egyszer sem mT

jj . Vagyis az mintában
mindvégig az j állapotban lévő nj egyed közül várhatóan

nsj = nj
sj

sj + (1− sj)mT
jj

lesznek a stayerek. Ahol az sj állapothoz tartozó stayerek számát nsj -vel jelöltük.

E két észrevételt összerakva már meg is alkottuk a mover-stayer modell MLE becs-
lésére irányuló EM algoritmus két fő lépését:

1. Kezdeti lépés A paramétereknek adjuk az alábbi kezdeti értékeket:

s
(1)
j =

nj
nj(0)

m
(1)
jk =

njk − δjkTnj
n∗j − Tnj

ahol δjk = 1 ha j = k, és 0 egyébként.

2. E-lépés: A modell paramétereire vonatkozó p-ik becslést felhasználva kiszámít-
juk minden egyes állapotra a stayerek számának várható értékét:

n(p)
sj = nj

s
(p)
j

s
(p)
j + (1− s(p)

j )(m(p)
jj )T

(2.10)

3. M-lépés: A stayerek számának ismeretében kiszámítjuk a mozgók átmenet-
valószínűségi mátrixát és a stayerek arányát az egyes állapotokban a relatív
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gyakoriságok révén:

s
(p+1)
j =

n
(p)
sj

nj(0)

m
(p+1)
jk =

njk − δjkTn(p)
sj

n∗j − Tn
(p)
sj

(2.11)

4. Ismételjük mindaddig 2. és 3. lépéseket, amíg az algoritmus konvergál, azaz
az egyes lépések során a becsült paraméterek értékeiben bekövetkező változás
kisebb, mint egy előre meghatározott küszöbérték.

2.3. Példa a modell alkalmazására

A jelen fejezetben a korábbi, az 1.3. fejezetben bemutatott példát vizsgáljuk tovább.
Azt fogjuk megmutatni, hogy a hosszú távú mobilitást sokkal jobban tudjuk a mover-
stayer modellel előrejelezni, mint korábban tettük a Markov-lánc modellel. A modell
jobb illeszkedését sugallja önmagában az a tény, hogy a 168 kistérségből 42, azaz a
kistérségek 23,8%-a a vizsgálati periódus 16 éve alatt egyszer sem váltott állapotot!
Ez igen nagy arány, különösen ha meggondoljuk, hogy az öt elemű állapottér felosztás
mellett viszonylag széles jövedelmi kategóriákat hoztunk létre.

Mielőtt a konkrét becslési eredményekre rátérnénk vessünk egy pillantást megint
az adatokra. A diszretizált jövedelmi pozíciók alapján lehetségessé vált „tipizálni” a
kistérségeket: azok, akik jövedelmi kategóriát váltottak valamikor a vizsgálati periódu-
son belül lesznek a mozgók, vagyis moverek. Az ő esetükben különösen érdekes, hogy
mely kategóriák között ingadoztak. Azok a kistérségek azonban, amelyek jövedelmi
pozíciója nem változott képezik a „potenciális” maradók, vagyis stayerek arányát. Az ő
esetükben nem mondhatjuk ki biztosan, hogy stayer-ről van szó, mivel a jövedelmi po-
zíció változatlansága mozgóknál, vagyis movereknél is előfordulhat - habár viszonylag
alacsony valószínűséggel.

A jövedelmi kategóriákba osztás révén azonban jellemezni tudjuk a relatív jövedel-
mek területi megoszlását grafikusan is. A potenciális stayerek láthatóak a 2.4. ábrán,
míg a mozgókat elkülönítve láthatjuk a 2.5. ábrán. Mindkét térképen a fehér mezők
jelentik az éppen figyelmen kívül hagyott kistérségeket, és általában a sötétebb szín
magasabb jövedelmi kategóriát vagy magasabb jövedelmi kategóriák közötti mozgást
jelez.

Habár az ily módon „kettészelt” térképet viszonylag nehéz értelmezni, azért „távol-
ról nézve” láthatjuk a magyarországi területi jövedelmi megosztottság rendszerváltást
követően kialakult sémáját, nevezetesen a nyugat-kelet lejtőt. A térkép is megerősíthet
bennünket abban, hogy a jelen vizsgálódásban igen alacsony a mobilitás, sok a helyben-
maradás és a szomszédos kategóriák közötti ingadozás. Ezért vélhetően a mover-stayer
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modell jobb illeszkedése révén pontosabban lesz képes előrejelezni a hosszabb távon
várható mobilitást, mint az alap Markov-lánc modell.

2.3.1. Globális egyenlőtlenségek változása

Az országos átlagjövedelem százalékában kifejezett egy főre jutó jövedelmek alapján
képzett jövedelmi kategóriák vizsgálatával képet nyerhetünk a globális egyenlőtlensé-
gek változásáról. Itt a globális jelzőt országos viszonylatban kell értelmezni: amikor az
egyes kistérségek alacsony vagy magas jövedelmét említjük ezt nem abszolút értékben,
hanem az országos átlag százalékában kell érteni.

Egy lépéses átmenetek Az alap Markov-lánc modell becslési eredményeit már
korábban az 1.3. fejezetben megismertük. Az egy lépéses átmenet-valószínűségi mátrix
becslését az 37. oldalon az 1.2. táblázatban láthatjuk.

Frydman (1984) módszertanát alkalmazva kiszámítottuk a mover-stayer modell is-
meretlen együtthatóit, az S és M mátrixokat egyaránt. A becsült értékeket mutatja
a 2.1. táblázat. Megállapíthatjuk, hogy a szélsőséges jövedelmi kategóriákban kiemel-
kedően magas a maradók (stayerek) aránya, az 1-es kategóriában egyenesen 80%. Az
adattáblában 18 olyan kistérséget találtunk, amelyek az első időszakban az 1-es ál-
lapotban voltak. A stayer arány szerint ennek 80%-a, azaz kb. 14 kistérség minősül
közülük stayernek. A 18-ból azonban azok a kistérségek, amelyek a mintában állapotot
váltottak, biztosan nem fognak majd a stayerek közé tartozni. Ilyen 3 kistérség volt.
Így az 1-es kategóriában található 15 potenciálisan stayer kistérség (ld. a térképet
is!) közül 14 feltehetően valóban az. Azt persze nem tudjuk a modell segítségével
megmondani, hogy melyikük a kakukktojás.

2.1. táblázat. A mover-stayer modell becslésének eredménye a
magyarországi kistérségek relatív egy főre jutó jövedelmi pozíciói
alapján, 1990-2006. Az utolsó négy oszlopban szerepelnek a meg-
figyelhető, az alap-Markov-modellel közvetlenül összevethető átme-
neti valószínűségek. Mobilitási mutató P1 mátrixra = 14,8%.

Állapot
Maradók
aránya
(S)

mozgók átm. mátr. (M) megf. átm. mátr. (P1)

1 0,80 0,89 0,11 0,98 0,02
2 0,00 0,08 0,84 0,08 0,08 0,84 0,08
3 0,06 0,12 0,79 0,09 0,12 0,80 0,08
4 0,08 0,08 0,83 0,09 0,08 0,84 0,08
5 0,64 0,14 0,85 0,05 0,95

A mover-stayer modell paramétereinek számításával (az ML modellhez képest) al-
ternatív módon is kiszámítottuk az átmenet mátrixát és mobilitási mutató értékét.
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Láthatjuk, hogy egyikben sem hozott látványos változást a bonyolult módszertan al-
kalmazása, ami egyáltalán nem meglepő. Az egy lépéses átmenetek tanulmányozására
nincsen szükség ilyen kifinomult módszertan alkalmazására, a két modell közötti kü-
lönbség elsősorban akkor látszik, amikor a hosszabb távú, jelen esetben mondjuk 16
éves mobilitás előrejelzésére kívánjuk felhasználni őket.

16 éves átmeneti valószínűségek A 16 éves átmeneti valószínűségek számításával
most a modellek hosszabb távú előrejelző képességét fogjuk „tesztelni”. Természete-
sen nem szükséges mindenképpen 16 éves horizontot választani, ez azonban a jelen
esetben igen praktikus: az adataink is pontosan ilyen hosszúságú intervallumra állnak
rendelkezésre, így mérni tudjuk a modellek előrejelző képességét, ha összehasonlítjuk
az általuk adott 16-éves mobilitásra vonatkozó előrejelzést azzal, amit magukból az
adatokból nyerhetünk.

A 16 éves átmeneti valószínűségek számításához a megbecsült modellből az ML
modell esetében az átmenet-valószínűségi mátrix hatványozásával jutunk el(ld. az 1.4.
táblázat), míg az MS modell esetében a (2.2) képletben szereplő PT mátrixot kell
kiszámítanunk (ld. a 2.2. táblázat).

2.2. táblázat. A mover-stayer modell alapján becsült 16 éves át-
meneti valószínűségek. Mobilitási mutató = 59,4%.

1 2 3 4 5

1 0,88 0,08 0,03 0,01
2 0,29 0,37 0,18 0,11 0,05
3 0,17 0,28 0,25 0,19 0,11
4 0,07 0,16 0,18 0,38 0,22
5 0,01 0,04 0,07 0,13 0,74

Hasonlítsuk össze a két modell által adott becslést a ténylegesen megfigyelt 16 éves
átmenetekkel (ld. az 1.5. táblázat). A mobilitás mértéke mindkét modell esetében
magasabb, mint az empirikusan megfigyelt érték, a „túlbecslés” mértéke azonban jelen-
tősen különbözik! Míg a Markov-modell esetében a becsült 16 éves mobilitási mutató
értéke 79,1%, addig a mover-stayer modell esetében csak 59,4%. Ez utóbbi lényegesen
közelebb van az empirikusan megfigyelhető 44,8%-os értékhez, mint az előző.

További lényeges különbség, hogy az empirikus 16-lépéses átmenet-valószínűségi
mátrixnak számtalan zérus értéke van: ezek olyan átmeneteket mutatnak, amelyekre
nem volt példa a mintában. Például nem volt egyetlen olyan kistérség sem, amelyik a
16 év alatt az 1-es kategóriából a 3-as kategóriába került volna. Ennek valószínűsége
a Markov-modell alapján azonban 11%-ra tehető, míg a mover-stayer modell esetében
3%. Másként is megfogalmazhatjuk ugyanezt a különbséget: az empirikus átmenet-
valószínűségi mátrix főátlóinak értékeit az alap Markov-modell szisztematikusan és
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jelentősen alulbecsüli. Ez az alulbecslés azt jelenti, hogy míg a mintából közvetlenül
megfigyelve 85% volt a relatív gyakorisága annak, hogy egy kistérség a legnagyobb
jövedelmi kategóriából indulva ott is marad, addíg a Markov-modell szerint ez pusztán
50%. Az alacsonyabb helybenmaradási valószínűség nagyobb mobilitást jelent, hiszen
ha 16 év alatt mindössze 50% a helybenmaradás valószínűsége akkor 50% a mozgás,
változás valószínűsége (szemben az empirikus 15%-al).

A táblázatból és a számokkal való játékból látszik: a Markov-modell számottevően
felülbecsli a hosszú távú mobilitást, és ehhez képest a mover-stayer modell felülbecs-
lése kisebbnek látszik. Ahhoz persze, hogy a két modell előrejelző képességében lévő
különbségről egyértelmű kijelentést tudjunk tenni számszerűen is meg kell vizsgálnunk,
hogy az eltérés jelentős, azaz szignifikáns-e. Ezt méri a következő alpontban bemuta-
tásra kerülő illeszkedés jósága teszt.

Az illeszkedés jósága A két modell illeszkedésének jóságát ún. likelihood-arány
teszttel fogjuk mérni. A likelihood-arány teszt akkor alkalmas két modell jóságának
összehasonlítására, ha az egyik modell a másik általánosításának tekinthető. Jelen
esetben erről van szó: a mover-stayer modell speciális esetének tekinthető a Markov-
modell, hiszen ha az S mátrix a zéró mátrix, akkor a mover-stayer modell alapegyenlete
P1 = S + (I −S)M = M alakban lesz felírható, azaz visszakapjuk a kiinduló Markov-
modell.

Ezt az összefüggést nem csak formálisan lehet indokolni. A mover-stayer modell-
ben abból a feltevésből indultunk ki, hogy a populáció heterogén, méghozzá két típusú
egyedből áll: mozgókból és maradókból. Amennyiben a maradók aránya minden álla-
potban zérus (S = 0), akkor az azt jelenti, hogy a populációban csak egyféle egyed van
és mindegyik egyed mozgását egy Markov mátrixszal lehet leírni, tehát visszakaptuk
az alap Markov-modellt.

A teszt elvégzéséhez mindkét modell likelihood függvényének értékét ki kell szá-
mítanunk. A teljesség kedvéért mindkét modell loglikelihood függvényének képletét
felírjuk Frydman, 1984 alapján. A Markov-modell log-likelihood függvénye a korábbi
jelölések felhasználásával

logLML =
J∑
j=1

nj (0) log
(
nj (0)
n

)
+
∑
j,k

njk log

(
njk
n∗j

)

ahol n∗j a j állapotba lépések összes számát jelenti az utolsó előtti periódusig. A
becsült paraméterek száma pedig (J − 1) × J . A mover-stayer modell log-likelihood
függvénye hasonlóan

logLMS =
∑J
j=1

{
nj (0) log

(nj
n

)
+ (nj (0)− nj) log

(
nj(0)−nj
nj(0)

)
+

+ (njj − Jnj) log (m̂jj) +
∑
j 6=k njk log (m̂jk)

} (2.12)
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ahol n a vizsgálatban szereplő egyedek számát jelöli. A mover-stayer modell ismeretlen
paramétereinek száma J2. Az általános modell tehát pontosan J változóval tartalmaz
többet, mint az alap Markov-modell.

A modell paramétereinek számításával egyidejűleg kiszámítottuk az egyes mo-
dell log-likelihood függvényének értékeit is. A Markov-modell log-likelihood érté-
kére logLML = −1463, 6 adódott, míg a mover-stayer modell esetében ennek értéke
logLMS = −1173, 5. A tesztstatisztika értéke ennek megfelelően LR = 580, 2, ami
magasan szignifikáns, tekintettel arra, hogy a χ2 eloszlás küszöbértéke 5 szabadság-
fok és 99,9%-os szignifikanciaszinten χ2

0,999(5) = 20, 5. A teszt alkalmazásával meg-
bizonyosodhattunk arról, hogy a két modell által adott hosszú távú előrejelzés nem
csak szemmel láthatóan tér el egymástól, hanem statisztikai értelemben is különböző.
Egyúttal arról is bizonyosságot szerezhettünk, hogy a mover-stayer modell valóban
annyival jobban illeszkedik az adatokhoz, hogy megéri az a többletráfordítás, amely a
bonyolultabb modell megoldása, a több becsülendő paraméter száma jelent.

2.3.2. Előrejelzés

A Markov-lánc modellnél látottakhoz hasonlóan a mover-stayer modell segítségével
is készíthetünk előrejelzéseket. A modellből becsülhető határeloszlás mutatja meg a
hosszú távon várható eloszlást. Ennek egyenlőtlensége összehasonlítva a kezdeti állapot
egyenlőtlenségével utalhat az egyenlőtlenségek változásának várható alakulására. Ez
természetesen csak a hosszú távú trendet tudja megragadni, a rövid távú ingadozások
előrejelzésére nem alkalmas. A hosszú távon várható mobilitásról még pusztán elméleti
alapokon megmutattuk, hogy a mover-stayer modell esetében mindenképpen kisebb,
mint a Markov-lánc modell esetében. Ezen folyamatok várható hosszú távú alakulását
igyekszünk most előrejelezni és a kapott empirikus eredményeinket értelmezni.

A mobilitási mutató értéke a Markov-modell esetében mindenképpen tart az 1-hez,
amint a periódusok számát növeljük a végtelenségig. Ezzel szemben a mover-stayer
modell esetében a határeloszláshoz tartozó átmenet-valószínűségi mátrix (ld. (2.4)
képlet) mindenképpen 1-nél kisebb értéket fog felvenni. A jelen alkalmazásban szereplő
P ∗ mátrix mobilitási együtthatója 67,6%. A mobilitási mutató időbeni alakulását
mutatja a 2.1. ábra. A mover-stayer modell esetében várható alacsonyabb mobilitás
azt jelenti, hogy az egyes egyedek felzárkózási esélyei (amennyiben nem ismert az egyed
típusa) lényegesen kisebbek, mint az a Markov-modell esetén lenne. Természetesen
ha ismerjük az egyes egyedek típusát, akkor ez a különbségtétel már nem él, hiszen
a stayerek felzárkózási esélye a modellben definíció szerint zérus, a movereké pedig
megegyezik a Markov-lánc modell egyedeinek az esélyeivel.

Talán vélekedhetnénk úgy, hogy a kezdeti, egyenlőtlen jövedelemelosztásból kiin-
dulva a nagyobb mobilitású folyamat fog végül kisebb egyenlőtlenséghez és - ami ezzel
ekvivalens - kiegyenlítettebb eloszláshoz vezetni. A határeloszlások és a relatív szórás
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2.1. ábra. A mobilitási mutató várható alakulása az eltelt pe-
riódusszám függvényében. Vízszintes tengelyen a kezdeti periódus
óta eltelt összes periódusok száma (évek), függőleges tengelyen a
mobilitási mutató nagysága.

alakulására vonatkozó prognózisok össszevetéséből kiderül, hogy ez azonban egyálta-
lán nem feltétlen van így. A határeloszlások összehasonlítását láthatjuk a 2.2. ábrán,
míg a relatív szórásra vonatkozó prognózist a 2.3. ábra mutatja. A Markov-lánc
modell hosszabb távon nagyobb méretű jövedelemegyenlőtlenséget jelez előre, mint a
mover-stayer modell. Ez vélhetően a legalacsonyabb jövedelmi kategória magas ará-
nyában érhető tetten, legalábbis a két előrejelzés elsősorban ebben a kategóriában
tér el. Mindenesetre a szélsőséges jövedelmi kategóriákban lévő populáció-arányok
nagyobb eltérést mutatnak a középső jövedelmi kategóriák arányainál a Markov-lánc
modell esetében, mint a mover-stayer modell esetében.

Mi lehet az eltérés oka? A mobilitás és a kezdeti állapot jellemzői együttesen ha-
tározzák meg a hosszú távon várható folyamatokat. A mobilitást korábban úgy értel-
meztük, hogy mennyire határozza meg a jelen állapot a jövőt. Alacsonyabb mobilitás
a mover-stayer modell esetében azt jelenti, hogy sokkal inkább meghatározza a jelen
állapot a jövőben várható állapotok bekövetkezési valószínűségeit, mint a Markov-lánc
modell esetében. Az egylépéses átmenet-valószínűségi mátrix azonban erősen koncent-
rálódik a főátló körül, így ez a meghatározódás itt és most ebben az alkalmazásban
úgy értendő, hogy minél inkább meghatározza a jelen a jövőt az annál kevésbé fog
eltérni attól. Igy tehát a Markov-lánc modell magasabb mobilitása azt jelenti, hogy
ott kevésbé számít a jövőbeni eloszlás meghatározása szempontjából a jelenlegi álla-
pot. Emiatt, láthatjuk a 2.2. ábrán, jobban el is tér a határeloszlás a kezdeti időszak
eloszlásától, mint a mover-stayer modellben.
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2.2. ábra. A határeloszlás az ML és MS modellekben.
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2.3. ábra. A relatív szórás alakulása a diszkretizált adatok alapján
számítva (tény), valamint az ML és MS modellek által előre vetítve.
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2.4. Társadalomtudományi alkalmazások

Az MS modell társadalomtudományi alkalmazásainak áttekintésekor közel sem vol-
tunk annyira kedvező helyzetben, mint az ML modell esetében. Itt már nem lehet
„válogatni a tanulmányok széles kínálatában”, mint lehetett ez az ML modell esetében.
Lényegesen alacsonyabb számú alkalmazást találunk, habár, meg kell jegyeznünk, hogy
a modell folytonos idejű (és többnyire nem látens változós) változatát viszonylag gyak-
rabban alkalmazzák munkaerőpiaci folyamatok vizsgálatára. Ez jelenleg kívül esik a
kötet által lefedett területeken, így most is csak olyan munkaerőpiaci folyamatokat
vizsgáló tanulmányt választottunk, amelyekben szereplő mover-stayer modell megfe-
lel az általunk bemutatott sémának. A következőkben röviden áttekintjük az egyes
tanulmányok által felvetett kérdéseket, a megválaszolásra alkalmazott modellt (amely
többnyire a mover-stayer modell valamely változata) és a kapott eredményeket. A
hangsúlyt az eddigiekkel összhangban elsősorban a módszertani kérdésekre helyezzük.
A közölt táblázatokat a hivatkozott tanulmányokból vettük át.

2.4.1. Mikroökonómiai alkalmazás

A new yorki lakáspiac igen morbid tényekkel tud előállni. Paul Heyne könyvében
olvashatjuk54, hogy a lakásra vágyó emberek a halálozási rovatokat böngészik, így
próbálva előnyt szerezni lakásra vágyó sorstársaikkal szemben, ugyanis a lakbérsza-
bályozott piacon a szabályozott ár (ez egy olyan hatóságilag előírt árszint, amit nem
szabad túllépni) a piactisztító ár alatt van - ami, mint azt egy egyszerű Marshall-
kereszt is megmutatja, túlkereslethez vezet. A lakbérszabályozás a halálozási rovatok
olvasottságának megnövekedésén túl komolyabb problémákhoz is vezethet. A társa-
dalmi ellentéteket elmélyítheti, hogy a bérbeadó kényére kedvére válogathat a bérlők
között és megteheti, hogy rasszista módon is differenciáljon köztük, hiszen ha egy
számára nem megfelelő származású bérlő-jelöltet elutasít, holnap valószínűleg jelent-
kezik tíz másik bérelni vágyó helyette. Ráadásul, mint általában minden szabályozás,
közgazdasági hatékonyság-veszteségekkel is számolni kell a beavatkozás hatására. Mi
most ezekkel fogunk foglalkozni.

Politikai döntéshozók számára egy lakbér-plafon megállapítása elsőre csábító ötlet-
nek tűnhet. Az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak komoly támogatást jelenthet,
ugyanakkor nem segélyként tekintenek rá, tehát mindenféle megbélyegzés elkerülhető.
Viszont közgazdaságtanilag negatív hatásai lehetnek: jelen esetben a legnagyobb prob-
lémát a karbantartás elhanyagolása jelentheti, hiszen nem biztos, hogy egy tulajdonos-
nak megéri pénzt áldozni a lakásra, tudván hogy a mesterségesen alacsonyan tartott
lakbérek miatt viszonylag csekély hozamra számíthat a jövőben. A kérdés, hogy ez
a negatív hatékonyság-vesztési hatás mennyire jelentős. A problémát több modellel
vizsgálták már, de sajnos nem sikerült konszenzusra jutni.
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Choon-Geol Moon és Janet G. Stotsky 1993-as tanulmányában új megközelítést
alkalmaz: úgy remélik, egy MS modell talán hasznos új információkkal szolgálhat. Az
elgondolás az, hogy két állapotot definiálnak: a jó, illetve a rossz állapotban lévő lakást,
és ezek között az állapotok között a mover -ek az átmenet-valószínűségi mátrixnak
megfelelően váltakoznak, míg a stayer -ek ragaszkodnak a kezdeti állapotukhoz.

Az ökonometriában jártasabb olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy ez az egész
mire jó. Nem lenne elég egy kétlépcsős ökonometriai becslés? Az első lépcsőben egy
úgynevezett hedonikus becslést végezhetnénk: kiszámoljuk a házak valódi lakbérét a
piac-torzító intézkedések nélkül, olyan módon, hogy az értéket adó alkotóelemeiket
beárazzuk a torzítatlan lakbérek alapján (például mennyit ér egy extra hálószoba, egy
adott kerületben levés, jó kilátás stb.). Ez olyan mintha az autó árát úgy számolnánk
ki, hogy a különböző alkatrészeinek az árát összeadnánk. Ez a módszer reprodukál-
ható termékek szabad piacán jól működik. Ezek után a szabályozott lakások esetén
a hedonikusan számolt torzítatlan lakbérből kivonva az előírt lakbért ki tudjuk szá-
molni, mekkora a torzítás mértéke pénzben mérve. A második lépcsőben felírunk egy
regressziót arra a változóra, hogy átmenet történt a jóból a rossz állapotba (meg utána
majd fordítva is) és mindenféle magyarázóváltozó (pl. egy adott év/időszak, egy adott
környék) mellé berakjuk a torzítás mértékét is (akár értékként, akár százalékban).
Utána megnézzük, hogy szignifikáns-e ez a változó. Ha igen és magas értéket vesz fel
a változó, akkor jelentős a torzító hatás, ha nem, akkor elhanyagolható. Tehát miért
nem ezt a módszert alkalmazzuk?

A válasz az, hogy a MS struktúra talán tud jobbat nyújtani, vagy legalább ilyen
jó. Először is vegyük észre, hogy a fent leírt módszer végül is egy egyszerű, időben
heterogén Markov-lánc struktúra feltételezése, két állapotú állapottérrel. A MS modell
többet tud ennél annyiban, hogy két csoportra osztja a lakásokat és azt mondja, hogy
attól még, hogy egy lakás például nem váltott állapotot lehet mover, különösen ha
nem elég hosszú az idősorunk. Tehát itt ugyanúgy végig fogjuk csinálni a hedonikus
torzítás-számolást, majd a második lépcsőben a regressziót valójában nem arra írjuk
fel, hogy állapotváltás következett be, hanem arra, hogy mover az illető lakás. Még
egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy ezzel azokat a mover -eket is megkaparintjuk, akik
ál-stayer -ek és az adatsor szerint nem váltottak állapotot. A mover -ek és stayer -ek
arányát pedig egyszerűen az ismert MLE becslésekkel lehet kiszámolni.

Azt, hogy melyik a jobb, az MS vagy az egyszerű ML modell, nehéz eldönteni.
A szerzőknek valójában ez nem is célja, csak az, hogy ha két különböző struktúrával
dolgoznak, akkor eredményeik várhatóan robosztusabbak, megbízhatóbbak lesznek.

Moon és Stotsky a konkrét becsléshez New York lakáspiacáról származó adatsort
használnak. Ez egy 1978-87 között négy hullámban felvett panel-minta. A becslést
tehát elvégzik a Markov-nak titulált fenti egyszerű modellre és a MS struktúrára is
és olyan következtetéseket próbálnak levonni, amelyeket mind a kettő megoldás alátá-
maszt.
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Az eredmények azt jelzik, hogy a leromlás (jóból rossz állapotba) valószínűségére
nincs szignifikáns hatással a piaci ár eltorzítása. Ennek oka talán az lehet, hogy az
albérlők saját maguk elvégzik a karbantartási munkálatokat. Más a helyzet a feljaví-
tással (rosszból jó állapotba). Itt a torzítás jelenléte és nagysága csökkenti a feljavítás
esélyét. Az eredmények tehát vegyesek. Mindenesetre a lakbér-szabályozás önma-
gában nem elegendő az átmenetek magyarázatához. Erősen szignifikáns például a fix
időhatás változó több értéke (egy adott időszak hatását méri) mindkét átmenet esetén,
ami az üzleti ciklusok jelenlétére utalhat. Egy másik eredmény, ami talán nem túl meg-
lepő: a régebbi épületeket a tulajdonosok nagyobb eséllyel hagyják leromlani, mint az
újabbakat. Ezeken túl a szerzők még egy rugalmasság-vizsgálatot is elvégeznek. Arra
keresik a választ, hogyan változik a minőség a torzítás mértékének a megváltozásakor.
Az előzőeknek megfelelően inkább inelasztikus, rugalmatlanabb hatást találnak.

Összességében tehát a torzítás hatásának a jelentősége vagy elhanyagolhatósága
nem egyértelmű. Moon és Stotsky megjegyzi, hogy a korábbi vizsgálatok is hasonló
eredményre jutottak. Ugyanakkor az eredmények lehetnek hely- és időfüggőek is,
amit csak több adatsorra való teszteléssel lehetne kiküszöbölni. Például New Yorkban
ebben az időszakban a torzítás folyamatos csökkenését lehetett megfigyelni, amit a
tulajdonosok úgy értelmezhettek, hogy érdemes befektetni ingatlanjaikba. Számunkra
azonban inkább a MS struktúra volt az érdekes és láthattuk, hogy regresszióba keverve
is értékes kutatási eszköznek tekinthető.

2.4.2. Munkaerőpiaci alkalmazások

A munkapiac dinamikájának elemzése fontos közgazdasági feladat. Az alábbiakban két
cikkel fogunk megismerkedni. Az elsőben az állapotteret különböző szektorok alkotják
és arra keressük a választ, hogy nem érdemes-e néhány speciális esetben (például fiatal
munkavállalók körében) azzal a feltétellel élni, hogy az előző munka kategóriája nincs
hatással arra, hogy a munkavállaló melyik szektorban fog dolgozni legközelebb. A
második cikkben az állapotteret a fizetés összege alapján létrehozott bérsávok adják.
A kérdésük az, hogy MS struktúrát alkalmazva jobb illeszkedésű modellt kapunk-e,
mint a hagyományos ARIMA modellekkel.

Michael Sampson 1990-es cikkjében azt elemzi, vajon érdemes-e a mover-stayer mo-
dell egy különleges változatával dolgozni. A különlegesség az, hogy a mover átmenet-
valószínűségi mátrixok sorai megegyeznek, azaz az állapotok közötti teljes átmenet-
valószínűségi mátrix a következő képlettel írható le:

Q = θ + (I − θ)ιp?, (2.13)

ahol az ι egy csupa egyesekből álló sx1-es oszlopvektor (s az állapottér elemeinek a
száma), p? pedig egy 1xs-es sorvektor. Ez utóbbi egy eloszlásvektor, ami a mover -ek
átmeneti valószínűségeit tartalmazza az 1−s állapotba. Továbbá I az egységmátrix, Q
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és θ értelemszerűen sxs-es mátrixok, ahol θ a diagonális mátrix, amelyik a különböző
állapotokban a stayer -ek arányát adja meg, Q pedig a teljes sokaság (mover is, stayer
is) átmenet-valószínűségi mátrixa.

Ahogy a bevezetőben említettük, a modell ilyen felírásának az egyik lehetséges
értelmezése az, ha az állapottér munka-kategóriákból áll (például a gazdaság szektorai)
és a munkásoknak nincs képzettségük, tehát ha az egyik munkából elbocsátják őket,
ugyanolyan esélyekkel indul az új állás keresésére, mint bármelyik másik munkanélküli
társa. A Q mátrix átlón kívüli elemének értéke

pij = (1− θii)p?j , (2.14)

azaz annak az esélye, hogy az i-ik kategóriában alkalmazott munkást elbocsátják és
ez a munkás utána a j-edik munka-kategóriában talál magának állást. A θ stayer-
arány mátrix i-edik diagonális eleme úgy értelmezhető, hogy mekkora valószínűséggel
marad egy i-edik szektorban dolgozó munkás a jelenlegi állásában. A Q mátrix átlón
található elemének értéke így

pii = θii + (1− θii)p?i , (2.15)

tehát annak a két valószínűségnek az összege, hogy vagy nem bocsátják el az i-edik
szektorban dolgozó munkást, vagy elbocsátják, viszont ugyanabban a szektorban talál
magának új munkalehetőséget.

A modell áttekintése után felmerül a kérdés, hogy vajon mi a maximum-likelihood
becslése Q-nak és p?-nak? Ezeknek a ML-becsléseknek a levezetése korántsem egyszerű
feladat. Első lépésként Sampson megmutatja, hogy a Q mátrixhoz tartozó p invariáns
eloszlás és maga a Q segítségével p? kiszámolható. Ehhez elég csak (2.13)-et balról
megszorozni p-vel, majd egy kis alakítgatás után azt kapjuk, hogy

p? =
p(I − θ)
p(I − θ)ι

, (2.16)

tehát elég csak p és Q kiszámítása és a p? innen már meghatározható. Azonban e
kettőnek a ML-becslése sem tartozik a világ legegyszerűbb feladatai közé. Az általános
MS modell log-likelihood-jának képletét kell felírni, behelyettesíteni (2.13)-et, majd az
így kapott kifejezést kell maximalizálni azzal a feltétellel, hogy p?ι = 1, azaz a p?

valóban valószínűség-vektor. Ennek levezetésétől most eltekintünk.

Alkalmazási példaként Sampson 14-24 év közötti fiatal férfiak 1966-1971 között
betöltött munkahelyét vizsgálja. Az ilyen fiatal munkavállalóknál talán nem probléma
feltenni, hogy nem képzett munkavállalókról van szó, de természetesen ez csak egy
feltevés. Az állapottér elemeinek száma 7 (s = 7), a következő módon definiálva:

1. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és bányászat
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2. Építőipar
3. Feldolgozóipar
4. Szállítás, kommunikáció és közmű-szolgáltatások
5. Nagy- és kiskereskedelem
6. Pénzügyi, biztosítási tevékenység, ingatlanügyletek, üzleti tevékenység, javítás,

szórakoztatás, szabad idő
7. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek

A mintavételi periódus 5 évére Sampson felírja az egyszerű MS modellt, amelynek
log-likelihood értéke −5748, 14. A fent vizsgált struktúrát alkalmazva a következő
becsléseket kapjuk:

p̂? =
[

0, 064 0, 117 0, 287 0, 075 0, 228 0, 121 0, 109
]

(2.17)

illetve
θ̂ =

[
0, 579 0, 571 0, 621 0, 663 0, 529 0, 473 0, 711

]
(2.18)

a log-likelihood értéke pedig −5817, 12. Tehát például egy munkás, aki az építőipar-
ban dolgozik 1 − 0, 571 = 0, 429 valószínűséggel veszíti el az állását egyik évről a
másikra, vagy éppen egy munkáját vesztett 28,7%-os eséllyel fog a feldolgozóiparban
állást találni.

Emlékezzünk, hogy ez a modellünk azzal a feltevéssel él, hogy új munka találása-
kor nem számít, hogy mi volt az előző munka, 28.7% a valószínűsége, hogy a feldol-
gozóiparban fog egy munkát vesztett új munkát találni, attól függetlenül, hogy előtte
éppen mezőgazdász, kisiparos vagy bankár volt. A kérdés, hogy ez a feltevés nem túl
valótlan-e? A statisztikai, formális választ likelihood arány teszt adja meg, amelyhez
összehasonlítjuk ezt a kötöttebb, „előző állás nem számít” modellt egy – számunkra
már klasszikussá váló – MS modellel. A teszt eredménye: nem illeszkedik jobban a kö-
töttebb modell. Tehát úgy tűnik, mégsem elhanyagolható a fiatal férfiak képzettsége,
vagy valami más okból az előző munka még ilyen fiatal korban is jelentős hatással van
a következő állásra. Elképzelhető, hogy az előző munka/munkák során összegyűjtött
tapasztalat a fontos, vagy még az is lehet, hogy a munkavállalók preferenciái és adott-
ságai speciálisan egy-egy szektor felé csábítják őket. Mindenesetre erre az adatsorra
ez a felírás túl restriktív. Ez persze nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy máshol
használható legyen. Már csak a rend kedvéért is jegyezzük meg viszont, hogy a MS
modell és az egyszerű Markov-lánc modell közül a likelihood-hányados teszt egyértel-
műen az előbbit hozza ki győztesnek. Íme tehát még egy példa az általános MS modell
hasznosságára, tehát szignifikáns módon heterogének a munkavállalók.

Jayasri Dutta, J.A. Sefton és M.R. Weale 2001-ben megjelent cikkükben a jöve-
delmek időbeli változását elemzik egy részben hasonló struktúrájú modellel. Az álla-
potteret itt nem a különböző kategóriájú munkák, hanem a jövedelem nagysága adja
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(illetve az ezekből alkotott sávok). Ha egy munkavállaló stayer, akkor nem változik a
jövedelme egyik időszakról a másikra, ha pedig mover, akkor megfelelő valószínűséggel
kerül át egy másik sávba. Ez a megoldás abból a feltételezésből indul ki, hogy bár
akár az is elképzelhető, hogy valaki munkaváltás nélkül kerüljön másik sávba (például
előléptetéssel), mégis inkább az a jellemző, hogy ilyenkor munkaváltás történik. A
jövedelmek változásából tehát a munkaváltás dinamikájára is tudunk következtetni.

A szerzők a szigorú MS modell mellett felírnak egy általánosabbat is. Célszerűbb
ugyanis feltenni, hogy a stayer -ek bére nem változatlan az idő előrehaladtával, hanem
változhat ugyan, de ennek mértéke nem jelentős. Formálisan ezt a legegyszerűbben
egy véletlen bolyongás (random walk) mozgásként lehet leírni. Az általánosabb modell
szerint tehát stayer -ek helyett célszerűbb ‘random-walker ’-ekről beszélni. Amíg a szi-
gorú változatban egy egyszerű fizetésemelés már mover -nek minősíti a dolgozót, addig
az általánosabb modellben ez még beleférhet a random-walker kategóriába. A mover -
ekről itt ezért nagyobb eltérés esetén beszélünk, azaz akkor, ha ugrásszerű változás
következik be a bér nagyságában, célszerűbb talán ezért őket jumper -eknek hívni.

A cikk épít a Sampson által kidolgozott struktúrára: a mover/jumper -ek itt is
az előző munkától független valószínűségekkel kerülnek új (vagy régi) fizetési sávba.
Formálisan a modell általános alakja úgy néz ki, hogy yi,t-vel jelölve az i-ik ember
jövedelmének a logaritmusát t időpontban,

yi,t = yi,t−1 + εi,t, (2.19)

ha random-walker -ről van szó, ahol ε normális eloszlást követ µ várható értékkel és σ
varianciával, illetve

yi,t = zi,t (2.20)

mover/jumper esetén, ahol zi,t normális eloszlást követ µz várható értékkel és σz va-
rianciával. A szigorúbb MS modellbeli stayer -eket akkor kaphatjuk meg, ha azzal a
megkötéssel élünk, hogy µ = 0 és σ = 0 vagyis egyszerűen az εi,t nem sztochaszti-
kus változó, hanem mindig 0. Duttáék tesztelik ezt az εi,t = 0 kikötést, és ahogy az
várható, azt találják, hogy ez ront a modell magyarázó erején, azaz az általános MS
modell jobban illeszkedik a szigorúnál. Maradunk tehát az általános MS struktúránál,
ami valójában nem is MS struktúra, hanem egy más típusú kevert Markov-modell.
Ám hívjuk akárhogy is, az nem változtat a tényen, hogy ez a felírás igen jól illeszke-
dik az adatforrásként használt 90-es évek brit panel adatsorára, sokkal jobban, mint
a bérdinamika vizsgálatára sokszor alkalmazott ARIMA struktúrák.55 Ráadásul a
valóságnak megfelelően a modell azt adja, hogy a jövedelem varianciája U-alakú függ-
vénye a jelenlegi keresetnek (ezzel szemben az ARIMA felírás állandó varianciát jósol).
Összességében tehát ez a kevert Markov-modell nagyon ígéretesnek tűnik a jövedelem-
dinamika elemzésében.
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2.4.3. Pénzügyi alkalmazások

A rulírozó hitel problémája Még az egyszerű Markov-láncok vizsgálatánál tár-
gyaltuk a hitelkockázat kérdését (ld. 1.4.5. fejezet). Kiemeltük, hogy a hitelkockázat
pontos becslése milyen fontos a bankok számára: egyrészt a különböző ügyfeleknek
felszámolt kamat nagyságának meghatározásához, másrészt a céltartalék képzéséhez.
Emellett a témakör fontosságát csak megerősíti, hogy nyomon követhettük a jelenleg
tomboló pénzügyi válságban, amint minimális hitelkockázattal rendelkező pénzügyi
intézmények egyik napról a másikra olyan kockázatosnak kezdték megítélni egymást,
hogy a hitelcsatornák gyakorlatilag elapadtak, a bankközi hitelpiacok szerte a vilá-
gon csaknem bezárultak. Mi most azonban vegyünk egy konkrét példát egy a világ
pénzügyi rendszerére kevésbé veszélyes területről: a nagyáruházak által nyújtott meg-
újítható hiteleket fogjuk vizsgálni.

Mint arról korábban mi is meggyőzödhettünk, a pénzügyi irodalomban már többen
vizsgálták a folyószámlákra felvett hitelek visszafizetési rendszerességét Markov-láncok
segítségével. Emlékezzünk, a modellezés alapja, hogy a folyószámlákat osztályozzák
N +2 csoportba: egy adott számla minden hónapban a következő állapotok egyikében
kell, hogy legyen: kifizetett; folyó; egy hónapos fizetési késés; ...; N hónapos fizetési
késés; behajthatatlan követelés. Megint feltesszük a kérdést, hogy valóban a stacioná-
rius Markov-lánc a megfelelő választás az állapotok közötti átmenetek modellezésére?
Nézzük meg, milyen eredményre jutunk, ha a folyószámlák tulajdonosai között olyan
heterogenitást tételezünk föl, amelyet az MS struktúrával jól meg tudunk fogni. Halina
Frydman, Jarl G. Kallberg és Duen-Li Kao 1985-ös cikkükben ezt a problémát vizs-
gálják56, és valóban arra a következtetésre jutnak, hogy az MS modell szignifikánsan
jobban illeszkedik.

Az adatok forrása egy nagyáruház által vevőinek nyújtott szolgáltatás: automati-
kusan megújítható, úgynevezett rulírozó hitel - tehát például minden hónapban egy
adott kereten belül az ügyfél hitelre vásárolhat, a visszafizetés pedig a hónap egy adott
napján történik meg. A szerzők konkrétan 200 folyószámlát vizsgálnak, amelyek úgy
lettek kiválasztva, hogy az alábbi két kritériumnak feleljenek meg. Egyrészt aktívak
legyenek abban az értelemben, hogy legalább egy tranzakciót végrehajtottak velük
a mintavételi időszakban; másrészt az időszak folyamán nem zárolta őket a nagy-
áruház. Ez utóbbi feltétel garantálja, hogy az összes számláról teljes adatsor álljon
rendelkezésre az egész mintavételi időszakban. 16 hónapnyi (1978-81 között) adatot
használnak föl Frydman-ék a becsléshez. A mintavétel azonban 20 hónapot ölel fel:
az első négy hónap mintegy bemelegítő, stabilizáló időszaknak tekinthető, a becslés-
hez nem használják föl. Az állapottér kissé leegyszerűsített: bármely számla bármely
hónap elején az alábbi három állapot egyikében kell, hogy legyen: (1) kifizetett; (2)
folyó (legalább $1 kinnlevőség); illetve (3) elmaradt fizetésű, esedékes. A MS modell
logikáját követve az elmaradt fizetésű állapotban a stayer -ek becsült aránya 0 lesz,
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2.3. táblázat. A paraméterek becsült értékei a rulírozó hitel
modelljében

A stacionárius Markov-lánc átmenet-valószínűségi mátrixa

Állapot átmeneti valószínűségek

1 0,879 0,076 0,045
2 0,079 0,736 0,185
3 0,113 0,408 0,479

Az MS modell paraméterei

stayer-ek aránya Mozgók átmenet-valószínűségi mátrixa

0,332 0,830 0,107 0,063
0,051 0,084 0,720 0,196
0,000 0,113 0,408 0,479

hiszen az ilyen hitelszámlákat előbb-utóbb zárolja a hitel nyújtója, így nem maradhat
egy számla folyamatosan ebben az állapotban 16 hónapon keresztül.

Az MS modell a hitelfelvevők között egyfajta heterogenitást ragad meg. Például
van, aki minden hónapban használja a keretét, van aki pedig csak egy alkalommal
használja. Formálisan a 0−j hónap közötti átmenet-valószínűségi mátrix (esetünkben
j = 16) a következő ismerős formulával írható föl:

P (0, j) = SI + (I − S)M j , (2.21)

ahol S egy diagonális mátrix, amely megmutatja a különböző állapotok stayer -jeinek
arányát, I az egységmátrix, M pedig a mover-ek egylépcsős átmenet-valószínűségi
mátrixa. Jelen esetben mindegyik mátrix 3x3-as.

Mivel a 16 hónap viszonylag hosszú idő, ezért az S mátrix diagonális elemei elég
megbízhatóan valóban azon számlák arányát adják meg, amelyek egyszer sem moz-
dultak el a kezdeti állapotukból. Ez abból adódik, hogy bár akik az i -edik állapotból
indultak és abban is maradtak azok számát si + (1 − si)m(j)

ii képlet adja, ahol m(j)
ii

az M j mátrix megfelelő diagonális eleme, viszont itt a második tag elemei között
olyanokat is találunk, akik a kezdeti és végállapot között más állapotban is voltak,
mindössze visszatértek oda. Ha J elég nagy akkor mj

ii (azon mover -ek aránya, akik
nem vándoroltak, végig i állapotban voltak) egy elhanyagolhatóan kis szám lesz.

Ahogy az várható volt, a becslés azt adja, hogy az elmaradt fizetésű számlák esetén
nincs stayer (azaz az S mátrix harmadik sorának harmadik oszlopában 0 található).
A kifizetett állapotban ezzel szemben a számlák 33%-a stayer, tehát az emberek egy-
harmada az első négy-havi „bemelegítő” időszakban használta a számlát, majd inkább
más szórakozási lehetőség után nézett.
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Még egy érdekes szabályszerűség is felfedezhető. A becsült átmenet-valószínűségi
mátrixok segítségével a szerzők egyfajta „szimulációt” hajtanak végre: felírják a becs-
lésből számolható több hónapra vonatkozó átmenet-valószínűségi mátrixokat, majd
ezeket hasonlítják össze az adatokból megfigyelt, valós mátrixokkal. Azt találják, hogy
a modellekkel előrejelzett, számolt értékek alábecslik a valós átmenet-valószínűségi
mátrix diagonális értékekeit. Viszont ez az alábecslés sokkal jelentősebb a Markov-
láncok esetén, mint a MS modell alkalmazásakor. Ha kiszámoljuk, hány százalékos
az alábecslés, akkor azt kapjuk, hogy a MS modellel három-negyede, vagy csak fele
akkora, mint a stacionárius Markov-lánccal. A MS modell a legsúlyosabb alábecslést
az elmaradtból elmaradtba való átmenetnél mutatja (bár még itt is jobb teljesítményt
nyújt, mint a másik kettő). Ennek oka, hogy itt a stayer -ek hiányában nincs hetero-
genitás.

Formálisan összevetve a stacionárius Markov-láncot és az MS modellt, mit mutat
a likelihood-hányados tesztünk? Azt, hogy a „nincs különbség az illeszkedésben” null-
hipotézis elvethető az MS modell javára akár 1%-os szignifikancia-szinten is. Összessé-
gében tehát a heterogenitás fontos és a mover-stayer modell ennek egy statisztikailag
szignifikáns részét ragadja meg és mint láthattuk, a diagonális elemek alábecslésének
a problémája javul ennek a struktúrának a használatával.

2.4.4. Szociológiai alkalmazások

A Markov-láncok modelljének klasszikus alkalmazási területének tekinthető a társa-
dalmi mobilitás vizsgálata. Kellően általánosan fogalmazva társadalmi mobilitás alatt
az egyes egyének szociológiai helyzetében, társadalmi státuszában bekövetkezett válto-
zást értjük – ahol a változást többnyire a megelőző generáció által elfoglalt pozícióhoz
képest szokták érteni és vizsgálni. Erre vonatkozó példát tartalmaz a 2.5. táblázat.

A kutatónak most is azzal kell kezdenie a kutatást, hogy a vizsgálandó problémá-
nak leginkább megfelelő állapotokat meghatározza. Társadalmi mobilitás esetében a
társadalmi státusz valamilyen mutatószámát szokás alkalmazni. Ez lehet egyetlen mu-
tató (iskolai végzettség, jövedelmi helyet, vagyoni helyzet, foglalkozás), illetve olyan
kompozit mutató, amit az előbb említett mutatókból lett összeállítva.

Ebben a fejezetben olyan szakirodalmi cikket foglalunk össze, amelyben a mover-
stayer modellt alkalmazzák szociológiai problémák elemzésére. És vajon hogyan teljesít
a szociológia szolgálatában a mover-stayer modell az egyszerű ML modellhez képest?
Ezt fogjuk megvizsgálni részletesebben a szegénység időbeli változását elemezve.

A szegénység dinamikájának leírása Markov-lánc modelljével bevett szokás. Az
állapotteret általában egyszerűen két állapot alkotja: az adott időpontban (vagy in-
kább eltelt időszakban) szegény (valamilyen szegénységi küszöb alatti jövedelemmel
rendelkező), illetve nem szegény egyének csoportja. Az állapotok közötti átmenetet
azonban a Markov-lánc struktúra nem írja le megfelelően. A kötet olvasója számára
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talán egyből adódik is az ötlet, hogy egy mover-stayer modellt illesszünk az adatokra,
hiszen nem nehéz elképzelni, hogy heterogén a szegénység elterjedtsége: több ember
megrekedhet a szegénységben (ők lennének a szegénység állapotban a stayer -ek), míg
egy szerencsésebb csoportnak soha nem kell félnie a szegénységbe való sodródástól (ér-
telemszerűen ők a nem-szegény stayer -ek). Richard Breen és Pasi Moisio is felismeri
ennek az érvelésnek a potenciálját és 2004-es tanulmányában MS modellt írnak fel az
1990-es évekből származó nyugat-európai országokra vonatkozó adatsorra. Ebből azt
kapják, hogy az jobban illeszkedik, mint a sima Markov-lánc modell.

A szerzők azonban egy lépéssel tovább mennek és még azt is vizsgálják, esetleg a
mérési hiba is közrejátszik-e a Markov-lánc gyenge szereplésében. A feltevés az, hogy
van egy látens, valódi értéke a változóknak (szegények aránya, átmenet-valószínűségi
mátrix, stb) ami nem figyelhető meg direkt módon, tehát maga a megfigyelt érték
bizonytalan. Szerencsére viszont a bizonytalanság mértékét meg lehet becsülni. Az
így kapott mutatószám a megbízhatóság, amelyet a szerzők ρ-val jelölnek (0 < ρ < 1).
Ha az MS modellt kiegészítjük ezzel a mérési hiba jelenlétét feltételező struktúrával,
akkor az eddigi legjobb illeszkedést mutató modellt kapjuk. Emellett a legjobb ilyen
kombinált MS modell az lesz, amelyik nem homogén az időben (tehát két különböző
évpár között a mover -ek átmeneti mátrixa nem feltétlenül azonos). Követhetőségi
okokból azonban ki kell kötni a modell konfigurálásánál, hogy mérési hibát csak a
mover -ek esetében követhetünk el, a stayer -ek esetében a látens értéket mérő változó
értéke megegyezik a megfigyelt változóértékkel (a megkötés tehát ezeknél a változóknál
tehát ρ = 1).

Az adatsor forrása az Eurostat felmérése, amelyet 1994 és 2001 között négyszer
végeztek el az összes EU tagállamban. A szerzők ezek közül négy országot szemel-
nek ki. Olyan országokat próbálnak kiválasztani, amelyekben eltérő az intézmény-
és gazdasági rendszer (pl. jóléti állam nagysága, munkapiac szabályozottsága, jöve-
delmi egyenlőtlenség). A négy választott ország: Egyesült Királyság, Dánia, Hollandia
és Olaszország. Ezeket az országokat vizsgálva azt látjuk, hogy a négy ország négy
különböző kategóriába esik a jövedelem-egyenlőtlenség és a munkapiacba való állami
beavatkozás nagyságának a dimenziója mentén (ld. 2.4. táblázat).

2.4. táblázat. A Breen-Moisio vizsgálatban szereplő országoknak
a munkapiac szabályozottsága (szabályozott vs. szabályozatlan) és a
jövedelemegyenlőtlenség (kis vs. nagy) mértéke szerinti tipizálása.

nagy kis

szabályozott Olaszország Hollandia
szabályozatlan Egyesült Királyság Dánia
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Arra számíthatunk, hogy Dániában a szegénység kockázata megoszlik az emberek
között hiszen egy munkás nincs túlságosan védett pozícióban és a keresetek közel azo-
nosak (kevés stayer -t várunk). Emellett valószínűleg az olasz és a brit a mover -stayer
arányok nagyjából azonosak lesznek, viszont a briteknél a szabályozatlan munkapiac
miatt a mover -ek esetében nagyobb arányú cserélődésre számíthatunk (hiszen például
könnyebb az alkalmazottat elbocsátani a BP-nél, mint a Fiatnál). Végül Hollandiá-
ban egy dán-jellegű egyenlő kockázatmegoszlásra számítunk (kevés stayer), viszont a
regulált munkapiac miatt a mover -ek mozgása ugyanúgy valószínűleg alacsony lesz,
mint az olaszoknál (jól védett állások).

Az eredmények ezeket a sejtéseinket nagyjából beigazolják. Azt kapjuk, hogy a dá-
nok és hollandok esetében valóban jóval kevesebb a stayer -ek aránya, mint az olaszok-
nál vagy a briteknél. Ugyanígy a mover -ek (kiszámolt látens) átmenet-valószínűségi
mátrixát vizsgálva szintén beigazolódnak várakozásaink a brit-olasz összehasonlítás-
ban. Viszont azt találjuk, hogy a hollandok esetében nem egyértelműen kicsi a mozgás
a mover -ek átmenet-valószínűségi mátrixában, míg talán meglepő módon a dán séma
ebben a tekintetben jobban hasonlít az olaszokéra. Itt úgy tűnik a jövedelemegyenlőt-
lenség és a munkapiac szabályozottsága (és valószínűleg még más változók is) valami-
lyen módon együttesen hatnak az átmenet-valószínűségi mátrixra. A megbízhatóságot
(ρ) a 2.6. táblázat utolsó két oszlopában találjuk, a mátrixok diagonális elemeiből tud-
juk őket leolvasni, míg a nem-diagonális elemek a hiba mértékét adják meg. Általában
a szegényeknek bejegyzett emberek esetén van nagyobb mérési hiba, például Dániában
a becslés alapján a valóban szegények 37,9%-a nem-szegénynek van feljegyezve. Ez egy
elég magas érték, ami arra utal, hogy óvatosan kell bánni az újságok címlapjára kerülő
néhány százalékpontnyi szegénység-arány változásokkal.

Összességében tehát láthatjuk, hogy egy kombinált mérési hibát feltételező MS
modell jó szolgálatot tud tenni a szegénység elterjedtségének vizsgálatánál. A négy
különböző társadalmi-gazdasági felépítésű ország elemzésénél arra a következtetésre
jutottunk, hogy a legnagyobb különbség azok aránya között adódik, akiknek soha nem
kell tartaniuk attól, hogy szegénységbe süllyednek. Emellett a különböző berendezke-
désű országok más mobilitási és mover -stayer arányokat mutatnak fel.

Érdekességképpen emeljük ki H. Bayo Lawal statisztikus munkásságát is, aki a
szociológia egyik alapvető problémáját elemzi: az úgynevezett intergenerációs mobili-
tást, tehát azt, hogy ha az apa az egyik kategóriából származik (legyen ez a kategória
akár egy jövedelem osztály, társadalmi osztály vagy akár iskolai végzettség), milyen
valószínűséggel lesz a fia a különböző kategóriákban. A szerző konkrétan egy brazíliai
adatsorral dolgozik, a nyersadatokat a 2.5. táblázatban láthatjuk. A szerző az említett
táblázatban szereplő adatok alapján megbecsülhető modellek SAS programjait teszi
közzé említett cikkjében. A jelen kötetben az illusztráció kedvéért mutatjuk meg a
kiinduló adatokat, ezzel is bíztatjuk az olvasót az első, önálló MS modell becslésének
az elkészítésére.
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2.5. táblázat. A brazíliai intergenerációs mobilitási táblázat

Az apa A fiú foglalkozása

1 2 3 4 5 6

1 33 12 10 3 0 0
2 14 25 16 3 2 0
3 13 16 68 21 16 1
4 6 30 39 74 61 7
5 5 16 26 45 132 24
6 1 9 29 41 142 116
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3. fejezet

Kevert Markov-modellek

3.1. A modell bemutatása

3.1.1. Bevezetés

Az egyszerű Markov-modellek jelentik az egyik legkevésbé összetett struktúrát nem
független valószínűségi változók között. A kötet eddigi fejezeteiben láttuk, hogy a
Markov-tulajdonság feltételezése ugyan nagyban megkönnyíti a modell analitikus keze-
lését (például a több időszakos átmenet-valószínűségi mátrix egyszerűen az egy idősza-
kosnak a hatványozásával nyerhető), azonban a struktúra túlzottan „rugalmatlan” (egy
darab átmenet-valószínűségi mátrixba túlzottan kevés információt lehet besűríteni), és
így például a hosszú távú előrejelzéseknél nem produkál jó eredményeket az egyszerű
Markov-modell. Ezért már a mover-stayer modellnél is egy olyan struktúrát igyekez-
tünk a valószínűségi változók között felírni, mely „kitör” a Markov-tulajdonságból,
azonban továbbra is analitikusan jól kezelhető.

Mielőtt elkezdenénk azonban felépíteni a kevert Markov-modellt, szeretnénk pár
megjegyzést tenni a fejezet felépítéséről. A fejezetben elsősorban azt fogjuk vizsgálni,
hogy milyen irányban lehet általánosítani a mover-stayer modellt, s ennek az általá-
nosabb modellnek fogjuk a jellegzetességeit elemezni. Mivel ez egy probabilisztikus
modell (ráadásul az eddig tárgyaltak közül a legösszetettebb), ezért mind az intuíció,
mind a matematikai alaposság nagy szerepet fog játszani. Az előbbi nélkül ugyanis
nem értenénk, hogy miért pont azt vizsgáljuk amit, az utóbbi nélkül pedig nem tud-
nánk a modellel dolgozni, abból következtetéseket levonni.

Tekintettel kell azonban lennünk a különböző érdeklődésű és előképzettségű olva-
sókra is, így nem várhatjuk el, hogy mindenki mind a két oldalt azonos mélységben
ismerje meg. Ezért azt a gyakorlatot követtük, hogy a fő szövegrészben elsősorban a
téma intuitív bemutatását végeztük el, a módszertanilag alaposabb kijelentéseket és
levezetéseket pedig a Függelékben helyeztük el. Természetesen a legalapvetőbb mate-
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matikai megfontolásokat a fő szövegrészből sem hagyhattuk ki, azonban reméljük az
olvasók döntő többségének ez nem fog gondot okozni.

3.1.2. Általános megjegyzések a véges kevert modellekről

A véges kevert modellek gyakorlati alkalmazása az 1800-as évek legvégén kezdődött,
az első jelentős tanulmány, mely ilyen modellt alkalmaz Karl Pearson (1894) nevéhez
fűződik.57 Ő bizonyos biológiai adatok vizsgálatakor feltételezte, hogy a vizsgált soka-
ság nem homogén hanem két különböző alpopulációból áll össze, eltérő eloszlásokkal.
Két normális eloszlás keveréséből végül egy olyan (jobbra ferde) eloszlást kapott, mely
kiválóan illeszkedett az empirikus adatokra.

A fentiekből is jól látszik, hogy a kevert modellek egyik legfontosabb tulajdonsága
a rugalmasság, vagyis, hogy viszonylag alacsony paraméter szám mellett is nagyon
diverz eloszlásokat kaphatunk. A kevert modellek további előnye, hogy analitikusan
viszonylag jól kezelhetőek, a kevert Markov-modelleknél is látni fogjuk, hogy minő-
ségileg a levezetések nem válnak nehezebbé. Végezetül meg kell említenünk a kevert
modellek előnyeként azt az igen lényeges szempontot is, miszerint a kevert modellek
gyakran intuitíve is jól megalapozottak. Pearson (1894)-es kutatása kiváló példa arra,
hogy a modell paraméterei a gyakorlatban is jól értelmezhetőek, a keverés az ő esetében
ugyanis nem más, mint heterogén alpopulációkra való bontás.

Említést érdemel még a paraméterek becslésének problematikája, mivel a gyakorlati
használhatóságot nagymértékben befolyásolja az, hogy lehetséges-e egyáltalán kielé-
gítő módon megbecsülni a modell paramétereit. Pearson (1894)-es cikkét követően
még egy igen hosszú ideig (1970-es évek vége) nem fejlődött olyan látványosan ez a
terület mint manapság, pont amiatt, hogy nem álltak a rendelkezésre gyakorlatban is
alkalmazható becslő algoritmusok. A probléma ugyanis az, hogy a kevert modellek
likelihood függvénye gyakran igen összetett alakot vehet fel, és a numerikus maximali-
zálása így nehézségeket okoz. Erre szolgáltat megoldást a manapság már széles körben
alkalmazott EM algoritmus, melynek áttekintő leírása a 2.2.2. fejezetben megtalálható.

Végezetül, mielőtt megkezdenénk a konkrét felépítését a kevert Markov-modellnek,
egy egyszerű példát mutatunk arra, hogy matematikailag hogyan definiálhatjuk való-
színűségi változók keverékét, annak reményében, hogy egy kicsit közelebb tudjuk hozni
a keverés gondolatát az olvasóhoz:

1. Példa:
Tegyük fel, hogy x1, x2, x3..., xM valószínűségi változók f1, f2, f3, ..., fM sűrűség-
függvényekkel. Legyen továbbá z diszkrét valószínűségi változó, [1, 2...,M ] lehetsé-
ges értékekkel, melyeket rendre [π1, π2, ..., πM ] valószínűséggel vesz fel.
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Tegyük fel most, hogy K egy valószínűségi változó, melynek a feltételes sűrűség-
függvényei teljesítik a következő feltételt:

k(◦|z = j) = fj(◦) (3.1)

Ekkor K az x1, x2, x3..., xM valószínűségi változók keveréke és a sűrűségfüggvénye

a feltételes sűrűségfüggvények konvex kombinációja: k =

M∑
i=1

πi · fi

3.1.3. A kevert Markov-modell alapvető tulajdonsága

A mover-stayer modell legnagyobb hozadéka, hogy a hosszú távú mobilitást jobban
jelzi előre, mint az egyszerű homogén Markov-modell. Érdemes kiemelni, hogy gyakor-
latilag a mover-stayer modell is egy keverést tartalmazó modell, méghozzá két szubpo-
pulációval, melyek közül az egyiknek az identitás mátrix az átmenet mátrixa, vagyis
a populáció mozgókra (movers) és egyhelyben maradókra (stayers) bontható . Vagyis
ez a legegyszerűbb keverést hozó modell is nagyban növelte a modell leíró erejét. Eb-
ben a fejezetben ezt az általánosítást visszük tovább egy bizonyos irányban (több
Markov-modell keverését megengedve, melyek azonban speciális kapcsolatban állnak
majd egymással), s ezeket a modelleket fogjuk kevert Markov (mixed-Markov) model-
leknek nevezni. Végső soron az a kérdés foglalkoztat minket, hogy a modell további
bonyolítása (és így a rugalmasságának a növelése) mennyiben segíti a valóság hatéko-
nyabb leírását.

A modell bemutatása során két lényeges kérdést kell tisztázni. Egyfelől specifikálni
kell pontosan azt, hogy milyen fajta keverést értünk a kevert Markov-modellek alatt,
illetve arról is szót kell ejteni, hogy mit feltételezünk a keverék egyes komponenseiről
(tehát a Markov-láncokról, amik a mixtúrát alkotják). Először az előbbi kérdéssel
foglalkozunk:

Legyenek adottak X1, X2, ..., XM véges sok Markov-láncok. Azt mondjuk, hogy a Z
sztochasztikus folyamat kevert Markov-láncot alkot, ha léteznek 0 ≤ sn,m ≤ 1; (1 ≤
n ≤ N ; 1 ≤ m ≤M) számok, hogy:58

sn,m = P (Z(t) = Xm(t),∀t ≥ 0, t ∈ N|Z(0) = n) (3.2)

és ∀n-re teljesül, hogy
M∑
m=1

sn,m = 1 (3.3)

Vagyis a keverést a nulladik időpontbeli állapotra feltételesen definiáljuk. Az sn,m
értékek pedig azt mutatják, hogy mekkora a valószínűsége, hogy Xm generálja Z-t59,
feltéve, hogy Z a 0-ik időpontban az n-ik állapotban volt.
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Tehát (3.3) azt garantálja60, hogy akármilyen állapotban is volt a kevert a folya-
mat a kezdeti időpontban, biztosak61 lehetünk abban, hogy a jövőben a kevert folyamat
pontosan az egyik Markov-lánc értékeit fogja felvenni.

Tehát (3.3) fontos feltétel, ez adja meg ugyanis a keverés egyik legfontosabb jellegét.
Elképzelhető ugyanis számtalan más módon véges sok Markov-lánc keverése, melyeket
intuitív módon szintén keverésnek érzünk (ld. következő példa), azonban nem teljesítik
a (3.3) feltételt. Ilyenkor azonban már nem feltétlenül igaz az, hogy Z-t minden
kimenetelre pontosan az egyik komponens Markov-lánc generálja, mint ahogyan az
alábbi példa is mutatja:

2. Példa:

Gondoljuk meg például az alábbi véletlen folyamatot: Legyen két kockánk, az elsőt

nevezzük „kicsinek” és legyenek rajta a számok 1-6-ig. Legyen a másik kocka a

„nagy” kocka és legyenek rajta a számok 7-12-ig. Generáljuk a Z sztochasztikus fo-

lyamatot úgy, dobunk mindkét kockával, majd egy érme dobásával eldöntjük, hogy a

kicsi vagy a nagy kocka eredményét vesszük figyelembe. Z-re nyilván nem lesz igaz

a fenti keverési feltétel (ahogy a dobások száma tart a végtelenbe, annak a valószí-

nűsége, hogy ugyanannak a kockának a dobását vettük figyelembe tart a nullához,

így a feltételes valószínűségek is nullához tartanak, s így az összegük is), annak

ellenére, hogy bizonyos szempontból ez is két véletlen folyamat „keveréke”. Vagyis

ebben a példában ∀n-re és ∀m-re igaz, hogy sn,m = 0, azaz nem hogy minden n-re

teljesülne (3.3), hanem egyik n-re sem teljesül. Láthatjuk tehát, hogy a (3.3) fel-

tétel hiányában nem garantált, hogy Z-t biztosan pontosan az egyik Markov-lánc

generálja (sőt azt láttuk ebben a példában, hogy biztosan nem egy Markov-lánc fogja

Z-t generálni).

Meggondolva tehát (3.3) egy rendkívül intuitív feltétel, és majd látni fogjuk, hogy a
folyamatok, amelyekre alkalmazzuk a modellt, tipikusan ezt a fajta viselkedést mu-
tatják. Az esetünkben ez úgy fog fennállni, hogy feltesszük, hogy a vizsgált populáció
több egymástól különböző tulajdonságú alcsoportra bontható – melyeknek a tagjai
hasonlóan viselkednek, azaz a priori ugyanazzal az Xm valószínűségi változóval írha-
tóak le – a megfigyelhető Z-nek pedig minden egyes realizációja valamely alcsoport
valamely elemének a realizációja lesz. Így ugyan nem tudjuk, hogy melyik Xm gene-
rálta az adott kimenetelre Z-t, de abban biztosak lehetünk, hogy pontosan egy Xm

realizációnak vette fel az értékeit.

Mielőtt tovább haladnánk, és elkezdenénk elemezni, hogy milyen kapcsolatot felté-
telezünk a kevert Markov-modellt alkotó láncok között, azelőtt megvizsgáljuk, hogy
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ez a fajta keverés milyen „hosszabb” távú struktúrát eredményez (vagyis arra vagyunk
kiváncsiak, hogy a hosszabb távú átmeneti valószínűségek hogyan alakulnak, hogyan
számíthatóak). Már számtalanszor említettük, hogy az egyszerű Markov-modellek
legnagyobb előnye, hogy a változók között közvetlenül csak rövid távú kapcsolatot de-
finiálunk (a diszkrét Markov-modellek definíciója nagy vonalakban úgy szól, hogy a
következő időszaki eloszlásról a mai állapot ismeretében mindent (amit lehet) tudunk,
az már nem nyújt új információt, hogy korábban milyen állapotban volt a lánc), s min-
den hosszabb távú kapcsolat (pl. a hosszabb távokat átívelő átmeneti valószínűség)
iteratív módon jön a rövid távú kapcsolatból (intuitíve ezért igaz, hogy a több időszaki
átmenet mátrix az egy időszaki hatványozásával nyerhető). Tehát a Markov-modell
egyik nagy előnye az volt, hogy a hosszú távú struktúra könnyen számítható volt.

Sajnos (vagy inkább szerencsére) a kevert Markov-modellek egy kicsit szofisztikál-
tabb hosszú távú struktúrát testesítenek meg, hiszen itt már nem érvényesül a Markov
tulajdonság, mint ahogy azt az alábbi példa is mutatja:

3. Példa:

Legyen például X1 egy Markov-lánc az [1, 2] állapot térrel, míg X2 szintén egy

Markov-lánc a [2, 3] állapot térrel, és tegyük fel, hogy mindkét lánc átmenet mát-

rixa olyan, hogy minden lépésnél a lánc determinisztikusan a másik állapotába lép.

Ekkor definiáljuk X-et úgy, hogy 1/2-ed valószínűséggel az X1 lánc értékeit veszi

fel, vagy pedig 1/2-ed valószínűséggel az X2 lánc értékeit veszi fel. Nyilván X ál-

lapot tere: [1, 2, 3]. Azonban X triviálisan nem Markov tulajdonságú, ugyanis ha

csak annyit tudunk, hogy jelenleg a 2-es állapotban van, akkor az előző állapot is-

meretében (ami vagy az 1-es, vagy 3-as állapot) többlet információt kapunk arról,

hogy mi lesz a következő állapot.

Érezhetjük azonban, hogy mivel a kevert folyamat építőelemei továbbra is Markov-
láncok, ezért amennyiben valami további egyszerűsítő feltevéssel élnénk a keverés kap-
csán, úgy a kevert folyamat struktúrája is viszonylag egyszerű lenne.

3.1.4. A függetlenségi feltétel

A (3.3) feltétel alapján tudjuk tehát, hogy Z minden kimenetelre ugyanannak a szto-
chasztikus folyamatnak a realizációját veszi fel. A korábban elmondottak szerint azt is
tudjuk, hogy ezek a Markov-láncok viszonylag egyszerű hosszú távú struktúrát teste-
sítenek meg. A kérdés, hogy mikor lesz a kevert folyamatnak is egyszerű a hosszú távú
struktúrája. Intuitíve is érezhetünk, hogy a válasz az, hogy akkor lesz ez a struktúra
igazán egyszerű, ha minden (komponens) Markov-lánc alakulása független attól, hogy
éppen az adott lánc generálja-e a kevert folyamatot vagy sem. Szemléletesen ezt a
következőképpen képzelhetjük el:
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Tegyük fel, hogy Xm a nulladik időpontban az n-ik állapotban volt. Ekkor Xm

átmenet-valószínűségi mátrixának hatványozásával kiszámíthatóak a hosszabb távú
átmeneti valószínűségek, s így meg tudjuk mondani, hogy tetszőleges későbbi idő-
pontban egy adott állapotban mekkora valószínűséggel lesz Xm. Tegyük fel, hogy
valaki elárulja számunkra, hogy épp Xm generálja Z-t. A kérdés az, hogy ilyenkor
megváltoznak-e a valószínűségek, melyek leírják, hogy a Markov-lánc a jövőben mely
állapotban mekkora valószínűséggel lesz. Ugyanis ha nem tudjuk, hogy ezek a való-
színűségek változatlanok maradnak, akkor csupán Bm ismeretében nem tudjuk leírni
Xm viselkedését, s így Z-jét sem.

4. Példa:

Egy példa egy primitív sémára, amelyre teljesül a függetlenségi feltétel: Legyen két

Markov-láncunk, X1 és X2. Generáljuk ezek után Z-t úgy, hogy vesszük X1 és

X2 egy-egy realizációját, majd egy független pénzérme dobással döntsük el, hogy Z

melyiknek az értékeit vegye fel.

A lényegi pont tehát az előző példában az, hogy a komponens Markov-láncok ala-

kulása független attól, hogy éppen melyiknek a realizációját veszi fel Z.

A fent leírt gondolatokat természetesen matematikailag is meg kell fogalmaznunk,
ahhoz, hogy pontosan tudjunk ezzel a feltétellel a későbbiekben dolgozni. Ehhez most
a fenti mondatokat szépen „lefordítjuk” matematikai nyelvezetre, és meglátjuk majd,
hogy ez milyen feltételt eredményez.

Ehhez tegyük fel, hogy jelenleg t = 0-ban vagyunk és Xm az n-ik állapotban van.
Ekkor egy tetszőleges A eseménynek a valószínűsége nem más62, mint P (A|Xm(0) =
n). Vagyis P0(A)-val jelölve P (A|Xm(0) = n)-t szintén egy valószínűséget63 kapunk.

Az átmenet-valószínűségi mátrix hatványozásával meg tudjuk kapni az {Xm(t) =
j} típusú események valószínűségét a P0 valószínűség szerint. A fentiekben elmondot-
tak szerint tegyük most fel, hogy valaki elárulja, hogy Xm generálja Z-t. Akkor a ko-
rábbiakhoz hasonlóan egy újabb valószínűséget kaphatunk (jelöljük most ezt P0,Z-al),
melyet a következőképpen definiálunk tetszőleges A eseményre: P0,Z(A) = P0(A|Z =
Xm). P0,Z(A) tehát abban a világban adja meg az A esemény bekövetkezésének va-
lószínűségét, amelyben tudjuk, hogy {Xm(0) = n} és ezen túl még azt is, hogy Xm

generálja Z-t.

A fenti intuitív gondolatmenet alapján akkor tudjuk a kevert folyamat viselkedését
leírni, ha tetszőleges {Xm(t) = j} alakú eseményre:

P0,Z(Xm(t) = j) = P0(Xm(t) = j) (3.4)
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Ezt a feltételt egy kicsit átalakítjuk, ugyanis ez a felírás intuitív, azonban P0-t és P0,Z-
t a továbbiakban nem akarjuk használni, így átírjuk „elemi” összefüggésekre (3.4)-t.
Tehát:

P0,Z(Xm(t) = j) = P0(Xm(t) = j) ⇐⇒
P0((Xm(t) = j) ∩ (Z = Xm))

P0(Z = Xm)
= P0(Xm(t) = j) ⇐⇒

P0((Xm(t) = j) ∩ (Z = Xm)) = P0(Xm(t) = j) · P0(Z = Xm) ⇐⇒

P ((Xm(t) = j) ∩ (Z = Xm)|Xm(0) = n) = P (Xm(t) = j|Xm(0) = n)

· P (Z = Xm|Xm(0) = n)

Ez az utolsó sor egy nagyon szép alakja (3.4)-nek, ugyanis ez azt mondja ki, hogy az
{Xm(t) = j} és az {Z = Xm} események feltételesen függetlenek az {Xm(0) = n}
feltétel mellett. Intuitíve ez azt jelenti, hogy ha tudjuk, hogy Xm a 0-ik időpontban
az n-ik állapotban van, akkor az {Xm(t) = j} és a {Z = Xm} események függetlenek.

Természetesen ennek a feltételnek ∀n,m-re teljesülnie kell, vagyis akkor fogjuk
tudni leírni a kevert folyamat viselkedését azXm Markov-láncok átmenet-valószínűségi
mátrixainak és a keverési valószínűségek (sn,m-ek) segítségével, ha ∀1 ≤ n, j ≤ N ,
1 ≤ m ≤M , 0 ≤ t-re {Xm(t) = j} és a {Z = Xm} események feltételesen függetlenek
az {Xm(0) = n} feltétel mellett.

Amennyiben teljesül ez a feltétel, úgy a Z kevert folyamat átmenet-valószínűségi
mátrixáról a következő megjegyzést tehetjük, melynek a bizonyítása a Függelékben
megtalálható:

1. Állítás:
Ha X1, X2, ..., XM homogén Markov-láncok a B1, B2, ..., BM átmenet mátrixokkal
és Z a fenti követelményeknek megfelelő keverése az X1, .., XM komponenseknek,
akkor teljesül, hogy P (Z(t) = j|Z(0) = n) = H(t)nj , ahol:

H(t) =
M∑
m=1

Sm · (Bm)t (3.5)

Ahol Sm = diag(s1,m, s2,m, ..., sN,m).

A (3.5) egyenlet rendkívül fontos, ugyanis a gyakorlatban ezekre az átmeneti való-
színűségekre van egy közelítésünk a megfigyelt sokaságból, s ezen megfigyelések alap-
ján szeretnénk valamilyen módszerrel (általában maximum likelihood elv alapján) az
egyenletben szereplő paramétereket meghatározni.
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3.1.5. A komponens Markov-láncok viselkedése közötti kapcso-
lat

Az eddigiekben még nem ejtettünk szót arról, hogy milyen kapcsolatot feltételezünk
az egyes Markov-láncok viselkedését illetően. A mover-stayer modell lényegi újítása
az volt, hogy a populációt mobilitás szempontjából két extremális csoportra osztotta,
ezek voltak a mover-ek, illetve a stayer-ek. Természetes módon adódik a kérdés, hogy
lehetne ezt a modellt valamilyen módon általánosítani, a mobilitás szempontjából két
extremális csoport közti további csoportokat megengedve.

Az általánosítást több féle módon is megoldhatnánk (szem előtt tartva az identi-
fikálhatóságot64) azonban számunkra viszonylag kézenfekvő, hogy milyen megoldást
érdemes választani. Emlékezzünk ugyanis vissza arra, hogy a mobilitás mértéke amit
korábban bevezettünk, rögzített állapotszám mellett csak az átmenet-valószínűségi
mátrix átlós elemeitől függött.

Mi egy olyan struktúrát szeretnénk tehát leírni, melyben az alcsoportok „csak” a
mobilitás mértékében különböznek, azonban azt leszámítva nagyon hasonlóak. Vagyis
a különböző csoportok (melyekhez 1-1 homogén Markov-lánc tartozik) a hozzájuk
tartozó átmenet-valószínűségi mátrixok átlós elemeiben biztosan különbözni fognak.
Kérdés azonban, hogy ekkor mit is értünk az alatt, hogy minden más szempontból ha-
sonlóak viselkednek a láncok, ugyanis ha az átlós elemek megváltoznak, akkor legalább
soronként egy másik elemnek is változnia kell.

A lényegi ötlet az, hogy a Markov-láncok csak abban különbözzenek, hogy mekkora
valószínűséggel maradnak (vagy ami ennek a komplementere, hogy mekkora valószí-
nűséggel nem maradnak) egy adott állapotban (átmenet mátrix átlós elemeinek a
nagysága). Azonban abból a szempontból legyenek ugyanolyanok, hogy ha tudjuk,
hogy nem maradtak ugyanott ahol előzőleg voltak akkor viszont teljesüljön az, hogy
tetszőleges másik állapotba mindegyik Markov-lánc ugyanakkora valószínűséggel lép
át. Matematikailag megfogalmazva ez azt jelenti, hogy az i-ik állapotból egy j-ik ál-
lapotba való átlépés (i 6= j) feltételes valószínűsége amellett az esemény mellett, hogy
a Markov-lánc nem marad az i-ik állapotban az minden láncra megegyezik.

Jelölje a pi,m az m-ik Markov-lánc átmenet-valószínűségi mátrixának i-ik átlós ele-
mét. Jelölje továbbá pij,m (i 6= j) azm-ik Markov-lánc átmenet-valószínűségi mátrixá-
nak i-ik sorának j-ik oszlopát. Ekkor a kapcsolat amit feltételezünk a következőképpen
is írható65:

pij,m
1− pi,m

=
pij,l

1− pi,l
∀1 ≤ l,m ≤M (3.6)

Ezt a következőkben egy kicsit átalakítjuk.66 Az átalakítás azért szükséges, mert
ugyan definiáltunk egy kapcsolatot a Markov-láncok átmenet-valószínűségi mátrixai
között, azonban a fenti felírásból nem derül ki, hogy végül is akkor hány paramétert
kell majd becsülni, azaz hány paraméter változtatható szabadon. Ezért célszerű a
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fent leírt kapcsolatot átírni egy olyan összefüggésre, melyben egyik paramétert sem
határozza meg egyértelműen a többi paraméter ismerete. Természetesen fontos, hogy
az új felírás ekvivalens legyen a fent megfogalmazott összefüggéssel.

A továbbiakban is Bm-el jelölve Xm átmenet-valószínűségi mátrixát azt feltételez-
zük tehát, hogy létezik G sztochasztikus mátrix és Λm = diag(λ1,m, λ2,m, ..., λN,m)
diagonális mátrixok, hogy:

Bm = I− Λm + ΛmG (3.7)

és67 ΛM = I.

Könnyen bizonyítható, hogy (3.6)⇐⇒ (3.7), amennyiben az előző értelmes, vagyis
a Bm mátrixok átlós értékei mind 1-nél kisebbek. Ajánljuk az olvasónak a könnyeb-
bik irány, vagyis az (3.7) =⇒ (3.6) állítás gyors meggondolását. A függelékben
megtalálható az állítás részletes bizonyítása.

Ha a mover-stayer modell általánosítását szeretnénk kapni a kevert Markov-modellből,
akkor feltételezhetjük, hogy az egyik csoport (legyen a kényelmes jelölés kedvéért az
első) a stayer csoport, azaz B1 = I, ami a (3.7) felírásban azt jelenti, hogy Λ1 = 0.

Megjegyezzük még azt is, hogy annak érdekében, hogy Bm sztochasztikus mátrix
legyen, ahhoz teljesülnie kell annak68, hogy:

0 ≤ λn,m ≤
1

1− gnn
∀1 ≤ n ≤ N, 1 ≤ m ≤M. (3.8)

Szemmel kell tehát majd tartani, hogy a becsült a λ paraméterek teljesítik-e a (3.8) fel-
tételt. Látni fogjuk azonban, hogy az alkalmazott becslési eljárásból ez következni fog.

Érdemes az eddig elmondottak lényegét összegeznünk, ugyanis már bemutattunk szá-
mos feltételt amelyekkel a modellt felruházva különböző kívánatos tulajdonságok ered-
ményeződnek. Innentől kezdve feltételezni fogjuk az összes korábban elmondott feltétel
teljesülését, vagyis a kevert Markov folyamat alatt a következőt fogjuk érteni:
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Definíció: Legyenek adottak az X1, ..., XM diszkrét idejű, homogén Markov-
láncok. A Z diszkrét idejű sztochasztikus folyamatot kevert Markov folyamatnak
nevezzük, ha teljesülnek az alábbiak:

1. Teljesül (3.3) (ahol sn,m-et (3.2) határozza meg), vagyis minden kimenetelre
pontosan az egyik komponens lánc generálja Z-t

2. Teljesül (3.4), tehát a komponens folyamatok viselkedése nem változik attól
függően, hogy épp melyik generálja Z-t

3. Teljesül (3.6), azaz a komponens Markov-láncok „csak a mobilitás szempont-
jából különbözőek”.

3.1.6. Előrejelzés és mobilitás kevert Markov-modellekben

Az előrejelzés itt is a szokásos menetet követi, vagyis ahhoz, hogy előrejelezzünk, is-
merni kell azt, hogy a folyamat a kezdetben milyen állapotban van, illetve ismerni kell
az adott időtávra vonatkozó átmeneti valószínűségeket. Jelen esetben ez azt jelenti,
hogy ismernünk kell a kevert folyamat átmenet-valószínűségi mátrixát. Ez utóbbit
(3.5) alapján ismerjük. Így a folyamat kezdeti értékének ismeretében tetszőleges idő-
pontra előre meg tudjuk mondani, hogy egy adott állapotban mekkora valószínűséggel
lesz.

Az is érdekes kérdés, hogy tetszőleges kezdeti eloszlás mellett létezik-e határel-
oszlása a folyamatnak. Ennek megválaszolására először azt gondoljuk meg69, hogy
amennyiben π(0) = [π1(0), π2(0), ..., πN (0)] a kezdeti eloszlás (azaz Z(0) eloszlása)
akkor π(t) = π(0)H(t). Ennek ismeretében arra vagyunk kiváncsiak, hogy létezik-e
olyan π∞ eloszlás70, hogy:

lim
t→∞

π(t) = π∞

A kérdés megválaszolásához az egyes komponens Markov-láncokhoz kell fordulnunk,
ugyanis gyakorlatilag ezeknek a hosszú távú viselkedése határozza meg azt, hogy a ke-
vert folyamat hogyan viselkedik hosszabb távon. Nevezetesen, ha az egyes komponens
Markov-láncok regulárisak, akkor ∀m-re limt→∞Btm = Bm,∞ létezik, és minden sora
megegyezik (a stacionárius eloszlás egyértelmű, sőt az is igaz, hogy tetszőleges kezdeti
eloszlás mellett a határeloszlás megegyezik a stacionárius eloszlással). Ekkor:

π∞ = lim
t→∞

π(0) ·

[
M∑
m=1

Sm · (Bm)t
]

= π(0) ·

[
M∑
m=1

Sm · lim
t→∞

(Bm)t
]

=

= π(0) ·

[
M∑
m=1

Sm ·Bm,∞

]
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Az első egyenlőség (vagyis a limesz bevitele a szumma mögé) azért teljesül, mert tud-
juk, hogy ∀m-re Bm,∞ létezik. Így láthatjuk, hogy π∞ létezik (π(0) függvényeként),
vagyis tetszőleges kezdeti eloszlás mellett létezik a kevert folyamatnak határeloszlása71.
Azonban itt már nem érvényesül az, hogy a kezdeti eloszlástól független lenne a ha-
táreloszlás (mint a komponens láncok esetében).

5. Példa:
Legyen például X1 és X2 két Markov-lánc rendre a

B1 =

 0, 1 0, 9

0, 1 0, 9

 ; B2 =

 0, 9 0, 1

0, 9 0, 1


átmenet mátrixokkal. Legyen most S1 = diag(B1) és S2 = diag(B2), ahol diag(K)

jelen esetben a K mátrixhoz egy olyan mátrixot rendel, melynek az átlós elemei
megegyeznek K-val, mindenhol másutt azonban 0 értékek szerepelnek. Ekkor:

lim
t→∞

H(t) = H(1) =

 0, 82 0, 18

0, 18 0, 82


Így például a [0, 3, 0, 7] és a [0, 5, 0, 5] kezdeti eloszlás mellett más lesz a határel-
oszlás:

[0, 3, 0, 7] ·

 0, 82 0, 18

0, 18 0, 82

 = [0, 372, 0, 628]

[0, 5, 0, 5] ·

 0, 82 0, 18

0, 18 0, 82

 = [0, 5, 0, 5]

A 1. következmény (ld. Függelék) miatt pedig tudjuk, hogy léteznek G és Λ1, illetve
Λ2 mátrixok, hogy (3.7) teljesül. Nevezetesen az alábbiak:

Λ1 =

 9 0

0 1/9

 ; Λ2 = I

Természetesen G = B2.

Érdekességképpen még azt is megjegyezzük, hogy a kevert folyamatnak akkor is lehet
határeloszlása, ha az egyes komponens Markov-láncoknak nincsen (pl. két ciklikus
Markov-lánc keverékeként is elképzelhető egy ilyen eset).

A kevert Markov-modellekbe való bevezetés befejezéséül megvizsgáljuk, hogy miként
alakul a hosszú távú mobilitás ebben a modellben. Emlékeztetünk arra, hogy a mo-
bilitás mértékét a N−trace(Q)

N−1 módon definiáltuk, s láttuk, hogy ez minden reguláris
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homogén Markov-lánc esetén pontosan egységnyi értéket vesz fel, ha Q a megfelelő
módon definiált „végtelen időtávú” átmenet mátrix. Azt is láttuk, hogy mover-stayer
modell esetén ez az érték egynél kisebb.

A kevert Markov-modelleknél a helyzet azonban az, hogy a modell flexibilitása
miatt (vagyis amiatt, hogy nagyon sokfajta viselkedést képes leírni) nem tudunk ilyen
jellegű kijelentéseket tenni. Az alább bemutatunk két példát, melyek egészen más
hosszú távú mobilitást mutatnak.

6. Példa:
Legyen X1 és X2 két reguláris Markov-lánc, továbbá legyen X1 átmenet-valószínűségi
mátrixa B1 és X2 átmenet-valószínűségi mátrixa B2.

Specifikusan legyenek: B1 =

 0, 1 0, 9

0, 1 0, 9

 és B2 =

 0, 9 0, 1

0, 9 0, 1

.
Ekkor triviálisan: limt→∞B

t
1 = B1 és limt→∞B

t
2 = B2.

Legyen:
s1,1 = 0, 9 s1,2 = 0, 1

s2,1 = 0, 2 s2,2 = 0, 8

Ekkor H∞-val jelölve limt→∞H(t)-t azt kapjuk, hogy:

H =

 0, 18 0, 82

0, 74 0, 26


Ekkor a hosszú távú mobilitás mértékére 1,56 adódik.

Ezzel szemben, ha:
s1,1 = 0, 1 s1,2 = 0, 9

s2,1 = 0, 8 s2,2 = 0, 2

Akkor H-ra azt kapjuk, hogy:

H =

 0, 82 0, 18

0, 26 0, 74


Így a hosszú távú mobilitás mértékére 0,44 adódik.

A (3.7) felírás pedig ugyanúgy teljesül, mint a 5. Példánál.

Érdemes talán e példát egy kicsit intuitív módon is elemezni. Arról van szó ugyanis,
hogy van két Markov-láncunk, s mind a kettőnek van egy „nagy valószínűségű” meg
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egy „kis valószínűségű” állapota (pl. X1-nél a második állapot a „nagy valószínűségű”).
Ekkor attól függően, hogy miként keverjük ezt a két Markov-láncot, egészen másfajta
folyamatot kapunk.

Ugyanis, ha feltesszük, hogy t = 0-ban az első állapotban voltunk, nagy a való-
színűsége, hogy az első lánc generálta a kevert folyamatot (a példa első fele), akkor
ismerve, hogy az első lánc nagy valószínűséggel a kettes állapotban lesz később, egy
olyan folyamatot kapunk, melynek nagy a mobilitása. Azonban ha az a helyzet, hogy
annak ismeretében, hogy a kevert folyamat t = 0-ban az első állapotban volt, nagy
valószínűséggel a kettes lánc generálja a kevert folyamatot (példa második fele), úgy
egy immobil folyamatot kapunk, ugyanis a kettes lánc nagy valószínűséggel hosszú
távon az egyes állapotban marad.

Láthattuk tehát, hogy nagymértékben függ a kevert folyamat hosszú távú mobili-
tása attól, hogy miként specifikáljuk a keverési valószínűségeket (sn,m). Felmerülhet
bennünk a kérdés, hogy igaz-e, hogy ezeket a valószínűségeket változtatva (rögzített
komponensek mellett) a kevert folyamat hosszú távú mobilitása az elméleti értékek
(vagyis 0 és N

N−1 ) között tetszőleges módon változhat. A válasz nemleges, vagyis a
komponensek ismeretében meg tudjuk mondani, hogy mi az a minimális és maximális
mobilitás (ami általában nem egyezik meg az elméleti határokkal), amit a folyamat
megfelelő keverés mellett felvehet. Az állítás pontos kimondása és bizonyítása megta-
lálható a függelékben (3. állítás).

3.2. A modell becslése

A modell becslési eljárása ugyanúgy az MLE elvén nyugszik, mint a speciálisabb
Markov-lánc vagy mover-stayer modelleké. Az általánosabb modell becslési feladata
azonban mindig összetettebb, itt már nem is tudnánk a likelihood függvény derivá-
lásával és az elsőrendű feltételek megoldásával közvetlen úton könnyen megoldható
általános becslőformulához jutni. Ugyanakkor a mover-stayer modellnél tárgyalt EM
algoritmus adaptálható erre az esetre. A jelen fejezetben ezért a modell likelihood
függvényének és az adatszerkezetnek az ismertetését követően az EM algoritmusra
épülő becslési eljárást mutatjuk be. A tárgyalás Frydman (2005) tanulmányára épül.

3.2.1. A jelölések

A követhető tárgyalás érdekében az alábbiakban először valamelyest konzisztens jelö-
lésrendszert fogunk bevezetni. A megfigyelt adatokról feltesszük, hogy feltevés szerint
K független realizációból származnak,

{
Zk, 1 ≤ k ≤ K

}
, ahol az egyes realizációk

akár különböző hosszúságú megfigyelések is lehetnek.72 Ismerjük az egyes realizációk
pályáját, nem tudjuk azonban róluk, hogy melyik Xm folyamat generálta őket. Ha
ismernénk ezt az információt, egyszerű lenne a becslés: a megfigyeléseket m szerint

133



3. KEVERT MARKOV-MODELLEK

külön csoportokra bontva, minden csoportra külön lehetne becsülni átmenet mátrixot
(mindössze a relatív gyakoriság számítása révén!). Az egyes csoportok aránya a kü-
lönböző állapotokban adnák meg az sn,m valószínűségeket. A becslés nehézségét az
adja, hogy nem ismert az egyes megfigyelésekről, hogy mely folyamat generálta.

A modell becsléséhez annyira fontos relatív gyakoriságokat tehát nem tudjuk az
egyes csoportok szintjén közvetlenül számítani, csak a teljes megfigyelési sokaság (azaz
az összes realizáció) szintjén. Ezért vezessük be a hiányzó információ jelölésére az Y km
„indikátorváltozót”, ahol Y km = 1 ha a Zk realizációt az Xm folyamat generálta és
Y km = 0 egyébként. Tudjuk továbbá, hogy mely realizáció melyik kezdeti állapotból
indult, azaz ismert az Zk (0) = hk kezdeti állapot (ahol nyilván hk ∈ [1, ..., N ]).

Kezdeti állapot Jelölje an a kezdeti állapot eloszlását73, n = 1, ..., N , az összes
realizáción; és jelölje an,m azon az n-ik állapotból induló realizációk gyakoriságát,
amelyeket a Xm folyamat generált. Ekkor egyfelől nyilván an =

∑M
m=1 an,m,

másfelől

an,m =
K∑
k=1

I
(
Zk(0) = n

)
· Y km (3.9)

ahol I(.) az indikátorfüggvényt jelöli.

átmenet-valószínűségi mátrix Jelölje fknh, n, h = 1, ..., N, k = 1, ...,K a k-ik rea-
lizációban megfigyelt n → h átmenetek gyakoriságát. Az összes megfigyelésből
így az fnh =

∑K
k=1 f

k
nh átmenet-valószínűségi mátrixot kapjuk.

Állapot elhagyása A k-ik realizációban az n-ik állapot elhagyásának gyakoriságát
jelöljük fkn -val, és az előzőek alapján nyilván fkn =

∑
h6=n f

k
nh. Az összes realizáci-

óban ez együttesen fn =
∑K
k=1 f

k
n állapot elhagyást jelent, amely fn =

∑
h6=n fnh

módon is előáll.

A kezdeti állapotról elmondottak itt is érvényesek: az állapotot elhagyás gyako-
riságát nem tudjuk az egyes folyamatok szintjén szétválasztani, azaz az fn,m-el
jelölt, az Xm folyamat által generált realizációkban történt állapot-elhagyások
gyakoriságát nem tudjuk közvetlenül megfigyelni. A korábban bevezetett indi-
kátorváltozó segítségével azonban felírhatjuk a következő módon:

fn,m =
K∑
k=1

fkn · Y km (3.10)

Állapotban maradás Az előző pont szimmetrikus párja az adott állapotban ma-
radás gyakorisága, amely egy k realizáció esetében fknn-val jelölünk, az összes
realizációban együttesen ez fnn =

∑K
k=1 f

k
nn.
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Hasonlóan az állapotelhagyáshoz, az állapotban maradás gyakorisága az egyes
folyamatok által generált realizációkon belül (melyet fnn,m-el jelölünk):

fnn,m =
K∑
k=1

fknn · Y km (3.11)

3.2.2. A likelihood függvény

Jelölje Lkm annak a valószínűségét, hogy a k-ik realizáció, Zk, az m-ik (rész)folyamat,
Xm, hatására következett be, feltéve, hogy a kezdeti állapot ismert: Zk (0) = hk.

Ekkor

Lkm = shk,m
∏
n

(bnn,m)f
k
nn

∏
n6=h

(bnh,m)f
k
nh

= shk,m
∏
n

(bnn,m)f
k
nn

∏
n6=h

(λn,mgnh)f
k
nh , m = 1, 2, ...,M

ahol minden bnh,m az (n, h) eleme a Bm mátrixnak.
A korábban bevezetett Y km indikátorváltozó segítségével a k-ik realizáció loglikeli-

hood értéke tehát:

logLk =
M∑
m=1

Y km logLkm =

=
M∑
m=1

Y km

{
log shk,m +

∑
n 6=h

fknh log (λn,m) +
∑
n 6=h

fknh log (gnh) +

+
∑
n

fknn log (bnn,m)

}

és az összes realizáció log-likelihood értéke

logL =
K∑
k=1

logLk =
K∑
k=1

M∑
m=1

Y km logLkm =
K∑
k=1

M∑
m=1

Y km

{
log shk,m+

+
∑
n 6=h

fknh log (λn,m) +
∑
n 6=h

fknh log (gnh) +
∑
n

fknn log (bnn,m)

}

=
M∑
m=1

N∑
n=1

an,m log sn,m +
M−1∑
m=1

N∑
n=1

fn,m log (λn,m) +
∑
n 6=h

fnh log (gnh)

+
M−1∑
m=1

N∑
n=1

fnn,m log (1− λn,m + λn,mgnn) +
N∑
n=1

fnn,M log (gnn)

A modell paramétereinek EM becslése MLE elvén alapszik, azaz a likelihood függ-
vény parciális deriváltjainak numerikus úton történő meghatározásával. A továbbiak-
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ban a részletes megoldástól eltekintünk, csak közöljük a likelihood függvény maxima-
lizálásával kapott becslési függvényeket Frydman (2005) alapján.

Megoldva ∂ logL/∂sn,m = 0 egyenletet kapjuk, hogy

s̃n,m =
an,m

an
, n = 1, 2, ..., N (3.12)

Továbbá megoldva az ∂ logL/∂λn,m = 0 egyenletet λn,m, 1 ≤ m ≤M−1, változókra
kapjuk, hogy

λn,m =
fn,m

(fnn,m + fn,m) (1− gnn)
. (3.13)

A fenti eredményeket visszahelyettesítve a likelihood függvénybe azok a továbbiak-
ban nem függnek ezen változóktól. Az így kapott likelihood függvényből kapjuk az
∂ logL/∂gnh = 0 egyenletet, amelyet megoldva gnh-re kapjuk az

gnh =
fnh (1− gnn) gnn

(fn − fn,M ) gnn + fnn,M (1− gnn)
, n 6= h (3.14)

kifejezést. Következő lépésben megoldjuk a

∑
n 6=h

gnh =
∑
n 6=h

fnh (1− gnn) gnn

(fn − fn,M ) gnn + fnn,M (1− gnn)
= 1− gnn (3.15)

egyenletet, amiből megkapjuk gnn MLE becslőfüggvényét, nevezetesen:

g̃nn =
fnn,M

fnn,M + fn,M
(3.16)

Visszahelyettesítve (3.16) egyenletet (3.13) egyenletbe kapjuk λn,m MLE becslő-
függvényét, amely

λ̃n,m =
fn,m

(fnn,m + fn,m) (1− g̃nn)
, 1 ≤ m ≤M − 1. (3.17)

A (3.17) kifejezésből láthatjuk, hogy mindenképpen teljesül (3.8) kifejezés, így a
becslés eredményeként előálló Bm mátrixok valóban sztochasztikus mátrixok lesz-
nek. Végül hasonlóképpen eljárva, (3.16) egyenletet behelyettesítve (3.14)-ba kap-
juk, hogy gnh MLE becslőfüggvénye

g̃nh =
fnh

fn
(1− g̃nn) , n 6= h. (3.18)

3.2.3. Az EM algoritmus

A 2.2.2. fejezetben láttuk, hogy az EM algoritmus alapgondolata arra épül, hogy
fogjuk fel a problémát úgy, mintha fontos információk hiányoznának. Nevezetesen
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nem lehet tudni, hogy az egyes realizációkat mely folyamatok generálták, azaz nem
ismertek az Y km értékek. A becslés ezért két lépcsős lesz, egyik lépésében megbe-
csüljük a hiányzó adatok (várható) értékét, majd ezek ismeretében a fent levezetett
becslőfüggvények segítségével kiszámítjuk a modell paramétereinek értékét. Az így
kapott új paraméterekkel azonban újrabecsülhetőek a hiányzó adatok, és az így előálló
algoritmust addig folytatjuk, amíg a konvergencia teljesül. Az algoritmus konver-
genciájára vonatkozó összefüggéseket itt nem tárgyaljuk, erre vonatkozó támpontokat
Fuchs–Greenhouse (1988) és Frydman (2005) tartalmaz.

A hiányzó adat, az Y km indikátorváltozó értékének becsléséhez vegyük észre az aláb-
biakat. Adott k-ra az (Y k1 , Y

k
2 , ..., Y

k
M ) vektor igen speciális eloszlásvektort ad meg:

egyetlen értéke 1, a többi zérus. Ennek konkrét értékét nem tudjuk, de helyettesít-
hető egy valószínűségeloszlással, amely megmondja, hogy az adott realizáció milyen
valószínűséggel lehet az Xm folyamat által generált. Ezen eloszlásvektor ismereté-
ben a becsléshez szükséges an,m, fn,m, fnn,m változókat várható értékükkel tudjuk
helyettesíteni. Formálisan az algoritmus a következők szerint írható fel:

1. Válasszunk kezdeti értékeket az
(
s0
n,m, g

0
nn, λ

0
n,m

)
paramétereknek, ahol n =

1, ..., N és m = 1, ...,M − 1.

2. E-lépés: A paraméterek ismeretében számítsuk ki az egyes realizációk bekövet-
kezési valószínűségeit, azaz Lkm értékeket minden k és m értékére. Az indikátor-
változó várható értéke ekkor:

E0(Y km) = E(Y km|Zk) =
Lkm∑M
p=1 L

k
p

(3.19)

Ezt felhasználva a kezdeti állapot folyamatonkénti eloszlásának várható értéke
(ld. (3.9)):

E0(an,m) =
K∑
k=1

I
(
Zk(0) = n

)
· E0(Y km) (3.20)

Hasonlóképpen az állapotelhagyás és állapotban maradás gyakoriságának vár-
ható értéke (ld. (3.10) és (3.11)):

E0(fn,m) =
K∑
k=1

fknE
0(Y km) E0(fnn,m) =

K∑
k=1

fknnE
0(Y km) (3.21)

3. M-lépés: Felhasználva az előző pontban kapott becsléseket a „hiányzó adatokra”
számítsuk ki a paraméterek új értékeit:

(
s1
n,m, g

1
nn, λ

1
n,m

)
paramétereknek, ahol

n = 1, ..., N és m = 1, ...,M − 1, (3.12), (3.16) és (3.17) alapján.
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4. Ismételjük mindaddig 2. és 3. lépéseket, amíg az algoritmus konvergál, azaz
az egyes lépések során a becsült paraméterek értékeiben bekövetkező változás
kisebb, mint egy előre meghatározott küszöbérték.

3.3. Példa a modell alkalmazására

A jelen fejezetben a korábbi példánkat visszük tovább. A 2.3. fejezetben láttuk, hogy
a mover-stayer modell jobban illeszkedett a magyarországi kistérségek egy főre jutó jö-
vedelmi adataira, mint az egyszerű Markov-lánc modell. Azt is megmutattuk, hogy ez
a szignifikáns különbség elsősorban a modell hosszú távú előrejelző képességét javítja
meg. Mindehhez azonban meglehetősen szélsőséges modellstruktúrára volt szükség,
hiszen a mover-stayer modell feltevése szerint a populáció egyik csoportja egyálta-
lán nem mobil, azaz egyáltalán nem változtatja meg állapotát. Amennyiben élünk a
heterogén populáció feltevésével, akkor óhatatlanul felmerül az egyes csoportok mobi-
litásának közelebbi vizsgálata, és ami ehhez feltétlenül szükséges, az egyes csoportok
elkülönítése. A mover-stayer model ezek egyikére sem alkalmas. Még ha el is tekintünk
ezen kérdésektől, a kutatóban akkor is felmerülhet az a kérdés: mennyiben kapnánk
szofisztikáltabb eredményeket, ha nem ennyire szélsőséges feltevéseket tennénk két a
csoportra?

A kevert Markov-modellek illesztésével ezen kérdésekre megpróbálhatunk választ
adni. Első lépésként, folytatva a 2.3. fejezetben elkezdett példát, továbbra is N = 5
elemű állapottér és M = 2 csoport feltevése mellett vizsgáljuk meg milyen jövedelem-
dinamikát tár fel a kevert Markov-modell.

A kevert Markov-modell becslési eredményei

A jelen fejezetben közölt becslési eredmények az 1.3. és a 2.3. fejezetekben bemutatott
adatokon végzett számítások eredményei. Azaz a magyarországi kistérségek 1990-2006
közötti, egy főre jutó, relatív jövedelmeiből képeztünk jövedelmi kategóriákat, N = 5
részre osztva a relatív jövedelmi adatokat tartalmazó intervallumot. Az ily módon
létrejött 5 állapotterű folyamat vizsgálata során feltételeztük, hogy az egységek cso-
portjai mobilitási jellemzőikben különböznek. Tegyük fel első lépésben, hogy az ilyen
csoportok száma 2. Ekkor a korábban bemutatott kevert Markov-modell illesztéséhez
meg kell becsülnünk az 1-es csoport S1 „keverési arányait”, hiszen az S2 = 1−S1 feltétel
miatt a 2-es csoportét ebből számíthatjuk. Hasonlóképpen az 1-es csoport Λ1 diago-
nális együtthatómátrixát, hiszen feltevés szerint Λ2 = I, azaz az egységmátrix. Végül
a 2-es csoport átmenet-valószínűségi mátrixát, G-t. A becslési eredményeket tartal-
mazza a 3.1. táblázat. A táblázat második oszlopában a kezdeti állapot „eloszlását”
találjuk, azaz az egyes gyakorisági értékeket.
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3.1. táblázat. A kevert Markov-modell becsült paraméterei, N =
5, M = 2.

a S1 Λ1 G

1 18 1,00 0,03 0,31 0,69
2 29 0,54 2,59 0,06 0,88 0,06
3 52 0,49 0,60 0,14 0,76 0,10
4 42 0,32 0,15 0,13 0,73 0,14
5 27 0,75 0,06 0,16 0,84

3.2. táblázat. A két csoport egyedi átmenet-valószínűségi mát-
rixa.

B1 B2

1 0,98 0,02 0,31 0,69
2 0,16 0,69 0,15 0,06 0,88 0,06
3 0,08 0,86 0,06 0,14 0,76 0,10
4 0,02 0,96 0,02 0,13 0,73 0,14
5 0,01 0,99 0,16 0,84

A paraméterekből kiszámíthatjuk a két csoportra jellemző átmenet-valószínűségi
mátrixokat, ezt láthatjuk a 3.2. táblázatban. A B1 mátrix mobilitási együtthatója
13,2%, a B2 mátrixé pedig 37,2%. E két mutatóban meglévő különbség egyben jól
meg is ragadja a két csoport közötti különbséget: ahogyan a 3.1. fejezetben bemutat-
tuk, az egyes csoportok átmenet-valószínűségi mátrixa elsősorban a főátló elemeiben
különbözik. Azaz az 1-es csoport átmenet-valószínűségi mátrixáinak főátlójában sze-
replő elemek lényegesen magasabbak, mint a 2-es csoporté (ez alól egyetlen kivétel
van, a 2-es állapot becsült paramétere, erre hamarosan visszatérünk). Ez azt jelenti,
hogy az 1-es csoport egyedei esetében sokkal nagyobb az adott csoportban maradás
valószínűsége és így kisebb a mobilitás, mint a 2-es csoport esetében. Ugyanakkor
az egyes állapotok közötti átmenetek valószínűségei, feltéve, hogy az induló állapotból
kimozdul egy egyed, azonos. Például annak a valószínűsége, hogy az 1-es csoport egyik
egyede az 1-es állapotból a 2-es állapotba jut, feltéve, hogy biztosan elhagyja az 1-es
állapotot: 0,02

1−0,98 = 1, míg ugyanez az érték a 2-es csoport esetében: 0,69
1−0,31 = 1. Mind

a két mátrix tehát ugyanazt mondja: ha biztosan kimozdul az 1-es állapotból egy
egyed, az 1 valószínűséggel a 2-es állapotba megy. Ennek az eredménynek egyébként
nyilván az áll a hátterében, hogy a mintában nem volt egyetlen olyan megfigyelés sem,
amelyben az 1-es állapotból történő elmozdulás esetén egy egyed bárhova máshova,
mint a 2-esbe jutott volna.
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A 3.1. táblázat adatait vizsgálva láthatjuk, hogy az 1-es, azaz alacsonyabb mobili-
tású csoportba az alacsony és magas jövedelmi kategóriájú állapotból induló egyedek
lényegesen nagyobb hányada tartozik, mint a közepes jövedelmi kategóriák esetében.
Konkrétan az 1-es állapot esetében az összes innen induló egyed az 1-es csoportba
került, azaz minden olyan kistérség, amelyik az 1-es állapotból indult a becslési el-
járás szerint alacsony mobilitásúnak tekinthető. Ez nem jelenti azt, hogy a minta
teljes hosszában egyetlen mobilabb, azaz 2-es csoportbeli kistérség se lehetne az 1-es
állapotban. Ez úgy fordulhat elő, ha a valamely másik állapotból a kezdeti időszakot
követően jut el oda. A B2 mátrixból láthatjuk, hogy ennek (1, 1) eleme igen ala-
csony értéket vesz fel: összesen 31% a valószínűsége annak, hogy egy 2-es csoportbeli
kistérség, ha egyszer az 1-es állapotba kerül, akkor ott is marad még egy további peri-
ódusig. Ezzel szemben ugyanez az érték az 1-es csoport esetében 98%. Ez a különbség
a legszembeötlőbb a két csoport között.

Más szavakkal, a kevésbé mobil csoporttól várjuk azt, hogy ide tartoznak majd
azok az egyedek, amelyek „beragadnak” a saját, kezdeti állapotukba és nem, vagy csak
ritkán mozdulnak ki innen – többnyire akkor is a valamelyik szomszédos állapotba.
Ezzel szemben a 2-es csoport, azaz a nagyobb mobilitású csoporttól várjuk azt, hogy
ide tartoznak majd azok az egyedek, amelyek többször váltanak állapotot, mint má-
sok, (mint egyfajta „átlagos” viselkedés). Ennek nagyjából meg is felelnek a B1 és B2

mátrixok. Azonban valami újat is megtanulhatunk belőlük. Eddig, a Markov-lánc és
a mover-stayer modell becslésénél mindig csak azt láttuk, hogy a két szélsőséges jöve-
delmi kategóriákban (az 1-ben és az 5-ben) igen magas a benn maradás valószínűsége.
A jelen bontás azonban ebbe a szimmetriába némi asszimetriát hoz be: miközben az
5-ös állapotban történő helybenmaradás valószínűsége igen magas mind a két alcso-
portban, addig az 1-es állapot esetében különböző. Az alacsony mobilitású csoportban
találjuk az ide „beragadt” kistérségeket, míg a 2-es csoportban olyan kistérségeket ta-
lálunk, amelyek ha 1-1 évben vissza is estek az 1-es állapotba, ez általában nem tartott
hosszabb ideig vagy viszonylag gyakori állapotváltások követték.

Mi lehet tehát akkor a két csoport elhatárolásának az alapja? A kevert Markov-
modellekről szóló bemutató fejezetnél láttuk, hogy az a speciális struktúra, amelyet
ez a modellcsalád jelent, elsősorban a különböző mobilitású csoportok elkülönítésére
törekszik. Nem szükségszerű, hogy az egyes csoportok mobilitása „egyre növekedjék”,
azaz nem szükségszerűen lesz az M -ik csoport mobilitása a legnagyobb (amelynek
átmenet-valószínűségi mátrixa a BM = G mátrix). A jelen alkalmazásban az 1-es
csoport mobilitása bizonyult alacsonyabbnak, ezért is hívtuk eddig alacsonyabb mobi-
litású csoportnak. Vegyük észre azonban azt, hogy az alacsonyabb mobilitás, mint cso-
portra jellemző sajátosság (továbbiakban: globális mobilitás) nem feltétlen esik egybe
az egyes állapotok esetében megfigyelhető állapot-elhagyási valószínűség (1−bii) magas
vagy alacsony voltával. Más szavakkal, az alacsony mobilitás az 1-es csoport esetében
abból fakad, hogy átlagban magasabb értékek találhatóak a mátrix főátlójában, mint
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a 2-es csoportban. Nem lesz ez szükségszerűen igaz az egyes állapotokra jellemző dia-
gonális értékekre. A jelen alkalmazásban a kettes állapotra jellemző helyben maradási
valószínűség lényegesen alacsonyabb, az 1-es csoportban, mint a 2-esben.74

Ezért a globális mobilitás összehasonlítását követően térjünk át a lokális mobili-
tás vizsgálatára, azaz a mobilitást állapotonként vizsgáljuk. Ekkor a becslési ered-
mények vizsgálatából kiderül, hogy az első csoport egyedei azok, amelyeket hosszú
állapot-váltás mentes periódus-láncok jellemeznek, különösen, ha ez az 1-es vagy 5-ös
jövedelmi állapotban történik. Bár minden egyes állapotban magas a helybenmaradás
valószínűsége, a középső állapotokban ez nem annyira markáns, habár a 96% és 86%
nem jelentenek lényegi különbséget. Az egyetlen igazi kakukktojás a 2-es állapot, itt
alacsonyabb a helybenmaradás valószínűsége. Összefoglalva: az egyes csoportban főleg
olyan egyedek vannak, amelyeknek viszonylag hosszabb ideig tartózkodtak az 1,3,4,5
állapotok valamelyikében, de nem a 2-es állapotban, ahol csak többnyire „utazásköz-
beni átmenetek” figyelhetőek meg. Talán a magyarázat kulcsát akkor leljük meg, ha
összevetjük becslési eredményeinket a 2.3. fejezetben bemutatott becslési eredmények-
kel: a kettes állapot egyedül az, ahol nincsenek stayerek!

Ez a „tény” azonban mesterséges és a diszkretizálás miatt alakulhatott ki. Ne feled-
jük, hogy az egész vizsgálódást azzal kezdtük, hogy az egyébként folytonos jövedelmi
adatokat belekényszerítettük 5 kategóriába. A kategória-határok kialakítása minden-
képpen valamennyire önkényes, még akkor is, ha vannak a kutatásokban gyakrabban
alkalmazott eljárások (mi ezt az utat követtük). Ennek az elemzésnek a folytatásaként
célszerű lenne növelni az állapotok számát azért, hogy finomabb felosztást kapjunk, és
az eredmények kevésbé függjenek a diszrektizálás eljárásától.

Visszatérve a példa elemzésére a 2-es csoportban vannak azok az egyedek, amelyek
pályája több állapotváltást tartalmaz (átlagosan 3,4 szemben az 1-es csoportbeli 1,1
értékkel) és relatíve rövidebb ideig vannak az egyes állapotokban; ezenkívül itt vannak
azok az egyedek is, akik a minta nagy részét a 2-es állapotban töltötték. Végezetül
az 1-es csoportban összesen 2, míg a 2-es csoportban összesen 5 olyan egyed van,
amelyek a megfigyelési időszak során az eloszlás alsó részén (1-3) és felső részén (3-5)
is tartózkodtak néhány periódus erejéig. Ezek azonban túlságosan alacsony értékek
ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le belőlük.

A modell illeszkedésének jósága

Jobban illeszkedik-e az adatokra a kevert Markov-modell, mint a mover-stayer mo-
dell? A most bemutatott becslési eredmények szignifikanciáját vessük össze a 2.3.
fejezetben látottakkal. Ehhez vegyük észre, hogy a Λ1 = 0 választással a kevert
Markov-modellünkből mover-stayer modellt kapunk. Így az itt bemutatott eredmény
a korábbi általánosításának tekinthető, ezért az illeszkedést likelihood arány teszttel
mérhetjük.
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A fent bemutatott modell loglikelihood függvényének értéke: logLMX = −1142, 2.
A mover-stayer modell loglikelihood értékét már láttuk a 2.3. fejezetben: logLMS =
−1173, 5. A tesztstatisztika értéke így LR = 62, 54. A többlet paraméterek száma 5,
hiszen Λ1 vektor 5 elemű. A tesztstatisztika értéke így magasan szignifikáns, mert a
küszöbérték χ2

0,999(5) = 20, 5. A teszt alapján elmondhatjuk, hogy a kevert Markov-
modell jobban illeszkedik az adatokra, mint a mover-stayer modell.

Az egyes kistérségek típusai

Mi lehet az a többlet tudás, amire a kevert modellekből szert tehetünk, szemben a
korábbi, szélsőséges viselkedési feltevésekre építő mover-stayer modellel? Most már
nem kötöttük ki előre a mobilitás konkrét értékét, ezt az egyes csoportokra magá-
ból a modellből számítjuk ki. A becslési eljárás során szükség van az egyes egyedek
szintjén kiszámítani a likelihood függvény értékét, amelyhez ismerni kell az egyed cso-
portbeli hovatartozását. Ezt fejezi az Y km változó, ezt azonban nem ismerjük. Ez
az indikátorváltozó adott k-ra felfogható egy (Y k0 , Y

k
1 , ..., Y

k
M ) M elemű vektornak,

amelynek pontosan 1 elemének lesz értéke 1, a többi pedig nulla, így felfoghatjuk el-
oszlásvektorként. Ezt az elméleti értéket az EM algoritmus során egy másik, de szintén
eloszlásvektorral helyettesítjük, ld. (3.19) egyenlet. Ez az eloszlásvektor megadja az
egyes egyedek adott csoportba tartozásának valószínűségét. Ezen valószínűség alapján
megpróbálhatjuk klasszifikálni az egyedeket.

A most tárgyalt gyakorlati problémánk, azaz a magyarországi kistérségek esetében
a klasszifikáció eredményét láthatjuk a 3.2. sz. térképen a 150. oldalon. Összehasonlí-
tásképpen elkészítettük ugyanezt a mover-stayer modell alapján, ez a 3.1. sz. térképen
a 149. oldalon található. Az első kérdés, amely azonnal felmerülhet a sztochasztiká-
ban járatosabb olvasó fejében, hogy mennyire lehet értelmes egy ilyen besorolás? Az
egyes egyedekhez rendelt valószínűségek azt tükrözik vissza, hogy a mintában szereplő
jövedelmi pályájuk a paraméterek adott értékei mellett milyen valószínűséggel szár-
mazhatnak az egyik vagy másik csoportot generáló folyamatból. Akármekkora is az
adott valószínűség, a kapott válasz nem nem jelenti azt, hogy az adott egyed biztosan
a kérdéses csoporthoz tartozik. De a valószínűség nagyságrendje eligazíthat bennünket
abban, hogy mennyire biztos a klasszifikáció.

A jelen alkalmazásban a 3.2. térképen látható beosztás esetében a 168 kistér-
ség közül 101 olyan volt, amelynek besorolásának figyelembe vett valószínűség értéke
meghaladta a 95%-ot. Vagyis a becslési eljárás legalább 95% valószínűséget tulajdo-
nított annak, hogy az adott egyed az egyik csoportba tartozik (mindkét csoportban
vannak ilyen egyedek). De vannak olyan kistérségek is, amelyek besorolása meglehe-
tősen bizonytalan: ilyen például, ha a becslési eljárás 51, illetve 49%-ot tulajdonít
az egyes csoportokba tartozáshoz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy teljes mértékben
bizonytalan, bármelyik csoporthoz tartozhat. A jelen alkalmazásban viszonylag ke-
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vés ilyen nagyon bizonytalan besorolású kistérséget találtunk, bár kétségkívül minden
azon múlik, hogy hol húzzuk meg a besorolás határát. Ha pl. azt mondjuk, hogy akkor
tekintjük bizonytalannak egy kistérség besorolását, ha az adott csoporthoz tartozásá-
nak valószínűsége még a 2/3-ot sem éri el, azaz 50 és 66,6% közé esik, akkor a jelen
esetben a 168 kistérségből 18 besorolása fog teljes egészében ad hoc jellegűnek tűnni.
Talán ez az arány még nem túl magas ahhoz, hogy a függelékben szereplő térképet
teljes mértékben haszontalannak tekinthessük.

A besoroláshoz végül a Frydman–Schuermann (2008) tanulmányban alkalmazott
ún. cut-off eljárást alkalmaztuk (részletesen ld. a 3.4.1. fejezetben). Ennek során
felhasználtuk, hogy a modell paramétereinek becslését követően rendelkezésünkre áll
az egyes csoportokhoz tartozó egyedek számának várható értéke, nevezetesen a 3.1.
táblázatból tudjuk, hogy az 1-es csoportba összesen 93 (az a ·S1 skalárszorzat eredmé-
nyeként), míg a 2-es csoportban így 75 kistérség esik. Ezért nagyság szerint csökkenő
sorrendbe rendeztük a kistérségeket az 1-es csoportba tartozásuk valószínűsége szerint
és az első 93 kistérséget soroltuk az 1-es csoportba. A határt így a modell becsült
paraméterei alapján húztuk meg, jelen esetben 52% lett.

A térkép vizsgálata során az első, ami feltűnik a két csoport meglehetősen kiegyenlí-
tett elemszáma. Ez akkor igazán szembeötlő, ha a mover-stayer modell alapján készült
3.1. térképpel hasonlítjuk össze. A kevert Markov-modell alapján készült becslés 95
kistérséget sorol az alacsony mobilitású kistérségek közé és 73-at a magasabb mobili-
tású csoportba. Ezzel szemben a mover-stayer modellben a 42 látszólagos stayerből
várhatóan 38 valóban az, így ők alkotják az egyik csoportot és a fennmaradó 130 kis-
térség a másikat. Ez a számottevő különbség véleményünk szerint abból fakad, hogy
a mover-stayer modellben feltevés szerint létező stayer csoport által leírt dinamika,
és a kevert Markov-modellben megbecsült, alacsonyabb mobilitású csoport jövedelmi
dinamikája (ld. B1 mátrix a 3.2. táblázatban) sokkal kevésbé tér el egymástól, mint
ezek a mozgó csoport, illetve a gyorsabb mobilitású csoport dinamikájától. Másként
fogalmazva a lényeges különbség nem abban van, hogy az alacsony mobilitású csoport
mozog-e egyáltalán (azaz stayer-e vagy sem), hanem az alacsony és gyors mobilitású
csoportok mobilitási sebességében. Ezt tükrözi az is, hogy a kevert Markov-modell
illeszkedése szignifikánsan jobb lett. Az eredmény alátámasztotta kiinduló hipotézi-
sünket, miszerint a megfigyelt jövedelmi dinamika nem homogén csoport egyedeinek
megfigyeléséből állt össze. Mire jó akkor ezek után a mover-stayer modell? Csak egy
közbülső állomás lenne? Álláspontunk szerint nem...

Előrejelzés és mobilitás hosszú távon

Igen drasztikus az eltérés a mover-stayer és a kevert Markov-modellek között azonban,
ha hosszabb távú előrejelző képességüket, illetve a mobilitásra vonatkozó prognózisu-
kat vetjük össze. A mover-stayer modell sokkal alacsonyabb mobilitást vetít előre, mint
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3.3. táblázat. A kevert Markov-modell alapján készített mintán
belüli előrejelzés és a határeloszlás

Év 1990 2006 2006 határeloszlás
tény becslés tény becslés

1 10,7 19,9 18,5 16,9
2 17,3 21,3 19,6 23,5
3 31,0 16,1 19,6 12,7
4 25,0 20,7 22,6 17,3
5 16,1 21,9 19,6 29,6

a kevert Markov-modell (legalábbis azM = 2 esetben ez intuitíve is látható). Egyrészt
az MS modell stayer csoportjának mobilitása zérus, az ennek megfelelő alacsony mo-
bilitású csoport mindenképpen pozitív mobilitást mutat fel, a mintában ennek értéke
13,2%. Ami az igazán érdekes, az a másik csoport mobilitása. Elvileg ez ellensúlyoz-
hatná a mobilitásra gyakorolt hatást. Mégsem fogja, hiszen az általánosítás irányából
fakadóan az alacsonyabb mobilitású egyedek kerülnek ki ebből a csoportból, amikor
áttérünk a kevert Markov-modellekre, és az így fennmaradó – igaz, homogénebb – cso-
port mobilitási együtthatója magasabb lesz, mint az MS modell mozgó csoportjáé. A
jelen alkalmazásban ez utóbbi 20%, míg az MX modell nagyobb mobilitású csoportjá-
nak mobilitási együtthatója 37,2%. A szétválasztás „ügyessége” folytán az MX modell
még rövid távon (azaz 1 periódus alatt) is más mobilitást fog mutatni, mint az MS
modell, méghozzá nagyobbat. A jelen alkalmazásban ez 17,1% szemben az MS modell
14,8%-val (emlékeztetőül: az 1.3. fejezetben láttuk, hogy a megfigyelt érték 16,3%.)

Az MX modell jobb illeszkedése hosszabb távon gyakorlatilag teljesen eltűnik, ha
a mobilitás előrejelzéséről van szó. Habár a 3.1. fejezetben megmutattuk, hogy a
hosszú távú mobilitás értékére nem lehet általánosságban semmit mondani, a jelen
alkalmazásban abból, hogy a rövid távú relatíve magas érték volt (nagyobb, mint az
MS modellé) kapjuk, hogy hosszabb távon is magasabb érték várható. Méghozzá az
MX modell szerint 16 éves horizonton 63,6% lenne a mobilitás, szemben az MS modell
által prognosztizált 59,4%-al és a megfigyelt 44,8%-al; a határeloszlás eléréséig pedig
95,8%, szemben az MS modell esetében számított 67,6%-al. Ezekből a számokból ki-
tűnik: habár az MX modell illeszkedése jobb és olyan kérdések megválaszolására is
alkalmas, amelyet az MS modell nem tud megválaszolni (klasszifikáció, csoportszintű
mobilitásvizsgálat), a teljes populáció szintjén és hosszabb távon nem biztosan ad rea-
lisztikusabb előrejelzést. Végezetül illusztráció kedvéért közöljük az MX modell alap-
ján várható határeloszlást és 2006-ik évi eloszlást, amely mintán belüli visszabecslés
lévén, összevethető az adatokkal.
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3.4. Társadalomtudományi alkalmazások

A jelen fejezetben bemutatott kevert Markov-modellek publikált társadalomtudomá-
nyi alkalmazásainak listája igen rövid. Egyetlen tanulmányból áll, amelyet a becslési
eljárás publikálója, Halina Frydman jelentett meg 2008-ban és egy, az eddig is tár-
gyalt hitelkockázat témakörében végzett empirikus vizsgálat eredményeit tartalmazza.
A viszonylag rövid lista hátterében véleményünk szerint egyrészt a becslési eljárás
meglehetősen friss kidolgozása húzódik meg, ám nem ez lehet az egyedüli ok. A ke-
vert Markov-modellek általunk definiált típusa egy speciális keverési eljárás, de nem az
egyetlen lehetséges. Fontos szem előtt tartani, hogy egyrészt más, az általunk tárgyalt-
tól eltérő modelleket is hívhatnak kevert Markov-modelleknek helyesen, amennyiben
a keverés az itt bemutatott-tól eltérően van létrehozva. Másrészt ez a fajta keve-
rés – ahogy korábban is hangsúlyoztuk – a különböző mobilitási sebességű csoportok
elkülönítését célozza meg, vagyis egy egészen speciális struktúrát takar. Így bizo-
nyos értelemben kevésbé általános, mint az egyszerű ML modell, ezáltal a potenciális
alkalmazások köre is szűkebb. Mindazonáltal bízunk benne, hogy a jelen kötet is hoz-
zájárulhat valamennyire az érintett modellel kapcsolatos tanulmányok sokasodásához.

3.4.1. Pénzügyi alkalmazások

Vállalati kötvény minősítések alakulása

A hitelkockázatokkal kapcsolatban láttunk már alkalmazásokat mind a Markov-láncok,
mind pedig a mover-stayer modell esetében. Most szintén hitelügyletekkel kapcsolat-
ban mutatunk be egy modellt Frydman-Schuermann (2008) alapján, amely a kevert
Markov-modellek alkalmazását illusztrálja.75

Jelen példában vállalati kötvények minősítésének alakulása kerül vizsgálatra. A
kötvény minősítésének (mely egy minősítő cég által egy adott kockázati kategóriába
való besorolást jelent) alakulásának vizsgálata igen fontos feladat, különösen a hitel-
kockázatok kezelése és a hitelderivatívák értékelése esetén.

A szokásos eszköz ilyen elemzésekre általában vagy diszkrét vagy folytonos idejű
Markov-lánc. Ezen modellek feltételezik, hogy minden kötvény kibocsátó homogén
a tekintetben, hogy miként mozog az egyes minősítési kategóriák között. Empirikus
eredmények azonban sok tekintetben nem támasztják alá az egyszerű Markov-modellt.
A Markov-modell ugyanis többek közt azt implikálja, hogy az egyes kategóriákban
való maradások időtartama exponenciális eloszlású76, melyet azonban az empirikus
adatok nem támasztanak alá (jelentősen magasabb a szórás, mint a várható érték).
Ennek következtében itt bemutatásra kerül egy példa, melyben a problémát úgy oldja
fel Frydman és Schuermann, hogy egyetlen Markov-lánc feltételezése helyett egy két
komponensű keverést vizsgál.
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A vizsgált mintában 7119 kibocsátó vállalat található77, melyeknek a minősítését
folytonos (napi szintű) módon figyelték meg. Az adatok az S&P78 hitelminősítőtől
származtak, így az ő kategorizálásuk lett alkalmazva. Egyes (rész)kategóriák összevo-
násra kerültek, hogy az elemzendő mátrixok ne legyenek túlzottan nagyok (így bizto-
sítva, hogy minden kategóriában van elég megfigyelés). Végezetül az AAA, AA, A,
BBB, BB, B és CCC kategóriák lettek megkülönböztetve, illetve ezen túl még önálló
kategória az NR. Ez utóbbi a minősítés visszavonását jelenti, melynek számos indoka
lehet (pl. a hitelminősítőnek fizetés hiánya), s ez önálló kategóriaként került kezelésre.

Elsőként két folytonos Markov-lánc (G és Q) keveréke került becslésre79 az EM al-
goritmus segítségével, majd becslésre került egy „egyszerű” folytonos idejű Markov-lánc
(R) is. A két modell illeszkedésének összehasonlítása likelihood arány teszt alapján
történt, amely elutasította az egyszerű Markov-modellt a kevert modellel szemben
(LR = 353, 3; p < 0, 001). Az alábbiakban láthatóak az egyéves átmenet-valószínűségi
mátrixok átlós elemei.80 (Az M mátrix elemeit a G és Q folyamatok S keverési mát-
rixszal vett keveréséből kaptuk.)

3.4. táblázat. Az egyéves átmenet-valószínűségi mátrixok egyes
elemei, Frydman-Shuermann (2008) alapján.

AAA AA A BBB BB B CCC NR

G 0,8940 0,8779 0,8774 0,8414 0,7489 0,7446 0,5273 0,9906
Q 0,4663 0,8297 0,8108 0,8208 0,7841 0,7662 0,0535 0,8992
R 0,8897 0,8753 0,8716 0,8372 0,7622 0,7526 0,3954 0,9752
M 0,8940 0,8753 0,8723 0,8378 0,7631 0,7537 0,5273 0,8992

A kiinduló „eloszlás” (a) és a keverési valószínűségek (s) pedig a 3.5. táblázatban
láthatóak.81 Látható, hogy a becslés alapján a mixtúrában a G lánc a domináns, az
esetek 74,64% -ban generálta a hitelminősítések alakulását ez a folyamat.82

3.5. táblázat. A kiinduló gyakorisági értékek és a keverési va-
lószínűségek becsült értékei Frydman-Shuermann (2008) tanulmá-
nyában.

AAA AA A BBB BB B CCC NR

a 247 563 1202 1154 1311 1872 106 0
s 1 0,946 0,924 0,822 0,598 0,582 1 0

A komponens folyamatokat összehasonlítva (G és Q sorok) jelentős különbségeket
láthatunk, mégpedig elsősorban az AAA és CCC kategóriákban. Nehéz azonban ilyen
sokdimenziós mátrixokat összehasonlítani, mert ehhez aggregálni kell a különbsége-
ket vagyis valahogyan összesíteni kell az eltérések nagyságát és gyakoriságát is. En-
nek megoldására alkalmazza Frydman és Schuermann a Jafry és Schuermann (2004)
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-ban bemutatott eljárást, melyben az átmenet-valószínűségi mátrix transzformáltjá-
nak sajátértékeiből számítanak egy metrikát, ennek alapján számszerűsíteni tudják
az identitás mátrixtól való eltérést. Összességében Frydman és Schuermann meg-
mutatja, hogy a G és Q mátrixok közötti eltérés sokkal jelentősebb, mint a Jafry és
Schuermann (2004) által a Markov-modellekre adott alternatív modell eredményének
eltérése a szimpla Markov-modell átmenet-valószínűségi mátrixától. Ezáltal látható,
hogy valóban nagyon különböző alakulást ír le a G és Q mátrix, ami utal arra, hogy
a megbontás valóban jelentős értékkel bír.

Az M és R sorokat összehasonlítva láthatjuk, hogy elsősorban a CCC és az NR
kategóriákban vannak különbségek a kilépési valószínűségeket illetően. Vagyis a sima
Markov-modell sokkal több csődöt jelez ebből az állapotból kiindulva.83 Azáltal te-
hát, hogy a Q és az G folyamat „összemosódik” sokkal nagyobb arányú csődöt jelez
előre a sima Markov folyamat a CCC állapotból kiindulva. Ez a különbség hosszabb
időtávokon még jelentősebb.

Végezetül Frydman és Schuermann összeveti a Markov-modell és a kevert Markov-
modell előrejelzési képességeit. Ehhez most már felhasználja a teljes mintát, azaz a
2002-től 2005-ig tartó adatokat is. Az összevetés úgy valósult meg, hogy egy adott
vállalatra kivonja az adott időszaki (előrejelzési időszaki) tényleges állapothoz előreje-
lezett átlépési valószínűség becsült értékét 1-ből; s így létrejött az előrejelzési hiba egy
realizációja (tehát ha 90%-os átlépési valószínűség volt előrejelezve ahhoz az állapot-
hoz, amelyikbe a vállalat ténylegesen került, akkor 10% az előrejelzési hiba). Minden
egyes vállalatra elvégezve ezt a számítást, a különböző modellekre kapott átlagos hi-
baértékek már könnyen összevethetőek.

Az egyszerű Markov-modell esetén az előrejelzés egyértelmű, ugyanis az átmenet-
valószínűségi mátrix84 megfelelő eleme adja meg az előrejelzett valószínűséget. A ke-
vert Markov-modell esetén Frydman és Schuermann két eljárást is megvizsgál, ugyanis
a kevert modell esetén nem tudjuk, hogy pontosan melyik lánc generálja az adott vál-
lalat hitelminősítésének az alakulását, csupán valószínűségeket ismerünk erre vonatko-
zólag (melyeket a következőkben röviden lánc valószínűségnek fogunk hívni). Az első
módszer esetén az előrejelzett valószínűségek súlyozva voltak a lánc valószínűségekkel.
A második módszerben (ún. cut-off módszer) a lánc valószínűségek szerint rendezve
voltak a vállalatok, s ez alapján lett kategóriákba sorolva minden vállalat (tehát ha pl.
a vállalatok 74%-át generálta a G lánc, akkor a vállalatok azon 74%-ára lett a G lánc
átmenet-valószínűségi mátrixa előrejelzéshez alkalmazva, melyek a legnagyobb G lánc
valószínűséggel rendelkeztek. A többire értelemszerűen a Q lánc átmenet-valószínűségi
mátrixa lett alkalmazva). A 3.6. táblázatban láthatóak az átlagos előrejelzési hibák
(egy éves becslésekre, illetve a 2005-ös év esetén egy három éves becslésre is, százalék-
ban kifejezve).85

Összességében láthatóan a kevert folyamat pontosabban leírja a kötvény minősí-
tések alakulását, mint egy egyszerű Markov folyamat, különösen a cut-off módszer
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3.6. táblázat. Az egyes modellek előrejelzési hibái Frydman-
Schuermann (2008) tanulmányában.

2003 2004 2005 2005 (3 éves)

Markov 15,73 13,86 14,25 28,68
kevert Markov (arányos) 15,69 13,81 14,18 28,64
kevert Markov (cut-off ) 15,12 13,38 13,80 27,47

esetében86. Ebből Frydman és Schuermann levonja a következtetést, hogy a kevert
Markov-modell számos tekintetben jobban jelzi előre a hitelminősítések alakulását,
mégpedig annak köszönhetően, hogy két különböző csoportra osztja a vállalatokat
(melyek, mint ahogy láttuk szignifikánsan máshogy viselkednek). Ez az eredmény a
gyakorlat szempontjából is fontos és igen érdekes lehet, ugyanis a hitelminősítések
pontosabb előrejelzése számos pénzügyi alkalmazásban döntő jelentőségű.
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A. függelék

Matematikai függelék

A.1. A Markov-láncok modelljének matematikai hát-

tere

A.1.1. Bevezetés

A társadalmi és gazdasági élet minden folyamata természeténél fogva időben szüntele-
nül változik, legtöbbjük véletlenszerűen, nehezen megjósolható módon. Matematikai
módszerek segítségével – természetesen megfelelő adatok birtokában és néha igencsak
szigorú alkalmazási feltételek teljesülése esetén – azonban gyakran meglepően tiszta
képet kapunk egy-egy jelenség dinamikájáról és hosszú távú alakulásáról. Az aláb-
biakban ezen módszerek közül egyet, a Markov-láncok modelljét fogjuk közelebbről
megvizsgálni.

A módszereknek, a legfontosabb tételeknek és azok bizonyításainak bemutatása
során igyekszünk megfelelni az egyszerűség elvének, tárgyalásunkat a kötetben talál-
ható modellek megértése céljának alárendelni és az ehhez szükséges ismeretek leírására
szorítkozni. A tételek bizonyításakor azonban időnként ezen elv kárára óhatatlanul na-
gyobb hangsúlyt kell helyeznünk a matematikai szabatosságnak történő megfelelésre –
ugyanakkor az alkalmazás-orientáltabb olvasó az általa bonyolultnak tartott bizonyí-
tásokat a tárgyalás folytonosságának megszakítása nélkül átugorhatja. Másfelől egy
bizonyos szintű matematikai apparátust így sem tudunk nélkülözni; ennek megfelelően
feltételezzük az olvasóról, hogy alapszintű jártassággal rendelkezik a valós analízis, a
lineáris algebra és a valószínűségszámítás területén. Ezen ismeretek megszerzésére
vagy felfrissítésére leginkább Denkinger (2001, 2002) és Sydsæter – Hammond (2003)
műveit ajánljuk.

A témában elmélyedni kívánó olvasót pedig a következő olvasmányok tanulmányo-
zására buzdítjuk: Baróti et al. (1997, VIII. fejezet) a modellt analitikus eszközökkel,
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a mátrixalgebrai apparátus háttérbe szorításával közelítik meg; Stokey –Lucas (1989,
11.1. alfejezet) csak angol nyelvű kiadásban elérhető könyvét azok találhatják hasznos-
nak, akik mérték- és valószínűségelméleti ismeretekkel is rendelkeznek; Winston (2003,
17. fejezet) főleg az alapszintű matematikai készségekkel bíró olvasó figyelmét célozza
meg, és az elméleti modellt rengeteg érdekes, életszerű példával és gyakorlattal il-
lusztrálja. E függelék összeállítása során mi is nagyrészt az imént felsorolt művekre
hagyatkoztunk.

A.1.2. Sztochasztikus folyamatok

A bevezetésben említett társadalmi és gazdasági folyamatok matematikai modellbeli
megfelelőit sztochasztikus folyamatoknak szokás nevezni. Egy sztochasztikus fo-
lyamat nem más, mint valamilyen rendszer időben egymást követő állapotait leíró
valószínűségi változók összessége. Az idő szemléletétől függően megkülönböztetünk
folytonos, illetve diszkrét idejű sztochasztikus folyamatokat, rendre annak meg-
felelően, hogy az idő kontinuuma mentén vagy csak bizonyos időközönként végzünk
megfigyeléseket.

Definíció: Jelöljön ξt (t ∈ N ≡ {0, 1, 2, . . . }) egy, a t-edik időpontban vizsgált
valószínűségi változót, amely egy rendszernek valamely, t-edik időpontban megfi-
gyelt jellemzőre vonatkozik! Ekkor a {ξt}∞t=0 valószínűségi változókból álló sorozatot
diszkrét idejű sztochasztikus folyamatnak nevezzük.

Diszkrét idejű sztochasztikus folyamatra példa az ún. véletlen bolyongás. A vé-
letlen bolyongási folyamat által leírt rendszer állapotának megfelelő érték a kiindulási
időpontban egy előre megadott konstans. Ezt követően a folyamathoz tartozó való-
színűségi változó jövő időszaki értékeit rekurzív módon kapjuk meg: az adott időszaki
értékhez hozzáadunk egy olyan valószínűségi változót, amelynek várható értéke min-
den időpontban zérus, és ezen hozzáadott változók egymás viszonylatában függetlenek
és azonos eloszlásúak (az ilyen tulajdonságú valószínűségi változók sorozatát fehér
zajnak szokás nevezni). Formálisan:

ξt = ξt−1 + εt, ∀t ∈ Z+ ≡ {1, 2, . . . } , ξ0 ∈ R, (A.1)

ahol {εt}∞t=1 egy fehér zaj folyamat.
Ahogy a véletlen bolyongási folyamatra vonatkozó diszkrét idejű megfigyeléseket

időben egyre sűrűbben hajtjuk végre, a határátmenetben egy folytonos idejű sztochasz-
tikus folyamatot kapunk, amelyetBrown-mozgásnak nevezünk [a szabatos levezetést
lásd Hamilton (1994, 17.2. alfejezet)]. Az A.1. ábrán egy szimulált Brown-mozgást
mutatunk be.87 A folyamatot a ξ(0) = 100 kezdőértékről indítjuk. Ne lepődjön meg az
olvasó, ha az ábra emlékezteti egy részvényárfolyam idősorának diagramjára! A pénz-
ügyi közgazdaságtan egyik népszerű elgondolása, a hatékony tőkepiacok elmélete
szerint ugyanis a részvényárfolyamok – legalábbis ideális esetben – pontosan ilyen
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Brown-mozgást követnek. Az elmélet fő üzenete az, hogy egy részvény árába folya-
matosan épülnek be a részvénnyel kapcsolatos új információk, illetve hogy a részvény
jelenlegi árát kizárólag a múltban a jelen pillanatig bezárólag nyilvánosságra került in-
formációk befolyásolják – matematikailag pontosan ezt jeleníti meg az (A.1) egyenlet.

100,5

101,0

101,5

99,0

99,5

100,0

A.1. ábra. Szimulált Brown-mozgás.

E Brown-mozgásról szóló példa felvillantása után a továbbiakban csak diszkrét
idejű sztochasztikus folyamatokkal foglalkozunk. Most annak vizsgálatára térünk rá,
hogy a sztochasztikus folyamat által leírt rendszernek milyen állapotai lehetnek, azaz
mik lehetnek a folyamathoz tartozó valószínűségi változók realizált értékei.

Definíció: Tegyük fel, hogy a ξt (t ∈ N) valószínűségi változó az St ≡{
k

(1)
t , k

(2)
t , . . . , k

(st)
t

}
halmaz valamelyik elemét veheti fel! Ekkor az St halmazt

a sztochasztikus folyamathoz tartozó ξt változó állapotterének, a halmaz elemeit
pedig állapotoknak nevezzük.

A továbbiakban feltételezzük, hogy a folyamathoz tartozó valószínűségi változók
minden időpontban ugyanazokat az értékeket vehetik fel – azaz St = S, ∀t ∈ N –, to-
vábbá, hogy ezen lehetséges realizációkból véges sok van.88 Ezen állapotokat – hacsak
másként nem jelezzük – az egyszerűség kedvéért 1-től egyesével számozzuk be. Te-
kinthetünk példaként egy végtelen sokáig tartó kockadobás-sorozatot, ahol az egymást
követő kockadobások alkotnak egy sztochasztikus folyamatot. Ha szabályos hatoldalú
kockával játszunk, a {ξt}∞t=0 folyamathoz tartozó valószínűségi változók mindegyike a
következő értékek valamelyikét veheti fel: 1, 2, 3, 4, 5 és így tovább egészen 6-ig.
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A.1.3. Markov-láncok definíciója

Érdemes feltenni a kérdést, hogy milyen összefüggés mutatható ki egy sztochasztikus
folyamat által leírt rendszer különböző állapotai között. A véletlen bolyongási példá-
ban89 a valószínűségi változók minden korábbi időpontbeli változótól függtek, hiszen
(A.1) a következőképpen is írható:

ξt = ξt−u +
t∑

τ=t−u+1

ετ , ∀t ∈ Z+, ∀u ∈ {1, . . . , t} . (A.2)

A kockadobás példájában azonban a folyamatot alkotó valószínűségi változók minden
viszonylatban függetlenek voltak egymástól. A további vizsgálódásaink tárgyát képező
Markov-láncokat pedig egy speciális követelmény teljesülése definiálja.

Definíció: Markov-láncnak nevezzük az olyan diszkrét idejű sztochasztikus fo-
lyamatot, amelynek következő időszaki állapota csak a mostani időszaki állapottól
függhet közvetlenül, attól nem, hogy a rendszer milyen úton került ebbe az állapotba.
Formálisan, a következő összefüggés teljesülését követeljük meg:

P

{
ξt+1 =k(lt+1)

∣∣∣∣∣
t⋂

τ=0

[
ξτ = k(lτ )

]}
= P

[
ξt+1 = k(lt+1)

∣∣∣∣ ξt = k(lt)

]
,

∀t ∈ N, ∀k(lu) ∈ S, ∀u ∈ {0, 1, . . . , t+ 1} .

(A.3)

Az (A.3) követelmény azt fejezi ki, hogy annak valószínűségét, hogy a rendszer a
következő időszakban valamely tetszőlegesen rögzített k(lt+1) állapotban lesz – feltéve,
hogy most a k(lt) állapotban van –, nem befolyásolja az, hogy a rendszer korábban
milyen állapotokban tartózkodott. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Markov-lánc „me-
móriája” igencsak rövid: minden pillanatban csak az előző periódusra „emlékszik”.
Ennek az az intuitív magyarázata, hogy a rendszer mostani állapota magában fog-
lal minden olyan, a múltbeli állapotokra vonatkozó információt, amelyre a következő
időszaki állapot meghatározásához szükség van.

A.1.4. Egylépéses átmeneti valószínűségek

A továbbiakban annak valószínűségét, hogy a rendszer a t + 1-edik időpontban a j-
edik állapotban lesz – feltéve, hogy a rendszer a t-edik időpontban az i-edik állapotban
tartózkodik –, pij(t) módon jelöljük.

Definíció: Legyen

pij(t) ≡ P (ξt+1 = j | ξt = i) , ∀i, j ∈ S, ∀t ∈ N. (A.4)

A pij(t) értékeket átmeneti valószínűségeknek nevezzük.

A gyakorlatban alkalmazott Markov-láncok esetén gyakran egy, az elemzést leegy-
szerűsítő, ugyanakkor meglehetősen szigorú és olykor életidegen feltevést alkalmazunk:
nevezetesen azt, hogy az átmeneti valószínűségek időben nem változnak. Vagyis azt
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feltételezzük, hogy annak valószínűsége, hogy a rendszer az i-edik állapotból a j-edikbe
lép, nem függ attól, hogy melyik időpillanatban vizsgáljuk az átmenetet. A további-
akban csak ilyen Markov-láncokkal fogunk foglalkozni.

Definíció: Az olyan Markov-láncokat, amelyekre nézve igaz a következő összefüg-
gés:

pij(t) = pij , ∀i, j ∈ S, ∀t ∈ N, (A.5)

stacionárius Markov-láncoknak nevezzük.

Az átmeneti valószínűségeket összerendezhetjük egy négyzetes mátrixba. Így egy-
részt ezek a valószínűségek könnyen áttekinthetőekké válnak, másrészt, mint később
látni fogjuk, a lineáris algebra eszköztárának segítségül hívásával hasznos kijelentéseket
tehetünk a Markov-láncok tulajdonságaival kapcsolatban.

Definíció: A következő konstrukciót átmenet-valószínűségi mátrixnak hív-
juk:

Rs×s 3 P ≡


p11 p12 · · · p1s

p21 p22 · · · p2s

...
...

. . .
...

ps1 ps2 · · · pss

 , (A.6)

ahol s ≡ |S| ≥ 2 az állapottér elemeinek száma.

Természetesen, ha most egy adott állapotban (mondjuk az i-edikben) vagyunk, a
következő időpontban mindenképpen át kell lépnünk az {1, . . . , i, . . . , s} állapotok va-
lamelyikébe (ha az i-edik állapotban maradunk, az „átmenet” csak formális kifejezés).
Matematikailag: ∑

j∈S
pij = 1, ∀i ∈ S. (A.7)

Az átmenet-valószínűségi mátrix esetében ez azt jelenti, hogy a mátrix minden sorában
az elemek összege egységnyi:

P1 = 1, (A.8)

ahol Rs 3 1 ≡
[

1 · · · 1
]′
. (A.8) egyúttal azt is jelenti, hogy a P mátrixnak 1

az egyik sajátértéke, valamint az 1 összegző vektor az ehhez tartozó egyik jobb oldali
sajátvektor.90 Ennek a megfigyelésnek később még igencsak nagy hasznát fogjuk venni.

Tekintsük most egy példát! Tegyük fel, hogy munkaerő-piaci kutatásaink alapján a
gazdaságilag aktív népességről a következő adatok állnak rendelkezésre: annak valószí-
nűsége, hogy egy foglalkoztatott munkanélkülivé válik, 0,01, míg annak valószínűsége,
hogy egy munkanélküli állást talál, 0,15! Tegyük fel továbbá azt is, hogy ezek a valószí-
nűségek nem függenek a vizsgált személy korábbi munkaerő-piaci karrierjétől, valamint
azt, hogy ezek az átmeneti valószínűségek időben stabilak! A munkaerőpiac dinami-
káját ezen feltételek mellett egy stacionárius Markov-láncként modellezhetjük. Ha a
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foglalkoztatottságot tekintjük az első, míg a munkanélküliséget a második állapotnak,
az átmenet-valószínűségi mátrixot a következőképpen írhatjuk fel:

P =

[
0,99 0,01

0,15 0,85

]
. (A.9)

Felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, amikor egy sztochasztikus folyamat
„emlékezete” nemcsak egy, hanem több periódusra terjed ki. Az ilyen sztochasztikus
folyamatokat önmagukban nyilvánvalóan nem tekinthetjük Markov-láncoknak, hiszen
megsértik az (A.3) feltételt. Az állapottér ötletes átdefiniálásával azonban elérhetjük,
hogy az ilyen folyamatok is Markov-láncokként legyenek modellezhetők.

Ennek megvilágítására gondoljuk tovább az előző példánkat! Tegyük fel, hogy to-
vábbi kutatásaink során fény derül arra is, hogy a legalább hat hónapja munkanélküliek
nehezebben találnak állást, mint azok, akik kevesebb, mint fél éve dolgoztak utoljára!
Legyen 0,01 továbbra is annak a valószínűsége, hogy egy foglalkoztatott (ezt az fog-
lalkoztatottsági állapotot jelöljük F -fel) elveszti állását! Azok, akik kevesebb, mint fél
éve munkanélküliek (jelöljük M -mel), 0,18 valószínűséggel találnak állást. Azok eseté-
ben viszont, akik legalább hat hónapja vesztették el utolsó állásukat (legyen MM), ez
a valószínűség csak 0,12. A folyamatot továbbra is tekinthetjük Markov-láncnak, ha
két egymást követő félév foglalkoztatottsági adatainak sorszámozott címkéit tekintjük
összefoglalóan egy matematikai szempontból vett állapotnak. Az állapotteret ekkor
úgy kapjuk meg, hogy az alábbi halmaz elemeit beszámozzuk (az első tag az előző, a
második a mostani félév foglalkoztatottsági adatát tükrözi):

S̃ = {(F ;F ), (F ;M), (M ;F ), (M ;MM), (MM ;F ), (MM ;MM)} . (A.10)

Ha az állapotokat az (A.10) alatt megadottaknak megfelelő sorrendben számozzuk be,
az átmenet-valószínűségi mátrixot a következőképpen írhatjuk fel:

P =



0,99 0,01 0 0 0 0

0 0 0,18 0,82 0 0

0,99 0,01 0 0 0 0

0 0 0 0 0,12 0,88

0,99 0,01 0 0 0 0

0 0 0 0 0,12 0,88


. (A.11)

Megjegyezzük, hogy bizonyos alkalmazások esetén nem szükséges, hogy egy szto-
chasztikus folyamatot a fenti igencsak mesterkélt módon Markov-lánccá tegyünk. Mc-
Queen és Thorley (1991) például azt tesztelik, hogy vajon az amerikai részvénypiacon
érvényesül-e a véletlen bolyongás fentebb ismertetett hipotézise. Érvelésük szerint an-
nak valószínűsége, hogy egy részvény hozama a következő időszakban egy bizonyos
referenciaértéknél magasabb vagy alacsonyabb lesz-e, elméletben nem függhet attól,
hogy a két korábbi periódusban milyenek voltak a hozamok.91 Ha a mostani állapotot
a mostani és az előző időszakban megfigyelt hozamalakulás együtteseként definiáljuk,
a következő időszaki állapotot pedig aszerint, hogy a hozam a következő periódus-
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ban magas vagy alacsony lesz-e, az átmenetek valószínűségeit a következő mátrixszal
írhatjuk le:

A M

AA

AM

MA

MM


λAA 1− λAA
λAM 1− λAM
λMA 1− λMA

λMM 1− λMM

 ,
(A.12)

ahol A alacsony, M magas hozamot jelöl, a λij ∈ [0, 1] (i, j ∈ {A,M}) számok pedig
azt jelzik, hogy ha a rendszer az előző időszakban az i, a mostani időszakban pedig a
j állapotban tartózkodott, akkor mekkora a valószínűsége annak, hogy a részvénynek
a következő időszakban alacsony lesz a hozama. A (logaritmált) részvényárak véletlen
bolyongásának hipotézise szerint a hozamok fehér zaj folyamatot követnek, és ily mó-
don alacsony vagy magas voltuk nem függhet a korábbi időszaki hozamok értékeitől.
Ez a feltételezés a következő hipotézissel ekvivalens:

λAA = λAM = λMA = λMM . (A.13)

McQueen és Thorley (1991) az (A.12) alatti átmeneti valószínűségekkel jellem-
zett folyamatra „másodrendű Markov-lánc”-ként utalnak. Vegyük észre, hogy ez az
elnevezés a Markov-láncok definícióját szigorúan véve helytelen, hiszen az ilyen szto-
chasztikus folyamatok következő időszaki értéke kizárólag a mostani állapottól függ-
het. Ha matematikai szempontból a múlt időszaki és a mostani részvényhozamokat
tekintjük összefoglalóan a „mostani állapot”-nak, akkor a „következő időszaki állapot”-
nak is a mostani és a következő időszaki hozamok együttesét (egészen pontosan azok
magas vagy alacsony voltának együttesét) kell tekintenünk, akárcsak az (A.11) alatti
munkaerő-piaci példában. A McQueen és Thorley (1991) által alkalmazott felírás
mindazonáltal egyszerűbb, így az általuk vizsgált kérdés elemzése áttekinthetőbbé vá-
lik.

A.1.5. Többlépéses átmeneti valószínűségek

Sokszor nemcsak arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott állapotból a rendszer mek-
kora valószínűségekkel lép a többi állapotba egy időszak alatt, hanem arra is, hogy
a rendszer ebből az adott állapotból kiindulva mekkora valószínűségekkel fog tartóz-
kodni a többi állapotban két, három, tíz, száz stb. időszak múlva. Tegyük fel, hogy
a rendszer a t-edik időpontban az i-edik állapotban van! Mekkora valószínűséggel
lesz a rendszer a j-edik állapotban két időszak múlva? Ehhez ki kell számolnunk,
hogy a rendszer mekkora valószínűséggel lép át az i-edik állapotból valamely k-adik
állapotba, majd azt, hogy mekkora valószínűséggel lép át a következő időszakban a
k-adik állapotból a j-edik állapotba. Mivel Markov-láncok esetén per definitionem ez
a két átlépési esemény független egymástól, a pikpkj szorzat adja meg az i-edikből
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a j-edik állapotba a k-adik állapoton keresztül történő kétidőszakos átlépés valószí-
nűségét. Ez a közbenső k-adik állapot bármelyik lehet, így a kérdéses valószínűséget
– melyet p(2)

ij módon jelölünk – úgy kapjuk meg, hogy ezeket a szorzatokat minden
k ∈ S-re összeadjuk:

p
(2)
ij ≡ P (ξt+2 = j | ξt = i) =

∑
k∈S

pikpkj , ∀i, j ∈ S, ∀t ∈ N. (A.14)

Vegyük észre, hogy az (A.14) jobb oldalán álló szorzatösszeg nem más, mint a P

mátrix második hatványának ij indexű eleme! Ezek után teljes indukcióval könnyen
beláthatjuk, hogy annak a valószínűsége, hogy a rendszer az i-edik állapotból n perió-
dus múlva a j-edik állapotba kerül, a P mátrix n-edik hatványának ij indexű eleme.92

Definíció: A Pn mátrix ij indexű elemét az i-edikből a j-edik állapotba történő
n-lépéses átmeneti valószínűségnek mondjuk:93

Pn ≡


p

(n)
11 p

(n)
12 · · · p

(n)
1s

p
(n)
21 p

(n)
22 · · · p

(n)
2s

...
...

. . .
...

p
(n)
s1 p

(n)
s2 · · · p

(n)
ss

 , ∀n ∈ N. (A.15)

n = 0 esetben p(0)
ij ≡ P (ξt = j | ξt = i), ennek megfelelően

p
(0)
ij =

1 ha j = i,

0 ha j 6= i,
(A.16)

továbbá, ha az s× s dimenziós egységmátrixot I módon jelöljük:

P0 = I. (A.17)

Tekintsük az első munkaerő-piaci példánkat! (A.9) alapján annak valószínűsége,
hogy egy munkanélküli három periódus múlva foglalkoztatott lesz – tekintet nélkül
arra, hogy a közbenső két periódusban mi lesz a munkaerő-piaci státusza –, a P3

mátrix 21 indexű eleme (0,3818).
Mindezidáig azt elemeztük, hogy ha egy adott állapotból indulunk el, mekkora va-

lószínűségekkel kerülünk az egyes állapotokba a későbbi periódusok folyamán. Sokszor
azonban azzal a problémával szembesülünk, hogy nem tudjuk, hogy a rendszer melyik
állapotból indul el, csupán egy valószínűségeloszlás áll rendelkezésünkre. Legyen qk

annak valószínűsége, hogy a rendszer kiinduláskor a k-adik állapotban tartózkodik:

qk ≡ P (ξ0 = k) , ∀k ∈ S. (A.18)

Mivel valószínűségeloszlásról van szó, az alábbi összefüggés természetszerűleg adódik:∑
k∈S

qk = 1, (A.19)

vagy mátrixalgebrai jelöléssel:

1′q = 1, (A.20)
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ahol Rs 3 q ≡
[
q1 · · · qs

]′
. Úgy is mondhatjuk, hogy q ∈ ∆s, ahol a

∆s ≡ {q ∈ Rs : q ≥ 0 és 1′q = 1 } (A.21)

halmazt s-dimenziós egységszimplexnek nevezzük.
Ha nem ismerjük a rendszer kiindulási állapotát, csak a q valószínűségeloszlást,

akkor annak valószínűségét, hogy n periódus múlva a j-edik állapotba kerülünk, a
teljes valószínűség tétele alapján a következőképpen határozhatjuk meg:

P (ξn = j) =
∑
k∈S

P (ξ0 = k) P (ξn = j | ξ0 = k) =
∑
k∈S

qkp
(n)
kj ,

∀j ∈ S, ∀n ∈ N.
(A.22)

Vegyük észre, hogy az (A.22) jobb oldalán álló összeg nem más, mint a q′Pn sorvektor
j-edik eleme!

A képlet gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit ismét munkaerő-piaci példánkkal
illusztráljuk. Tegyük fel, hogy jelenleg a gazdaságilag aktív népesség 92,5%-a fog-
lalkoztatott, 7,5%-a pedig munkanélküli! Határozzuk meg a három periódus múlva
várható munkanélküliségi rátát! A megadott adatokból, továbbá (A.9) és (A.22) fel-
használásával:

q′P3 =
[

0,925 0,075
] [ 0,99 0,01

0,15 0,85

]3

=
[

0,9301 0,0699
]
. (A.23)

A munkanélküliségi ráta tehát várhatóan kis híján 7% lesz három periódus múlva.
Léteznek olyan kiinduló valószínűségeloszlások is, amelyek az idő múlásával állan-

dóak maradnak. Konkrétan, tegyük fel, hogy valamely π ∈ ∆s kiinduló valószínűség-
eloszlás esetén annak valószínűsége, hogy a következő periódusban a j-edik állapotban
leszünk, megegyezik azzal a valószínűséggel, hogy a rendszer már induláskor is a j-edik
állapotban volt, és ez tetszőleges j ∈ S-re igaz! Ezt (A.22) alapján, mátrixalgebrai
jelöléssel a következő módon írhatjuk:

π′ = π′P. (A.24)

Teljes indukcióval könnyen beláthatjuk, hogy (A.24) maga után vonja a következő
összefüggést:

π′ = π′Pn, ∀n ∈ N, (A.25)

azaz π kiinduló eloszlás mellett annak valószínűsége, hogy tetszőlegesen sok periódus
múlva a j-edik állapotban leszünk, megegyezik azzal a valószínűséggel, hogy a rendszer
már induláskor is a j-edik állapotban volt.

Definíció: Az olyan π ∈ ∆s valószínűségeloszlásokat, amelyek esetén

P (ξn = j) = P (ξ0 = j) , ∀j ∈ S, ∀n ∈ N, (A.26)

invariáns vagy stacionárius valószínűségeloszlásoknak hívjuk.

Belátható (Stokey –Lucas, 1989, pp. 326–328.), hogy invariáns eloszlás minden
Markov-lánc esetén létezik; látni fogjuk, hogy bizonyos feltételek mellett pontosan
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egy. Sőt további megszorítások esetén a {q′Pn}∞n=0 vektorsorozat bármilyen q ∈ ∆s

esetén konvergálni fog ehhez az invariáns eloszláshoz. Ez azt jelenti, hogy annak való-
színűsége, hogy hosszú távon (a végtelen távoli jövőben) egy adott állapotban leszünk,
független a kiinduló eloszlástól, és ez minden állapotra igaz. Ezen speciális feltéte-
lek meghatározása előtt azonban be kell még mutatnunk néhány, az egyes állapotok
egymás közti viszonyával kapcsolatos fogalmat, hogy alaposabb belátást nyerjünk a
Markov-láncok szerkezetébe.

A.1.6. Markov-láncok szerkezete

Az egyes állapotok közötti kölcsönhatások elemzésekor felmerül a kérdés, hogy vajon
lehetséges-e, hogy egy adott állapotból valaha is átkerüljünk egy szintén adott másik
állapotba.

Definíció: Azt mondjuk, hogy a j-edik állapot elérhető az i-edik állapotból
(i, j ∈ S), ha

∃n ∈ N : p(n)
ij > 0. (A.27)

Ezt a relációt i j módon jelöljük.

Sok esetben az állapotok kölcsönösen elérhetők egymásból.

Definíció: Ha i j és j  i (i, j ∈ S) relációk egyszerre állnak fenn, akkor a két
állapot egymással kommunikál.

Léteznek olyan állapotok is, amelyeket a rendszer soha nem hagyhat el (egé-
szen pontosan zérus valószínűséggel hagyhat el), ha egyszer elérte. Életbiztosítási és
egészségügy-szervezési modellekben a halál például természeténél fogva ilyen állapot.

Definíció: Ha egy i ∈ S állapotra teljesül, hogy

pii = 1, (A.28)

és ennélfogva pij = 0 ∀j ∈ S \ {i} esetén, akkor ez egy elnyelő állapot.

Az állapotoknak egy másik fajtája azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy ha a
rendszer egy ilyen állapotban tartózkodik, akkor előbb-utóbb el fogja hagyni azt, és
„soha többet” – azaz 1 valószínűséggel – nem tér vissza ide. Más szóval, az ilyen i ∈ S
állapotokra létezik olyan j ∈ S állapot, amelyekre igaz, hogy a j-edik állapot elérhető
az i-edikből, de az i-edik nem érhető el a j-edikből.

Definíció: Az olyan i ∈ S állapotot, amelyre nézve

∃j ∈ S : (i j) és ¬ (j  i) , (A.29)

tranziens állapotnak nevezzük.
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Tekintsünk egy példát! Legyen egy Markov-lánc átmenet-valószínűségi mátrixa a
következő:

P =



0,4 0,1 0,2 0,1 0,2

0,1 0,1 0,5 0,3 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0,7 0,3

0 0 0 0,1 0,9


. (A.30)

Könnyen ellenőrizhető, hogy az első és második állapotokból minden más állapot elér-
hető; a harmadik állapot csak önmagát, a negyedik és ötödik állapotok csak egymást
érhetik el. Ennélfogva az első és második, illetve a negyedik és ötödik állapotok pá-
ronként kommunikálnak egymással (a harmadik állapot csak önmagával kommunikál).
A harmadik állapot elnyelő, az első és a második állapotok pedig tranziensek. Ezen
állítások tételes igazolását az előbbi definíciók alapján az olvasóra bízzuk.

Az elnyelő állapot koncepcióját kiterjeszthetjük állapotok egy halmazára is. Az
olyan tulajdonságú állapothalmazok, amelyeket a rendszer már soha nem fog elhagyni
(szabatosan fogalmazva: zérus valószínűséggel fog elhagyni), ha egyszer oda belépett,
kulcsfontosságúak lesznek további elemzéseinkben. Tekintsük az állapottér egy E ⊆ S
nemüres részhalmazát! Azt, hogy amennyiben a rendszer egyszer az E halmaz va-
lamelyik állapotába került, akkor többé zérus valószínűséggel fog az S \ E halmaz
állapotainak valamelyikébe belépni, a következőképpen fogalmazhatjuk meg matema-
tikailag:

P
(
ξ∗t+n ∈ E | ξ∗t ∈ E

)
= 1, ∀n ∈ N, (A.31)

ahol ξ∗t a folyamathoz tartozó ξt valószínűségi változó t-edik időpontbeli realizált ér-
tékét jelöli.

Definíció: Ha egy E ⊆ S nemüres halmaz rendelkezik az (A.31) alatt megadott
tulajdonsággal, ugyanakkor ez már nem igaz ezen halmaz egyetlen E′ ⊂ E valódi,
nemüres részhalmazára sem, akkor az E halmazt ergodikus halmaznak nevezzük.

Megmutatható (Stokey –Lucas, 1989, pp. 326–328.), hogy minden Markov-láncnak
létezik legalább egy ergodikus halmaza. Az (A.30) példában a {3} és a {4, 5} halmazok
azok, amelyek ergodikusak. Egyes esetekben azonban nem létezik az állapottérnek
olyan valódi részhalmaza, amelyre (A.31) igaz lenne. Ilyenkor maga az egész állapottér
a kérdéses Markov-lánc egyetlen ergodikus halmaza.94

Definíció: Legyen Ω egy Markov-lánc azon nemüres halmazainak halmaza, ame-
lyekre (A.31) igaz! A legszűkebb ilyen tulajdonságú halmaz számosságát a következő
módon jelölhetjük:

e∗ ≡ min
E∈Ω
|E| . (A.32)

Amennyiben e∗ = |S|, akkor a Markov-láncot ergodikusnak nevezzük, és maga az
S állapottér a Markov-lánc egyetlen ergodikus halmaza.
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Például az (A.9) és (A.11) alatt megadott mátrixok ergodikusak, míg az (A.30)
alatt megadott nem az – ellenőrizzük! Most egy igencsak fontos állítást fogalmazunk
meg a Markov-láncok ergodicitása és az állapotok egymással történő kommunikációja
közötti kapcsolatról.

1. tétel: Egy Markov-lánc akkor és csak akkor ergodikus, ha minden állapot kom-
munikál minden állapottal.

Bizonyítás: Tegyük fel, hogy ∃i∗, j∗ : ¬ (i∗  j∗), azaz létezik olyan állapot, amely
nem érhető el egy másikból! Ez a két állapot következésképpen nem is kommunikálhat
egymással. Meg fogjuk mutatni, hogy a Markov-lánc ebben az esetben nem lehet
ergodikus.

Legyen I ′ azon állapotok halmaza, amelyek az i∗ jelű állapotból elérhetők, továbbá
legyen I ′′ ≡ S \ I ′! I ′ nemüres, azaz legalább egy állapot biztosan elérhető az i∗

jelű állapotból, hiszen a pi∗j (j ∈ S) számok valószínűségeloszlást alkotnak. I ′′ sem
üres halmaz, hiszen feltételezés szerint j∗ ∈ I ′′. Legyenek most i′ ∈ I ′ és i′′ ∈ I ′′

a két diszjunkt halmaz tetszőleges elemei! A halmazok definíciója miatt i∗  i′ és
¬ (i∗  i′′) teljesülnek. Könnyen bizonyítható [Baróti et al., 1997, p. 226.; vagy (A.15)
és (A.27) alapján], hogy az elérhetőségi viszony tranzitív, azaz

(i k és k  j) =⇒ (i j) , ∀i, j, k ∈ S, (A.33)

amiből egyenesen következik, hogy ¬ (i′  i′′). Más szóval, az I ′ halmazbeli állapo-
tokból csak I ′ halmazbeli állapotok érhetők el, tehát erre a halmazra teljesül az (A.31)
összefüggés. I ′′ nemüressége miatt pedig I ′ ⊂ S, így S nem lehet ergodikus halmaz,
azaz a Markov-lánc sem lehet ergodikus.

Az implikáció másik irányának bizonyításához tegyük fel, hogy egy Markov-lánc
nem ergodikus! Ekkor

∃S′ ⊂ S : P
(
ξ∗t+n ∈ S′ | ξ∗t ∈ S′

)
= 1, ∀n ∈ N, (A.34)

amelyből

p
(n)
i′,i′′ = 0, ∀i′ ∈ S′, ∀i′′ ∈ S′′ ≡ S \ S′, ∀n ∈ N. (A.35)

Ez pedig definíció szerint azt jelenti, hogy egyetlen S′′ halmazbeli állapot sem érhető el
egyik S′ halmazbeli állapotból sem, azaz ezek az állapotok nem is kommunikálhatnak.
A bizonyítást ezzel befejeztük. �

A tétel alapján egy Markov-lánc ergodikus voltát intuitíve úgy jellemezhetjük,
hogy az ilyen láncokban nincsenek „fekete lyukak”, azaz olyan állapotok vagy állapot-
halmazok, amelyekből a rendszer nem térhet vissza az állapottér többi részébe. Mivel
ergodikus láncokban minden állapot kommunikál minden állapottal, a rendszer kvázi
biztosan (azaz 1 valószínűséggel) nem fogja végleg elhagyni egyik állapotot sem.

Néhány Markov-lánc egyes állapotai azzal a különleges tulajdonsággal rendelkez-
nek, hogy az állapotból kiindulva ugyanabba az állapotba szabályos időközönként lehet
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csak visszajutni. Tekintsük például az alábbi átmenet-valószínűségi mátrixot:

P =


0 1 0 0

0 0 0,2 0,8

1 0 0 0

1 0 0 0

 . (A.36)

Tegyük fel, hogy a rendszer a t-edik időpontban a harmadik állapotban tartózkodik!
Ekkor a t+ 1-edik időpontban kvázi biztosan az első állapotban leszünk, ahonnan is a
rendszer a t+2-edik időpontra szintén 1 valószínűséggel a második állapotba lép át. In-
nen a rendszer a t+3-adik időpontra 0,2 valószínűséggel lép vissza a kiindulási pontnak
tekintett harmadik állapotba, 0,8 valószínűséggel pedig a negyedik állapotba. Akár-
hogyan is, a rendszer mindkét utóbbi állapotból a t+ 4-edik időpontra kvázi biztosan
újra az első állapotba kerül, és az egész körforgás kezdődik elölről. Látjuk tehát, hogy
ha a harmadik állapotból indulunk, akkor a rendszer csak 3, 6, . . . , 3n, . . . (n ∈ Z+)
időpont múlva juthat pozitív valószínűséggel vissza ebbe az állapotba. Könnyen ellen-
őrizhető – ezt az olvasóra bízzuk –, hogy ez a tulajdonság az (A.36) alatt megadott
Markov-lánc minden állapotára igaz.

Definíció: Azon ρi ∈ Z+ számok legnagyobb közös osztóját, amelyekre igaz,
hogy a rendszer csak a t+ρi-edik időpontokban tartózkodhat pozitív valószínűséggel
az i ∈ S állapotban, ha a t-edik időpontban ott tartózkodott, az i-edik állapot
periódusának nevezzük:

r∗i ≡ gcd
{
ρi ∈ Z+ : p(ρi)

ii > 0
}
. (A.37)

Amennyiben r∗i = 1, az i-edik állapotot aperiodikusnak mondjuk.

Például, ha az i-edik állapotból kiindulva minden további periódusban pozitív va-
lószínűségekkel fogunk tartózkodni az i-edik állapotban, akkor ez az állapot aperiodi-
kus. Ez arra az állapotra is igaz, amelyből kiindulva csak mondjuk 2, 4, 8, 11, 17 és
26 időszak múlva térhetünk oda vissza pozitív valószínűséggel, hiszen a példaképpen
megadott számok között találhatók olyan számpárok, amelyek relatív prímek, így a
számhalmaz elemeinek legnagyobb közös osztója csak 1 lehet.

A Markov-láncok elméletének empirikus alkalmazásai során legtöbbször az olyan
Markov-láncokat tekintik a kutatási célok szempontjából jól definiáltaknak, amelyek
ergodikusak és állapotterük nem tartalmaz szabályos periódusonként visszatérő álla-
potokat.

Definíció: Az olyan ergodikus Markov-láncokat, amelyeknek minden állapotuk
aperiodikus, reguláris Markov-láncoknak nevezzük.

A.1.7. Markov-láncok konvergenciája

A gyakorlati alkalmazások során a Markov-láncok elméletének segítségével lefolyta-
tott kutatás sokszor központi kérdése egy jól meghatározott séma szerint írható kö-

163



A. MATEMATIKAI FÜGGELÉK

rül. Adott egy q ∈ ∆s kezdeti valószínűségeloszlás, amely a vizsgált populáció egyes
állapotok közötti megoszlását jellemzi. Adott továbbá egy P átmenet-valószínűségi-
mátrix. Az A.1.5. szakaszban már beláttuk, hogy a populáció egyes állapotok kö-
zötti, n időszakkal előre tekintve vizsgált megoszlását a q′Pn sorvektor írja le. Most
továbbmegyünk: azt fogjuk vizsgálni, hogy hosszú távon mi lesz a szóban forgó po-
puláció állapotok közötti megoszlása a kiinduló q eloszlástól függően. Más szóval, a
{q′Pn}∞n=0 eloszlásvektor-sorozat határértékét fogjuk szemügyre venni. Ehhez kap-
csolódik a Markov-láncok elméletének legfontosabb eredménye.

2. tétel: Minden reguláris Markov-lánc egyetlen π ∈ ∆s invariáns eloszlással ren-
delkezik, és a {q′Pn}∞n=0 valószínűségeloszlásvektor-sorozat a q kiinduló eloszlástól
függetlenül konvergál ezen invariáns eloszláshoz:

lim
n→∞

(q′Pn) = π′, ∀q ∈ ∆s. (A.38)

A tétel bizonyítása meglehetősen komplikált, ezért csak utalást adunk:
Stokey –Lucas (1989, pp. 330–333.). Vegyük észre ezen összefüggés jelentőségét! Ha
egy Markov-lánc reguláris, akkor akármilyen is a populációnak az állapotok közötti
kezdeti eloszlása, megfelelően hosszú idő elteltével a populáció egy egyértelműen meg-
határozható, stabil eloszláshoz közelít, amely időben már nem változik tovább. Ily
módon az invariáns eloszlásvektor elemeit hosszú távú tartózkodási valószínűségek-
ként is értelmezhetjük.

Sajnos azonban a 2. tétel a gyakorlati alkalmazás szempontjából nem nyújt sok
segítséget. Ez ugyanis csak az invariáns eloszlás unicitását és a konvergencia tényét
biztosítja, nem mond azonban semmit az invariáns eloszlás meghatározásának módjá-
ról. Ráadásul annak ellenőrzése, hogy egy Markov-lánc reguláris-e, csak az átmenet-
valószínűségi mátrix kimerítő vizsgálata alapján végezhető el; ez a munka pedig nagy
elemszámú állapottérrel rendelkező Markov-láncok esetén igencsak fáradságos lehet.
Éppen ezért a most következő tételben bemutatjuk, hogy a konvergencia tényére olyan
elégséges feltételek is adhatók, amelyek teljesülése viszonylag könnyen ellenőrizhető.
A módszerrel ráadásul pontosan meghatározható az invariáns eloszlás is.

3. tétel: Tegyük fel, hogy egy Markov-lánc P átmenet-valószínűségi mátrixának
csak valós sajátértékei vannak, mégpedig oly módon, hogy egyik sajátértéke 1, a
többi pedig abszolút értékben 1-nél kisebb, továbbá minden sajátérték egyszeres!
Ekkor:
a) a {q′Pn}∞n=0 valószínűségeloszlásvektor-sorozat a q kiinduló eloszlástól függetle-
nül konvergál egy π ∈ ∆s invariáns eloszláshoz;

b) ezen π invariáns eloszlás egyértelmű, és a P′ mátrix 1 sajátértékéhez tartozó,
egységnyi összegűre normált sajátvektoraként adott.
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Bizonyítás: Mivel P sajátértékei különböznek, a mátrix diagonalizálható
(Meyer, 2000, p. 514.); spektrális felbontását írjuk a következő alakban:

P = UDU−1, (A.39)

ahol U ∈ Rs×s egy olyan mátrix, amelynek oszlopait P egy-egy sajátértékéhez tartozó
sajátvektorai alkotják, a D ∈ Rs×s diagonális mátrix pedig P sajátértékeit tartalmazza
a főátlójában.

(A.8) alapján világos, hogy 1 a P mátrix sajátértéke és 1 egy ehhez tartozó sa-
játvektor. Ennek alapján bontsuk ki a P mátrix spektrális felbontását a következő
módon:

P =
[

1 u2 · · · us
]


1 0 · · · 0

0 λ2 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · λs




v′1
v′2
...

v′s

 , (A.40)

ahol az ui ∈ Rs (i ∈ {2, . . . , s}) vektorok a P mátrix 1-en kívüli sajátértékeihez (λi,
i ∈ {2, . . . , s}) tartozó sajátvektorait, a v′i ∈ Rs vektorok (i ∈ {1, . . . , s}) pedig az
U−1 mátrix sorait jelölik. Feltevésünk alapján

|λi| < 1, ∀i ∈ {2, . . . , s} . (A.41)

Most azt vizsgáljuk meg, hogy a {q′Pn}∞n=0 vektorsorozatnak létezik-e végtelenben
vett határértéke, ahol q ∈ ∆s tetszőleges:

lim
n→∞

(q′Pn) = q′ lim
n→∞

(
UDU−1

)n
=

= q′ lim
n→∞

(
UDnU−1

)
= q′U

(
lim
n→∞

Dn
)

U−1 =

= q′
[

1 u2 · · · us
]


1 0 · · · 0

0 0 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · 0




v′1
v′2
...

v′s

 =

= q′
[

1 0 · · · 0
]


v′1
v′2
...

v′s

 =

= q′1v′1 = v′1,

(A.42)

ahol a limn→∞Dn határérték számításakor kihasználtuk az (A.41) összefüggést, to-
vábbá felhasználtuk azt a tényt – q valószínűségeloszlás lévén –, hogy q′1 = 1.

Beláttuk tehát, hogy a {q′Pn}∞n=0 vektorsorozat a q kezdeti eloszlásra tekintet
nélkül a v′1 vektorhoz konvergál. Már csak azt kell megmutatnunk, hogy v′1 invari-
áns eloszlás, azaz teljesül a v′1P = v′1 összefüggés.95 Mielőtt ezt megtennénk, arra
az összefüggésre hívjuk fel a figyelmet, hogy mivel v′1 definíció szerint az U mátrix
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inverzének első sora, ezért a v′1U szorzatnak az s×s dimenziós egységmátrix első sorát
kell eredményeznie:

v′1U = v′1
[

1 u2 · · · us
]

=
[

1 0 · · · 0
]
. (A.43)

A most feljegyzett megfigyelést fel fogjuk használni a v′1P szorzat kiszámítása során:

v′1P = v′1
[

1 u2 · · · us
]


1 0 · · · 0

0 λ2 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · λs




v′1
v′2
...

v′s

 =

=
[

1 0 · · · 0
]


1 0 · · · 0

0 λ2 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · λs




v′1
v′2
...

v′s

 =

=
[

1 0 · · · 0
]


v′1
v′2
...

v′s

 =

= v′1.

(A.44)

A tétel a) részét ezzel bebizonyítottuk.

A tétel b) részének bizonyításához transzponáljuk (A.39) mindkét oldalát:

P′ =
(
U−1

)′
DU′ = (U′)−1 DU′, (A.45)

amely nem más, mint P′ spektrális felbontása. Az (U′)−1 =
(
U−1

)′ mátrix ily mó-
don a P′ mátrix egy-egy sajátértékéhez tartozó sajátvektorait tartalmazza. Ennek
első oszlopa éppen a v1 invariáns eloszlás, amely ugyanakkor egyben a P′ mátrix 1
sajátértékéhez tartozó sajátvektor is. Mivel v1 valószínűségeloszlás, nyilvánvaló, hogy
v′11 = 1 [ez egyébként az (A.43) összefüggésből is látszik]. Továbbá 1 a P mátrixnak,
így a P′ mátrixnak is egyszeres sajátértéke, ennélfogva a v1 vektor az egyetlen, amely
egyszerre tesz eleget a π′ = π′P ⇐⇒ P′π = π és a π′1 = 1 egyenlőségeknek. Más
szóval, π = v1, és ez a Markov-lánc egyetlen invariáns eloszlása.96 �

Ezek szerint könnyen eldönthetjük, hogy egy Markov-lánc konvergál-e egy invari-
áns eloszláshoz: ellenőrizni kell a lánc átmenet-valószínűségi mátrixának sajátértékeit,
majd meg kell határozni e mátrix transzponáltjának 1 sajátértékéhez tartozó saját-
vektorát (ez számos matematikai programcsomaggal vagy az interneten ingyenesen
elérhető interaktív algoritmussal néhány billenytű- és egérgombnyomással megtehető,
még nagyobb mátrixok esetén is); végezetül úgy kell normálni e sajátvektort, hogy
elemeinek összege 1 legyen. Példaképpen hajtsuk végre ezt az eljárást az (A.9) alatt
leírt mátrixra! E mátrix két sajátértéke: 1 és 0,84, a mátrix transzponáltjának 1
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sajátértékéhez tartozó egységnyi összegű sajátvektora pedig
[

0,9375 0,0625
]′
. A

Markov-láncnak ez lesz az egyetlen invariáns eloszlása, és a lánc által leírt folyamat
állapotai közötti eloszlás konvergál is ehhez az invariáns eloszláshoz. Úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy a hosszú távú munkanélküliségi ráta 6,25% lesz.

Láttuk, hogy a 2. tétel csak reguláris, azaz csak aperiodikus állapotokkal rendelkező
ergodikus Markov-láncokra érvényes. Most egy ergodikus, de periodikus állapotokkal
rendelkező Markov-lánc hosszú távú viselkedését mutatjuk be egy példán keresztül.
Tekintsük a következő átmenet-valószínűségi mátrixszal rendelkező Markov-láncot:

P =

[
0 1

1 0

]
. (A.46)

Könnyen belátható, hogy a lánc ergodikus és mindkét állapotának periódusa 2. Teljes
indukcióval az is bizonyítható, hogy

P2n =

[
1 0

0 1

]
= I, ∀n ∈ N, (A.47)

P2n+1 =

[
0 1

1 0

]
= P, ∀n ∈ N. (A.48)

Látjuk tehát, hogy a folyamat ide-oda „ugrál”: ha az első állapotból indulunk ki, akkor
minden páratlan számú periódusban 1 valószínűséggel a második állapotban leszünk,
minden páros számú periódusban pedig az első állapotban; ha pedig a második álla-
potból indulunk ki, pont fordítva. A {Pn}∞n=0 mátrixsorozat tehát nem konvergens,
(A.47)–(A.48) alapján konvergensek viszont a

{
P2n

}∞
n=0

és a
{
P2n+1

}∞
n=0

részsoroza-
tok.

Annak érdekében, hogy felderítsük e Markov-lánc furcsa viselkedésének az okát,
vizsgáljuk meg P spektrális felbontását:

P =

[
1 −1

1 1

][
1 0

0 −1

][
1
2

1
2

− 1
2

1
2

]
. (A.49)

Ebből látható, hogy a konvergenciát az „rontja el”, hogy a mátrix egyik sajátértéke −1;
így nem teljesül az a 3. tételben megfogalmazott elégséges feltétel, hogy az átmenet-
valószínűségi mátrixnak az 1-en kívül csak abszolút értékben 1-nél kisebb sajátértékei
legyenek. Azonban 1 ennek a mátrixnak – következésképpen a transzponáltjának is –
egyszeres sajátértéke, így továbbra is csak egy invariáns eloszlás tartozik hozzá, amely
leolvasható a sajátvektorokból álló mátrix inverzének [ez nem más, mint az (A.49) jobb

oldalán lévő harmadik mátrix] első sorából:
[

0,5 0,5
]′
. Ha tehát a kiinduláskor

a rendszer azonos valószínűségekkel tartózkodik a két állapotban, akkor ez az idők

végezetéig így is marad. Bármely más q ∈ ∆2 \
{[

0,5 0,5
]′}

kezdeti eloszlás

esetén azonban meghiúsul az állapotok közötti eloszlásnak az invariáns eloszláshoz
történő konvergenciája. A példa rávilágít arra, hogy miért nem elegendő pusztán az
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ergodicitást megkövetelni ahhoz, hogy egy Markov-lánc állapotai közötti eloszlás egy
időben stabil eloszláshoz konvergáljon.

A.1.8. Állapotok átlagos első elérési ideje

Képzeljük el, hogy egy kétségbeesett munkanélküli a munkaügyi központban a követ-
kező kérdést teszi fel az ügyintézőnek: „Várhatóan mikor jutok álláshoz?” A Markov-
láncok elméletének segítségével az ilyen típusú kérdésekre is választ adhatunk. A
probléma formalizálásához némi intuíció szükséges. Jelöjük mij módon azon lépések
átlagos számát, amelyeket ahhoz kell megtennünk, hogy az i-edik állapotból először
a j-edik állapotba jussunk (i, j ∈ S)! Az i-edik állapotból a j-edik állapotba pij va-
lószínűséggel lépünk át – a megteendő lépések száma ez esetben egy. Ha pedig egy
S 3 k 6= j állapotba kerülünk (ennek valószínűsége pik), akkor azon lépések átlagos
száma, amelyek alatt az i-edik állapotból először a j-edikbe jutunk, 1 + mkj (először
az i-edik állapotból a k-adikba jutunk, ez egy lépés; ezután a k-adikból átlagosan mkj

lépés alatt jutunk el először a j-edik állapotba). Mindezek alapján, az iterált várható
értékek törvényét felhasználva az mij értéket a következő módon határozhatjuk meg:

mij = pij · 1 +
∑

k∈S\{j}

pik(1 +mkj) = 1 +
∑

k∈S\{j}

pikmkj =

= 1 +
∑
k∈S

pikmkj − pijmjj , ∀i, j ∈ S,
(A.50)

ahol kihasználtuk, hogy pij +
∑
k∈S\{j} pik = 1.

Definíció: Az (A.50) alatti egyenletrendszert megoldó mij (i, j ∈ S) értékeket a
j-edik állapotnak az i-edik állapotból történő átlagos első elérési idejének hívjuk.

A következő tétel az átlagos első elérési idők és az invariáns eloszlás közötti kap-
csolatot világítja meg.

4. tétel: Tegyük fel, hogy egy Markov-láncnak egyetlen, szigorúan pozitív aszimp-
totikus tartózkodási valószínűségeket tartalmazó invariáns eloszlása létezik – ∆s 3
π ≡

[
π1 · · · πs

]′
, π > 0 –, amelyhez a folyamat állapotai közötti eloszlás kon-

vergál is! Ekkor

mii =
1
πi
, ∀i ∈ S. (A.51)

Bizonyítás: Vegyük észre, hogy (A.50) mátrixalgebrai jelöléssel is felírható:

M = 1 + PM−P 〈M〉 , (A.52)
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ahol Rs×s 3 M ≡ [mij ]
s
i,j=1, 1 ∈ Rs×s pedig az eddigi jelöléstől eltérően most nem

összegző vektort, hanem egy olyan mátrixot jelöl, amelynek minden eleme 1; továbbá

〈M〉 ≡


m11 0 · · · 0

0 m22 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 0 mss

 . (A.53)

Az (A.52) mátrixegyenlet mindkét oldalát a Pn (n ∈ N) mátrixszal balról szorozva
és kihasználva, hogy P1 = 1, a következőt kapjuk:

PnM = 1 + Pn (PM−P 〈M〉) . (A.54)

Vegyük most (A.54) mindkét oldalának határértékét, ahogy n→∞! A feltevés szerint
a {Pn}∞n=0 mátrixsorozatnak létezik határértéke. A 95. lábjegyzetben utaltunk rá,
hogy ennek a határtértéknek egy olyan mátrixnak kell lennie, amelynek mind az s
sorát a π′ vektor képezi:

Π ≡ lim
n→∞

Pn =


π′

...

π′

 . (A.55)

A határátmenetben tehát a következő összefüggéshez jutunk:

ΠM = 1 + ΠPM−ΠP 〈M〉 = 1 + ΠM−Π 〈M〉 , (A.56)

ahol kihasználtuk, hogy ΠP = Π. Az egyenletet átrendezve:

Π 〈M〉 = 1. (A.57)

A következő lépésben (A.57) mindkét oldalán „nullázzuk le” az itt álló mátrixok
főátlón kívüli elemeit! Könnyen belátható, hogy 〈Π 〈M〉〉 = 〈Π〉 〈M〉, s ily módon:

〈Π〉 〈M〉 = I. (A.58)

Mivel π feltevés szerint csak pozitív elemeket tartalmaz, a 〈Π〉 mátrix invertálható.
Ezt felhasználva:

〈M〉 = 〈Π〉−1
, (A.59)

amely ekvivalens a tétel állításával. �
Vegyük észre, hogy ha az invariáns eloszlásban lenne olyan állapot, amelyben a

rendszer aszimptotikusan kvázi biztosan nem tartózkodik (azaz πi = 0), akkor ennek
állapotnak az önmagába történő átlagos visszatérési ideje „egy per nulla”, azaz végtelen
lenne: az állapot kvázi soha nem fog visszatérni (azaz várhatóan végtelen sokára fog
visszatérni) önmagába. Belátható, hogy a tranziens állapotok ilyenek.

Sajnos az mij (j 6= i) átlagos első elérési idők nem adhatók meg egyszerű zárt
alakban. Bebizonyítható azonban, hogy az mii értékek ismeretében az (A.50) egyen-
letrendszer egyértelműen megoldható. Tekintsük példaként az (A.9) alatti mátrixot,
és adjunk választ a kétségbeesett munkanélküli korábban idézett kérdésére! Fen-
tebb már beláttuk, hogy ezen Markov-lánc egyetlen invariáns eloszlása a következő:
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[
0,9375 0,0625

]′
, így m11 = 1,0667 és m22 = 16. Az olvasó ellenőrizheti, hogy

további számításaink – melynek során az (A.50) egyenletrendszert oldjuk meg – a
következő eredményt adják:

M =

[
1,0667 100

6,6667 16

]
. (A.60)

Egy munkanélküli tehát várhatóan mintegy hat–hét periódus múlva fog először álláshoz
jutni.

A.1.9. Elnyelő Markov-láncok

A Markov-láncoknak egy további típusát képezik az ún. elnyelő láncok. Ezekben egy
vagy több elnyelő állapot létezik, és a folyamat előbb-utóbb ezen elnyelő állapotok
valamelyikébe kerül. Például egy munkanélküliek átképzését folytató program részt-
vevőit a következő állapotokkal jellemezhetjük: a programban részt vevő beiratkozik
az első modulra; beiratkozik a második modulra stb.; beiratkozik az utolsó modulra;
lemorzsolódik; elvégzi a programot – azaz az összes modulból sikeresen levizsgázik – és
e képesítésének megfelelő szakmában dolgozik; elvégzi a programot, de más szakmában
helyezkedik el; elvégzi a programot, de munkanélküli marad. Az utóbbi négy állapotot
elnyelő állapotokként definiálhatjuk. Az elnyelő láncokkal kapcsolatban feltehetjük a
következő kérdéseket:
a) Mielőtt a programban részt vevő munkanélküli a négy lehetséges mód valamelyikén
befejezi a programot, átlagosan hányszor jár az első, második stb. modul kurzusaira?

b) Mekkora a valószínűsége, hogy a programba frissen beiratkozott munkanélküli végül
lemorzsolódik? És annak, hogy elvégzi a programot és ezen képesítésnek megfelelően
helyezkedik el? Stb.
Mivel a kötet nem használja fel az elnyelő láncok módszertanát, itt sem foglalko-

zunk vele részletesen. Az érdeklődő olvasót Winston (2003, 17.6. alfejezet) könyvének
tanulmányozására biztatjuk.

A.2. A kevert Markov-modellekre vonatkozó állítá-

sok

Lemma:
Ha (3.3) teljesül, akkor ∀n-re a {Z(0) = n} halmazt (vagy annak egy nullmértékben
különböző részhalmazát), mely a kezdeti állapot megfigyelését követően a lehetséges
világállapotok halmaza, olyan (M elemű) A1, ..., AM partícióra bonthatjuk, hogy
∀ω ∈ Am -re Z(ω, t) = Xm(ω, t), (∀t ≥ 0, t ∈ N).

Bizonyítás: Elsőként vegyük észre, hogy a Gm := {ω|Z(ω, t) = Xm(ω, t),∀t ≥
0, t ∈ N} módon definiált események diszjunktak97. Ebből adódóan nyilvánvalóan a
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Gn,m := Gm ∩ {ω|Z(ω, 0) = n} események is diszjunktak, így:

M∑
m=1

P (Gn,m) ≤ P ({ω|Z(ω, 0) = n})

Tehát ahhoz, hogy a Gn,m események ∀n− re particionálják az {Z(0) = n} eseményt,
ahhoz az kell, hogy az előbbi egyenlőtlenség egyenlőséggel teljesüljön. Node az elemi
feltételes valószínűség definíciója alapján:

P (Gn,m) = P (Z(t) = Xm(t),∀t ≥ 0, t ∈ N|Z(0) = n) · P (Z(0) = n)

= sn,m · P (Z(0) = n)

Mivel ∀n-re teljesül, hogy
M∑
m=1

sn,m = 1, így az állítás azonnal adódik. �

1. Állítás.
Ha X1, X2, ..., XM homogén Markov-láncok a B1, B2, ..., BM átmenet mátrixokkal
és Z a korábbi követelményeknek megfelelő keverése az X1, .., XM komponenseknek,
akkor teljesül, hogy P (Z(t) = j|Z(0) = n) = H(t)nj , ahol:

H(t) =
M∑
m=1

Sm · (Bm)t

Ahol Sm = diag(s1,m, s2,m, ..., sN,m).

Bizonyítás: Kiindulva a feltételes valószínűség definíciójából kapjuk, hogy:

P (Z(t) = j|Z(0) = n) =
1

P (Z(0) = n)
· P ((Z(t) = j) ∩ (Z(0) = n))

Emlékezzünk most arra, amit az előző bizonyításnál láttunk, miszerint a {Z(0) = n}
esemény particionálható a

Gn,m := {ω|Z(ω, t) = Xm(ω, t),∀t ≥ 0, t ∈ N} ∩ {ω|Z(ω, 0) = n}

halmazokra (n rögzített, 0 ≤ m ≤M). Így a valószínűségi mérték véges additivitását
alkalmazva adódik, hogy:

P (Z(t) = j|Z(0) = n) =
1

P (Z(0) = n)
·
M∑
m=1

P ((Z(t) = j) ∩Gn,m)
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Beírva Gn,m definícióját kapjuk, hogy: P (Z(t) = j|Z(0) = n) =

=
1

P (Z(0) = n)
·
M∑
m=1

P ((Z(t) = j) ∩ (Z = Xm) ∩ (Z(0) = n)) =

=
1

P (Z(0) = n)
·
M∑
m=1

P ((Xm(t) = j) ∩ (Z = Xm) ∩ (Xm(0) = n))

=
P (Xm(0) = n)
P (Z(0) = n)

·
M∑
m=1

P ((Xm(t) = j) ∩ (Z = Xm)|Xm(0) = n)

Alkalmazva, hogy az {Xm(t) = j} és {Z = Xm} események feltételesen függetlenek az
{Xm(0) = n} esemény mellett (ld: (3.4)) kapjuk, hogy: P (Z(t) = j|Z(0) = n) =

=
P (Xm(0) = n)
P (Z(0) = n)

M∑
m=1

P (Xm(t) = j|Xm(0) = n) · P (Z = Xm|Xm(0) = n) =

=
1

P (Z(0) = n)

M∑
m=1

P (Xm(t) = j|Xm(0) = n) · P ((Z = Xm) ∩ (Xm(0) = n)) =

=
1

P (Z(0) = n)

M∑
m=1

P (Xm(t) = j|Xm(0) = n) · P ((Z = Xm) ∩ (Z(0) = n)) =

=
M∑
m=1

P (Xm(t) = j|Xm(0) = n) · P (Z = Xm|Z(0) = n)

�

2. Állítás:
Feltéve, hogy (3.6) értelmes, (3.6) ⇐⇒ (3.7):

Bizonyítás: ’⇐=’: Ez esetben azt tudjuk, hogy a Bm, mátrixok között a (3.7)
kapcsolat áll fenn. Ekkor nyilvánvalóan:

pij,m = 0− 0 + λi,m ·Gij
pi,m = 1− λi,m + λi,m ·Gii
pij,m

1−pi,m = Gij
1−Gii

Ez utóbbi nem függ m-től, így (3.6) teljesül.

’=⇒’:Ez esetben a Bm mátrixokról azt tudjuk, hogy teljesítik a (3.6) feltételt, és azt
szeretnénk belátni, hogy létezik egyértelműen az (3.7) felírás.

Elsőként vegyük észre, hogy a feladatot elég „soronként” bizonyítani, vagyis általá-
nosan azt kell belátnunk, hogy ∀0 ≤ n ≤ N rögzített számra léteznek a λn,m számok,
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hogy bn,m-el jelölve a Bm mátrix és g
n
-el jelölve a G mátrix n-ik sorát:

bn,m = [0, 0, .., 1, .., 0, 0]− λn,m · [0, 0, .., 1, .., 0, 0] + λn,m · gn (A.61)

Ahol [0, 0, .., 1, .., 0, 0] az n-ik koordináta vektor.

Ha ezt belátnánk, akkor azonnal adódna az állítás. Vegyük észre, hogy mivel g
n
és

bn,m adott, illetve g
n
6= [0, 0, .., 1, .., 0, 0]98, ezért ha van megoldás λn,m-re, akkor az

egyértelmű. A továbbiakban x(k)-val fogjuk jelölni az x vektor k-ik koordinátáját.

Ahhoz, hogy tetszőleges rögzített 0 ≤ m ≤M -re létezzen ilyen λn,m, a következő-
nek kell teljesülnie ∀j 6= n-re:

λn,m =
1−bn,m(n)

1−g
n

(n)

λn,m =
bn,m(j)

g
n

(j)

Vagyis λn,m akkor létezik, ha teljesül ∀j 6= n-re, hogy:

1− bn,m(n)
1− g

n
(n)

=
bn,m(j)
g
n
(j)

(A.62)

Ez utóbbi azonban nyilván teljesül, ha (3.6) fennáll, hiszen G = BM , így átszorozva
az alábbi egyenlőség valóban ∀j 6= n-re teljesül:

g
n
(j)

1− g
n
(n)

=
bn,m(j)

1− bn,m(n)

Vagyis beláttuk, hogy tetszőleges 0 ≤ n ≤ N esetén ∀0 ≤ m ≤ M -re létezik egyér-
telműen a λn,m szám úgy, hogy (A.61) teljesül. Így beláttuk, hogy ha (3.6) teljesül,
akkor egyértelműen létezik a (3.7) felírás. �

1. Következmény:
Amennyiben X1, X2, .., XM két állapotú Markov-láncok, úgy, hogy az átmenet-
valószínűségi mátrixok minden eleme pozitív, akkor létezik a (3.7) felírás.

Bizonyítás: Az előző tételből következik, hiszen (3.6) nyilvánvalóan teljesül (ugyanis
feltéve, hogy a lánc nem marad az adott állapotban, 1 valószínűséggel a másik álla-
potba kerül, tetszőleges két állapotú Markov-láncra, melyre (3.6) értelmes, márpedig
a pozitivitás miatt ez utóbbi valóban értelmes). �
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3. Állítás:
Legyenek adottak az X1,...,XM reguláris Markov-láncok, és jelöljük Bm,∞-vel
limt→∞Btm-t. Legyen Z a komponens Markov-láncok keverése a megfelelő sn,m

értékekkel. Ekkor a következő teljesül:

trace(
∧

(Bm,∞)) ≤ trace(H∞) ≤ trace(
∨

(Bm,∞)) (A.63)

Ahol H∞ ugyanaz, mint a 6. Példában, illetve
∧

a megfelelő (véges sok) mátrix
komponensenkénti minimuma,

∨
pedig a maximuma.

Bizonyítás: Először is tudjuk, hogy a (A.63) egyenletben szereplő mátrixok mind
léteznek, így a nyomuk is létezik. Ezekután azt vegyük észre, hogy a (3.5) egyenletből
világosan látszik, hogy ∀t-re H(t) sorai a Btm mátrixok megfelelő sorainak konvex
kombinációi, méghozzá ha n-ik sorról van szó, akkor az sn,m értékekkel. Ez egyszerűen
a mátrixaritmetikának és annak a ténynek a következménye, hogy ∀0 ≤ n ≤ N -re,∑M
m=1 sn,m = 1 és sn,m ≥ 0.
Ezekután vegyük észre, hogy mivel ∀m-re t → ∞ esetén Btm-nek tetszőleges sora

konvergens (azt is tudjuk, hogy ugyanoda konvergál), így a határérték egyértelműsége
miatt a konvex kombinánció kihozható a hatérték vétel elé. Tehát H∞ sorai a Bm,∞
mátrixok sorainak a konvex kombinációi. Ebből már az állítás adódik, ugyanis így
trace(H∞) akkor lesz minimális, ha tetszőleges 0 ≤ n ≤ N esetén azt a Bm,∞ mátrixot
választjuk 1 súllyal az n-ik sorhoz, melynek az n-ik átlós eleme minimális. Ezzel a
választással a (A.63) egyenlet baloldala egyenlőséggel teljesül (bár az általában ebben
az esetben sem igaz, hogy H∞ =

∧
(Bm,∞), csak a nyomuk egyenlő), és az előbbi

mondat alapján az s-ek más választásával nem kaphatunk kisebb értéket. Az egyenlet
másik oldala teljesen hasonló módon adódik. �

2. Következmény:
Ha csak két Markov-láncunk van, X1 és X2, X1 reguláris és B2 = I, akkor
mobilitas(H∞) ≤ 1. Vagyis a mover-stayer modell mindig kisebb (vagy szélsőséges
esetben ugyanakkora) hosszú távú mobilitást jelez, mint a Markov-modell (melynél
ez az érték reguláris láncra mindig 1).

Bizonyítás: Gyakorlatilag az előző állítás következménye, annyit azonban azért
érdemes megjegyezni, hogy X2 ekkor nem reguláris, de ez nem baj, mert csak azt
használtuk fel, hogy B2,∞ létezik. Ekkor:

trace(H∞) ≥ trace(
∧

(Bm,∞)) = trace(B1,∞) = 1

Így:

mobilitas(H∞) =
J − trace(H∞)

J − 1
≤ J − 1
J − 1

= 1

�
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Jegyzetek

1Ebben a leírásban a Markov-lánc modell intuitív leírására törekszünk, ezért a következő
állításokat nem lehet a matematika szigorával tekinteni. A formalitást és szigorúságot sem
nélkülöző (de szintén erősen intuitív) bemutatást a Függelék tartalmazza.

2Mivel egy n-ed rendű sztochasztikus mátrix rangja legfeljebb n − 1 és egyik sajátértéke
biztosan 1, ezért a fenti egyenletnek létezik megoldása. A megoldáshoz az A mátrix baloldali,
egységnyi sajátértékéhez tartozó sajátvektorokat kell meghatározni.

3Matematika tankönyvekben inkább az „időben homogén” jelzőt szeretik használni.
4A maximum likelihood becslésről ld. pl. Garthwaite et al. (1995), 41-61. old.
5A likelihood arány tesztről ld. Garthwaite et al. (1995), 83-88. old.
6A számítások során 244/2003. sz. Kormányrendelet által lehatárolt, 2004. január 1-től

2007. december 31-ig hatályban volt statisztikai kistérségi beosztást vettük alapul.
7Budapest figyelembevételével a (lineáris) korrelációs együttható értéke ugyan csökken,

azonban az említett probléma jelentősen növekszik, mivel annyival magasabb a budapesti
egy főre jutó jövedelem a többi kistérséghez képest, hogy egymaga több, mint 10%-al képes
megnövelni az átlagos jövedelem nagyságát.

8Valójában egyetlen példa volt erre, 2002-ről 2003-ra az Oroszlányi kistérség a 3-as jöve-
delmi kategóriából az 5-ös kategóriába került át. Ez az egyetlen példa azonban nem volt ele-
gendő arra, hogy két tizedesre kerekítve 0-tól különböző érték álljon az átmenet-valószínűségi
mátrix 3. sorának 5. cellájában.

9Erről és a feltevés feloldásának lehetséges útjairól szólnak e kötet további fejezetei.
10A következő, a társadalomtudományi alkalmazásokról szóló áttekintésben azért láthatunk

majd erre is példákat.
11A jelen áttekintés messze nem teljeskörű. A felsorolt tudományterületeken túlmenően

számos más tudományágban (különösen az élettudományokban) is sikerrel alkalmazzák az
ML modellt. Mi most – kilépve szűkebb szakterületünkből, de nem lépve ki a társadalomtu-
dományok köréből – olyan jelenségeket ragadtunk ki, amelyek elsősorban valamely gazdasági
vagy társadalmi problémához kötődnek viszonylag szorosan.

12A szerzők a Markov-lánc modell becsléséhez ún. bayesi eljárást alkalmaznak, amely eltér
az ebben a kötetben ismertetett MLE becslési eljárástól. Ennek részleteibe azonban most
nem tudunk belemélyedni.

13„regional conditioning” vagy „spatial conditioning”.
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14„spatial lag”.
15Vegyük észre, hogy az ily módon kapott átmenet-valószínűségi mátrix valójában nem

átmenet-valószínűségi mátrix a szó klasszikus értelmében: amennyiben megszorozzuk (bal-
ról) az országos átlag százalékában kifejezett relatív jövedelmek eloszlásának vektorával, az
eredmény a szomszédos régiók átlagos jövedelmének arányában adott relatív jövedelmi pozí-
ciók eloszlásvektora lesz. Mindkét eloszlás azonos időpontra vonatkozik, jövedelmi dinamikát
így leírni tehát nem tud.

16A konkrét számítási eredményekért ld. az eredeti cikket.
17Az USA-ban ez az 50 000 főnél nagyobb városi jellegű területet jelenti.
18Vegyük észre, hogy egyelőre nem rögzítettük a vonzó hatás, a, és a népességarány (pt,j)

közötti kapcsolat irányát. Ennek az az oka, hogy a modellezett kapcsolat jellegétől függően nö-
vekedhet vagy csökkenhet is egy adott régió vonzereje a népességarány függvényében. Emiatt
a vándorlás feltételes valószínűsége, Mij(pt) – amely feltevés szerint a-nak, azaz a vonzerőnek
növekedő függvénye –, a népességaránynak, azaz pt,j-nek növekedő vagy csökkenő függvénye
is lehet.

19Általában az ún. Gumbel eloszlásból.
20 A számítások pontos eredményeit az olvasó az eredeti cikkben, a Függelékben találja.
21Ld. matematikai függelék.
22Ld. matematikai függelék.
23A szerzők következetesen „kezdeti feltételeknek” nevezik az egyéni szintű döntéseket rep-

rezentáló PS(ij) és PH(ij) valószínűségeket. A jelen kötetben a kezdeti eloszlás, kezdeti
feltételeket más értelemben használjuk, ezért ebben az összefoglalásban a mikrofeltételek ki-
fejezést alkalmaztuk.

24Konkrétan ha st jelöli az adott időszaki eloszlás (pt) és az invariáns eloszlás (π) távolságát,
akkor st =

√∑9
j=1(pt,j − πj)2. Az 1.5. ábrán látható távolság ennek normalizált értéke, azaz

st/s1 t = 1, . . . , 15.
25A fogalom részletesebb és formális ismertetését ld. például Ramanathan (2002) 475-481.

old.
26Ld. Hamilton (1994), 501-515. old.
27 Sajnálatos módon a BUX idősora túlságosan rövid ahhoz, hogy éves hozamokkal is

megismételjük a számításokat.
28 Az átmenet-valószínűségek stacionaritásán azt értjük, hogy az átmenet-valószínűségek

időben állandóak. Lásd részletesebben: 1.1.3. fejezet.
29 A továbbiakban mi csak az egyenlő súlyozású portfolió főbb eredményeit közöljük.
30 A várakozásokról részletesebben ld. pl. Mankiw (1997), 374-375. és 380-381. old.
31 A várakozások számos egyéb definíciója mellett is robosztusnak bizonyultak a lentebb

közölt eredmények.
32A fogalom magyarázatát ld. a matematikai függelékben, az A.1. fejezetben.
33 A másodrendű Markov-lánc használata mellett szól, hogy mind az elsőrendűnél, mind

pedig a harmadrendűnél szignifikánsabb statisztikai eredményekhez vezet.
34 Statisztikailag a likelihood arány teszttel lehet vizsgálni azt, hogy az egyes oszlopokban

található valószínűségek szignifikánsan eltérnek-e egymástól. A likelihood arány tesztről ld.
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például Wooldridge (2002), 534-535. old, illetve az 1.2. fejezetben található rövid összefogla-
lót.

35McQueen és Thorley (1991) három különböző időszakra becsülte meg a heti átmenet-
valószínűségeket, hogy ellenőrizzék azok stacionaritását. Mi itt a teljes vizsgált időszakra
vonatkozó eredményeket közöljük.

36 Az opciós piacok jelentőségét szemlélteti, hogy a Chicagói Opciós Tőzsdén 2007 folyamán
majdnem egymilliárd ügyletet kötöttek, több mint 600 milliárd dolláros forgalom mellett.
(Forrás: CBOE (2008): 2007 Market Statistics)

37 A gyakorlatban a binomiális fa helyett elterjedtebb a trinomiális fa alkalmazása. A mi
szempontjainkból azonban a két modell tulajdonságai nem mutatnak lényeges eltérést, így a
binomiális fára, és annak is egy leegyszerűsített modellfelírására szorítkozunk.

38 A binomiális fákról részletesebben ld. Száz (1999), 200-217. old.
39 Az alfejezet során végig feltesszük, hogy a betéteink után kapott kamatláb 0%.
40A LIBOR-t a nagyobb devizákra számítja ki a Brit Bankárszövetség (British Bankers’

Association). Választásunk azért esett erre az időszakra, mert az angol jegybank ezen időszak
alatt egyszer sem változtatott a 4%-os alapkamaton, és ez leegyszerűsíti az elemzésünket.

41 Az ilyen és az ehhez hasonló elemi származtatott termékek árazása azért hasznos, mert
segítségükkel könnyedén lehet összetettebb opciókat is árazni.

42 Amennyiben az állapotteret és az átmeneti valószínűségeket Gaussi kvadratúrákkal be-
csüljük meg, 2N-1 momentumig lehet kalibrálni a Markov-láncunkat. Ld. bővebben: Backus,
Wu és Zin (2002).

43Betancourt (1999).
44Federal Home Loan Mortgage Corporation.
45A kötet további fejezeteiben látni fogjuk, hogy a heterogenitás közvetlen modellezésével

is meg lehet próbálni kiküszöbölni a fent említett problémát. Ez főleg akkor lehet hasznos,
ha nincsen semmilyen apriori vagy többlet- információ az egyes megfigyelések kategóriákba
sorolására.

46Ld. bővebben az 1.2.1. fejezetben.
47Az alábbiakban Betancourt (1999) eredményeit ismertetjük.
48 A véletlen bolyongás előrejelzése megegyezik a legutóbbi időszakban megfigyelt átmene-

tekkel. Az előrejelzések pontosságát a legkisebb négyzetes eltérésösszeggel volt mérve.
49Az itt közölt eredmények fontossága mellett is hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy

a heterogenitás látens, azaz nem megfigyelhető különbségekből is fakadhat, amelyeket a fen-
tebb között empirikus vizsgálatok nem vontak be a vizsgálat körébe, ld. pl. a munkapiaci
alkalmazásokat. Másfelől a heterogenitás és a nemstacionaritás, mint a Markov-lánc modell
általánosítási irányai nem feltétlenül jelentenek eltérő irányokat. Hiszen abban az esetben,
ha a populáció heterogén de nem ismerjük a csoportképző ismérvet és csak a populációszintű
átmeneti valószínűségi mátrixot tudjuk közvetlenül megfigyelni, akkor ahogyan az egyes al-
populációkban lévő egyedek megoszlása változik úgy fog időszakról-időszakra változni a teljes
populáció szintjén megfigyelhető átmeneti valószínűségi mátrix is. Másként fogalmazva a
jelenlegi stacionaritástesztek akkor is elutasítják a stacionaritási feltevést, ha a populáció he-
terogén és az egyes alpopulációk dinamikáját egyébként stacioner Markov-lánc folyamattal le
lehet írni.
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50Ahhoz, hogy a jelölésünk ne váljon teljesen követhetetlenné, a jelen fejezetben a modell-
hez jobban illeszkedő jelölésrendszert alakítottunk ki, így itt az állapotok számát az előző
fejezettel szemben nem n, hanem J jelöli.

51 Felhasználtuk, hogy nyilván IT = I, másfelől SI = SIT = S.
52Ld. a matematikai függelék A.1. fejezetét.
53Legalábbis azon egyenlőtlenségi mutatók esetében, amelyek az adatok folytonos függvé-

nyei. A konvergencia a határértékszámítás elemi szabályainak alkalmazásával ekkor könnye-
dén látható. A relatív szórás ilyen mutató.

54Ld. Heyne (2004), 123-126. old.
55AutoRegressive Integrated Moving Average folyamat: Idősorok elemzésénél gyakran hasz-

nált statisztikai eszköz, amelynek segítségével egy adott időpontban a változóértéket (jelen
esetben bért) annak múltbeli becsült értékeiből (autóregresszív rész) és a múltbeli becslés-
valóság eltérések értékeiből (mozgó átlag rész) számolják ki. Még akkor is alkalmazható, ha
valamilyen trendet tartalmaz az idősor (ezt nevezik nem stacionárius, azaz integrált folya-
matnak).

56A szerzők azt is megnézik, hogy a nem-stacionárius Markov-lánc nem ad-e jobb illesz-
kedést, mint a stacionárius. Ennek oka lehetne, hogy a vizsgált időszak folyamán nagyobb
hatású változások, törések következnek be (pl. kamatplafon megváltoztatása). A likelihood-
hányados teszt nem veti el a stacionárius modellt a nem stacionáriussal szemben.

57Ez a szakasz McLachlan–Peel (2000) bevezetése alapján íródott.
58Az áttekinthetőség kedvéért némileg módosítottunk az eddigi jelöléseken, ezeket mindig

jelezzük a megfelelő helyen. Ezeken túlmenően a továbbiakban az egyes Markov-láncok ál-
lapottere N elemű, az egyes állapotokat pedig n-el fogjuk indexelni. Hasonlóan a különböző
Markov-láncok száma M , egy tetszőleges láncot m-el indexelünk.

59Ez alatt azt értjük, hogy Z minden jövőbeli pillanatban ugyanazt az értéket veszi fel,
mint Xm.

60Az állítás precízebb kimondása és bizonyítása megtalálható a Függelékben.
61Biztos esemény alatt a szokásostól eltérően most az 1 valószínűségű eseményeket fogjuk

érteni.
62A valószínűség fogalmára úgy is gondolhatunk, mint az a hányad, ahányszor nagyon sok

ismétlés esetén egy esemény be fog következni. Ebben az esetben P (A|Xm(0) = n) nem más
(alkalmazva a feltételes valószínűség definícióját), mint az (A∩{Xm(0) = n}) esemény relatív
gyakorisága osztva az {Xm(0) = n} esemény relatív gyakoriságával, ami nem más, mint az A
esemény relatív gyakorisága azokban az esetekben, amikor {Xm(0) = n} bekövetkezett.

63Ez alatt egy olyan halmazfüggvényt értünk, mely nemnegatív értékeket vesz fel, megszám-
lálható sok egymást kizáró esemény egyesítésének a valószínűsége a valószínűségek összege,
illetve a biztos eseménynek 1 a valószínűsége.

64Egy modell akkor identifikálható, ha nincs két olyan különböző paraméter halmaz, mely
tökéletesen ugyanazt a modell-viselkedést eredményezné.

65Ugyanis tegyük fel, hogy Xm(t) = i és j 6= i. Ekkor P (Xm(t+ 1) = j) = P (Xm(t+ 1) =

j|Xm(t) = i). Mivel {Xm(t+ 1) = j} ⊆ {Xm(t+ 1) 6= i}, így P (Xm(t+ 1) = j|Xm(t+ 1) 6=
i) = 1

P (Xm(t+1)6=i)
· P (Xm(t+ 1) = j) =

pij,m
1−pi,m

.
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66Frydman (2005) alapján. Folytonos idejű Markov-láncokra is létezik a (3.7) jellegű felírás,
lásd pl. Frydman (2005) és Frydman–Schuermann (2008).

67Ez a feltétel azért szükséges, hogy a modell identifikálható legyen. Természetesen ekkor
G = BM . Választhattuk volna G-t máshogy is a végtelen sok lehetőség közül, azonban ez
egy igen kézenfekvő választás.

68Ezt az állítást talán célszerűbb úgy érteni, hogy amennyiben adottak Bm sztochaszti-
kus mátrixok amik teljesítik a (3.6) egyenletet, akkor a (3.7) reprezentációban minden λn,m

teljesíti a (3.8) feltételt.
69Bár a bizonyítás körülbelül két sor csupán, azért érdemes az olvasónak ezt precízen leve-

zetni.
70Ugyan nem jelöltük külön, azonban ez a kezdeti eloszlás, azaz π(0) függvénye!

71Azt, hogy amit így kapunk az eloszlás abból látható, hogy
M∑

m=1

Sm · Bm,∞ egy olyan

mátrixot ad, melynek a sorai a Bm,∞ mátrixok sorainak konvex kombinációi, így ez is egy
sztochasztikus mátrix. Így π(0)-al balról megszorozva eloszlást kapunk.

72Elviekben és Frydman cikke alapján, de a mi alkalmazásunkban és a jelenlegi MATLAB
programban ez nincs figyelembe véve.

73Nem igazi eloszlás, a an vektor elemei gyakoriságok és nem relatív gyakoriságok.
74Ez látható abból is, hogy Λ1 vektor második eleme nagyobb, mint 1. A kevert Markov-

modellek speciális struktúrájából fakadóan ugyanis ha egy adott állapotban összehasonlítjuk
a különböző állapotokhoz tartozó λ együtthatókat, amelynek értéke nagyobb, ahhoz tartozik
kisebb diagonális érték (ennek formális levezetését az olvasóra bízzuk).

75A hivatkozott tanulmányban folytonos idejű Markov-modelleket becsülnek, ezért a for-
malizmus mellőzésével csak nagy vonalakban tárgyaljuk az eredményeiket. Úgy gondoljuk,
hogy a kevert Markov-modellek alkalmazásával nyerhető eredmények azonban így is felismer-
hetőek.

76Folytonos időalakulást feltételezve.
77Csak amerikai vállalatok kerültek be a mintába, a homogenitás növelése érdekében. Az

adatok az 1981 január 1. és 2005 december 31. közötti időszakból származnak.
78Standard & Poor’s.
79Ehhez a 2002 végéig tartozó adatok lettek felhasználva, a maradék ugyanis ún. out of

sample becslésre lett felhasználva.
80Csak az átlós elemeket tüntettük fel, a többi elem ugyanis általában nulla közeli volt,

illetve ha nem ez volt a helyzet, úgy azt a szövegben külön kiemeltük.
81Pl: a 0,3242 -es érték azt mutatja, hogy 0,3242 a valószínűsége annak, hogy az A lánc

generálja a mixtúrát, feltéve, hogy a kezdeti időpontban a kevert folyamat az Aaa állapotban
volt.

82Feladat: A fenti adatok alapján lássuk is ezt be!
83Mivel az átlépés feltételes valószínűsége egy adott állapotba – amellett az esemény mel-

lett, hogy kilépés történik a mostani állapotból – ugyanakkora mindkét komponens Markov-
láncra, így nagyobb kilépési valószínűség mellett nagyobb az átlépési valószínűség is. Bár ez
a gondolatmenet csak a becslési időtávra érvényes - esetünkben ez egy nap – azért általában
hosszabb időtávon is jó közelítésnek tekinthető.
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84Természetesen ha több éves az előrejelzés, akkor a megfelelő hatványt kell vizsgálni.
85Ez esetben csak a 2002-ig meglévő adatok alapján készült három évre előre egy becslés,

szemben az 1 éves becsléssel, ahol a 2002-2004 -es időszak adatai is felhasználásra kerültek, s
csak egy évre előre lettek becsülve a valószínűségek.

86Ez valószínűleg azért van így, mert így jobban kihasználásra került a csoportokra bontás
az előrejelzés során.

87Az ábrán feltüntetett folyamat valójában nem is Brown-mozgás, hanem egy diszkrét
idejű véletlen bolyongási folyamat; ha azonban az egymást követő megfigyelések elég sűrűn
helyezkednek el egymás után, a folyamat „szabad szemmel” folytonos lefolyásúnak tűnik –
gondoljunk csak a mozi működési elvére!

88Az elemzés kiterjeszthető arra az esetre is, amikor az állapottér megszámlálhatóan vég-
telen sok elemet tartalmaz vagy akár kontinuus számosságú; ezek az esetek azonban a mi
szempontunkból érdektelenek.

89Figyeljünk fel arra, hogy a véletlen bolyongási folyamat esetén S = R, azaz a valószínűségi
változók (a rögzítettnek feltételezett ξ0 induló érték kivételével) elméletileg akármilyen valós
értéket felvehetnek!

90A továbbiakban sajátvektoron kimondatlanul is mindig jobb oldali sajátvektort fogunk
érteni.

91Az A.1.2. szakaszban ismertetett példában a hozamoknak az εt, a (logaritmált) részvény-
áraknak pedig a ξt valószínűségi változók feleltek meg. Könnyen belátható ugyanis, hogy
két egymás utáni időszakban mért logaritmált részvényár különbsége közelítőleg az adott
periódusra érvényes hozamot adja eredményül.

92A többlépéses átmeneti valószínűségekre vonatkozó képlet pontos bizonyítása az ún.
Chapman –Kolmogorov-egyenleten alapul; részletesen lásd Baróti et al. (1997, pp. 223-224.).

93Vigyázzunk: a mátrix elemeiben a zárójeles felső index nem az elemek n-edik hatványát
jelöli, hanem arra utal, hogy az elemek n-lépéses átmeneti valószínűségeket határoznak meg!

94Vegyük észre, hogy S természeténél fogva mindig eleget tesz az (A.31) összefüggésnek!
95Ahhoz, hogy v1 valószínűségeloszlás legyen, eleget kell tennie a v1 ≥ 0 összefüggésnek is.

Azonban az (A.42) alatt bemutatott határérték-számításhoz hasonlóan könnyen levezethető,
hogy limn→∞Pn egy olyan mátrix, amelynek mind az s sorát a v′1 vektor képezi – márpedig
a {Pn}∞n=0 mátrixsorozat minden tagja nemnegatív elemekből áll, így nem konvergálhat egy
olyan mátrixhoz, amelynek van negatív eleme. Ebből következik, hogy v1 minden eleme
nemnegatív.

96Könnyen belátható, hogy a tétel állításai akkor is igazak maradnak, ha a P mátrixnak
vannak komplex sajátértékei is, feltéve, hogy ezek hatványainak modulusa zérushoz konvergál,
ahogy n→∞. Azt is megengedhetjük, hogy az abszolút értékben egynél kisebb sajátértékek
egynél nagyobb multiplicitással forduljanak elő, ha P ezáltal továbbra is diagonalizálható
marad.

97Függetlenül attól, hogy miként definiáltuk a keverést.
98Mivel feltettük, hogy (3.6) értelmes minden Bm átmenet-valószínűségi mátrixra, és G =

BM .

180



Hivatkozások

Anderson, T. W. – Goodman, L. A. (1957): Statistical Inference About Markov
Chains, Annals of Mathematical Statistics, 28. évf., 89-109. old.

Backus, D. – Wu, L. – Zin, S. (2002): Markov Chain Approximations For Term
Structure Models, Finance, 0207018, EconWPA.

Baróti Gy. – Bognár J. – Fejes Tóth G. – Mogyoródi J. (1997): Valószínűségszámítás,
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Betancourt, L. (1999): Using Markov Chains to Estimate Losses from a Portfolio of
Mortgages, Review of Quantitative Finance and Accounting, 12. évf., 303-317. old.

Billingsley, P. (1961): Statistical Inference for Markov Processes, University of Chi-
cago Press, Chicago.

Bickenbach, F. – Bode, E. (2003): Evaluating the Markov property in studies of
economic convergence, International Regional Science Review, 26. évf., 3. szám,
363-392. old.

Bode, E. – Nunnenkamp, P. (2007): Does Foreign Direct Investment Promote Regio-
nal Development in Developed Countries? A Markov Chain Approach for US States,
Kiel Working Paper No. 1374,

http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/does-foreign-direct-investment-
promote-regional-development-in-developed-countries-a-markov-chain-approach-
for-us-states-1/kap1374.pdf

Bosker, E. M. (2006):The spatial evolution of regional GDP disparities in the ’old’
and the ’new’ Europe. Papers in Regional Science, megjelenés alatt.
http://www.ecomod.org/files/papers/1159.pdf

Breen, R. – Moisio, P. (2004): Poverty dynamics corrected for measurement error,
Journal of Economic Inequality, 2. évf., 171-191. old.

181



Carluer, F. (2005): Dynamics of Russian Regional Clubs: The Time of Divergence,
Regional Studies, 39. évf., 6. szám, 713-726. old.

Caro, A. R. – Feijoó, S. R. – Correa, C. G. (2005): Markov Chain approach to
Purchasing Power Convergence in the 15 European Union, ERSA conference papers
No. ersa05p457, http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa05/papers/457.pdf

Constant, A. – Zimmermann, K. F. (2003): The Dynamics of Repeat Migration: A
Markov Chain Analysis, ISA Discussion Paper No. 885.

Dempster, A. P. – Laird, N.M. – Rubin, D. B. (1977): Maximum likelihood from
incomplete data via the EM algorithm, Journal of the Royal Statistical Society,
Series B (Methodological), 39. évf., 1. szám, 1-38. old.

Denkinger Géza (2001): Valószínűségszámítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Denkinger Géza (2002): Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Dutta, J. – Sefton, A. – Weale, M. R. (2001): Income distribution and income
dynamics in the United Kingdom, Journal of Applied Econometrics, 16. évf., 5.
szám, 599-618. old.

Frydman, H. (1984): Maximum likelihood estimation in the mover-stayer model,
Journal of the Amercian Statistical Association, 79. évf. 632-638. old.

Frydman, H. (2005): Estimation in the mixture of markov chains moving with
different speeds, Journal of the American Statistical Association, 100. évf. 1046-
1053. old.

Frydman, H. – Kallberg, J. G. – Kao, D. (1985): Testing the Adequacy of Markov
Chain and Mover-Stayer Models as Representations of Credit Behavior, Operations
Research, 33. évf., 6. szám, 1203-1214. old.

Frydman, H. – Schuermann, T. (2008): Credit Rating Dynamics and Markov Mix-
ture Models, Journal of Banking and Finance, 32. évf., 1062-1075. old.

Fuchs, C. – Greenhouse, J. B. (1988): The EM algorithm for maximum likelihood
estimation in the mover-stayer model, Biometrics, 44. évf., 605-613. old.

Gallo, J. L. (2004): Space-time analysis of gdp disparities among european regions:
A markov chains approach, International Regional Science Review, 27. évf., 2. szám,
138-163. old.

Garthwaite, P. H. – Jolliffe, I. T. – Jones, B. (1995): Statistical Inference, Prentice
Hall, London.

182



Gaubert, P. – Cottrell, M. (1999): A dynamic analysis of segmented labor market,
Fuzzy Economic Review, 4. évf., 2. szám, 63-82. old.

Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton,
NJ, U.S.A.

Hammond, G. W. (2004): Metropolitan/non-metropolitan divergence: A spatial
Markov chain approach, Papers in Regional Science, 83. évf., 543-563. old.

Heyne, P. (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest.

Ho, C. – Li, D. (2007): Catching Up or Falling Behind? Income Distribution of
Chinese Cities, Boston University - Department of Economics - Working Papers
Series: WP2007-23. http://www.bu.edu/econ/workingpapers/papers/income.pdf

Jafry, Y. – Schuermann, T. (2004): Measurement, estimation and comparison of
credit migration matrices, Journal of Banking and Finance, 28. évf., 11. szám,
2603-2639. old.

Kim, D. – Santomero, A. M. (1993): Forecasting Required Loan Loss Reserves,
Journal of Economics and Business, 45. évf., 315-329. old.

Landon-Lane J. – Quinn, J. A. (2000): Growth and Ergodicity: Has the World
Converged? Econometric Society World Congress 2000 Contributed Papers,
http://fmwww.bc.edu/RePEc/es2000/0146.pdf

Lavezzi, A. M. (2006): On high-skill and low-skill equilibria: a Markov chain app-
roach, Metroeconomica, 57. évf., 2. szám, 121-157. old.

Lawal, H. B. (2004): Review of Non-Independence, Asymmetry, Skew-Symmetry
and Point-Symmetry Models in the Analysis of Social Mobility Data, Quality &
Quantity, 38. évf., 259-289. old.

Lima, V. O. – Paredes, R. D. (2004): Labor Market Regimes and Mobility through
a Markov Chain in Chile, Econometric Society 2004 Latin American Meetings,
http://repec.org/esLATM04/up.31674.1082416138.pdf

Magrini, S. (1999): The evolution of income disparities among the regions of the
European Union, Regional Science and Urban Economics, 29. évf., 257-281. old.

Mankiw, G. N. (1997): Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest.

McLachlan, G. – Peel, D. (2000): Finite Mixture Models. Wiley Series in Probability
and Statistics. Wiley-Interscience.

183



McQueen, G. –Thorley, S. (1991): Are Stock Returns Predictable? A Test Using
Markov Chains, The Journal of Finance, 46. évf., 1. szám, 239–263. old.

Meyer, C. (2000): Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, Philadelphia, PA,
U.S.A.: Society for Industrial and Applied Mathematics.

Moon, C. – Stotsky, J.G. (1993): The Effect of Rent Control on Housing Quality
Change: A Longitudinal Analysis, The Journal of Political Economy 101. évf., 6.
szám, 1114-1148. old.

Müller, C. – Köberl, E. (2007): The speed of adjusment to demand shocks: A
Markov-chain measurement using micro panel data. KOF Swiss Economic Institute
Working Papers, No.170,
http://www.kof.ethz.ch/publications/science/pdf/wp_170.pdf

Nemes Nagy, J. (szerk) (2005): Regionális elemzési módszerek, ELTE Regionális
Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Regionális
Tudományi Tanulmányok, 11. kötet.

Quah, D. (1993): Empirical cross-section dynamics in economic growth, European
Economic Review, 37. évf., 426-434. old.

Rey, S. J. (2004): Spatial dependence in the evolution of regional income distribu-
tions, in: Getis, A. – Mjur J. – Zoeller, H. (eds.): Spatial Econometrics and Spatial
Statistics, Palgrave, Hampshire, 194-213. old.

Ramanathan, R. (2002): Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal, Panem Ki-
adó, Budapest.

Sampson M. (1990): A Markov Chain Model for Unskilled Workers and the Highly
Mobile, Journal of the American Statistical Association, 85. évf., 409. szám, 177-
180. old.

Singer, B. – Spilerman, S. (1976): Some methodological issues in the analysis of
longitudinal surveys, Annals of Economic and Social Management, 5. évf. 447-474.
old.

Smith, T. E.- Hsieh, S. (1997): Gravity-type interactive Markov models, Journal of
Regional Science, 37. évf., 4. szám, 653-682. old.

Spilerman, S. (1978): Extensions of the mover-stayer model. American Journal of
Sociology, 78. évf., 559-626. old.

Shorrocks, A. F. (1978): The Measurement of Mobility, Econometrica, 46. évf.,
1013-1024. old.

184



Stokey, N. L. – Lucas, R. E. (1989): Recursive Methods in Economic Dynamics, Har-
vard University Press, Cambridge, MA, U.S.A.

Sydsæter, K. –Hammond, P. I. (2003): Matematika közgazdászoknak, Aula, Buda-
pest.

Száz J. (1999): Tőzsdei opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft., Budapest.

Tarver, J. O. – Gurley, W. R. (1965): A stochastic analysis of geographic mobility
and population projections of the census divisions in the United States, Demography,
2. évf., 134-139. old.

Temel, T. – Tansel, A. – Gungor, N. D. (2005): Convergence of sectoral producti-
vity in Turkish provinces: Markov chains model, International Journal of Applied
Econometrics and Quantitative Studies, 2. évf., 2. szám, 65-84. old.

Weber, A. (2002): State Dependence and Wage Dynamics: a Heterogeneous Markov
Chain Model for Wage Mobility in Austria, Working Paper IHS Economic Series,
Nr. 114.

Winston, W. L. (2003): Operációkutatás, Aula Kiadó, Budapest.

Wooldridge, J. M. (2002): Introductury Econometrics: A Modern Approach, Máso-
dik kiadás. South-Western, Cincinnati, OH.

Wu, C. F. J. (1983): On the convergence properties of the EM algorithm, The
Annals of Statistics, 11. évf., 1. szám, 95-103. old.

185



186



Summary in English

This book should be regarded as an academic itinerary, taking the reader through the
realms of various Markov probability models. The first step in the journey involves
understanding simple Markov chains and their applications. Next, to allow for a better
fit to some problems in social sciences characterised by high persistence, we generalise
the Markov chains to attain the mover-stayer models. Finally, by generalising even
further one arrives at the family of the mixed Markov models. Before turning to
a short summary of each of the three parts of the book, let us take an analogy to
understand the difference between the three models better.

Take a typical suburb with a number of large gardens (states). Suppose we have
many cats (agents) around in the suburb. Every night all the cats go hunting, each
into any one garden, yet without ever leaving the suburb itself. If we assume that
cats have rather short memories so that every night when they go hunting they only
remember which garden they hunted in the previous night (Markov property), then
our problem appears to be well-suited to be modelled with a Markov chain. When a
cat is hunting in Mr Jones’ garden one night, and in Mrs Smith’s the next, we say that
the cat has made a transition from the state labelled ‘Mr Jones’ to the state labelled
‘Mrs Smith’. Yet the simple Markov chain imposes strict restrictions by regarding all
the cats as homogeneous. Perhaps some clever refinement to the model might allow
us to make some improvements. For example, some cats might be house cats and
are kept inside a single house and therefore a single garden all the time. Such cats
stay in one garden every night - they might be regarded as stayers, while all others
are movers: they make transitions according to some uniform transition probabilities.
What is more, we can introduce more heterogeneity by assuming that there are not
only simply stayers and movers. By mixing the mover and stayer property, one could
have some old cats that might leave a garden only rarely, while some domestic cats
escape every now and then, and some young tomcats only leave a garden once a year
to look for a partner. Now, after this brief discussion of nocturnal feline behaviour let
us move on to a more precise discussion of the book.

In the first part of the book, we introduce the reader to the simple Markov chains.
A Markov chain is a stochastic process, where history does not matter: transition
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probabilities between a finite set of states only depends on information that is con-
tained in the present state. After discussing the nitty-gritty of Markov chains, such
as invariant distributions and stationarity, we look for possible areas of application.
One can apply their newly acquired knowledge by following through how income per
head has evolved across the 168 micro-regions (NUTS4) of Hungary since transition to
democracy in 1989. This case study shows us that an important field where Markov
chains are used is that of the evolution of incomes and income convergence. Interest in
this field has been particularly high over the last couple of decades. Regions ranging
from those of the European Union, through Russian ones to Chinese provinces have
all come under the spot-light recently. After reviewing the results of some of the most
outstanding achievements in this area, we find that income growth and convergence
may depend on various factors, such as neighbouring regions or countries, or whether
a region contains a large city. Markov chains seem to be an especially adequate tool
to study these matters. Yet income convergence is by no means the only empirical
outlet for them: migration, or movements between labour market segments, and even
some microeconomic and financial problems can all be understood better once one
works with Markov chains. Nonetheless, we also come to the conclusion that when
one starts thinking about issues such as movements across income brackets in a society,
care needs to be taken. Such social problems are characterised by high persistence,
with people getting stuck in some states, something that the simple Markov chain can
only incompletely grasp. However, after some tinkering, a modified Markov-chain-
based probability model will help us gain better understanding into these problems as
well.

In the second part, in order to capture the presence of high persistence, we assume
that agents moving across states exhibit some kind of heterogeneity. In this part we
take the most simple configuration: one assumes that there are only two types of
agents: those who move and those who stay. In the mover-stayer model the main
difficulty arises because although when we see an agent move from one state to the
other we can pin him down as a mover, when one observes that an agent has remained
in the same state, one does not have enough information to guess the agent’s type since
in most set-ups even movers may stay in their own state with a positive probability.
Yet, once we overcome these difficulties, either by resorting to complex mathematics
and statistics, or by asking the computer for help (or both), we are richly rewarded.
Mover-stayer models can be applied to study various problems such as the effects of
rent regulation in housing markets, or whether the qualifications and work experience
of young men are important when looking for jobs, and even the disciplines of finance
and sociology have applied mover-stayer models. In these cases the mover-stayer model
usually proves to be superior to the simple Markov chain (by providing a better fit), as
it also does when we apply it to our sample persistence-ridden problem of moving across
different income brackets. All in all tweaking the ordinary Markov chain appears to
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have been fruitful. Seeing this begs the question whether further modifications could
bring us some more success.

In the last part of the book, we investigate a generalisation of the mover-stayer
models. The so-called mixed Markov model also assumes that agents are heteroge-
neous, however instead of having just two subgroups (movers and stayers) one only
needs to posit that there is a finite number of them. In keeping with our earlier idea
for the generalisation of simple Markov chains, that differences in mobility is the im-
portant source of heterogeneity, we also construct mixed Markov models based on this
insight. Thus transition matrices of subgroups are built so that once an agent moves,
transition probabilities into other states will be independent of the agent’s type. As a
result, instead of having movers and stayers, one might have a subpopulation of stay-
ers, another of ‘just-a-bit movers’, one of ‘average movers’, and a final one of ‘much
movers’, for example. Needless to say, the mathematics becomes even more involved
here. Yet, once again, it is worth working our way through the model, since one finds
opportunities of application in fields such as finance and economics. Here one can take
the example of corporate bond pricing. Before being dismissed as a mundane field, it
is worth noting that amid the global financial turmoil spreads of corporate bonds over
treasuries have sky-rocketed, with investment-grade firms paying double the spreads
today that junk issuers were paying just a couple of months ago. The effects of com-
panies facing financing difficulties ripple through the entire economy. One wonders
how deep the troubles in the financial world still go.

Throughout the book we have attempted to meet the demands and interests of
readers of various backgrounds. We placed a special emphasis on illustrations, case
studies, and application, and have also banished all mathematics deemed too com-
plex or technical into a special mathematical appendix. Our aim was to produce
readable, understandable, and clear material which will help the reader gain better
understanding into the sometimes arcane world of simple and mixed Markov chains,
and mover-stayer models.
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