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თემა

რეგრესიული ანალიზის თავისებურება სტოხასტიკური ამხსნელი
ცვლადების პირობებში

1. სტოხასტიკურ ამხსნელ ცვლადებიანი მოდელების დაშვებები

რეგრესიული მოდელი

UXBY  , (1)

ნებისმიერი სხვა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის მსგავსად, გარკვეულ დაშ-

ვებებს ეფუძნება. აქამდე, ცალკეული გამონაკლისი შემთხვევის გარდა, ჩვენ

ვგულისხმობდით, რომ იგი ნორმალური წრფივი კლასიკური მოდელია, რომლის-

თვისაც სრულდება გაუს-მარკოვის დაშვებები. ამ დაშვებების პირობებში განტო-

ლების უმცირეს კვადრატთა მეთოდით მიღებული შეფასებები გადაუადგილებელი,

ეფექტიანი და ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდეებია და

შესაძლებელია:

_ ცალკეული კოეფიციენტების მნიშვნელოვნების შესახებ t -სტატისტიკის

გამოყენებით ჰიპოტეზების შემოწმება და ნდობის ინტერვალების აგება;

_ ამა თუ იმ წრფივი შეზღუდვის შესახებ ჰიპოტეზების შემოწმება t

განაწილების ან ფიშერის F განაწილების კვანტილების საფუძველზე;

_ რეგრესიის განტოლების მნიშვნელოვნების შესახებ ჰიპოტეზების შემოწმება

ფიშერის F განაწილების კვანტილების საფუძველზე;

_ დამოკიდებული ცვლადის საპროგნოზო მნიშვნელობების ინტერვალების

განსაზღვრა.

იმის შესახებ, თუ რა შედეგი მოსდევს გაუს-მარკოვის დაშვებებიდან

ზოგიერთის შეუსრულებლობას, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ წინა თემებში. ახლა გვინდა

ყურადღება გავამახვილოთ დაშვებაზე, რომლის თანახმადაც მოდელში შემავალ

ამხსნელ 1x , 2x ,  , mx ცვლადებს დიტერმინირებული სიდიდეების როლში

ვიხილავდით. ფაქტობრივად ეს დაშვება ნიშნავს, რომ მოცემული 1x , 2x , , mx

სიდიდეები არ შეიცავს შემთხვევით შემადგენელს და შერჩევაში მათი

მნიშვნელობები დაფიქსირებულია, ანუ დამოკიდებული არ არის იმაზე თუ რა

სახითაა აგებული შერჩევა.

ამხსნელ ცვლადთა არასტოხასტურობის შესახებ დაშვების გამოყენების

ძირითადი მიზეზი ტექნიკურ ხასიათს ატარებს და მდგომარეობს იმაში, რომ იგი
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ამარტივებს რეგრესიის შეფასებების თვისებების ანალიზს. მაგრამ სინამდვილეში

1x , 2x ,  , mx ცვლადების არასტოხასტიკურობა არატიპური სიტუაციების

კატეგორიას მიეკუთვნება და რეალისტურია მხოლოდ მაშინ, როცა საქმე გვაქვს

კონტროლირებადი ექპერიმენტების ჩატარებასთან. ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან

მუშაობისას უფრო ფართოდ გავრცელებულია სიტუაცია, როდესაც ამხსნელი

ცვლადების მთელი ერთობლიობა, ან მათი ნაწილი, სტოხასტიკური სიდიდეებია,

რომლებიც შემთხვევითი წესით არის ამოკრეფილი მოცემული გენერალური ერთობ-

ლიობისაგან და გარკვეულ განაწილების კანონს ექვემდებარება.

დეტერმინირებული ამხსნელი ცვლადებიდან სტოხასტიკურ ამხსნელ ცვლა-

დებზე გადასვლა რეგრესიის მოდელს უფრო ზოგად სახეს აძლევს. პარალელურად,

სტოხასტიკური ცვლადების შემცველ მოდელზე გადასვლა კლასიკური

მოდელისათვის შემუშავებულ სტატისტიკური დასკვნების ტექნიკის გამოყენებას

პრობლემატურს ხდის. თუმცა, პრობლემის სირთულე ყოველთვის ერთნაირი არ

არის და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შესაბამისობა არსებობს მოდელში შემავალ

სტოხასტიკურ ამხსნელ 1x , 2x , , mx ცვლადებსა და შემთხვევითი U ვექტორის

ელემენტებს შორის. ზოგად შემთხვევაში შეიძლება რამდენიმე სიტუაციასთან

გვქონდეს საქმე:

1) ამხსნელი ცვლადები სტატისტიკურად დამოკიდებული არ არის შემთ-

ხვევითი U ვექტორის ელემენტებზე;

2) ამხსნელი ცვლადები კორელაციაში იმყოფება შემთხვევითი U ვექტორის

ელემენტებთან.

3) ამხსნელი ცვლადების გაზომვისას ადგილი აქვს შემთხვევით ცდომილებებს.

განვიხილოთ რასთან გვაქვს საქმე თითოეულ ამ სიტუაციაში.

დასაწყისში შევჩერდეთ პირველ შემთხვევაზე. ეს ნიშნავს, რომ წრფივი

რეგრესიის (1) მოდელისთვის კლასიკურ (გაუს-მარკოვის) დაშვებათა სისტემის

ნაცვლად უნდა განვიხილოთ დაშვებათა რამდენადმე შეცვლილი სისტემა,

რომელსაც შემდეგი სახე აქვს.

დაშვება 1. მოდელი წრფივია პარამეტრების მიმართ და სწორედ არის

სპეციფიცირებული;

დაშვება 2. ამხსნელი 1x , 2x , , mx ცვლადები სტოხასტიკური სიდიდეებია და

შემთხვევითი სახით არის ამორჩეული გენერალური ერთობლიობიდან, რომელსაც

გააჩნია სასრული საშუალი და სასრული არანულოვანი დისპერსია; აღსანიშნავია,
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რომ ამ პირობაში არ მოითხოვება ამხსნელი ცვლადების ერთმანეთისაგან

დამოუკიდებლობა. პირიქით, დასაშვებია მათი გენერალური ერთობლიობების

ალბათობების ერთობლივი განაწილების არსებობა და, როგორც შედეგი, შერჩევითი

მნიშვნელობებს შორის არანულოვანი კორელაციის არსებობა;

დაშვება 3. შემთხვევითი U ვექტორის მათემატიკური ლოდინი ნულოვანი

ვექტორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 0)( iuE , ni ,,2,1  ;

დაშვება 4. შემთხვევითი iu , ni ,,2,1  , წევრები განაწილებულია ამხსნელი

ცვლადებისგან დამოუკიდებლად. სხვანაირად ეს ნიშნავს, რომ iu -ს განაწილება

დამოკიდებული არ არის ijx -ზე ყველა i -სა და j -სათვის.

ამ დაშვების ცხადი სახით დაფიქსირება კლასიკურ მოდელში აუცილებელი არ

იყო, რადგანაც ამხსნელი ცვლადების არასტოხასტიკური (დეტერმინირებული)

ბუნება ავტომატურად განაპირობებდა შემთხვევით წევრის დამოუკიდებლობას ამ

ცვლადებისაგან. ახალ მოდელში კი ამხსნელ ცვლადებში შემთხვევითი შემადგენლის

არსებობა შესაძლებელს ხდის iu და ijx სიდიდეებს შორის სტატისტიკური

დამოკიდებულების არსებობას. როცა დაშვება iu და ijx სიდიდეების დამოუკიდებ-

ლობის შესახებ არ სრულდება, მაშინ ეს უარყოფითად აისახება რეგრესიის

კოეფიციენტების თვისებებზე.

დაშვება 5. შემთხვევითი წევრი iu ჰომოსკედასტურია, ანუ 22 )( uiuE  ,

ni ,,2,1  ;

დაშვება 6. შემთხვევითი iu , ni ,,2,1  , წევრები ერთმანეთისაგან

დამოუკიდებლად განაწილებული სიდიდეებია: 0)(),(  kiki uuEuucov , ki  ;

დაშვება 7. X მატრიცის მაქსიმალური რანგი შეადგენს )1( m -ს.

დაშვება 8. შემთხვევითი U ვექტორის ელემენტები ნორმალურად განაწილე-

ბული სიდიდეებია: ),0(~ 2
ui Nu  , ni ,,2,1  . ეს დაშვება, კლასიკურ მოდელის

მსგავსად, აქ განსახილველ მოდელშიც ძირითადად გამოიყენება ტესტირების და

ჰიპოტეზების შემოწმების პროცესში.

პრაქტიკაში, ცალკეულ შემთხვევაში, მიზანშეწონილია 3-6 დაშვებების ნაცვ-

ლად განვიხილოთ რამდენადმე უფრო შესუსტებული ვარიანტი (მას '6'3 –ით

აღვნიშნავთ), რომელიც ვექტორულ-მატრიცული სახით შეიძლება შემდეგნაირად

ჩავწეროთ:

0)/( XUE , (2)
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IXUcov 2)/(  . (3)

აქ )/( XUE შემთხვევითი U ვექტორის პირობითი მათემატიკური ლოდინია მოცე-

მული ფიქსირებული X მატრიცის შემთხვევაში; )/()/( XUUEXUcov T -პირო-

ბითი კოვარიაციული მატრიცაა. აღსანიშნავია, რომ (2) და (3) პირობები ეხება X -სა

და U -ს ერთობლივ განაწილებას. (2)-ის შემთხვევაში X და U ერთმანეთთან

არაკორელირებულია, ანუ ადგილი აქვს ტოლობას 0),()(  kijkij uxcovuxE .

მართლაც, რადგანაც პირობითი ლოდინების განმეორებითი გამოთვლის წესის

თანახმად

0)]/([)(  XUEEUE ,

ამიტომ

0)]/([)]/([)(),(  XuExEXuxEEuxEuxcov kijkijkijkij .

ზოგადად, შებრუნებული დებულება (რომ X -ისა და U -ს ნულოვანი კორელაციისას

ადგილი აქვს (2)-ს) მართებული არ არის. მაგრამ თუ X და U

ურთიერთდამოუკიდებელია, ე. ი. თუ )()()( kijkij uExEuxE  და სრულდება 0)( UE

, IUcovUUE u
T 2)()(  მოთხოვნები, მაშინ ადგილი აქვს აგრეთვე (2) და (3)

პირობებს. ეს ნიშნავს, რომ X -ისა და U -ს ურთიერთდამოუკიდებლობის

მოთხოვნასთან შედარებით (2) და (3) ნაკლებად მკაცრი მოთხოვნაა.

შევნიშნოთ, რომ (2) და (3) პირობები შემდეგი პირობების ეკვივალენტურია:

XBXYE )/( ; IXYcov 2)/(  .

2. უმცირეს კვადრატთა მეთოდით მიღებული შეფასებების თვისებები შემთხვე-

ვისთვის, როცა სტოხასტიკური X და U ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია

განვიხილოთ რეგრესიის (1) განტოლება, რომლშიც X )1(  mn განზომი-

ლების სტოხასტიკური მატრიცაა. დასაწყისში დავუშვათ, რომ ზემოთ მოყვანილ 1-8

დაშვებიდან 3-6 დაშვება სრულდება პირობითი სახით, ანუ ჩავთვალოთ, რომ

ადგილი აქვს (2)-სა და (3)-ს: 0)/( XUE , IXUcov 2)/(  .

ვაჩვენოთ, რომ ასეთ პირობებში ისეთივე შედეგებია მართებული, როგორიც

მიიღება წრფივი მრავლობითი რეგრესიის კლასიკური მოდელისთვის. თუმცა,

კლასიკური ვარიანტისაგან განსხვავებით, სტოხასტიკური რეგრესორების

პირობებში ამ შედეგების ინტერპრეტაცია ეფუძნება შემთხვევითი წევრების U

ვექტორის ელემენტების პირობითი განაწილების ცნებას, რომელშიც პირობის
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როლში გამოიყენება ამხსნელი ცვლადების დაკვირვებადი მნიშვნელობების X

მატრიცის მოცემულობა (ფიქსირებულობა).

მაშ ასე, განვიხილოთ ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდით (1)

განტოლებიდან B ვექტორის მიღებული შეფასება

YXXXB TT 1)(ˆ 

და ვაჩვენოთ, რომ (2) და (3)-ის შემთხვევაში

BXBE )/ˆ( და 12 )()/ˆ(  XXXBcov T .

მართლაც, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ

UXXXBUXBXXXB TTTT 11 )()()(ˆ  

მივიღებთ:

BXUEXXXBXUXXXBEXBE TTTT   )/()(]/)([)/ˆ( 11 ;

  }/])][(){[(}/])ˆ)(ˆ{[()/ˆ( 11 XUXXXUXXXEXBBBBEXBcov TTTTTT

1212111 )()()()()(]/[()(   XXXXXIXXXXXXXUUEXXX TTTTTTTT .

ასევე, შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ (2) და (3) პირობების დროს სტოხასტიკური

ამხსნელი ცვლადების შემცველი (1) მოდელისათვის ჩვეულებრივი უმცირეს

კვადრატთა მეთოდით მიღებული B̂ შეფასებები წარმოადგენს ყველა სხვა

პირობითად გადაუადგილებელ წრფივ შეფასებებს შორის ოპტიმალურს, ანუ
12 )(  XX T კოვარიაციული მატრიცა “ყველაზე მინიმალურია”. გარდა ამისა,

შერჩევითი დისპერსია

ee
mn

S T
e 1

12




2
u -ის პირობითი გადაუადგილებელი შეფასებაა _ 22 )/( ue XSE  _ და მაშასადამე,

1212 )(]/)([   XXXXXSE T
u

T
e .

აღსანიშნავია, რომ მათემატიკური ლოდინის განმეორებითი (თანმიმდევრობი-

თი) გამოთვლის ცნობილი წესის საფუძველზე მტკიცდება B̂ , 2
eS და 12 )( XXS T

e

შეფასებების უპირობო გადაუადგილებლობა:

BBEXBEE  )ˆ()]/ˆ([ ,

222 )()]/([ uee SEXSEE  ,

121212 )(])([]}/)([{   XXXXSEXXXSEE T
u

T
e

T
e .
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მაშასადამე, თუ სრულდება (2) და (3) პირობები, მაშინ სტოხასტიკური ამხსნელი

ცვლადების შემცველი მოდელის ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდით

მიღებული შეფასებები წარმოადგენს როგორც პირობითად (ფიქსირებული X

მატრიცისთვის), ასევე უპირობოდ გადაუადგილებელს.

დავუბრუნდეთ კვლავ რეგრესიის (1) მოდელს და განვიხილოთ იგი

სიტუაციისთვის, როცა X და U ერთმანეთისგან დამოუკიდებლადაა განაწილე-

ბული და, მაშასადამე, ადგილი აქვს 81 დაშვებებს. მიაქციეთ ყურადრება, რომ

ზემოთ განხილული შემთხვევისაგან განსხვავებით ახლა შემთხვევითი X მატრიცა

ფიქსირებულად აღარ ითვლება. ასეთ სიტუაციაში გვექნება

  )]()[(])[()ˆ( 11 UXBXXXEYXXXEBE TTTT

BUEXXXEBUXXXEB TTTT   )(])[(])[( 11 .

მაშასადამე, რეგრესიის კოეფიციენტების შეფასებები გადაუადგილებელია.

გამოვთვალოთ ახლა B̂ -ს კოვარიაციული მატრიცა:

  }])][(){[(]})ˆ)(ˆ{[()ˆ( 11 TTTTTT UXXXUXXXEBBBBEBcov

])()[( 11  XXXUUXXXE TTTT

გამოვიყენოთ მათემატიკური ლოდინის განმეორებითი გამოთვლის წესის თვისება.

მაშინ ეს უკანასკნელი შემდეგნაირად შეგვიძლია გადავწეროთ

}/])()[({])()[( 1111 XXXXUUXXXEEXXXUUXXXE TTTTTTTT   .

თავის მხრივ, პირობითი ლოდინის თვისების გათვალისწინებით მივიღებთ

.)(})(]([){(

})(]/([){(}/])()[({
1211

1111









XXEXXXUUEXXXE
XXXXUUEXXXEXXXXUUXXXEE

TTTTT

TTTTTTTT

მაშასადამე, საბოლოოდ გვექნება

12 )()ˆ(  XXEBcov T .

ეს შედეგი გვიჩვენებს, რომ, როცა X და U ერთმანეთისგან დამოუკიდებ-

ლადაა განაწილებული, რეგრესიის კოეფიციენტების შეფასებათა კოვარიაციული

მატრიცა ამხსნელი ცვლადების ერთობლივ განაწილებებზეა დამოკიდებული. უნდა

ითქვას, რომ საკმარისად რთულია X -ის ერთობლივი განაწილებისა და,

შესაბამისად, 1)( XXE T -ს შეფასება. მოცემულ შემთხვევაში t და F სტატის-

ტიკების ფორმულებით გამოთვლილი სიდიდეები ზუსტად აღარ შეესაბამება t და

F განაწილებებს. ზოგადად, B̂ , t და F სტატისტიკების ზუსტი სასრული
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განაწილებების ანალიტიკური განსაზღვრა შეუძლებელია. მაგრამ

რეგულარულობის გარკვეული პირობების დროს შესაძლებელია ასიმპტოტური

თვისებების დადგენა.

შეგახსენებთ, რომ ასიმპტოტური თეორია პასუხს იძლევა კითხვაზე: რა ხდება,

როცა შერჩევის მოცულობა უსასრულოდ იზრდება? როგორც წესი,

ასიმპტოტურობის შემთხვევაში ეკონომეტრიკულ შეფასებებს კარგი თვისებები

უჩნდება, ამიტომ ხშირად ამ თვისებებს ვიყენებთ იმისათვის, რომ მოვახდინოთ

სასრული მოცულობის შერჩევის თვისებების აპროქსიმაცია. უსასრულოდ დიდი

შერჩევის ერთ-ერთ მთავარ თვისებას ძალმოსილება წარმოადგენს. განმარტების

თანახმად შეფასებას ეწოდება ძალმოსილი თუ შერჩევის მოცულობის გადიდებისას

მისი ზღვარი ალბათობით მიისწრაფის ნამდვილი მნიშვნელობისაკენ. როცა ვერ

ვამტკიცებთ რაიმე შეფასების გადაუადგილებლობას (არ არის გამორიცხული, რომ

ზოგჯერ გადაუადგილებელი შეფასება შეიძლება არ არსებობდეს), მაშინ

მინიმალური მოთხოვნა, რომელიც უნდა წავუყენოთ შეფასებას, არის სწორედ

ძალმოსილება.

იმისათვის რომ მოცემულ შემთხვევაში გამოვიყვანოთ, მაგალითად,

შეფასებების B̂ ვექტორის ძალმოსილების პირობა, YXXXB TT 1)(ˆ  გამოსახუ-

ლება შემდეგი სახით გარდავქმნათ


















 UX

n
XX

n
BUXXXBYXXXB TTTTTT 11)()(ˆ

1
11 . (4)

აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ X მატრიცაში და Y ვექტორში წარმოდგენილ

სტატისტიკურ მონაცემებს შემთხვევითი შერჩევის როლში განვიხილავთ, მაშინ

XX
n

T1 მატრიცისა და UX
n

T1 ვექტორის ელემენტები წარმოადგენენ შერჩევით

საშუალოებს. შერჩევის მოცულობის n-ის გადიდებისას ამ საშუალოების გამოთვლა

სულ უფრო მეტი წერტილის მიხედვით ხორციელდება. დიდ რიცხვთა კანონის

თანახმად, საკმარისად სუსტი პირობებისათვის, მტკიცდება, რომ შერჩევითი

საშუალოები მიისწრაფიან გენერალური ერთობლიობის საშუალო

მნიშვნელობებისკენ. აქედან გამომდინარე, სრულიად ლოგიკურია დავუშვათ, რომ

ადგილი აქვს შემდეგ ორ პირობას:

QXX
n

p T
n 








1lim , (5)
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01lim 






 UX
n

p T
n , (6)

სადაც Q არის )1()1(  mm განზომილების დადებითად განსაზღვრული

სასრული მატრიცა (მაშასადამე, არსებობს შებრუნებული 1Q მატრიცა).

ადვილად შევნიშნოთ, რომ (5) და (6) პირობების დროს (4)-ით განსაზღვრული

B̂ ძალმოსილი შეფასებების ვექტორია, ანუ

BBp n 
ˆlim .

დასკვნები:

1) როცა რეგრესიულ მოდელში ამხსნელი ცვლადები შემთხვევითი ბუნებისაა

და სრულდება (2) და (3) პირობები, მაშინ უმცირეს კვადრატთა მეთოდით მიღებული

შეფასებები და მათთან დაკავშირებული სტატისტიკები წარმოადგენს როგორც

პირობითად, ასევე უპირობოდ გადაუადგილებელს;

2) ადგილი აქვს გაუს-მარკოვის თეორემის პირობით ვარიანტს;

3) (5) და (6) პირობების შესრულებისას უმცირეს კვადრატთა მეთოდით

მიღებული შეფასებები ძალმოსილია თუკი ყოველ დაკვირვებაში ამხსნელი

ცვლადების შემთხვევითი შერჩევა ხორციელდება ერთი და იგივე გენერალური

ერთობლიობიდან და X და U ერთმანეთისგან დამოუკიდებლადაა განაწილებული;

4) როცა X და U ერთმანეთთან კორელაციაშია, მაშინ უმცირეს კვადრატთა

მეთოდით მიღებული შეფასებები ზოგად შემთხვევაში გადაადგილებული და

არაძალმოსილია.

3. ამხსნელი ცვლადის გაზომვის შეცდომები

ეკონომიკაში რაიმე დამოკიდებულების გამოკვლევისას გამოყენებული ცვლა-

დები ხშირად არასწორად არის გაზომილი. მაგალითად, ისეთი ეკონიმიკური მაჩვე-

ნებელი, როგორიცაა მშპ, შერჩევითი დაკვირვების საფუძველზე ფასდება, ამიტომ

მიღებული მნიშვნელობა მიახლოებითია, შეიცავს ცდომილების ელემენტებს და

შემთხვევითი სიდიდეების ჯგუფს მიეკუთვნება. საქმე ისაა, რომ მაკროეკონომიკურ

გამოკვლევებში ცდომილებები ხშირად გამოსაკითხთა მიზეზით წარმოიქმნება,

რომლებიც ან რაიმეს ვერ გებულობენ, ან პასუხს არასწორად იძლევიან. მაგრამ

არასწორი შეტყობინებებით მიღებული მონაცემები უზუსტობის ერთადერთი წყარო

არ არის. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ მოდელში ჩართული ცვლადის თეორიული

შინაარსი განსხვავებულია ფაქტობრივად არსებული მონაცემების შინაარსისგან.
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ამის კარგად ცნობილ მაგალითს წარმოადგენს ფრიდმენის მიერ მოხმარების სტან-

დარტული ფუნქციის კრიტიკული ანალიზი, რომლის დროსაც ფრიდმენმა

დაასაბუთა, რომ მოხმარების მთავარ განმსაზღვრელ ფაქტორად მიმდინარე

განკარგვადი შემოსავლის ნაცვლად უნდა განვიხილოთ მუდმივი, ანუ

პერმანენტული შემოსავალი.

დავუშვათ, რომ y ცვლადი შემდეგი სახითაა დამოკიდებული z ცვლადზე:

iii zy   10 , (1)

სადაც  ნულოვანი მათემატიკური ლოდინის და მუდმივი 2
 დისპერსიის მქონე

შემთხვევითი სიდიდეა, რომელიც z -სგან დამოუკიდებლადაა განაწილებული.

ვთქვათ, z არის 2
z დისპერსიის მქონე შემთხვევითი სიდიდე და არ შეგვიძლია მისი

ზუსტი გაზომვა. გაზომვის შედეგად მიღებული ცვლადის მნიშვნელობები

აღვნიშნოთ x -ით. ყოველ მოცემულ i დაკვირვებისათვის ix განსხვავდება iz -სგან

გაზომვის შეცდომით, რომელსაც აღვნიშნავთ i -ით:

iii zx  . (2)

ჩავთვალოთ, რომ i -ს მათემატიკური ლოდინი ნულის ტოლია, დისპერსია კი

შეადგენს 2
 -ს. გარდა ამისა, ვიგულისხმოთ, რომ  განაწილებულია z -ისა და  -

სგან დამოუკიდებლად.

ჩავსვათ z -ის მნიშვნელობა (2)-დან (1)-ში. მივიღებთ:

)()( 11010 iiiiiii xxy   . (3)

ამ განტოლებაში ორი შემთხვევითი შემადგენელია _ პირველადი შემთხვევითი

წევრი  და 1 -ზე გამრავლებული გაზომვის შეცდომა  . ერთობლიობაში ისინი

წარმოქმნიან ახალ შემთხვევით წევრს, რომელსაც u -თი აღვნიშნავთ:

iiiu  1 .

ამის გათვალისწინებით (3) განტოლება შემდეგ სახეს მიიღებს:

iii uxy  10  . (4)

რადგანაც ჩვენთვის მოცემულად ითვლება iy -ის და ix -ის მნიშვნელობები,

ფორმალური თვალსაზრით ამ განტოლების ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა

მეთოდით შეფასება პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ იმის გამო, რომ ix -სა და

iu -ს შორის არსებობს კორელაციური დამოკიდებულება (რადგანაც iu დამოკი-

დებულია i -ზე), უმცირეს კვადრატთა მეთოდით მიღებული რეგრესიის
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კოეფიციენტები გადაადგილებულ და არაძალმოსილ შეფასებებს წარმოადგენს.

ვაჩვენოთ ამ დებულების მართებულება 1b კოეფიციენტთან მიმართებაში.

მივმართოთ 1b კოეფიციენტის განსაზღვრის ცნობილი გამოსახულებას
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i
iii xxxxa

1

2)()( . რადგანაც x და u არ წარმოადგენს ერთმანეთისგან

დამოუკიდებლად განაწილებულ სიდიდეებს, ამიტომ არ არსებობს მარტივი წესი,

რომლითაც მცირე შერჩევის პირობებში შესაძლებელი იქნება ამ გამოსახულების

მარჯვენა მხარეში შემავალი ნარჩენობითი წევრის ქცევის აღწერა. ჩვენ არ

შეგვიძლია მისი მათემატიკური ლოდინის შესაბამისი გამოსახულების მიღება. იმის

გამო, რომ ia და iu ერთმანეთზე დამოკიდებული შემთხვევითი სიდიდეებია, არ

ხერხდება, ასევე ))(())((
11
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)( uuE i  ლოდინების ნამრავლებად დაშლა. ყველაზე დიდი, რაც მოცემულ

შემთხვევაში შეიძლება გავაკეთოთ არის ის, რომ მცირე შერჩევიდან გადავიდეთ

უსასრულოდ დიდი შერჩევის განხილვაზე და ნარჩენობითი 
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ქცევა დავახასიათოთ ამ სიტუაციისათვის.

დავუბრუნდეთ (5) ფორმულაში ნარჩენობითი წევრის შესაბამის ნაწილს
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შემთხვევაში მოყვანილი წილადის არც მრიცხველი და არც მნიშვნელი არ

მიისწრაფვის სასრული რიცხვისაკენ – ორივე მათგანი უსასრულოდ იზრდება.

მაგრამ თუ მრიცხველსა და მნიშვნელს ერთდროულად გავყოფთ n -ზე, მაშინ n -ის
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და
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2 xvarxx
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,

სადაც ),( uxcov და )(xvar აღნიშნავს შესაბამისად თეორიულ კოვარიაციას და

დისპერსიას. ამ გარემოების გათვალისწინებით შეგვიძლია ჩავწროთ

)(
),(

11 xvar
uxcovplimb   .                                                                 (6)

გავიხილოთ უფრო დაწვრილებით მიღებული ნარჩენობითი წევრი. ამ მიზნით

გავითვალისწინოთ x -ის და u -ს შემადგენლები და თეორიული კოვარიაციისა და

ვარიაციის თვისებები. დავიწყოთ მრიცხველის ანალიზით:

),(),(),(),(
))(),((),(

11

1






covzcovcovzcov

zcovuxcov

დაშვების თანახმად, შემთხვევითი  სიდიდე აკმაყოფილებს კლასიკური რეგრესიის

შემთხვევითი წევრის პირობებს და განაწილებულია z -სგან დამოუკიდებლად. ასევე,

ზემოთ გაკეთებული დაშვების თანახმად, z და  სიდიდეებისგან

დამოუკიდებლადაა განაწილებული გაზომვის შეცდომა  . ამის გამო მოყვანილი

გამოსახულების პირველი სამი შესაკრები ნულის ტოლი იქნება და მივიღებთ
2

11 )),(  σβvar(ωβuxcov .

ახლა განვიხილოთ მნიშვნელი
22),(2)()()()(   zzcovvarzvarzvarxvar .

აქ გავითვალისწინეთ z -ის და  -ს დამოუკიდებლობის დაშვება, რომლის გამოც

0),( zcov .

მაშასადამე, საბოლოოდ გვექნება
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xx
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uuxx
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plim
plimb . (7)

როგორც ვხედავთ, ამხსნელი ცვლადის გაზომვის შეცდომის არსებობისას დიდი

შერჩევის პირობებში 1b კოეფიციენტი გადაადგილებას განიცდის. ვინაიდან ბოლო

გამოსახულების ფრჩხილებში მოცემული წილადი ერთზე ნაკლები დადებითი

სიდიდეა და, მაშასადამე, ფრჩხილებში მოცემული სხვაობა დისპერსიების

გარკვეული მნიშვნელობებისთვის შეიძლება ნულთან ახლოს იყოს, ამიტომ ამბობენ,

რომ 1b ასიმპტოტურად ნულისკენ გადაადგილებული შეფასებაა.
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აღსანიშნავია, რომ 1b კოეფიციენტის არაძალმოსილების თვისება გადადის

ასევე თავისუფალი წევრის 0b შეფასებაზეც. ეს რომ ვაჩვენოთ, განვიხილოთ

)( 00 βbplim  და შევცვალოთ მასში 0b და 0β შესაბამისი მნიშვნელობებით:

xbyb 10  , )()( 10 ii xEβyEβ  .

მივიღებთ

 ))()(()( 1100 ii xEβyExbyplimβbplim

)()( 11 ixEβbplim 

აქედან გამომდინარეობს, რომ, როცა 0)( ixE , დახრის კუთხის 1b კოეფი-

ციენტის გადაადგილებისას გადაადგილდება, ასევე, თავისუფალი წევრის შეფასე-

ბაც, ამასთან, დადებითი )( ixE -ის შემთხვევაში 1b -ის ზემოთ გადაადგილებას

მოსდევს თავისუფალი წევრის შეფასების ქვემოთ გადაადგილება. ზოგადად,

კოეფიციენტების შეფასებების B̂ ვექტორში თუნდაც ერთი ელემენტის გადაადგი-

ლება სხვა დანარჩენ ელემენტებშიც პოულობს ასახვას.

აქ მოყვანილი შედეგის მისაღებად ჩვენ დავუშვით, რომ გაზომვის შეცდომა 

დამოკიდებული არ არის  და z სიდიდეებზე. ამ დაშვების პირველი ნაწილი

სრულიად მისაღებია, რადგანაც არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ რომელიმე

ამხსნელი ცვლადის გაზომვის შეცდომა შემთხვევით წევრთან კორელირებაში იყოს.

რაც შეეხება  -ს და z -ის დამოუკიდებლობას, მასზე უარის თქმა შესაძლებელია.

თუ ამას გავაკეთებთ, მაშინ 1b კოეფიციენტი კვლავ არაძალმოსილი შეფასება

იქნება, მაგრამ გადაადგილების განმსაზღვრელი გამოსახულება ზემოთ

მოყვანილთან შედარებით უფრო რთული სახეს მიიღებს.

(7)-დან საკმარისად ცხადი შედეგი გამომდინარეობს: რაც უფრო დიდია z -ის

დისპერსიასთან შედარებით გაზომის შეცდომის თეორიული დისპერსია, მით დიდია

კოეფიციენტის შეფასების გადააგილების სიდიდე. მაგალითად, თუ დავუშვებთ, რომ
2
 შეადგენს z -ის დისპერსიის 0,25 ნაწილს, მაშინ გადაადგილების ზომა ტოლი

იქნება 12

2

25,1
25,0 



z

z -ის, რაც (- 12,0  )-ს შეადგენს. მაშასადამე, დიდი შერჩევის

პირობებშიც კი ასეთ შემთხვევაში მიღებული შეფასება ჭეშმარიტი

მნიშვნელობისაგან 20%-ით იქნება განსხვავებული.

რეგრესიის მოდელის აგებისა და გამოყენების პროცესში გაზომვის შეცდომებს

შეიძლება ადგილი ჰქონდეს როგორც ამხსნელი, ასევე დამოკიდებული
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ცვლადისთვის. დამოკიდებული ცვლადის გაზომვის დროს დაშვებული შეცდომები

შეიძლება განვიხილოთ რეგრესიის განტოლების შემთხვევითი წევრის

შემადგენლად, ამიტომ მათ მიერ გამოწვეული შედეგები ისეთი სერიოზული არ

არის, როგორც ამას ადგილი აქვს ამხსნელი ცვლადის შემთხვევაში. ამის

მიუხედავად ეს შეცდომებიც არასასურველია, რადგანაც იწვევს მოდელში “ხმაურის

დონის” ამაღლებას და რეგრესიის კოეფიციენტების შეფასებების სიზუსტის

შემცირებას.

დავუშვათ, რომ დამოკიდებული ცვლადის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა შეადგენს

q -ს და მის საფუძველზე აგებული მოდელია

iii xq   10 .

y -ით აღვნიშნოთ შედეგობრივი ცვლადის გაზომილი მნიშვნელობა, ხოლო r -

ით გაზომვის დროს დაშვებული შეცდომა. მაშინ რაიმე i დაკვირვებისთვის

iii rqy  .

ამის გათვალისწინებით დამოკიდებულება შედეგობრივი ცვლადის დაკვირ-

ვებად მნიშვნელობასა და ამხსნელ x ცვლადს შორის შემდეგ სახეს მიიღებს

iiii xry   10 .

ეს უკანასკნელი შეიძლება შემდეგნაირად გადავწეროთ

iii uxy  10  ,

სადაც u შედგენილი შემთხვევითი წევრია: ru  .

მოყვანილი მოდელი ჩვეულებრივი წყვილური რეგრესიის მოდელისაგან

განსხვავდება შემთხვევითი წევრით, რომელიც შედგება საწყისი შემთხვევითი

წევრისგან და y -ის გაზომვის შეცდომისგან. მთავარია, ადგილი არ ჰქონდეს

ამხსნელი x ცვლადის u -სთან კორელაციას. როდესაც x ცვლადი არასტოხას-

ტიკურია ან სტოხასტიკურია, მაგრამ განაწილებულია  -სა და r -ისგან დამოუკი-

დებლად, მაშინ ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით

მიღებული შეფასებები გადაუადგილებელი და ძალმოსილია. ამასთან, 1b

კოეფიციენტის თეორიული დისპერსია შემდეგი სახით განისაზღვრება
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როგორც მოყვანილი ფორმულიდან ჩანს კოეფიციენტის დისპესია იმაზე დიდია,

ვიდრე დამოკიდებული ცვლადის გაზომვის შეცდომის არარსებობის შემთხვევაში

იქნებოდა. ეს კოეფიციენტის შეფასების სიზუსტის გაუარესებაზე მიუთითებს.
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თემა

შეფასება ინსტრუმენტული ცვლადებით და ორბიჯიანი უმცირეს
კვადრატთა მეთოდი

1. მოტივაცია: გამოტოვებული ცვლადები მარტივ რეგრესიულ მოდელში

აქამდე, როდესაც გამოტოვებული ცვლადების გამო გადაადგილებას (ან

დაუკვირვებად ჰეტეროგენურობას) ვაწყდებოდით, სამი შემთხვევა განვიხილეთ: (1)

შეგვეძლო პრობლემის იგნორირება და გადაადგილებული და არაძალმოსილი

შეფასებების შედეგებთან შეგუება; (2) დაუკვირვებადი ცვლადისთვის უნდა

მოგვეძებნა შესაფერისი ჩამნაცვლებელი ცვლადი; (3) ვუშვებდით, რომ

გამოტოვებული ცვლადები დროში მუდმივია და ვიყენებდით ფიქსირებული

ეფექტების ან პირველი სხვაობების მეთოდებს. ჩამოთვლილთაგან პირველი გზა

დამაკმაყოფილებელი იქნება, თუ შეფასებები შესაბამისობაშია ძირითადი

პარამეტრების გადაადგილების მიმართულებასთან. სამწუხაროდ, ხშირია

საპირისპირო შემთხვევა, სადაც ჩვენი შეფასებების გადაადგილება ძალიან

მაღალია. ეს ართულებს რაიმე სასარგებლო დასკვნების გამოტანის მცდელობას.

ჩამნაცვლებელი ცვლადის გამოყენებამ შესაძლებელია დამაკმაყოფილებელი

შედეგები მოგვცეს, მაგრამ კარგი ჩამნაცვლებელი ცვლადის პოვნა ყოველთვის არ

არის შესაძლებელი. ამ მიდგომით ვცდილობთ გამოტოვებული ცვლადის

პრობლემის გადაჭრას, რაც დაუკვირვებადი ცვლადის ჩანაცვლებას

ითვალისწინებს.

სხვა მიდგომით, დაუკვირვებადი ცვლადი შეცდომის წევრში რჩება, მაგრამ

OLS მეთოდით შეფასების ნაცვლად, გამოყენება შეფასების ისეთი მეთოდი,

რომელიც მოდელში გამოტოვებული ცვლადის არსებობას ამოიცნობს. სწორედ

აღნიშნულს ემსახურება ინსტრუმენტული ცვლადის მეთოდი.

ამ მიდგომის აღსაწერად მარტივი რეგრესიული მოდელი შემდეგი სახით

ჩავწეროთ: = + + , (1)

სადაც ვგულისხმობთ, რომ და ერთმანეთთან კორელაციაშია:( , ) ≠ 0. (2)

ინსტრუმენტული ცვლადების მეთოდის გამოყენება დამოკიდებული არ არის იმაზე,

არის თუ არა -სა და -ს შორის კორელაცია. მაგრამ მიზეზების გამო, რომლებსაც
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შემდგომში განვიხილავთ, თუ და ერთმანეთთან არაკორელირებულია,

შეფასებისთვის უნდა გამოვიყენოთ OLS.

-ისა და -ის ძალმოსილი შეფასებების მისაღებად, როდესაც -სა და -ს

შორის კორელაციაა, დამატებითი ინფორმაცია გვჭირდება. ეს ინფორმაცია

შემოდის ახალი ცვლადის საშუალებით, რომელიც გარკვეულ თვისებებს

აკმაყოფილებს. დავუშვათ, გვაქვს დაკვირვებადი ცვლადი , რომელიც შემდეგ ორ

დაშვებას აკმაყოფილებს: 1) არ არის კორელაციაში -სთან, ე.ი,( , ) = 0; (3)

2) კორელაციაშია -თან, ე.ი, ( , ) ≠ 0; (4)

მაშინ -ს -ის ინტრუმენტული ცვლადი ან, უბრალოდ, -ის ინსტრუმენტი

ეწოდება.

მოთხოვნა, რომ ინსტრუმენტი აკმაყოფილებს (3)-ს, შეიძლება შემდეგნაირად

ჩამოვაყალიბოთ: “(31) განტოლებაში ეგზოგენურია”. ამდენად, (3)-ს ხშირად

ინსტრუმენტის ეგზოგენურობას ვუწოდებთ. გამოტოვებული ცვლადების

კონტექსტში ინსტრუმენტის ეგზოგენურობა ნიშნავს, რომ -ს არ უნდა ჰქონდეს

კერძო გავლენა -ზე (მას შემდეგ, რაც -სა და გამოტოვებულ ცვლადებს

გავაკონტროლებთ) და არ უნდა იყოს კორელაციაში გამოტოვებულ ცვლადებთან.

(4) გამოსახულება ნიშნავს, რომ დადებით ან უარყოფით კავშირში უნდა იყოს

ენდოგენურ ამხსნელ ცვლადთან. ამ პირობას ზოგჯერ ინსტრუმენტის

შესაფარისობას უწოდებენ (ანუ “ შესაფერისია -ის ვარიაციის ასახსნელად”).

ინსტრუმენტული ცვლადის ორ მოთხოვნას შორის ძალიან მნიშვნელოვანი

განსხვავებაა. იმის გამო, რომ (3) -სა და დაუკვირვებად შეცდომა -ს შორის

კოვარიაციას შეიცავს, ზოგადად არ შეგვიძლია ამ დაშვების ტესტირება:

შემთხვევების უმრავლესობაში ( , ) = 0-ის შემოწმება ეკონომიკურ ქცევაზე

ან და ითვითანალიზზე დაყრდნობით უნდა მოხდეს. (გამონაკლის შემთხვევებში

შესაძლებელია, -ში შემავალი ზოგიერთი ფაქტორისთვის დაკვირვებადი

ჩამნაცვლებელი ცვლადი გვქონდეს; ამ დროს შეგვიძლია შევამოწმოთ, არის თუ არა

დაახლოებით არაკორელირებული ჩამნაცვლებელ ცვლადთან. რა თქმა უნდა, თუ

-ში შემავალ მნიშვნელოვანი ელემენტისთვის კარგი ჩამნაცვლებელი გვაქვს,

პირდაპირ შეგვიძლია მისი ამხსნელ ცვლადად ჩართვა და გაფართოებული

განტოლების შეფასება ჩვეულებრივი უმცირესი კვადრატებით.
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ამისაგან განსხვავებით, -ის -თან კორელირების (პოპულაციაში) პირობა

შეიძლება შევამოწმოთ პოპულაციიდან მიღებული შემთხვევითი შერჩევის

საფუძველზე. აღნიშნულისთვის უმარტივესი გზაა -სა და -ს შორის მარტივი

რეგრესიის შეფასება. პოპულაციაში ჩვენ გვაქვს= + + . (5)

ვინაიდან = Cov( , )/Var( ), (4) დაშვება მხოლოდ მაშინ არის მართებული, როცა≠ 0. ამდენად, ნულოვანი ჰიპოთეზა : = 0 (6)

შეგვიძლია უარვყოთ ორმხრივი ალტერნატივის : ≠ 0 საპირისპიროდ,

მნიშვნელოვნების საკმარისად მცირე დონეზე (ვთქვათ, 5% ან 1%-ზე). (6)-ის

უარყოფის შემთხვევაში შეგვიძლია საკმაოდ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ (4)

ძალაშია.

სანამ უშუალოდ ინსტრუმენტული ცვლადით შეფასებაზე გადავალთ, ერთი

შენიშვნა უნდა გავაკეთოთ: სახელდობრ, მარტივი (5) რეგრესიის გამოყენებისას,

(6)-ის ტესტირებისთვის, მნიშვნელოვანია -ის ნიშანი (ასევე სიდიდე) და არა

მხოლოდ მისი სტატისტიკური მნიშვნელოვნება. დასაბუთება იმისა, თუ რატომ

არის ენდოგენური ამხსნელი ცვლადისთვის z კარგი ინსტრუმენტული ცვლადის

კანდიდატი, უნდა მოიცავდეს -სა და -ს შორის ურთიერთკავშირის ბუნების

განხილვას. გენეტიკისა და გარემო-გავლენების გათვალისწინებით შეიძლება

ვიფიქროთ, რომ ბავშვის განათლებასა ( ) და დედის განათლებას ( ) შორის

დადებითი კორელაციაა. თუ შერჩევის მონაცემებიდან ირკვევა, რომ მათ შორის

უარყოფითი კორელაციაა, ანუ < 0 , მაშინ ბავშვის განათლებისთვის დედის

განათლების გამოყენება ინსტრუმენტულ ცვლადად სავარაუდოდ არადამა-

ჯერებელი იქნება. [და ამას კავშირი არა აქვს იმასთან,  (3) პირობა სავარაუდოდ

ძალაშია თუ არა]

ჩვენ ახლა ვაჩვენეთ, რომ ინსტრუმენტული ცვლადების ხელმისაწვდომობა

შეიძლება გამოვიყენოთ (1) განტოლების პარამეტრების ძალმოსილი შეფასებების

მისაღებად. კერძოდ, ვაჩვენეთ, რომ (3) და (4) დაშვებები ემსახურება

პარამეტრის იდენტიფიკაციას. ამ კონტექსტში პარამეტრის იდენტიფიკაცია

ნიშნავს, რომ -ის გამოსახვა შეგვიძლია პოპულაციის მომენტების პირობებით,

რომელთა შეფასება შესაძლებელია შერჩევის მონაცემების გამოყენებით.

პოპულაციის კოვარიაციების საშუალებით -ის გამოსახვისათვის ვიყენებთ (1)

განტოლებას: -სა და -ს შორის კოვარიაცია არის:



19

Cov( , ) = Cov( , ) + Cov( , ).
(3) და (4) დაშვებების თანახმად ( , ) = 0 და ( , ) ≠ 0 . მაშასადამე,

შეიძლება შემდეგი სახით გამოვსახოთ: = Cov( , )Cov( , ) . (7)
[ყურადღება მიაქციეთ, რომ ეს მარტივი ალგებრული გარდაქმნები არასწორი

იქნება, თუ არაკორელირებულია -თან ანუ, თუ ( , ) = 0 .] (7) ტოლობა

გვიჩვენებს, რომ იდენტიფიცირებულია და არის -სა და -ს შორის და -სა და -

ს შორის პოპულაციის კოვარიაციების განაყოფი. პოპულაციის მახასიათებლებს

შემთხვევითი შერჩევის ანალოგებით ვაფასებთ. მრიცხველისა და მნიშვნელის 1⁄ -

ზე შეკვეცის შედეგად, სადაც შერჩევის ზომას აღნიშნავს, მივიღებთ -ის

შეფასებას ინსტრუმენტული ცვლადებით (IV შეფასებას):

= ∑ ( − ̅)( − )∑ ( − ̅)( − ̅) . (8)
როცა , და -ის შერჩევითი მონაცემების გვაქვს, (15.10)-ით IV შეფასების მიღება

ადვილია. -ის შეფასება იქნება = − ̅ , რაც გადაკვეთის (თავისუფალი

წევრის) OLS შეფასების მსგავსია, იმ განსხვავებით, რომ დახრის შეფასება ახლა

IV შეფასებაა.

შემთხვევითი არა არის, რომ თუ = , მაშინ -ის OLS შეფასებას ვიღებთ.

სხვა სიტყვებით, როდესაც ეგზოგენურია, ის შეიძლება თავისივე ინსტრუმენტულ

ცვლადად გამოვიყენოთ და ასეთი IV შეფასება OLS შეფასების იდენტურია.

დიდ რიცხვთა კანონის მარტივი გამოყენება გვაჩვენებს, რომ -ის IV

შეფასება ძალმოსილია: ( ) = , იმ პირობით, რომ (3) და (4)

დაკმაყოფილებულია. თუ ამათგან რომელიმე დაშვება არ სრულდება მაშინ IV

შეფასებები არაძალმოსილია. IV შეფასების დამახასიათებელი თვისებაა, რომ,

როდესაც და ერთმანეთთან კორელაციაშია (და ამდენად, ინსტრუმენტული

ცვლადებით შეფასება ნამდვილად საჭიროა) ის, არსებითად, არასდროსაა

გადაუადგილებელი. ეს ნიშნავს, რომ მცირე შერჩევებში IV შეფასება შეიძლება

მნიშვნელოვნად გადაადგილებული იყოს. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ

უპირატესობას დიდ შერჩევებს ანიჭებენ.

ინსტრუმენტული ცვლადების გამოყენების შესახებ მსჯელობისას,

მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ ენობრივ საკითხებზე. OLS-ის
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მსგავსად, IV შეფასების მეთოდია. თუ გამოვიყენებთ ფრაზას „ინსტრუმენტული

ცვლადების მოდელი“, ის ისევე უშინაარსო იქნება, როგორც ფრაზა “OLS მოდელი”.

როგორც ვიცით, მოდელი წარმოადგენს განტოლებას. როდესაც (1)-ის მსგავსი

მოდელი გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა გზით შევაფასოთ ამ მოდელის

პარამეტრები. აქამდე ჩვენ ძირითადად OLS-ზე ვიყავით ფოკუსირებულნი, მაგრამ

ასევე ვიცით, რომ შეფასების ალტერნატიულ მეთოდად შესაძლებელია ასევე

შეწონილი უმცირესი კვადრატების გამოყენებაც (და, როგორც წესი, წონები

მრავალნაირია). თუ -ისთვის ინსტრუმენტული ცვლადის კანდიდატურა გვაქვს,

მაშინ ინსტრუმენტული შეფასების გამოყენებაც შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, სწორია,

რომ შეფასების მეთოდის შერჩევა მოდელით და ამ მოდელის დაშვებებით არის

განპირობებული. მაგრამ შეფასების მეთოდები კარგად არის განსაზღვრული და

არსებობენ საფუძვლად აღებული მოდელის ან მისი დაშვებების გარეშეც:

გახსოვდეთ, შეფასების მეთოდი მხოლოდ მონაცემთა გაერთიანების წესია. და

ბოლოს, როდესაც მკვლევარი ამბობს, რომ „მე შევაფასე IV მოდელი,” ჩვენ

სავარაუდოდ ვიცით თუ რას გულისხმობს იგი, მაგრამ ასეთი გაუმართავი ფრაზა

მოდელსა და შეფასების მეთოდს შორის განსხვავების აღქმის ხარვეზებს

წარმოაჩენს.

სტატისტიკური დასკვნები IV შეფასებით

IV და OLS შეფასებების სტრუქტურის მსგავსების გათვალისწინებით, გასაკვირი არ

არის, რომ IV შეფასებას დაახლოებით ნორმალური განაწილება აქვს დიდი ზომის

შერჩევებში. -ის შესახებ დასკვნის გასაკეთებლად სტანდარტული შეცდომა

გვჭირდება, რომელსაც სტატისტიკისა და ნდობის ინტერვალის გამოსათვლელად

გამოვიყენებთ. ჩვეულებრივი მიდგომა გულისხმობს ჰომოსკედასტურობის

დაშვებას სწორედ ისე, როგორც OLS-ის შემთხვევაში. ახლა, ჰომოსკედასტურობის

დაშვება ჩამოყალიბებულია ინსტრუმენტული ცვლადის (და არა ენდოგენური

ამხსნელი ცვლადის) პირობითობით. -ზე , -ზე და -ზე არსებულ წინა

დაშვებებს ვამატებთ ( | ) = = ( ). (9)

შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ, (3), (4) და (9) დაშვებების დროს, -ის ასიმპტოტური

დისპერსია არის :

, , (10)
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სადაც არის პოპულაციაში -ის დისპერსია, − პოპულაციაში -ს დისპერსია

და , − პოპულაციაში და -ს შორის კორელაციის კვადრატი. ის უკანასკნელი

გიჩვენებს, თუ რამდენად მჭიდროა კორელაცია და -ს შორის პოპულაციაში.

როგორც OLS შეფასების შემთხვევაში, IV შეფასების ასიმპტოტური დისპერსიაც

ნულისკენ მიისწრაფის 1/ სიჩქარით, სადაც არის შერჩევის ზომა.

(10) განტოლება ორი მიზეზის გამოა საინტერესო. პირველი, ის გვაძლევს

სტანდარტული შეცდომის მიღების წესს IV შეფასებისთვის. (10)-ში შემავალი

ყველა მახასიათებელი შესაძლებელია ძალმოსილად შეფასდეს შემთხვევითი

შერჩევის მოცემულობით. -ის შესაფასებლად ვითვლით -ის შერჩევის

დისპერსიას; , -ის შესაფასებლად ვაგებთ -ის დისპერსიას -ზე და ვიღებთ -

კვადრატს, ვთქვათ, , -ს. დაბოლოს, -ის შეფასებისთვის შეგვიძლია IV

ნარჩენების გამოყენება, = − − , = 1,2, … , ,
სადაც, და არის IV შეფასებები. -ის ძალმოსილი შეფასება მარტივ OLS

რეგრესიაში -ის შეფასების მსგავსია:

= 1− 2 ,
სადაც, სტანდარტულად უნდა გამოვიყენოთ თავისუფლების ხარისხის კორექ-

ტირება (მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ზომის შერჩევისას ამას მცირე ეფექტი აქვს).

-ის სტანდარტული (ასიმპტოტური) შეცდომა არის კვადრატული ფესვი

შეფასებული ასიმპტოტური დისპერსიიდან, რომელიც ასე გამოითვლება:

∙ , , (11)
სადაც არის -ების კვადრატების მთლიანი ჯამი. [გაიხსენეთ, რომ -ის

შერჩევის დისპერსია არის / . ამის გამო, (10)-დან (11)-ზე გადასვლისას

შერჩევის ზომა იკვეცება.] მიღებული სტანდარტული შეცდომა შეიძლება

გამოვიყენოთ -ის შემცველი ჰიპოთეზის სტატისტიკის ან -სთვის ნდობის

ინტერვალის ასაგებად. -ს ასევე აქვს სტანდარტული შეცდომა, რომელსაც აქ არ

მოვიყვანთ. ნებისმიერი თანამედროვე ეკონომეტრიკული პაკეტით შესაძლებელია IV

შეფასებების სტანდარტული შეცდომების გამოთვლა.

(10)-ით დაინტერესების მეორე მიზეზია, რომ ის საშუალებას გვაძლევს

შევადაროთ IV და OLS შეფასებების ასიმპტოტური დისპერსიები (როდესაც
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კორელაციაში არ არის -სთან). გაუს-მარკოვის დაშვებების პირობებში OLS

შეფასების დისპერსია არის / , ხოლო IV შეფასების დისპერსიის შესაბამისი

ფორმულაა /( ∙ , ); ისინი მხოლოდ იმით განსხვავდებიან, რომ IV შეფასების

დისპერსიის მნიშვნელში შედის , . რადგან -კვადრატი ყოველთვის ერთზე

ნაკლებია, ამიტომ IV დისპერსია ყოველთვის მეტია OLS დისპერსიაზე (როდესაც

OLS ვალიდურია). როცა , მცირეა, მაშინ IV დისპერსია ბევრად აღემატება OLS

დისპერსიას. დაიმახსოვრეთ, , ზომავს შერჩევაში -სა და -ს შორის წრფივი

ურთიერთკავშირის სიძლიერეს. თუ -სა და -ს შორის კორელაცია სუსტია, მაშინ

, შეიძლება მცირე იყოს და ამან შეიძლება IV შეფასების შერჩევითი დისპერსიის

მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვიოს. რამდენადაც ძლიერია -სა და -ს შორის

კორელაცია, იმდენად ახლოს არის , ერთთან და, იმდენად მცირეა IV შეფასების

დისპერსია. როცა = , მაშინ , = 1, და, როგორც მოსალოდნელი იყო, IV და

OLS შეფასებების დისპერსიები ერთმანეთს ემთხვევა.

წინა მსჯელობა ხაზს უსვამს იმ მნიშვნელოვან საზღაურს, რის გაღებაც

გვიწევს IV შეფასების დროს, როცა არ არის კორელაციაში -სთან: IV

შეფასების ასიმპტოტური დისპერსია ყოველთვის უფრო მაღალია, და ზოგჯერ

ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე OLS შეფასების ასიმპტოტური დისპერსია.

IV-ს თვისებები სუსტი ინსტრუმენტული ცვლადით

როგორც უკვე ვნახეთ, მიუხედავად IV-ს ძალმოსილებისა, როდესაც არაკორელი-

რებულია -სთან და -სა და -ს შორის დადებითი ან უარყოფითი კორელაციაა, IV

შეფასებებს შეიძლება დიდი სტანდარტული შეცდომები ჰქონდეს, განსაკუთრებით

მაშინ, როდესაც მხოლოდ სუსტ კორელაციაშია -თან. -სა და -ს შორის სუსტ

კორელაციას შეიძლება უფრო სერიოზული შედეგებიც მოჰყვეს: IV შეფასებას

შეიძლება დიდი ასიმპტოტური გადაადგილება ჰქონდეს, მაშინაც კი, როცა და

ერთმანეთთან მხოლოდ ზომიერადაა კორელირებული.

აღნიშნულის ნახვა შესაძლებელია IV შეფასების ალბათური ზღვრის

განხილვით, როდესაც შესაძლო კორელაციაშია -სთან. აღვნიშნოთ IV შეფასება

, -ით, მაშინ შეგვიძლია ჩავწეროთ:

, = + ( , )( , ) ∙ , (12)
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სადაც არის -ს, ხოლო − -ის სტანდარტული გადახრა პოპულაციაში. ამ

განტოლების საინტერესო ნაწილი კორელაციის წევრებს მოიცავს. ის გვიჩვენებს,

რომ, მაშინაც კი, როცა ( , ) მცირეა, IV შეფასების არაძალმოსილება შეიძლება

ძალიან დიდი იყოს, თუკი ( , ) ასევე მცირე იქნება. ამდენად, თუ მხოლოდ

ძალმოსილებაზე მოვახდენთ კონცენტრირებას, IV-ს გამოყენება ყოველთვის

უკეთესი არ იქნება OLS-თან შედარებით, თუკი კორელაცია -სა და -ს შორის

უფრო მცირეა, ვიდრე -სა და -ს შორის. (5.3) განტოლებასთან ერთად თუ

გამოვიყენებთ იმ ფაქტს, რომ ( , ) = ( , )/( ), შეგვიძლია ჩავწეროთ

OLS შეფასების, , -ის, ალბათური ზღვარი:plim , = + ( , ) ∙ . ( )
(12) და (13) ფორმულების შედარება გვიჩვენებს, რომ შესაძლებელია IV -სა და OLS-

ისთვის ასიმპტოტური გადაადგილებების მიმართულება განსხვავებული იყოს.

მაგალითად, დავუშვათ, ( , ) > 0 , ( , ) > 0 და ( , ) < 0 . მაშინ IV

შეფასებას ექნება დაღმავალი გადაადგილება, ხოლო OLS შეფასებას აღმავალი

(ასიმპტოტურად). პრაქტიკაში იშვიათად გვხვდება ასეთი შემთხვევა. უფრო

პრობლემურია, როდესაც გადაადგილების მიმართულება ერთნაირია და

კორელაცია -სა და -ს შორის მცირეა. კონკრეტულად, დავუშვათ, რომ ორივე,

და დადებით კორელაციაშია -სთან და ( , ) > 0 . მაშინ, IV შეფასების

ასიმპტოტური გადაადგილება ნაკლებია OLS შეფასების გადაადგილებაზე მხოლოდ

მაშინ, როცა ( , )/ ( , ) < ( , ). თუ ( , ) მცირეა, მაშინ -სა

და -ს შორის ერთი შეხედვით მცირე კორელაცია შეიძლება გაიზარდოს და IV

შეფასება უარესი გახდეს OLS-თან შედარებით; ეს შეიძლება მაშინაც მოხდეს, როცა

ნაკლებ ყურადღებას გამოვიჩენთ გადაადგილების მიმართ. მაგალითად, თუ( , ) = 0.2, მაშინ, სანამ IV შეფასებას OLS შეფასებაზე ნაკლები ასიმპტოტური

გადაადგილება აქვს, ( , ) ნაკლები უნდა იყოს ( , )-ის ერთ მეხუთედზე.

ხშირ შემთხვევაში ინსტრუმენტსა და -ს შორის კორელაცია 0.2-ზე ნაკლებია.

სამწუხაროდ, რადგან იშვიათად გვაქვს წარმოდგენა ( , )-სა და ( , ) -ს

თანაფარდობის სიდიდის შესახებ, ზუსტად არასდროს გვეცოდინება, რომელ

შეფასებას აქვს უფრო დიდი ასიმპტოტური გადაადგილება [რა თქმა უნდა, იმ

შემთხვევის გარდა, როცა ( , ) = 0].

განსაკუთრებით ცუდია, როდესაც საერთოდ არ არის კორელაციაში -თან,

იმის მიუხედავად, არის თუ არა კორელაციაში -სთან.
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IV შეფასებამ შეიძლება უცნაური შედეგები მოგვიტანოს, როდესაც

ინსტრუმენტის შესაბამისობის პირობა, ( , ) ≠ 0, არ სრულდება. პრაქტიკაში

დიდ ინტერესს იწვევს ე.წ. სუსტი ინსტრუმენტების პრობლემა, რაც არამკაცრი

განმარტებით გულისხმობს -სა და -ს შორის „სუსტ“ (მაგრამ არა ნულოვან)

კორელაციას. პრაქტიკულად ძალიან ძნელია იმის დადგენა, თუ რამდენად მცირე

უნდა იყოს ეს „სუსტი“ ნიშნული, თუმცა თანამედროვე თეორიულმა კვლევებმა,

სიმულაციურ კვლევებთან ერთად ნათელი მოჰფინა ამ საკითხს. სტაიგერმა და

სტოკმა მოახდინეს სუსტი ინსტრუმენტების პრობლემის ფორმალიზება და ააგეს -

სა და -ს შორის კორელაციის მოდელი, როგორც შერჩევის ზომის ფუნქცია;

კერძოდ, დადგენილია, რომ კორელაცია ნულისკენ მიისწრაფის 1/√ სიჩქარით.

გასაკვირი არ არის, რომ ინსტრუმენტული ცვლადით შეფასების ასიმპტოტური

განაწილება ჩვეულებრივი ასიმპტოტებისგან განსხვავებულია, სადაც დაშვებულია,

რომ კორელაცია ფიქსირებული და არანულოვანია. სტოკ-სტაიგერის ნაშრომის

ერთ-ერთი შედეგის მიხედვით, სტატისტიკებსა და სტანდარტულ ნორმალურ

განაწილებაზე დაფუძნებულმა ჩვეულებრივმა სტატისტიკურმა დასკვნამ შეიძლება

სერიოზულ შეცდომებამდე მიგვიყვანოს.

R-კვადრატის გამოთვლა IV შეფასების შემდეგ

რეგრესიული პაკეტების უმრავლესობაში, IV შეფასების შემდეგ -კვადრატის

გამოთვლა სტანდარული ფორმულით ხდება: = 1 − / , სადაც, არის

IV ნარჩენების კვადრატების ჯამი და კი − -ების კვადრატების მთლიანი ჯამი.

OLS შემთხვევისგან განსხვავებით, IV შეფასების -კვადრატი შეიძლება

უარყოფითი იყოს, რადგან IV შეფასების შეიძლება -ზე მაღალი იყოს. -

კვადრატის წარმოდგენა IV შეფასების საშედეგო ცხრილში შესაძლებელია, მაგრამ

ბევრი არაფრის მომცემია. როდესაც და ერთმანეთთან კორელაციაშია, არ

შეგვიძლია -ის დისპერსიის დეკომპოზიცია ასეთი სახით: ( ) + ( ) და,

ამდენად, -კვადრატს არ გააჩნია ბუნებრივ ინტერპრეტაცია. ამასთან ამ -

კვადრატებს ვერ გამოვიყენებთ გაერთიანებული შეზღუდვების ტესტების

გამოსათვლელად.

ჩვენი მიზანი მაქსიმალური -კვადრატის მიღება, რომ ყოფილიყო,

ყოველთვის OLS-ს გამოვიყენებდით. როდესაც და ერთმანეთთან

კორელაციაშია IV მეთოდები, სხვა თანაბარ პირობებში, -ის -ზე გავლენის
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უკეთეს შეფასებას გვაძლევს: მორგების ხარისხის კრიტერიუმი განმსაზღვრელი არ

არის. მაღალი -კვადრატი, რომელიც OLS შეფასებიდან მიიღება, ნაკლებად

გამოსადეგია, თუ არ შეგვიძლია -ის ძალმოსილი შეფასება.

2. მრავლობითი რეგრესიული მოდელის IV შეფასება

მარტივი რეგრესიული მოდელის IV შეფასება იოლად შეიძლება განვავრცოთ

მრავლობითი რეგრესიის შემთხვევაზე. ჩვენ დავიწყებთ შემთხვევით, სადაც

ამხსნელი ცვლადებიდან მხოლოდ ერთია კორელაციაში შეცდომის წევრთან.

განვხილოთ სტანდარტული წრფივი მოდელი ორი ამხსნელი ცვლადით:= + + + . (13)

ამ განტოლებას ვუწოდოთ სტრუქტურული განტოლება, რათა ხაზი გავუსვათ

ჩვენს ინტერესს -სადმი. ეს ნიშნავს, რომ ამ განტოლებით მიზეზ-შედეგობრივი

ურთიერთკავშირის გაზომვა გვსურს. აქ ახალ აღნიშვნას ვიყენებთ, რომ

განვასხვავოთ ენდოგენური ცვლადი ეგზოგენური ცვლადისგან. დამოკიდებული

ცვლადი აშკარად ენდოგენურია, რადგან ის კორელაციაშია -თან. ცვლადები

და ამხსნელი ცვლადებია, არის შეცდომა. როგორც წესი, ვუშვებთ, რომ -ის

მათემატიკური ლოდინი ნულის ტოლია: ( ) = 0 . (13)-ში ცვლადის

ეგზოგენურობის აღსანიშნავად ვიყენებთ -ს. ( კორელაციაში არ არის -თან).

-ს ვიყენებთ იმის საჩვენებლად, რომ ის შესაძლოა კორელაციაში იყოს -თან. აქ

არ ვაკეთებთ სპეციფიკაციას, თუ რატომ არის კორელირებული -თან, მაგრამ

ჯერჯერობით საუკეთესო გამოსავალია ჩავთვალოთ, რომ შეიცავს -თან

კორელირებულ გამოტოვებულ ცვლადს. (13) განტოლების აღნიშვნები

მომდინარეობს ერთდროული განტოლებების მოდელებიდან (რომლებსაც

მოგვიანებით შევეხებით), მაგრამ ჩვენ მას აქ უფრო ზოგადად ვიყენებთ −
მრავლობით რეგრესიულ მოდელში ეგზოგენური და ენდოგენური ამხსნელი

ცვლადების განსხვავების მიზნით.

ვიცით, რომ, თუ (13)-ს OLS-ით შევაფასებთ, ყველა შეფასება

გადაადგილებული და არაძალმოსილი იქნება. ამგვარად, ჩვენ წინა ქვეთავში

შემოთავაზებულ სტრატეგიას გავყვებით და -ისთვის მოვძებნით ინსტრუმენტულ

ცვლადს. რადგან დავუშვით, რომ არაკორელირებულია -თან, შეგვიძლია თუ

არა -ის გამოყენება ინსტრუმენტულ ცვლადად -ისთვის იმ დაშვებით, რომ
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კორელაციაშია -თან? პასუხი არის - არა. რადგან თავად წარმოადგენს ამხსნელ

ცვლადს (13)-ში, მას არ შეუძლია ინსტრუმენტულ ცვლადად მოგვევლინოს -

ისთვის. ჩვენ გვჭირდება სხვა ეგზოგენური ცვლადი, ვუწოდოთ მას , რომელიც

(13)-ში არ შედის. ამიტომ, ძირითადი დაშვებებია, რომ და

არაკორელირებულია -თან; ასევე ვუშვებთ, რომ -ს აქვს ნულოვანი

მათემატიკური ლოდინი, რაც ზოგადობას არ ზღუდავს, როდესაც განტოლება

გადაკვეთას შეიცავს: ( ) = 0, ( , ) = 0 და ( , ) = 0. (14)

ნულოვანი საშუალოს დაშვების მოცემულობით, ბოლო ორი დაშვება შემდეგი

პირობის ეკვივალენტურია: ( ) = ( ) = 0 . მაშასადამე, მომენტების

მეთოდი გვთავაზობს , და შეფასებების მისაღებად ამოვხსნათ (14)-ის

შერჩევითი ორეულები:

( − − − ) = 0
( − − − ) = 0 (15)

( − − − ) = 0 .
ეს არის სამი წრფივი განტოლების ერთობლიობა სამი , , უცნობით და ის

მარტივად ამოიხსნება, თუ გვაქვს მონაცემები , , და -ის შესახებ. ამ

სისტემიდან მიღებულ შეფასებებს ინსტრუმენტული ცვლადების შეფასებები

ეწოდება. თუ ჩავთვლით, რომ ეგზოგენურია და = , მაშინ განტოლებების

(15) სისტემა OLS შეფასებებისთვის ზუსტად პირველი რიგის პირობებია.

ჩვენ კვლავ გვჭირდება ინსტრუმენტული ცვლადის კორელაცია -თან,

მაგრამ (13) განტოლებაში -ის არსებობა მათი კორელირებულობას ართულებს.

ახლა ჩვენი დაშვება უნდა ჩამოვაყალიბოთ კერძო კორელაციის სახით. ყველაზე

მარტივად ამის გაკეთება შეიძლება, თუ ენდოგენურ ამხსნელ ცვლადს ჩავწერით

ეგზოგენური ცვლადისა და შეცდომის წევრის წრფივი ფუნქციის სახით:= + + + , (16)

სადაც, აგების მიხედვით, ( ) = 0, ( , ) = 0, ( , ) = 0 და , = 1,2,

უცნობი პარამეტრებია. ძირითადი საიდენტიფიკაციო პირობაა≠ 0. (17)
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სხვა სიტყვებით, -ის დაფიქსირების შემდეგაც, კვლავ კორელაციაშია -თან.

ეს კორელაცია შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი, მაგრამ არა ნულის ტოლი.

(17)-ის ტესტირება იოლია: (16)-ს ვაფასებთ OLS-ით და ვიყენებთ ტესტს

(შეიძლება საჭირო გახდეს ჰეტეროსკედასტურობის მიმართ რობასტულად

გადაქცევა). ეს დაშვება ყოველთვის უნდა შევამოწმოთ. სამწუხაროდ, -ისა და -

ის -თან არაკორელირებულობის ტესტირება არ შეგვიძლია. იმედი ვიქონიოთ, რომ

ამ შემთხვევაში დავეყრდნობით ეკონომიკურ დასაბუთებას ან ინტროსპექციას.

(16) განტოლება წარმოადგენს განტოლების რედუცირებულ (დაყვანილ)

ფორმას, რაც ნიშნავს, რომ ენდოგენური ცვლადი ეგზოგენური ცვლადების

საშუალებით ჩავწერეთ. ეს სახელწოდება ერთდროული განტოლებების მოდე-

ლებიდან მოდის, რომელებსაც მომდევნო თავში განვიხილავთ, თუმცა ეს

სასარგებლო ცნებაა ენდოგენური ცვლადის არსებობის შემთხვევაში. ეს

სახელწოდება გვეხმარება, რომ (16) განვასხვაოთ სტრუქტურული (13)

განტოლებისგან.

მოდელში დამატებითი ეგზოგენური ამხსნელი ცვლადების ჩართვა ადვილია.

სტრუქტურული მოდელი ჩავწეროთ, როგორც= + + + + + , (18)

სადაც იგულისხმება, რომ კორელაციაშია -თან. ვთქვათ, არ არის (18)-ის

ცვლადი და ის ასევე ეგზოგენურია. მაშასადამე, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ( ) = 0, , = 0, = 1, … , . (19)

(19)-ში , ..., ის ცვლადებია, რომლებც ჩართულია (18)-ში. მაშასადამე, ეს

ცვლადები -ს შეფასების დროს (18)-ში მოქმედებენ როგორც საკუთარი თავის

ინსტრუმენტული ცვლადები. კერძო შემთხვევა, როცა = 2 -ს, მოცემულია (15)

განტოლებებში; მომენტების პირობების ერთობლიობაში, რომელიც IV შეფასებების

მისაღებად გამოიყენება, -თან ერთად განტოლებებში ფიგურირებს -იც.

ზოგადად შემთხვევაში, მომენტების პირობებში -ის ინსტრუმენტულ ცვლადთან

ერთად გამოიყენება , . . . , ცვლადები.

-სთვის რედუცირებული (დაყვანილი) ფორმაა:= + + + + + , (20)

და ჩვენ გვჭირდება გარკვეული კერძო კორელაცია -სა და -ს შორის:≠ 0. (21)



28

(19)-ისა და (21)-ის მიხედვით ვალიდური ინსტრუმენტული ცვლადია -ისთვის

[(15.30)-ში შემავალ დანარჩენ -ს ყურადღებას აღარ ვაქცევთ; ზოგიერთი ან

ყველა მათგანი შეიძლება ნულის ტოლი იყოს]. ნაკლებმნიშვნელოვანი დამატებითი

დაშვების თანახმად, ეგზოგენურ ცვლადებს შორის სრულყოფილი წრფივი

დამოკიდებულება არ არსებობს; OLS-ის შემთხვევაში, ეს სრულყოფილი

კოლინიარობის არარსებობის დაშვების ანალოგიურია.

სტანდარტული სტატისტიკური დასკვნისთვის გვჭირდება -ის ჰომოსკედას-

ტურობის დაშვება.

3. ორბიჯიანი უმცირესი კვადრატები

წინა ქვეთავში დავუშვით, რომ -ის ინსტრუმენტულ ცვლადთან ერთად ერთი

ენდოგენური ამხსნელი ცვლადი ( ) გვქონდა. ხშირად ერთზე მეტი ეგზოგენური

ცვლადი გვაქვს, რომელიც ჩართული არ არის სტრუქტურულ მოდელში და

შეიძლება კორელაციაში იყოს -თან. ეს ნიშნავს, რომ ისინი -სთვის ვალიდური

ინსტრუმენტული ცვლადებია. ამ ქვეთავში განვიხილავთ, როგორ უნდა გამოიყენოთ

მრავლობითი ინსტრუმენტული ცვლადები.

3.1.ერთი ენდოგენური ამხსნელი ცვლადის შემთხვევა

კვლავ განვიხილოთ სტრუქტურული მოდელი (13), რომელშიც თითო ენდოგენური

და ეგზოგენური ცვლადია. დავუშვათ, რომ ახლა (13)-სთვის გვაქვს ორი

ჩაურთველი ეგზოგენური ცვლადი: და . ჩვენი დაშვებები იმის თაობაზე, რომ

და არ არის წარმოდგენილი (13-ში და ისინი კორელაციაშია შეცდომასთან,

ცნობილია როგორც გამორიცხვის შეზღუდვები.

თუ ორივე, და , კორელაციაშია -თან, თითოეული მათგანის გამოყენება

შეგვიძლია ინსტრუმენტულ ცვლადად, ისევე, როგორც წინა ქვეთავში. მაშინ ორი

IV შეფასება გვექნება და მათ შორის არც ერთი არ იქნება ეფექტური. იმის გამო,

რომ , და არაკორელირებულია -თან, მათი ნებისმიერი წრფივი

კომბინაციაც ასევე არაკორელირებული იქნება -თან და, ამიტომ, ეგზოგენური

ცვლადების ნებისმიერი წრფივი კომბინაცია ვალიდური ინსტრუმენტული ცვლადია.

საუკეთესო ინსტრუმენტული ცვლადის მოსაძებნად ვარჩევთ ისეთ წრფივ

კომბინაციას, რომელიც ყველაზე მჭიდრო კორელაციაშია -თან. როგორც



29

აღმოჩნდა, ასეთი კომბინაცია შეიძლება წარმოდგენილი იყოს -ის რედუცირებული

(დაყვანილი) განტოლების ფორმით:= + + + + , (21)

სადაც ( ) = 0, ( , ) = 0, ( , ) = 0 და ( , ) = 0.
მაშინ -ისთვის საუკეთესო ინსტრუმენტული ცვლადი (ამ თავის დანართის

დაშვებების პირობით) (21)-ში მოცემული -ების წრფივი კომბინაციაა, რომელსაც

ასე აღვნიშნავთ ∗:
∗ = + + + . (22)

იმისთვის, რომ მოცემული ინსტრუმენტული ცვლადი სრულყოფილ კორელაციაში

არ იყოს -თან, მინიმუმ ერთ-ერთი, ან , ნულისგან განსხვავებული უნდა

იყოს: ≠ 0 , ≠ 0. (23)

ეს არის ძირითადი საიდენტიფიკაციო დაშვება მას შემდეგ, რაც დავუშვით, რომ

ყველა ეგზოგენურია. ( -ის მნიშვნელობა არაარსებითია.) სტრუქტურული (13)

განტოლება იდენტიფიცირებული არ არის, თუ = 0 და = 0 . სტატისტიკის

გამოყენებით, შეგვიძლია შევამოწმოთ ჰიპოთეზა : = 0 და = 0 , (23)

ალტერნატივის წინააღმდეგ.

სასარგებლო იქნება, თუ ჩავთვლით, რომ (21) განტოლება -ს ორ ნაწილად

ყოფს: პირველია ∗; ეს -ის ის ნაწილია, რომელიც არაკორელირებულია შეცდომის

წევრთან. მეორე ნაწილია და ის სავარაუდოდ კორელაციაშია -თან. სწორედ

ამ ნაწილის გამოა სავარაუდოდ ენდოგენური.

როცა მოცემულია -ს მონაცემები, შეგვიძლია ∗ -ის გამოთვლა თითოეული

დაკვირვებისთვის, იმ პირობით, რომ ცნობილია პოპულაციის პარამეტრები, .

პრაქტიკაში ასეთი გამოთვლა შეუძლებელია. მიუხედავად ამისა, როგორც წინა

ქვეთავში ვნახეთ, ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია რედუცირებული ფორმის შეფასება

OLS-ით: შერჩევის გამოყენებით ვაგებთ -ის რეგრესიას , და -ზე და

ვღებულობთ მორგებულ მნიშვნელობებს:= + + + (24)

(ანუ, თითოეული -სთვის გვაქვს ). ამ შემთხვევაში უნდა შევამოწმოთ, რომ (21)-

ში და ერთობლივად მნიშვნელოვანია გონივრულად მცირე მნიშვნელოვნების
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დონეზე (არა უმეტეს 5%-ისა). თუ (21)-ში და ერთობლივად მნიშვნელოვანი არ

არის, მაშინ ინსტრუმენტული ცვლადის შეფასებით დროს ფუჭად დავკარგავთ.

მიღებული -ის გამოყენება შეგვიძლია -ის ინსტრუმენტულ ცვლადად. ,

და -ის შესაფასებელი სამი განტოლებიდან პირველი ორი (15)-ის პირველი ორი

განტოლებაა, ხოლო მესამე ჩანაცვლებულია განტოლებით:∑ ( − − − ) = 0. (25)

სამი უცნობისთვის სამი განტოლების ამოხსნით მივიღებთ IV შეფასებებს.

მრავლობითი ინსტრუმენტებით IV შეფასებას, რომელიც -ს იყენებს

ინსტრუმენტად, სხვანაირად ეწოდება შეფასება ორბიჯიანი უმცირესი

კვადრატებით (2SLS). მიზეზი მარტივია. OLS-ის ალგებრის გამოყენებით შეიძლება

ვაჩვენოთ, რომ, როდესაც -ს ვიყენებთ -ის ინსტრუმენტულ ცვლადად, ,

და -ის IV შეფასებები OLS შეფასების იდენტურია, რომლებიც მიიღება

-ის რეგრესიიდან -სა და -ზე. (26)

სხვა სიტყვებით, 2SLS შეფასების მიღება შეგვიძლია ორ ეტაპად. პირველი ბიჯია

(24) რეგრესიის აგება, საიდანაც -ის მორგებულ მნიშვნელობებს მივიღებთ.

მეორე ბიჯია (26) რეგრესიის შეფასება OLS-ით. რადგან -ს ვიყენებთ -ის

ადგილზე, 2SLS შეფასებები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს OLS

შეფასებისგან.

ზოგიერთ ეკონომისტს მოსწონს (26) რეგრესიის შემდეგი ინტერპრეტაცია:

მორგებული მნიშვნელობა არის ∗ -ის შეფასებული ვერსია და ∗
არაკორელირებულია -თან. ამიტომ, საწყის ეტაპზე, (26)-ში OLS რეგრესიამდე,

2SLS “წმენდს” -ს -ის კორელაციისგან. ეს შეიძლება ვაჩვენოთ = ∗ + -ის

(13)-ში ჩასმით: = + ∗ + + + . (27)

ახლა, კომპოზიტურ + შეცდომას ნულოვანი საშუალო აქვს და კორელაციაში

არ არის ∗ -თან და -თან, რის გამოც, (26)-ის OLS რეგრესია მართებულია.

ეკონომეტრიკული პაკეტების უმეტესობას სპეციალური ბრძანებები გააჩნია

2SLS-ისთვის, ამიტომ ორბიჯიანი შეფასება ძნელი არ არის. ფაქტობრივად, უმეტეს

შემთხვევაში, შეგიძლიათ თავიდან აირიდოთ მეორე ბიჯის ხელით შესრულება,

რადგან ამ გზით მიღებული სტანდარტული შეცდომები და ტესტის სტატისტიკები

ვალიდური არ არის. [ამის მიზეზი ისაა, რომ (27)-ში შეცდომის წევრი მოიცავს -ს,

ხოლო სტანდარტული შეცდომები მხოლოდ -ის დისპერსიას მოიცავს.] ნებისმიერი
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რეგრესიული პაკეტი, რომელიც 2SLS-ს უზრუნველყოფს, მოითხოვს დამოკიდებულ

ცვლადს, ამხსნელ ცვლადებს (როგორც ეგზოგენურს, ისე ენდოგენურს) და

ინსტრუმენტული ცვლადების ჩამონათვალს (ანუ ყველა ეგზოგენურ ცვლადს).

საშედეგო ცხრილი, როგორც წესი, საკმაოდ მსგავსია OLS-ის საშედეგო ცხრილის.

(18) განტოლების IV შეფასება, როცა -სთვის მხოლოდ ერთი

ინსტრუმენტული ცვლადი გვაქვს, 2SLS შეფასების იდენტურია. ამიტომ, როცა

თითოეული ენდოგენური ამხსნელი ცვლადისთვის ერთი ინსტრუმენტული ცვლადი

გვაქვს, შეფასების მეთოდს შეგვიძლია ვუწოდებთ IV ან 2SLS მეთოდი.

ერთზე მეტი ეგზოგენური ცვლადის არსებობა მცირედით ცვლის განტოლებას.

სასარგებლო იქნება თუ მოკლედ შევაჯამოთ დაშვებებს, რომელთა

პირობებშიც დიდი შერჩევისას 2SLS-ს სასურველი თვისებები აქვს. თუ

სტრუქტურულ განტოლებას ჩავწერთ (18)-ის სახით:= + + + + + , (28)

ამით ჩვენ დავუშვებთ, რომ თითოეული არაკორელირებულია -თან. ამასთან

მინიმუმ ერთი ეგზოგენური ცვლადი გვჭირდება, რომელიც არ არის (28)-ში და

კერძო კორელაციაშია -თან. ეს განაპირობებს ძალმოსილებას. იმისათვის, რომ

ჩვეულებრივი 2SLS სტანდარტული შეცდომები და სტატისტიკები ასიმპტოტურად

ვალიდური იყოს, ასევე გვჭირდება ჰომოსკედასტურობის დაშვება: სტრუქტურული

შეცდომის დისპერსია დამოკიდებული არ უნდა იყოს რომელიმე ეგზოგენურ

ცვლადზე. დროითი მწკრივის გამოყენებებში სხვა დამატებითი დაშვებები

გვჭირდება.

3.2. მრავალი ენდოგენური ამხსნელი ცვლადის შემთხვევა

ორბიჯიანი უმცირესი კვადრატების გამოიყენება ერთზე მეტი ენდოგენური

ცვლადის შემცველ მოდელებშიც შეიძლება. მაგალითად, განვიხილოთ მოდელი:= + + + + + + , (29)

სადაც ( ) = 0 და არაკორელირებულია , და -თან. ცვლადები და

ენდოგენური ამხსნელი ცვლადებია: შესაძლებელია, რომ თითოეული მათგანი

კორელაციაში იყოს -თან.

(29)-ის 2SLS-ით შესაფასებლად მინიმუმ ორი ეგზოგენური ცვლადია საჭირო,

რომელიც (29)-ში არ არის, მაგრამ კორელაციაშია -თან და -თან. დავუშვათ,

გვაქვს ორი ჩაურთველი ეგზოგენური, მაგალითად, და ცვლადი. მაშინ ერთი
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ენდოგენური ამხსნელი ცვლადის წინა ანალიზის თანახმად, ჩვენ გვჭირდება, რომ

ან შედიოდეს -ისა და -ის რედუცირებულ ფორმებში (როგორც ადრე, ახლაც

აღნიშნულის ტესტირებისთვის შეგვიძლია სტატისტიკის გამოყენება.)

მიუხედავად იმისა, რომ იდენტიფიკაციისთვის ეს აუცილებელია, სამწუხაროდ,

საკმარისი არ არის. დავუშვათ, შედის თითოეულ რედუცირებულ ფორმაში,

ხოლო არა. მაშინ ჩვენ რეალურად არ გვაქვს -თან და -თან კერძო

კორელაციაში მყოფი ორი ეგზოგენური ცვლადი. ასეთ შემთხვევაში ორბიჯიანი

უმცირესი კვადრატები ვერ უზრუნველყოფს -ის ძალმოსილი შეფასებების

მიღებას. .

ზოგადად, როდესაც რეგრესიულ მოდელში ერთზე მეტი ენდოგენური ცვლადი

გვაქვს, იდენტიფიკაცია შეიძლება შეუძლებელი გახდეს სხვადახვა რთულად

გასაგები მიზეზის გამო. თუმცა იოლად შეიძლება იდენტიფიკაციის აუცილებელი

პირობის ჩამოყალიბება, რომელსაც რიგის პირობა ეწოდება.

განტოლების იდენტიფიკაციის რიგის პირობა. სულ მცირე, იმდენი

ჩაურთველი ეგზოგენური ცვლადი გვჭირდება, რამდენი ენდოგენურიცაა ჩართული

სტრუქტურულ განტოლებაში. რიგის პირობა ადვილი შესამოწმებელია, რადგანაც

მხოლოდ ენდოგენური და ეგზოგენური ცვლადების დათვლას მოითხოვს.

იდენტიფიკაციის საკმარის პირობას რანგის პირობა ეწოდება. ჩვენ ადრე უკვე

შევხვდით რანგის პირობის კერძო შემთხვევებს, მაგალითად, (23) განტოლების

შესახებ მსჯელობისას. რანგის პირობის ზოგადი დებულების ჩამოყალიბება

მოითხოვს მატრიცულ ალგებრას და მათი განხილვისგან აქ თავს შევიკავებთ.

2SLS-ით შეფასებულ მოდელში მრავლობითი ჰიპოთეზების შემოწმებისას

ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ძალიან მაცდურია კვადრატული ნარჩენების ჯამის ან -

კვადრატის ფორმის სტატისტიკის გამოყენება. 2SLS შეფასებისას -კვადრატის

შესაძლო უარყოფითობა გვაფიქრებინებს, რომ ჩვეულებრივი გზით სტატისტიკის

გამოთვლა შეიძლება არ იყოს მართებული; პრობლემა სწორედ ეს არის.

ფაქტობრივად, 2SLS ნარჩენებს -ების გამოთვლისთვის ვიყენებთ როგორც

შეზღუდულ, ისე შეუზღუდავ მოდელებში. გარანტია არა გვაქვს, რომ ≥
; თუ საპირისპირო ვერსიაა სწორი, მაშინ სტატისტიკა უარყოფითი იქნება.

შესაძლებელია მეორე ბიჯის რეგრესიის [როგორცაა (26)] ნარჩენების

კვადრატულების ჯამის გაერთიანება -თან, რათა დიდ შერჩევებში მივიღოთ

სტატისტიკა მიახლოებითი განაწილებით. ჩვენ ამასთან დაკავშირებულ

დეტალებს გამოვტოვებთ, ვინაიდან ეკონომეტრიკულ პაკეტებს გააჩნიათ ტესტის
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მარტივად გამოყენებადი ბრძანებები, რომელთა საშუალებით შეიძლება

მრავლობითი ჰიპოთეზების შემოწმება 2SLS შეფასების შემდეგ.

4. ენდოგენურობისა და ზეიდენტიფიცირებული შეზღუდვების ტესტირება

ამ ქვეთავში აღვწერთ ორ მნიშვნელოვან ტესტს ინსტრუმენტული ცვლადებით

შეფასების კონტექსტში.

ენდოგენურობის ტესტირება. როდესაც ამხსნელი ცვლადები ეგზოგენურია,

მაშინ 2SLS შეფასება OLS-თან შედარებით ნაკლებეფექტიანია. როგორც უკვე

ვნახეთ,  2SLS შეფასებას შეიძლება ძალიან დიდი სტანდარტული შეცდომები

ჰქონდეს. ამიტომ სასარგებლოა, გვქონდეს ამხსნელი ცვლადების ენდოგენურობის

შემოწმების ტესტი, რომელიც გვიჩვენებს, არის თუ არა აუცილებელი 2SLS.

ასეთი ტესტის მიღება საკმაოდ ადვილია.

თვალსაჩინოებისთვის დავუშვათ, რომ ერთი, სავარაუდოდ ენდოგენური,

ცვლადი გვაქვს = + + + + , (30)

სადაც, და ეგზოგენურებია. ვთქვათ, მოცემულია ორი დამატებითი

ეგზოგენური ცვლადი, და , რომელებიც ჩართული არ არის (30)-ში. თუ

არაკორელირებულია -თან, (30) OLS-ით უნდა შევაფასოთ. როგორ შეიძლება

ამის შემოწმება? ჰაუსმანმა შემოგვთავაზა, რომ OLS და 2SLS შეფასებები

პირდაპირ შევადაროთ ერთმანეთს და განვსაზღვროთ, განსხვავებები

სტატისტიკურად მნიშვნელოვნია თუ არა. რაც არ უნდა იყოს, OLS და 2SLS

შეფასებები ძალმოსილია, თუკი ყველა ამხსნელი ცვლადი ეგზოგენურია. თუ 2SLS

და OLS ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ჩვენ ვასკვნით, რომ

ენდოგენურია (მაგრამ კვლავ ვთვლით, რომ ეგზოგენურია).

კარგი იქნება, თუ გამოვთვლით OLS და 2SLS შეფასებებს და ვნახავთ, არის

თუ არა შეფასებები პრაქტიკულად განსხვავებული. განსხვავებების სტატისტიკური

მნიშვნელოვანების გასარკვევად უფრო იოლია რეგრესიის ტესტის გამოყენება. ეს

ტესტი ეყრდნობა -ის რედუცირებული ფორმის შეფასებას, რომელსაც ამ

შემთხვევაში ასეთი სახე აქვს:= + + + + + . (31)

რადგან თითოეული არაკორელირებულია -თან, არაკორელირებულია -თან

მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა არაკორელირებულია -თან; სწორედ ამის
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შემოწმება გვსურს. წარმოვადგინოთ როგორც = + , სადაც

არაკორელირებულია -თან და ნულოვანი საშუალო აქვს. მაშინ და

არაკორელირებულია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა = 0 . ამის შემოწმების

უმარტივესი გზაა (30) -ში დამატებით რეგრესორად -ის ჩართვა და ტესტის

აგება. ამ შემთხვევაში ერთი პრობლემაა: დაუკვირვებადია, ვინაიდან ის

შეცდომის წევრია (31)-ში. მაგრამ, რადგან -ის რედუცირებული ფორმის შეფასება

OLS-ით შეგვიძლია, -ის ნაცვლად შეიძლება ავიღოთ რედუცირებული ფორმის

ნარჩენები. მაშასადამე, OLS-ით ვაფასებთ შემდეგ განტოლებას= + + + + + (32)

და ვამოწმებთ : = 0 ჰიპოთეზას სტატისტიკის გამოყენებით. თუ -ს

მნიშვნელოვნების მცირე დონეზე უარვყოფთ, ვასკვნით, რომ ენდოგენურია,

რადგან და კორელირებულია.

მხოლოდ ერთი ამხსნელი ცვლადის ენდოგენურობის შემოწმება:

(i) -ის რეგრესიით ყველა ეგზოგენურ ცვლადზე (სტრუქტურული

განტოლების ცვლადებისა და დამატებითი ინსტრუმენტული ცვლადების

ჩათვლით) ვაფასებთ რედუცირებულ ფორმას. მივიღებთ ნარჩენებს.

(ii) ვრთავთ -ს სტრუქტურულ განტოლებაში (რომელიც მოიცავს -ს)

და ვამოწმებთ -ის კოეფიციენტის მნიშვნელოვნებას OLS რეგრესიის გამოყენე-

ბით. თუ -ის კოეფიციენტი სტატისტიკურად განსხვავებულია ნულისგან,

ვასკვნით, რომ ნამდვილად ენდოგენურია. ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს

ჰეტეროსკედასტურობის მიმართ რობასტული ტესტის გამოყენება.

ენდოგენურობის ტესტის (ii) ნაბიჯის რეგრესიის საინტერესო თვისებაა, რომ

ყველა ამხსნელი ცვლადის კოეფიციენტის შეფასება (რასაკვირველია, -ის

გამოკლებით) 2SLS შეფასებების იდენტურია. მაგალითად, (32)-ის OLS-ით შეფასება

-ს იმავე მნიშვნელობას გვაძლევს, რასაც (30)-ის 2SLS-ით შეფასება. ამ

ეკვივალენტურობის დადებითი მხარე გამოიხატება იმაში, რომ ადვილად შეიძლება

შევამოწმოთ, ენდოგენურობის ტესტირებისას სწორად ავაგეთ თუ არა რეგრესია.

მაგრამ ის ასევე 2SLS-ის განსხვავებულ, სასარგებლო ინტერპრეტაციასაც

გვაძლევს: საწყის განტოლებაში ამხსნელ ცვლადად -ის დამატება ნათელს ჰფენს

-ის ენდოგენურობას. ამდენად, როდესაც (30)-ის შეფასებას ვიწყებთ OLS-ით,

შეგვიძლია რაოდენობრივად განვსაზღვროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია -
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ისთვის ენდოგენურობის დაშვება: ამის საზომს წარმოადგენს -ს ცვლილება,

რომელიც განტოლებაში -ის ჩართვით მიიღება. სტატისტიკური ტესტების

შედეგებისგან დამოუკიდებლად შეგვიძლია ვნახოთ, ცვლილება -ში

მოსალოდნელია თუ არა და პრაქტიკულად რამდენად მნიშვნელოვანია ის.

შესაძლებელია აგრეთვე მრავლობითი ამხსნელი ცვლადების ენდოგენურობის

შემოწმებაც. თითოეული სავარაუდოდ ენდოგენური ცვლადისთვის ვღებულობთ

დაყვანილი (რედუცირებული) ფორმის ნარჩენს, ისე როგორც (i) ნაწილში. შემდეგ,

სტრუქტურულ განტოლებაში ტესტით ვამოწმებთ ამ ნარჩენების ერთობლივ

მნიშვნელოვნებას. თუ ერთობლივი მნიშვნელოვნება დადასტურდება, ეს

გვიჩვენებს, რომ მინიმუმ ერთი ამხსნელი ცვლადი მაინც ენდოგენურია.

ტესტირებული გამორიცხვის შეზღუდვების რაოდენობა იმდენია, რამდენიც არის

სავარაუდო ენდოგენური ამხსნელი ცვლადების რაოდენობა.

ზეიდენტიფიცირებული შეზღუდვების ტესტირება. როდესაც პირველ

ქვეთავში წარმოგიდგინეთ ინსტრუმენტული ცვლადებით შეფასების მარტივი

მეთოდი, ხაზი გავუსვით, რომ ინსტრუმენტმა ორი მოთხოვნა უნდა

დააკმაყოფილოს: ის არაკორელირებული უნდა იყოს შეცდომასთან

(ეგზოგენურობა) და კორელირებული უნდა იყოს ენდოგენურ ამხსნელ ცვლადთან

(შესაბამისობა). ჩვენ ახლა ვნახეთ, რომ მეორე მოთხოვნა შეიძლება შევამოწმოთ

ტესტის (მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტი) ან ტესტის (როდესაც მრავალი

ინსტრუმენტი გვაქვს) გამოყენებით დამატებითი ამხსნელი ცვლადების მქონე

მოდელებშიც. მარტივი IV შეფასების კონტექსტში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ

ეგზოგენურობის მოთხოვნის შემოწმება შეუძლებელია. თუმცა, როცა იმაზე მეტი

ინსტრუმენტი გვაქვს, ვიდრე საჭიროა, ეფექტურად შეგვიძლია შევამოწმოთ, არის

თუ არა ზოგიერთი მათგანი არაკორელირებული სტრუქტურლ შეცდომასთან.

მაგალითად, კვლავ განვიხილოთ (30) -ისთვის ორი ინსტრუმენტული და

ცვლადით. გაიხსენეთ, და არსებითად მოქმედებენ როგორც თავისივე

ინსტრუმენტები. რადგან -ისთვის ორი ინსტრუმენტი გვაქვს, (30)-ის შეფასება

შეგვიძლია -ისთვის ინსტრუმენტულ ცვლადად, ვთქვათ, მხოლოდ -ის

გამოყენებით; -ის ასეთი IV შეფასება აღვნიშნოთ -ით. ანალოგიურად, (30)-ის

შეფასება შეგვიძლია -ისთვის ინსტრუმენტულ ცვლადად მხოლოდ -ის

გამოყენებით; -ის ასეთი შეფასება აღვნიშნოთ -ით. თუ ყველა ეგზოგენურია

და თითოეული, და კერძო კორელაციაშია -თან, მაშინ და , ორივე
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ძალმოსილი შეფასება იქნება -ისთვის. ამიტომ, თუ ჩვენი ინსტრუმენტების

შერჩევის ლოგიკა სწორია, მაშინ და მხოლოდ შერჩევის შეცდომით უნდა

განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. ჰაუსმანმა და -ის ეგზოგენურობის ტესტს

საფუძვლად დაუდო სხვაობა, − . ქვემოთ გაჩვენებთ ვალიდური ტესტის

მიღების მარტივ გზას, მაგრამ იქამდე უნდა გავიგოთ, თუ როგორ განვმარტოთ

ტესტის შედეგები.

თუ დავასაბუთეთ, რომ და ერთმანეთისგან სტატისტიკურად

განსხვავებულია, მაშინ სხვა არჩევანი არა გვაქვს, უნდა დავასკვნათ, რომ ან ,

ან ორივე ვერ აკმაყოფილებს ეგზოგენურობის მოთხოვნას. სამწუხაროდ, ჩვენ არ

ვიცით, ამ სამი შემთხვევიდან რომელია ჭეშმარიტი (თუ თავიდანვე არ

განვაცხადებთ რომ, ვთქვათ, ეგზოგენურია). მაგალითად, თუ ხელფასის

ლოგარითმულ განტოლებაში -ით აღნიშნულია სწავლის წლები, დედის

განათლებაა და მამის განათლება, ორ IV შეფასებას შორის სტატისტიკურად

მნიშვნელოვანი განსხვავება გულისხმობს, რომ (30) განტოლებაში ერთ-ერთი ან

ორივე მშობლის განათლების ცვლადი კორელაციაშია -თან.

რა თქმა უნდა, ინსტრუმენტების უარყოფა მათი ეგზოგენურობის გამო

სერიოზული საკითხია და ახალ მიდგომას მოითხოვს. მაგრამ უფრო სერიოზულ და

ფრთხილ მიდგომას მოითხოვს IV შეფასებების შედარება, რადგან ისინი შეიძლება

მსგავსი იყოს იმის მიუხედავად, რომ ორივე ინსტრუმენტი ვერ აკმაყოფილებს

ეგზოგენურობის მოთხოვნას. ამ ყველაფრის არსი ისაა, რომ IV პროცედურების

მიერ ჰაუსმანის ტესტის წარმატებით გავლამ არ უნდა დაგვამშვიდოს. ორი

ინსტრუმენტული ცვლადის შეფასებების შედარებისას მეორე პრობლემას

წარმოადგენს ის, რომ ხშირად ეს შეფასებები პრაქტიკულად განსხვავებულად

გვეჩვენება, მაგრამ სტატისტიკურად არ შეგვიძლია ნულოვანი ჰიპოთეზის რომ

ისინი ერთი და იმავე პოპულაციის პარამეტრს ძალმოსილად აფასებენ უარყოფა.

ერთი და იმავე პარამეტრის განსხვავებული ინსტრუმენტული ცვლადების

შეფასებების შედარების პროცედურა ზეიდენტიფიცირებული შეზღუდვების

ტესტირების მაგალითია. ზოგადი არსი ისაა, რომ ჩვენ იმაზე მეტი ინსტრუმენტი

გვაქვს, ვიდრე პარამეტრის ძალმოსილი შეფასებისთვის გვჭირდება. წინა

მაგალითში საჭიროზე ერთით მეტი ინტრუმენტი გვქონდა, რამაც ერთი

ზეიდენტიფიცირებული შეზღუდვა მოგვცა, რომლის შემოწმებაც შეიძლება.

ზოგადად, დავუშვათ, რომ -თი მეტი ინსტრუმენტი გვაქვს, ვიდრე გვჭირდება.
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მაგალითად, ერთი ენდოგენური ამხსნელი ცვლადისა და მისთვის

შემოთავაზებული სამი ინსტრუმენტის შემთხვევაში, გვაქვს = 3 − 1 = 2
ზეიდენტიფიცირებული შეზღუდვა. როდესაც ორი ან მეტია, რამდენიმე

ინსტრუმენტული ცვლადის შეფასების შედარება რთულია. სამაგიეროდ, ადვილად

შეგვიძლია ტესტის სტატისტიკების გამოთვლა 2SLS ნარჩენებზე დაყრდნობით.

ამის არსი ისაა, რომ თუ ყველა ინსტრუმენტი ეგზოგენურია, მაშინ 2SLS

ნარჩენები არაკორელირებული იქნება ინსრუმენტებთან. თუ გვაქვს + 1
პარამეტრი და + 1 + ინსტრუმენტი, მაშინ 2SLS ნარჩენებს ნულოვანი

საშუალო აქვთ და ერთნაირად არაკორელირებული არიან ამ ინსტრუმენტების

წრფივ კომბინაციებთან. (ეს ალგებრული ფაქტი კერძო შემთხვევის სახით

გულისხმობს, რომ OLS ნარჩენებს ნულოვანი საშუალო აქვთ და

არაკორელირებული არიან ამხსნელ ცვლადებთან.) აქედან გამომდინარე, ეს

ტესტი ამოწმებს, არის თუ არა 2SLS ნარჩენები კორელაციაში ინსტრუმენტების

წრფივ ფუნქციებთან და არ გვჭირდება ფუნქციებთან დაკავშირებით

გადაწყვეტილების მიღება; ამას ტესტი ავტომატურად აკეთებს.

ზეიდენტიფიცირებული შეზღუდვების ტესტირება:

(i) 2SLS-ით ვაფასებთ სტრუქტურულ განტოლებას და ვღებულობთ 2SLS

ნარჩენებს, -ს.

(ii) ვაგებთ -ის რეგრესიას ყველა ეგზოგენურ ცვლადზე. ვღებულობთ

-კვადრატს, ვთქვათ, -ს.

(iii) ნულოვანი ჰიპოთეზის − ყველა ინსტრუმენტული ცვლადი

კორელაციაში არ არის -თან − მართებულობის შემთხვევაში ~ , სადაც

მოდელის გარეთ არსებული ინსტრუმენტული ცვლადების რიცხვისა და

ენდოგენური ამხსნელი ცვლადების საერთო რიცხვის სხვაობის ტოლია. თუ

აღემატება განაწილების (ვთქვათ) 5%-იან კრიტიკულ მნიშვნელობას, მაშინ

უარვყოფთ -ს და ვთვლით, რომ მინიმუმ რომელიმე ინსტრუმენტული ცვლადი

ეგზოგენური არ არის.

როდესაც = 1 , ბუნებრივად ისმის კითხვა: რა განსხვავებაა რეგრესიაზე

დაფუძნებულ ტესტსა და შეფასებების პირდაპირ შედარებაზე აგებულ ტესტს

შორის? ფაქტობრივად, ეს ორივე პროცედურა ასიმპტოტურად იდენტურია.

პრაქტიკული თვალსაზრისით, სასურველია ორი IV შეფასების გამოთვლა და მათ

შორის განსხვავების ნახვა. ზოგადად, როდესაც ≥ 2 , 2SLS შეფასება ყველა
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ინსტრუმენტული ცვლადის გამოყენებით შეგვიძლია შევადაროთ IV შეფასებებს

მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტული ცვლადის გამოყენებით. თუ ამას გავაკეთებთ,

შეგვიძლია დავინახოთ, ფაქტობრივად განსხვავდებიან თუ არა ერთმანეთისგან

სხვადასხვა IV შეფასებები, იმის მიუხედავად ზეიდენტიფიკაციის ტესტი უარყოფს

თუ არ ნულოვან ჰიპოტეზას.

ზეიდენტიფიკაციის ტესტი შეიძლება გამოვიყენოთ, როდესაც საჭიროზე მეტი

ინსტრუმენტი გვაქვს. თუ ზუსტად საჭირო რაოდენობის ინსტრუმენტი გვაქვს,

მაშინ ვამბობთ, რომ მოდელი ზუსტად იდენტიფიცირებულია და (ii) ნაწილში -

კვადრატი იგივურად ნულის ტოლი იქნება. როგორც ადრე აღვნიშნეთ, ზუსტად

იდენტიფიცირებისას ჩვენ არ შეგვიძლია ინსტრუმენტების ეგზოგენურობის

ტესტირება.

ზეიდენტიფიკაციის ტესტი შეიძლება ჰეტეროსკედასტურობის ნებისმიერი

ფორმისადმი რობასტული გავხადოთ.
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თემა

ერთდროულ განტოლებათა სისტემა

1. ერთდროულ განტოლებათა სისტემის მარტივი მაგალითი

აქანდე ჩვენ ვიხილავდით ერთი რეგრესიული განტოლებისაგან შემდგარ

ეკონომეტრიკულ მოდელს, რომელშიც ერთი დამოკიდებული (ასახსნელი) ცვლადი

გამოისახება ერთი ან რამდენიმე დამოუკიდებელი (ამხსნელი) ცვლადის

საშუალებით. მაგრამ ეკონომიკური ობიექტებისა და პროცესების მოდელირებისას

ზოგჯერ საჭიროა არა ერთი, არამედ რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებული

განტოლების განხილვა ერთი და იგივე ცვლადთა გარკვეული ერთობლიობით.

განტოლებათა ასეთ ერთობლიობას ერთდროულ განტოლებათა სისტემა ეწოდება.

მაგალითისათვის მოვიყვანოთ ჩაკეტილი ეკონომიკის მაქსიმალურად

გამარტივებული მაკროეკონომიკური მოდელის წრფივი ვარიანტი:

uYC  β (1)

ICY  , (2)

სადაც C შინამეურნეობების დანახარჯებია მოხმარებაზე (შემოკლებით მოცემულ

ცვლადს მოხმარება ეწოდება); Y ეკონომიკაში შექმნილი მთლიანი შემოსავალია; I

ეკონომიკაში განხორციელებული მთლიანი კერძო ინვესტიციებია;  თავისუფალი

წევრია, რომელსაც ზოგჯერ ავტონომიური მოხმარება ეწოდება; u შემთხვევითი

წევრია1.

აშკარაა, რომ მოცემულ მოდელში ეკონომიკა მხოლოდ ორი აგრეგირებული

სუბიექტის – შინამეურნეობების სექტორის და სამეწარმეო სექტორის –

ერთობლიობითაა წარმოდგენილი. რაც შეეხება სახელმწიფო სექტორს,

მათემატიკურ გარდაქმნათა სიმარტივისათვის იგი არ განიხილება, მაგრამ ეს

გარემოება ხელს არ გვიშლის იმაში, რომ დავახასიათოთ ერთდროულ განტოლებათა

სისტემის თავისებურებები.

(1)-(2)-ს მთლიანობაში ერთობლივი მოთხოვნის უმარტივესი კეინზიანური

მოდელი ეწოდება. იგი გვიჩვენებს, რომ მოხმარების სიდიდე C დამოკიდებულია

მთლიან შემოსავაზე Y -ზე და შემთხვევით შემადგენელზე u -ზე. ამ უკანასკნელზე

დამოკიდებულია, აგრეთვე, Y -ის მნიშვნელობა რაშიც ადვილად დავრწმუნდებით

1 rogorc wesi, igulisxmeba, rom u normalurad ganawilebuli SemTxveviTi sididea,
romlisTvisac adgili aqvs pirobebs:

jiuucovniuDuE jiuii  ,0),(;,,2,1,)(,0)( 2  .
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თუ C -ს მნიშვნელობას (1)-დან ჩავსვამთ (2)-ში და მიღებულ გამოსახულებას

შემდეგნაირად გარდავქმნით:

uIY












1
1

1
1

1
. (3)

ეს გამოსახულება იმ ფაქტზე მიუთითებს, რომ რეგრესიის (1)

განტოლებისთვის არ სრულდება გაუს-მარკოვის ერთ-ერთი პირობა, კერძოდ,

შემთხვევითი წევრისა და ამხსნელი ფაქტორის ურთიერთდამოუკიდებლობის

პირობა, რომელსაც, ჩვენ შემთხვევაში, შემდეგი სახე აქვს: 0),( uYcov . ამიტომ თუ

(1) განტოლებას იზოლირებულად განვიხილავთ და შევეცდებით მის შეფასებას

ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდით,  -ს და  -ს შეფასებები a და b

გადაადგილებული, ხოლო მათი სტანდარტული გადახრები aS და bS კი

არაკორექტული იქნება.

ვაჩვენოთ ამ დებულების სამართლიანობა.

ვინაიდან (1) ცალკე აღებულად წყვილური რეგრესიის მოდელს წარმოადგენს,

ამიტომ თუ გამოვიყენებთ მისთვის ჩვეულებრივ უმცირეს კვადრატთა მეთოდს,

მაშინ  -ს შეფასება b შემდეგი სახით განისაზღვრება:

)(
),(

)(
),(

)(
),(

YVar
YuCov

YVar
YuYCov

YVar
YCCovb 


  .

(3)-ის თანახმად 0),( YuCov და   0)(/),( YVarYuCovE . ამიტომ, ზოგად შემთხვე-

ვაში, )(bE და b შეფასება გადაადგილებულია.

შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ გარკვეული პირობების შესრულებისას (1)-ის

უმცირეს კვადრატთა მეთოდით შეფასებისას მიიღება არამარტო

გადაადგილებული, არამედ, აგრეთვე, არაძალმოსილი შეფასებები. მართლაც,

ვიგულისხმოთ, რომ დიდ შერჩევაში არსებობს ),( YuCov -ის )(YVar -ის და )(IVar -ის

თეორიული შესატყვისების სასრული მნიშვნელობები2
yu , , 2

y , 2
I . მაშინ შერჩევის

უსასრულო გადიდებისას შეფარდების
)(
),(

YVar
YuCov ზღვარი იქნება 2

,

y

yu




. ამ წილადის

მრიცხველი (3)-ის გათვალისწინებით შემდეგი სახით შეიძლება გარდავქმნათ

2 rodesac amxsneli I cvladis dispersia )(IVar SemousazRvrelad izrdeba, maSin did

SerCevaSi (1) gantolebisaTvis umcires kvadratTa meTodi Zalmosili Sefasebebis
miRebas uzrunvelyofs da Secdomebi regresiis koeficientebis SefasebaSi qreba.
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რადგანაც ინვესტიციების მნიშვნელობა, I , მოდელში ავტონომიურად

განისაზღვრება, ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ შემთხვევით შემადგენელთან იგი

კორელაციაში არ იმყოფება და 0),( uIcov . ამის გათვალისწინებით გვექნება

2
, 1

1
uyu 





 .

მეორე მხრივ, 2
y -სათვის მივიღებთ
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22
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 .

 კოეფიციენტი ეკონომიკურად გამოსახავს მოხმარებისადმი ზღვრულ

მიდრეკილებას და აკმაყოფილებს პირობას 10   . მეორე მხრივ, დისპერსიების

მნიშვნელობები 2
I და 2

u ყოველთვის არაუარყოფითია. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი

შერჩევისას b -ს სიდიდე აღემატება  -ს ( b ასიმპტოტურად გადაადგილებულია

ზემოთ, ანუ არაძალმოსილია). ამასთან, გადაადგილების (შეცდომის) სიდიდე

დამოკიდებულია  -ს ერთისაგან განსხვავების სიდიდეზე და 2
u -ისა და 2

I -ის

თანაფარდობაზე: რაც დიდია 1 და 22
Iu  , მით სერიოზულია პრობლემა.

ერთდროულ განტოლებათა სისტემით წარმოშობილი გადაადგილებისა და

არაძალმოსილების პრობლემა ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება გადაწყდეს

უმცირეს კვადრატთა მეთოდის შეფასების სხვა მეთოდებით შეცვლის გზით.

2. ერთდროულ განტოლებათა სისტემის სტრუქტურული და დაყვანილი ფორმა

(კეინზიანური მოდელის შემთხვევა)

ეკონომეტრიკული მოდელის განხილვისას ერთმანეთისაგან უნდა

განვასხვავოთ ეგზოგენური და ენდოგენური ცვლადები. ენდოგენურად ითვლება ის

ცვლადი, რომლის მნიშვნელობაც უნდა განისაზღვროს მოდელის შიგნით.

მაგალითად, ზემოთ მოყვანილ მარტივ მაკროეკონომიკურ მოდელში
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uYC  β (1)

ICY  (2)

C და Y წარმოადგენს ენდოგენურ ცვლადებს, რომელთა მნიშვნელობების

განმსაზღვრელია მოხმარების (1) ფუნქცია და მთლიანი დანახარჯების (2)

იგივეობა.

ეგზოგენური ცვლადის მნიშვნელობის ფორმირება მოდელის გარეთ

ხორციელდება, ამიტომ იგი მოდელში მოცემულად განიხილება. (1)-(2)-ში ასეთია

ინვესტიციების აღმნიშვნელი I ცვლადი. მოდელი არ ხსნის თუ როგორ

განისაზღვრა ან უნდა განისაზღვროს ამ ცვლადის მნიშვნელობა. მათემატიკური

თვალსაზრისით ეგზოგენური და ენდოგენური ცვლადები ძირითადად იმით

განსხვავდება ერთმანეთისაგან, რომ ეგზოგენური ცვლადები არ იმყოფება

კორელაციურ დამოკიდებულებაში შემთხვევით წევრთან, მაშინ როცა ამ

უკანასკნელთან ენდოგენური ცვლადები შეიძლება იმყოფებოდეს (უმეტეს

შემთხვევაში კი იმყოფება) კორელაციაში.

ენდოგენური და ეგზოგენური ცვლადების გარდა ეკონომეტრიკულ მოდელში

გამოყოფენ, აგრეთვე, წინასწარ განსაზღვრულ ცვლადებს. ასეთი ცვლადების

როლში განიხილება განტოლებებში შემავალი ფაქტორ-არგუმენტები. წინასწარ

განსაზღვრულ ცვლადთა სიმრავლე შედგება ყველა ეგზოგენური ცვლადისა და

მოდელში შემავალ ე.წ. ლაგური ენდოგენური ცვლადებისგან, რომელთა

მნიშვნელობაც მოცემული პერიოდისათვის ან მომენტისათვის უკვე ცნობილია,

მოცემულია. ასეთი ლაგური ცვლადის ილუსტრირებისათვის (1)-(2) მოდელი

ჩავწეროთ წლების მიხედვით და იმავდროულად დავუშვათ, რომ მოცემული t წლის

მოხმარება tC განისაზღვრება როგორც მიმდინარე შემოსავლების სიდიდით tY ,

ასევე წინა წელში მიღწეული მოხმარების სიდიდით, 1tC -ით. ასეთ შემთხვევაში (1)-

(2)-ის ნაცვლად მოდელის შემდეგი ვარიანტი გვექნებოდა:

tttt uCYC  110 β

ttt ICY  .

მოყვანილ მოდელში ენდოგენური ცვლადებია tC და tY , ეგზოგენური ცვლადია tI ,

ხოლო წინასწარ განსაზღვრული ცვლადებია tI და 1tC . ცვლადთა ასეთი

კლასიფიკაცია მნიშვნელოვანია, რადგანაც იგი საშუალებას იძლევა გავიგოთ, თუ

როგორ ხდება ენდოგენურ ცვლადთა მნიშვნელობების განსაზღვრა.



43

დავუბრუნდეთ კვლავ (1)-(2) მოდელს. მისი პირველი განტოლება ცხადი სახით

მიგვანიშნებს იმაზე, რომ C -ს მნიშვნელობა დამოკიდებულია Y -ზე და u -ზე. მაგრამ

საკითხის მხოლოდ ასეთი განხილვა რეალურად არსებული დამოკიდებულებების

გამარტივებული გაგებაა. მთლიანი დანახარჯების (2) იგივეობის გათვალისწინებით,

ასევე, მისაღები იქნება, თუკი ვიტყვით, რომ Y -ის მნიშვნელობა დამოკიდებულია

C -ზე და u -ზე. რომ გამოვიდეთ ამ ჩაკეტილი წრიდან, გარდავქმნათ (1)-(2)

განტოლებები და გამოვსახოთ როგორც Y , ასევე C ნამდვილი დეტერმინანტების

(განმსაზღვრელების) I -სა და u -ს საშუალებით.

წინა პარაგრაფში ეს ნაწილობრივ უკვე გავაკეთეთ, როდესაც Y

შემდეგნაირად წარმოვადგინეთ

uIY












1
1

1
1

1
. (3)

ჩავსვათ Y -ის ეს მნიშვნელობა (1)-ში. მაშინ მსგავს განტოლებას მივიღებთ C -

სთვის:

uIC















1
1

11
. (4)

როგორც ვხედავთ, ჩატარებული გარდაქმნებით ერთი მოდელის ფარგლებში

ჩვენ ერთდროულ განტოლებათა სისტემის წარმოდგენის ორი ვარიანტი (ფორმა)

მივიღეთ: (1)-(2) და (3)-(4). ამათგან (1)-(2)-ს სისტემას ერთდროულ განტოლებათა

სტრუქტურული ფორმა, ხოლო შემადგენელ განტოლებებს კი მოდელის

სტრუქტურული განტოლებები ეწოდება. მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში,

სრუქტურული განტოლებებიდან (1), თავისი ფორმით, ქცევითი განტოლებაა და

აღწერს ემპირიულ ურთიერთკავშირს მოდელის ცალკეულ ცვლადებს შორის; მეორე

განტოლება – (2) იგივეობაა. ეკონომეტრისტის თვალსაზრისით ერთად-ერთი

განსხვავება ამ ორ განტოლებას შორის ისაა, რომ იგივეობა არ შეიცავს

შესაფასებელ პარამეტრსა და შემთხვევით წევრს, ხოლო ქცევითი განტოლება კი

ორივეს შეიცავს. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სხვა მოდელის სტრუქტურული

განტოლებები სავალდებული არ არის, რომ მიეკუთვნებოდეს ქცევით ტიპსა და

იგივეობას.

(3)-(4) სისტემას ერთდროულ განტოლებათა სისტემის დაყვანილი ფორმა,

შემადგენელ განტოლებებს კი, რომლებიც გვიჩვენებს, თუ როგორ განისაზღვრება

ენდოგენური ცვლადები, დაყვანილი განტოლებები ეწოდება. როგორც ვხედავთ, ამ
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განტოლებებში ენდოგენური ცვლადები გამოსახულია მხოლოდ ეგზოგენური

(წინასწარ განსაზღვრული) ცვლადისა და შემთხვევითი შემადგენლის საშუალებით.

3. ერთდროულ განტოლებათა სისტემის სტრუქტურული და დაყვანილი ფორმა

(ზოგადი შემთხვევა)

მოვიყვანოთ ერთდროულ განტოლებათა სისტემის სტრუქტურული და

დაყვანილი განტოლებები ზოგადი შემთხვევისათვის.

დავუშვათ, რომ ეკონომიკური მოდელი დაკვირვების რაიმე i წერტილისათვის

აღიწერება რეგრესიულ განტოლებათა შემდეგი სისტემის სახით:

11212111101212111 iimmiiikkii uyyy xxx   βββ ,

22222121202222121 iimmiiikkii uyyy xxx   βββ , (5)



ikimkmikikkikkkikik uyyy xxx   221102211 βββ ,

სადაც 1iy , 2iy , , iky ენდოგენური 1y , 2y , , ky ცვლადების მნიშვნელობებია

დაკვირვების i წერტილისთვის; 1ix , 2ix , , imx - წინასწარ განსაზღვრული 1x , 2x , ,

mx ცვლადების, რომელთა ნაწილი ეგზოგენურია, ნაწილი კი შეიძლება ლაგურ

ენდოგენურ ცვლადს წარმოადგენდეს, მნიშვნელობები დაკვირვების i წერტილი-

სთვის; 1iu , 2iu , , iku - შემთხვევითი 1u , 2u , , ku წევრების (ცდომილებების) მნიშვნე-

ლობები დაკვირვების i წერტილისათვის; lpβ ენდოგენური py , kp ,,2,1  ,

ცვლადის კოეფიციენტი l ( kl ,,2,1  ) ნომრის განტოლებაში; lq - წინასწარ

განსაზღვრული qx , mq ,,2,1  , ცვლადის კოეფიციენტი l ( ml ,,2,1  ) ნომრის

განტოლებაში.

ჩავთვალოთ, რომ (5) სისტემის ყოველ განტოლებაში ენდოგენური ცვლადების

წინ მდგარი ერთ-ერთი  კოეფიციენტი 1-ის ტოლია. ეს ნორმირების ბუნებრივი

პირობაა და საშუალებას იძლევა რეგრესიის განტოლებები წარმოვადგინოთ ჩვეული

ფორმით, როცა მარცხენა მხარეში დგას ერთი ენდოგენური ცვლადი, მარჯვენა

მხარეში – დანარჩენი ცვლადები უცნობი კოეფიციენტებით და შემთხვევითი

შემადგენლით.

(5) წარმოადგენს ერთდროულ განტოლებათა სისტემის სტრუქტურულ

ფორმას ზოგადი შემთხვევისათვის. ისევე როგორც ერთი განტოლებისაგან

შემდგარ ეკონომეტრიკულ მოდელს, (5) სისტემის სახით მოცემულ მოდელსაც
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გარკვეული მოთხოვნები წაეყენება. როგორც წესი, ეს მოთხოვნები, ძირითადად,

შემთხვევითი 1u , 2u ,  , ku წევრების მიმართ გამოიყენება და შემდეგში

მდგომარეობს:

1) l , kl ,,2,1  , განტოლებაში შემავალი შემთხვევითი ilu წევრის მათემატიკური

ლოდინი ნულის ტოლია ყველა დაკვირვებისათვის:

0)( iluE , ni ,,2,1  ;

2) სხვადასხვა დაკვირვებისათვის l , kl ,,2,1  , განტოლებაში შემავალი შემთხვე-

ვითი წევრის დისპესია მუდმივი სიდიდეა (ადგილი აქვს ჰომოსკედასტურობას):
2)(
lil uuD  ;

3) სხვადასხვა დაკვირვებისათვის l , kl ,,2,1  , განტოლებაში შემავალი შემთხვე-

ვითი წევრის მნიშვნელობები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელია:

0)(),(  jliljlil uuEuucov , როცა ji  ;

ამავე დროს, სხვადასხვა განტოლების შემთხვევითი წევრების მნიშვნელობები

შეიძლება ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში იყოს. ეს ნიშნავს, რომ დადებითად

განსაზღვრული შემდეგი კოვარიაციული მატრიცის
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ზოგიერთი არადიაგონალური ელემენტი ნულისაგან განსხვავებული სიდიდეა;

4) l , kl ,,2,1  , განტოლებაში შემავალი წინასწარ განსაზღვრული 1x , 2x , , mx

ცვლადები დამოკიდებული არ არის შემთხვევით ilu წევრზე:

0),( qil xucov , mq ,,2,1  .

შემოვიღოთ აღნიშვნები:
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B .

მაშინ დაკვირვების i წერტილის შესაბამისი ერთდროულ განტოლებათა სისტემის

სტრუქტურულ ფორმას შემდეგი ვექტორულ-მატრიცული ჩანაწერი შეესაბამება

iii UAXBY  . (6)
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დავუშვათ, რომ B მატრიცა გადაუგვარებელია3. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს

დაშვება იმ ძირითადი მოთხოვნების რიცხვში შედის, რომელიც, ზემოთ

მოყვანილთან ერთად, ზოგად შემთხვევაში, წაეყენება ერთროულ განტოლებათა

სისტემას. მაშინ (6) სისტემიდან შეგვიძლია გამოვსახოთ ენდოგენურ ცვლადთა

ვექტორი iY :

iii UBAXBY 11   . (7)

(7) ერთდროულ განტოლებათა სისტემის ზოგადი შემთხვევის დაყვანილი

ფორმის ვექტორულ-მატრიცული ჩანაწერია. A და B მატრიცების ელემენტებს

შემოკლებით სტრუქტურული ფორმის კოეფიციენტები, ხოლო ABΓ 1

მატრიცის ელემენტებს – დაყვანილი ფორმის კოეფიციენტები ეწოდება. თუ ამ

უკანასკნელთ (დაყვანილი ფორმის კოეფიციენტებს) აღვნიშნავთ lq -ით ( kl ,,2,1 

; mq ,,2,1,0  ), ხოლო iUB
1ε  ვექტორ-სვეტის ელემენტებს il -ით ( kl ,,2,1  ),

დაყვანილი ფორმის (7) სისტემა გაშლილად შემდეგი სახით ჩაიწერება:

11212111101 iimmiii xxxy   ,

22222121202 iimmiii xxxy    , (8)



ikimkmikikkik xxxy   22110 .

როგორც ვხედავთ, (8) სისტემაში შემავალ განტოლებებს (დაყვანილი ფორმის

განტოლებებს) ტრადიციული რეგრესიული მოდელის სახე გააჩნიათ – თითოეულ

მათგანში ერთი ენდოგენური ცვლადი (დამოკიდებული ცვლადი) გამოსახულია

წინასწარ განსაზღვრული (ამხსნელი) ცვლადებისა და შემთხვევითი შემადგენლის

საშუალებით. ეს უკანასკნელი ( il ) საკმარისად რთული სტრუქტურის მქონე

სიდიდეა. კერძოდ, iUB
1ε  გამოსახულებიდან გამომდინარეობს, რომ ყოველი

დაყვანილი განტოლების შესაბამისი il სტრუქტურული განტოლებების

შემთხვევითი 1iu , 2iu , , iku წევრების წრფივი კომბინაციაა:

iklkililil uhuhuh  2211 ,

სადაც lph სიმბოლოთი აღნიშნულია 1B მატრიცის ელემენტი. თუ ამ გარემოებას

(8)-ში გავითვალისწინებთ, შევნიშნავთ, რომ ნებისმიერი ენდოგენური ily ცვლადი

ამხსნელი 1ix , 2ix ,  , imx ცვლადებითა და სისტემის ყველა განტოლების

3 SegaxsenebT, rom matricas gadaugvarebeli ewodeba Tu misi determinanti nulisagan
gansxvavebulia
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შემთხვევით 1iu , 2iu , , iku შემადგენელთა ერთობლიობით განისაზღვრება. მაგრამ

რადგანაც ამხსნელი 1ix , 2ix , , imx ცვლადები და შემთხვევითი 1iu , 2iu , , iku

წევრები სტატისტიკურად ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელია, ამიტომ (8)-ის

განტოლებების ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდით შეფასებისას უნდა

მივიღოთ დაყვანილი ფორმის კოეფიციენტების გადაუადგილებელი შეფასებები.

4. ერთდროულ განტოლებათა სისტემის კოეფიციენტების შეფასების უმცირეს

კვადრატთა არაპირდაპირი (ირიბი) მეთოდი

ერთდროულ განტოლებათა სისტემის კოეფიციენტების შეფასების უმცირეს

კვადრატთა არაპირდაპირ მეთოდს საფუძვლად უდევს დაყვანილი ფორმის განტო-

ლებებში ამხსნელი ცვლადებისა და შემთხვევითი წევრების ერთმანეთისაგან

სტატისტიკურად დამოუკიდებლობის პირობა. მეთოდის იდეა საკმარისად მარტივია

- რადგანაც დაყვანილი ფორმის (8) (ან რაც იგივეა (7)) განტოლებები რეგრესიის

კლასიკური მოდელის პირობებს აკმაყოფილებს, ამიტომ შესაძლებელია ჯერ შევა-

ფასოთ ეს განტოლებები ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდით, რომელიც

საშუალებას იძლევა მივიღოთ დაყვანილი ფორმის lq , kl ,,2,1  ; mq ,,2,1  ,

კოეფიციენტების გადაუადგილებელი და ეფექტური შეფასებები lq̂ , kl ,,2,1  ;

mq ,,2,1  , და შემდეგ ამ შეფასებების საფუძველზე გამოვთვალოთ

სტრუქტურული (5) (ან რაც იგივეა (6)) განტოლებების კოეფიციენტების

შეფასებები. დაყვანილი ფორმის კოეფიციენტებიდან სტრუქტურული ფორმის

კოეფიციენტებზე გადასვლის პირობას კი წარმოადგენს ზემოთ მოყვანილი

მატრიცული გამოსახულება ABΓ 1 , რომელიც შემდეგნაირად შეიძლება

გარდავქმნათ

ABΓ 1 ˆˆˆ  , (9)

სადაც Â , B̂ და Γ̂ სიმბოლოებით აღნიშნულია A , B და Γ მატრიცების შეფასე-

ბული ვარიანტები.  (9)-ში უცნობების როლში განიხილება Â და B̂ მატრიცების

კოეფიციენტები, Γ̂ მატრიცის ელემენტები კი მოცემულად ითვლება, რადგანაც

ისინი განისაზღვრება დაყვანილი ფორმის სისტემის განტოლებების უმცირეს

კვადრატთა მეთოდით შეფასების გზით. იმ შემთხვევაში, როცა (9) განტოლებით

შესაძლებელია მოცემული Γ̂ მატრიციდან Â და B̂ მატრიცებზე გადასვლა, ამ

უკანასკნელთა ელემენტები Γ̂ -ს ელემენტებისაგან განსხვავებით, სლუცკის
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თეორემის თანახმად, წარმოადგენს უკვე არა გადაუადგილებელს, არამედ

ძლამოსილ შეფასებებს. გარდა ამისა, ზოგად შემთხვევაში, (9) განტოლების

გამოყენებით დაყვანილი კოეფიციენტების საფუძველზე ყოველთვის არ ხერხდება

სტრუქტურული კოეფიციენტების მნიშვნელობების დადგენა. საქმე ისაა, რომ

მოცემული Γ̂ -სათვის (9) შედგება )1(  mk განტოლებისაგან, მაშინ როცა უცნობ

კოეფიციენტთა რიცხვმა შეიძლება შეადგინოს ( )1(2  mkk ). აქედან 2k B̂

მატრიცის ელემენტების რიცხვია, ხოლო )1( mk კი Â - მატრიცის ელემენტების

რიცხვი. მაშასადამე, ზოგად შემთხვევაში, (9)-ში უცნობთა რიცხვი შეიძლება

აღემატებოდეს განტოლებათა რიცხვს, რის გამოც ასეთი სისტემის ამონახსნები

არაცალსახადაა განსაზღვრული.

აქ აღნიშნულის მიუხედავად, რიგი გარემოებების გამო A და B მატრიცების

სტრუქტურა ცალკეულ შემთხვევაში ისეთია, რომ შესაძლებელია (9) განტოლებათა

სისტემით სტრუქტურული კოეფიციენტების ძალმოსილი შეფასებების მიღება. ამის

საილუსტრაციოდ დავუბრუნდეთ მოცემული თავის პირველ პარაგრაფში განხილულ

უმარტივესი მაკროეკონომიკური მოდელის სტრუქტურულ ფორმას, (1)-(2)-ს.

როგორც ვხედავთ, ამ სისტემაში B და A მატრიცების კოეფიციენტების

ნაწილი წინასწარ განსაზღვრულია. შესაფასებელია მხოლოდ ორი კოეფიციენტი 

და β . ამ კოეფიციენტების შეფასებების დასადგენად მივმართოთ C ცვლადის

შესაბამისი განტოლების დაყვანილ ფორმას (4)-ს და იგი შემდეგი სახით

გადავწეროთ

111110  IC , (10)

სადაც

β



110 ,

β

β



111 ,

β

11
u . (11)

ვისარგებლოთ C -სა და I -ს შესახებ არსებული მონაცემებით და უმცირეს კვადრატ-

თა მეთოდით შევაფასოთ 10 და 11 კოეფიციენტები. აღვნიშნოთ მიღებული

შეფასებები 10̂ -ით და 11̂ -ით. ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ასეთნაირად მიღებული

10̂ და 11̂ გადაუადგილებელი და ეფექტური შეფასებებია, რადგანაც შემთხვევითი

1 წევრი აკმაყოფილებს გაუს-მარკოვის პირობებს.

შევცვალოთ (11)-ში 10 და 11 შესაბამისი შეფასებული მნიშვნელობებით.

იმავდროულად  -ს შეფასება აღვნიშნოთ a -თი β-სი კი b -თი. გვექნება:
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b
a



1

ˆ 10 ,
b
b



1

ˆ 11 . (12)

ამ გამოსახულებებიდან ადვილად დავადგენთ, რომ (1)-(2) მოდელში მოხმარების

ფუნქციის კოეფიციენტების ძალმოსილი შეფასებები უმცირეს კვადრატთა

არაპირდაპირი მეთოდით შემდეგი სახით განისაზღვრება:

11

10

ˆ1
ˆ



a ,
11

11

ˆ1
ˆ



b . (13)

რადგანაც დაყვანილი 10̂ და 11̂ კოეფიციენტების საშუალებით

სტრუქტურული (1) განტოლების კოეფიციენტების შეფასებები ცალსახად მიიღება,

ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ (1)-(2) სისტემაში uYC  

ცალსახად განსაზღვრული, ანუ იდენტიფიცირებადი განტოლებაა.

5. ერთდროულ განტოლებათა სისტემის არაიდენტიფიცირებადი და ზედმეტად

იდენტიფიცირებადი ვარიანტები

ზოგჯერ დაყვანილი განტოლების კოეფიციენტებიდან სტრუქტურული განტო-

ლების კოეფიციენტების სრულად განსაზღვრა შეუძლებელია, ზოგჯერ კი პირიქით

ხდება – დაყვანილი კოეფიციენტებიდან შესაძლებელია სტრუქტურული

კოეფიციენტების რამდენიმე ვარიანტის მიღება. პირველ შემთხვევაში ვამბობთ,

რომ სტრუქტურული განტოლება (შესაბამისად, მოდელის სისტემა მთლიანად)

არასრულადაა განსაზღვრული, ანუ არაიდენტიფიცირებადია, მეორე შემთხვევაში

კი - სტრუქტურული განტოლება ზედმეტად განსაზღვრული, ანუ ზედმეტად

იდენტიფიცირებადია.

არაიდენტიფიცირებადობის ილუსტრირებისათვის რამდენადმე

გავაფართოვოთ ზემოთ მოყვანილი მარტივი მაკროეკონომიკურ მოდელი. პირველი,

დავუშვათ, რომ მოხმარების ფუნქცია ამხსნელი ცვლადის როლში tY -სთან ერთად

შეიცავს ლაგურ ცვლადს 1tC -ს; მეორე, მოდელში ჩავრთოთ კიდევ ერთი ქცევის

განტოლება ინვესტიციების ფუნქციის სახით. კერძოდ, ინვასტიციები ეგზოგენური

ცვლადის ნაცვლად წარმოვადგინოთ ენდოგენურის როლში და ვიგულისხმოთ, რომ

მისი სიდიდე წრფივადაა დამოკიდებული გამოშვების მთლიან მოცულობაზე tY -ზე.

მაშინ ჩვენს მიერ შესაფასებელ მოდელს შემდეგი სახე ექნება:

tCtCtCCt uCYC  1110  , (14)
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tItIIt uYI  10  , (15)

ttt ICY  , (16)

სადაც tCu და tIu შემთხვევითი წევრებია, რომელთა დისპერსიებია 2
C და 2

I ,

ხოლო მათ შორის კოვარიაცია კი შეადგენს CI -ს. ამ სისტემაში შესაფასებელს

წარმოადგენს ორი განტოლება (14) და (15) მათში შემავალი 5 კოეფიციენტით. იმის

დასადგენად, შესაძლებელია თუ არა ამ ანტოლებების და მთლიანობაში (14)-(16)

სისტემის შეფასება, გამოვსახოთ ენდოგენური tC და tI ცვლადები 1tC -ის საშუა-

ლებით. მივიღებთ შემდეგი სახის დაყვანილ განტოლებებს:

tCtCCt CC   110 , (17)

tItIIt CI   110 . (18)

ვთქვათ დაყვანილი განტოლებების შეფასების შედეგად მივიღეთ

110 ˆˆˆ
 tCCt CC 

110 ˆˆˆ
 tIIt CI  ,

შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ ამ განტოლებებში შემავალ 0ˆCγ , 1ˆCγ , 0ˆIγ და 1ˆIγ

კოეფიციენტების საფუძველზე ცალსახად შეიძლება აღვადგინოთ მხოლოდ

ინვესტიციების (15) განტოლების კოეფიციენტების შეფასებები. რაც შეეხება

მოხმარების (14) განტოლების კოეფიციენტების შეფასებებს, მათი ცალსახა განსა-

ზღვრა 0ˆCγ , 1ˆCγ , 0ˆIγ და 1ˆIγ კოეფიციენტებით არ ხერხდება. ეს კი ნიშნავს, რომ (14)-

(16) სისტემაში ინვესტიციების განტოლება (15) განსაზღვრულია, ანუ იდენტიფიცი-

რებადია, ხოლო მოხმარების განტოლება არასრულადაა განსაზღვრული, ანუ

არაიდენტიფიცირებადია.

მოცემული პარაგრაფის დასასრულს მოვიყვანოთ ზედმეტად

იდენტიფიცირებადი განტოლების ვარიანტი. დავუბრუნდეთ კვლავ (14)-(16)

მაკროეკონომიკურ მოდელს, ოღონდ ამჯერად მასში შემავალი (16) იგივეობა

შევცვალოთ უფრო რეალური ვარიანტით

tttt GICY  , (19)

სადაც tG სახელმწიფო შესყიდვების სიდიდეს აღნიშნავს. ამ ცვლილების შედეგად

შესაბამისად შეიცვლება დაყვანილი (17)-(18) განტოლებები და თითოეული

მათგანის მარჯვენა მხარეში დამატებით გაჩნდება ეგზოგენური tG ცვლადის

შემცველი შესაკრები. კერძოდ, გვექნება
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tCtCtCCt GCC    2110 , (20)

tItItIIt GCI    2110 , (21)

(20)-(21) განტოლებებისათვის დაცულია რეგრესიის კლასიკური მოდელის

დაშვებები ამიტომ უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით მიიღება რეგრესიის

განტოლებები

tCtCCt GCC 2110 ˆˆˆˆ    ,

tItIIt GCI 2110 ˆˆˆˆ    ,

რომელთა კოეფიციენტები 0ˆC , 1ˆC , 2ˆC , 0ˆI , 1ˆI , 2ˆI გადაუადგილებელი და

ეფექტური შეფასებებია. დაყვანილი განტოლებების ამ შეფასებებიდან

სტრუქტურული (14)-(15),(19) სისტემის კოეფიციენტების შეფასებებზე 0Ca , 1Ca ,

1Cb , 0Ia , 1Ib გადასვლისათვის გვაქვს სისტემა 6 განტოლებით და 5 უცნობით. თუ

გავაანალიზებთ ამ სისტემას, შევნიშნავთ, რომ დამატებითი ეგზოგენური ცვლადით

მოდელის გაფართოებამ ორ საინტერესო შედეგამდე მიგვიყვანა. პირველი, საშუა-

ლება გვეძლევა სრულად განვსაზღვროთ როგორც ინვესტიციების, ასევე მოხმა-

რების ფუნციების სტრუქტურული განტოლებების კოეფიციენტების ძალმოსილი

შეფასებები; მეორე, სახეზე გვაქვს ინვესტიციების სტრუქტურული განტოლების

კოეფიციენტების შეფასების ორი ერთმანეთისაგან რამდენადმე განსხვავებული

ძალმოსილი ვარიანტი. ასეთ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ინვესტიციების განტო-

ლება ჭარბად (ზედმეტად) განსაზღვრულია, ანუ ზეიდენტიფიცირებადია. აღსანიშ-

ნავია, რომ ეს განსხვავება შესამჩნევია ძირითადად მცირე შერჩევის პირობებში.

უმცირეს კვადრატთა არაპირდაპირი მეთოდით მიღებულ შეფასებების ძალმოსი-

ლების გამო შერჩევის მოცულობის ზრდის კვალობაზე განსხვავება აღნიშნულ

ვარიანტებს შორის თანდათანობით ქრება.

განხილული მაკროეკონომიკური მოდელის მაგალითზე უმცირეს კვადრატთა

არაპირდაპირი მეთოდის არსის ილუსტრირებამ ცხადად დაგვანახა პრობლემა,

რომელიც ერთდროულ განტოლებათა სისტემის შეფასების პროცესში ამ მეთოდის

გამოყენებას უკავშირდება. როდესაც მოდელი არასრულადაა განსაზღვრული (იხ.

მოდელი (14)-(16)), დაყვანილი ფორმის პარამეტრები არასაკმარის ინფორმაციას იძ-

ლევა იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ყველა სტრუქტურული პარამეტრის იდენტიფი-

კაცია. საწინააღმდეგო სიტუაციაა, როცა მოდელი ჭარბად არის განსაზღვრული (იხ.

მოდელი (14)-(15),(19)): დაყვანილი ფორმის პარამეტრებიდან ზოგიერთი სტრუქტუ-

რული პარამეტრის რამდენიმე ძალმოსილი მნიშვნელობა მიიღება და მცირე
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შერჩევის პირობებში გაურკვეველია, თუ რომელი მათგანი შეესაბამება რეალურ

შეფასებას. აღნიშნულის გამო, ხშირად ერთდროულ განტოლებათა სისტემის

განტოლებების შესაფასებლად სხვა მეთოდები გამოიყენება. განსაკუთრებით

აღსანიშნავია ინსტრუმენტულ ცვლადთა მეთოდი, ორბიჯიანი და სამბიჯიანი

უმცირეს კვადრატთა მეთოდები.
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თემა

მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდი და მისი გამოყენება

1. მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდი

სტატისტიკაში შეფასებების Gგანსაზღვრის ერთ-ერთი გავრცელებული და «კარგი”

მეთოდი მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდია. იგი გამოიყენება, აგრეთვე, რეგრესიის

მოდელისა და კოეფიციენტების შეფასებისათვის, განსაკუთრებით მაშინ, როცა

დაკვირვების მონაცემები დროითი მწკრივის (მწკრივების) სახეს ატარებს. განვიხილოთ ამ

მეთოდის არსი წყვილური რეგრესიის მოდელისათვის

iii uxy   , ni 1,2,..., . (1)

მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდის მთავარი სპეციფიკა ისაა, რომ მისი

გამოყე-ნება აუცილებლად გულისხმობს მოცემული (განსახილველი) შერჩევითი

ერთობლიობის ალბათობის განაწილების სახის ცოდნას. აქედან გამომდინარე,

ჩავთვალოთ, რომ (1) ნორმალური წრფივი კლასიკური მოდელია. ამ დაშვების თანახმად iy ,

ni 1,2,..., , (ისევე, როგორც iu , ni 1,2,..., ) ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი

ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდეებია. ამასთან, თუ გავითვალისწინებთ,

რომ ii xyE  )( და 2222   uyyi
, ჩავწერთ

  2,~  ii xNy , ni 1,2,..., .

მაშასადამე, iy -ის სიმკვრივის  iyf ფუნქციას შემდეგი სახე ექნება
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შეგახსენებთ, რომ სიმკვრივის განმარტების თანახმად  iyf გამოსახავს შემთხვევითი y

სიდიდის მოცემულ iy წერტილში მოხვედრის ალბათობას. როგორც მოყვანილი გამოსახუ-

ლებიდან გამომდინარეობს, ეს ალბათობა (1) მოდელის პირობებში დამოკიდებულია  ,

და 2 პარამეტრებზე. ამიტომ შეგვიძლია ჩავწეროთ  2,,, ii yfyf .

ახლა დავუშვათ, რომ მოცემული nyyy ,,, 21  შერჩევითი ერთობლიობა, რომელიც

ჩვენთვის ცნობილია, n განზომილებიანი შემთხვევითი სიდიდის ერთ-ერთი კონკრეტული

რეალიზაციაა, ანუ ერთ-ერთი შესაძლო მდგომარეობაა. თუ გავითვალისწინებთ ურთიერთ-
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დამოუკიდებელ ხდომილებათა ერთობლივი მოხდენის ალბათობის განსაზღვრის წესს, მაშინ

1y , 2y , , ny შერჩევში დაკვირვებების ერთობლივი სიმკვრივე (ანუ შერჩევაში შემავალ 1y

, 2y , , ny ხდომილებების ერთობლივი მოხდენის ალბათობა) ტოლი იქნება

   nn yfyfyfyyyL  21
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(2)

მაშასადამე, (2) ტოლობით განსაზღვრული  2
21 ,,,,,, nyyyL  ფუნქცია გამოსახავს

n მოცულობის შერჩევისას 1y , 2y , , ny დაკვირვებების მიღების ალბათობას. ცხადია,

 , და პარამეტრების მოცემული მნიშვნელობისათვის რაც დიდი იქნება L ფუნქციის

მნიშვნელობა, მით მეტად მოსალოდნელია, ალბათურია, ანუ დასაჯერებელია დაკ-

ვირვებების 1y , 2y , , ny ერთობლიობის მოცემულ შერჩევაში მოხვედრა. აქედან გამომდი-

ნარე  2
21 ,,,,,, nyyyL  ფუნქციას ეწოდება დასაჯერებლობის ფუნქცია.

ყურადღება მივაქციოთ ერთ მნიშვნელოვან გარემოებას. წყვილური რეგრესიული ანა-

ლიზის დროს (12) ფუნქციაში ფაქტორული ცვლადის ix , ni 1,2,..., , მნიშვნელობებთან

ერთად მოცემულს დაკვირვების 1y , 2y , , ny მნიშვნელობები წარმოადგენს. რაც შეეხება

 , და 2 პარამეტრებს, ისინი ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ შესაძლებელია მათი გან-

საზღვრა (უფრო ზუსტად, შეფასება) მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდით. ეს

მეთოდი კი გულისხმობს ნორალური კლასიკური მოდელის პირობებში  , და 2

პარამეტრების ისეთი მნიშვნელობების განვსაზღვრას, რომელთათვისაც მოცემულ 1y , 2y ,

 , ny დაკვირვებებს მაქსიმალური ალბათობა შეესაბამება. სხვა სიტყვებით, დაკვირვების

მოცემული ერთობლიობისათვის უნდა დავადგინოთ  , და 2 პარამეტრების ყველაზე

ალბათური მნიშვნელობები, ანუ ისეთი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც

max,,,, 2
21 ,,  nyyyL  .

მოცემული ამოცანის ამოხსნის პროცესი მნიშვნელოვნად მარტივდება (2)

ფუნქციიდან მის ლოგარითმულ ვარიანტზე - დასაჯერებლობის ლოგარითმულ

ფუნქციაზე - გადასვლით:

2
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(3)

ვინაიდან Lln ფუნქციის მაქსიმუმის დროს მაქსიმუმს აღწევს, აგრეთვე, L ფუნქციაც,

ამიტომ  , და 2 პარამეტრების საძიებელი მნიშვნელობები შემდეგი პირობიდან შეიძ-

ლება დადგინდეს

max,,,,ln 2
21 ,,  nyyyL  .

გამოვიყვანოთ Lln ფუნქციის ექსტრემუმის მოძებნის აუცილებელი პირობები.

ამისათვის განვიხილოთ (3)-ის კერძო წარმოებულები  -ს,  -ს და 2 -ის მიმართ და ისინი

ნულს გავუტოლოთ






 n

i
ii xyL

1
2 0)(1ln 
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iii xxyL

1
2 0)(1ln 


;
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i
ii xynL

1

2
422 0)(
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ln 


.

განტოლებათა ამ სისტემის ამოხსნით მიღებული  -ს,  -ს და 2 -ის მნიშვნელობები

აღვნიშნოთ შესაბამისად MLa -ით, MLb -ით და 2ˆML -ით4. ვინაიდან ეს უკანასკნელნი შერჩევის

საფუძველზე მიიღება, ამიტომ ისინი შეფასებებს წარმოადგენს. ადვილად შევნიშნავთ, რომ

MLa -ის და MLb -ის განსაზღვრა მოყვანილი სისტემის პირველი ორი განტოლებიდან ხდება.

ეს განტოლებები კი 2 -ზე გამრავლების შემდეგ უმცირეს კვადრატთა მეთოდით მიღებულ

ნორმალურ განტოლებათა სისტემის იდენტურს წარმოადგენს. მაშასადამე,

axbya MLML  და b
xVar
yxCovbML 




,

,

სადაც a და b უმცირეს კვადრატთა მეთოდით მიღებული შეფასებებია. რაც შეეხება 2ˆML -

ს, მისი მნიშვნელობის დადგენა მოყვანილი სისტემის მე-3 განტოლებიდან შემდეგი სახით

ხდება
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4 aq gamoyenebuli simbolo- ML meTodis inglisuri saxelwodebis-Maximum Likelihood-
abraviaturis aRmniSvnelia
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ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ eVar შემთხვევითი u წევრის 2
u დისპერსიის გადაადგი-

ლებული შეფასებაა. რადგანაც 2ˆMLeVar  , ამიტომ ვღებულობთ, რომ, უმცირეს კვად-

რატთა მეთოდისაგან განსხვავებით, მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდი 2
u დისპერ-

სიის გადაადგილებულ შეფასებას იძლევა, მაშინ, როცა MLa და MLb შესაბამისი თეორიული

მნიშვნელობების გადაუადგილებელი შეფასებებია. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2ˆ ML არის
2
u -ის ძალმოსილი შეფასება, რადგანაც

22 2)()ˆ( uML n
neVarEE  
 .

2. განტოლების ფორმის შერჩევა. ბოქსი-კოქსის მეთოდი

ეკონომეტრიკული მოდელირების პროცესში გადასაწყვეტ ამოცანათა შორის

მნიშვნელოვანი ადგილი მოდელის სახის შერჩევას უკავია. ეკონომიკური ანალიზის ხარისხი

და მის საფუძველზე გაკეთებული დასკვნების სისწორე მნიშვნელოვანწილად ამ ამოცანის

სწორ გადაწყვეტაზეა დამოკიდებული.

წყვილური რეგრესიის შემთხვევაში მოდელის (განტოლების) ფორმის შესარჩევად

ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება გაბნევის დიაგრამა (კორელაციური ველი), რომელზეც

დაკვირვების წერტილები მოიცემა. ამ წერტილების განლაგებით ზოგჯერ შესაძლებელია

«კარგი» მოდელის შერჩევა. მაგრამ ვაწყდებით ისეთ სიტუაციასაც, როცა წერტილების

განლაგება მიახლოებით რამდენიმე ფუნქციის გრაფიკს შეესაბამება და ვიზუალურად არჩე-

ვანის გაკეთება გართულებულია. მაგალითად, გაბნევის დიაგრამაზე ზოგჯერ შეიძლება

არაწრფივი დამოკიდებულება თითქმის ერთნაირი წარმატებით აპროქსიმირებულ იქნას

პოლინომიალური, მაჩვენებლიანი, ხარისხოვანი ან ლოგარითმული ფუნქციით. საქმე უფრო

რთულდება მაშინ, როცა ფაქტორთა რიცხვი ერთს აღემატება და დაკვირვების წერტილთა

თვალსაჩინო წარმოდგენა შეუძლებელია. ასეთ სიტუაციაში გამოსავალი «ცდებისა და

შეცდომების» მეთოდის გამოყენებაში მდგომარეობს: არსებული სტატისტიკური მონაცე-

მების საფუძველზე თანმიმდევრობით იგება ალტერნატიული მოდელების ვარიანტები, შემ-

დეგ კი მათგან გარკვეული კრიტერიუმით, მაგალითად, დეტერმინაციის კოეფიციენტის

მნიშვნელობით ან გადახრის კვადრატების ჯამის სიდიდით, უპირატესი მოდელის შერჩევა

ხდება. ამასთან, უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ კრიტერიუმებით სხვადასხვა მოდელის ერთმა-

ნეთთან უშუალო შედარებას მაშინ აქვს აზრი, როცა ყველა მათგანში შედეგობრივი ცვლადი

ერთნაირად არის წარმოდგენილი. საქმე ისაა, რომ დეტერმინაციის 2R კოეფიციენტი,

მიუხედავად იმისა, რომ განყენებული სიდიდეა, მაგალითად, წრფივ განტოლებაში და

ორმხრივ ლოგარითმულ (ან ლოგარითმულად წრფივ) განტილებაში სხვადასხვა რამეს

გამოსახავს. ჩვეულებრივ წრფივ განტოლებაში 2R ახასიათებს რეგრესიით ახსნილ y -ის

დისპერსიის წილს, ლოგარითმულ განტოლებაში კი - რეგრესიით ახსნილ yln -ის დისპერ-



57

სიის წილს. მაშასადამე, 2R -ის ასეთი მნიშვნელობების პირდაპირი შედარება ერთმანეთთან

არ შეიძლება. საჭიროა გარკვეული გარდაქმნების განხორციელება.

ინგლისელმა სტატისტიკოსებმა გ. ბოქსმა და დ. კოქსმა შეიმუშავეს ზოგადი არაწრფი-

ვი მოდელი და გაწრფივების ფორმალიზებული პროცედურა, რომელიც სასურველი

მოდელის არჩევის საშუალებას იძლევა. მათ შენიშნეს, რომ გაწრფივებად მოდელთა უმრავ-

ლესობა ერთ-ერთი შემდეგი მოდელური კონსტრუქციის კერძო შემთხვევაა

uxxy
mm 
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სადაც  დადებითი ან უარყოფითი ნამდვილი რიცხვია. ცადია, როცა 1 , მაშინ (4) და

(5) მრავლობითი რეგრესიის ჩვეულებრივ წრფივ მოდელს წარმოადგენს. როცა 0 , მაშინ

(4) და (5) ლოგარითმული მოდელების ჯგუფს მიეკუთვნება. მართ-ლაც, ფუნქციის

ტეილორის მწკრივად გაშლის წესის თანახმად
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მაშასადამე, 0 -სათვის (4) ნახევრად ლოგარითმულ, ხოლო (5) კი ორმხრივ

ლოგარითმულ განტოლებად გარდაიქმნება:

uxxy mm   110ln ,

uxxy mm  lnlnln 110   .

 -ს სხვა მნიშვნელობისათვის (14) და (15) ერთმანეთთან აკავშირებს გარკვეულ ხარისხში

აყვანილ შედეგობრივ და ფაქტორულ ცვლადებს.

ბოქსი-კოქსის ჰიპოტეზის თანახმად არსებობს  -ს ისეთი მნიშვნელობა, რომ ზემოთ

მოყვანილი (4) და (5) კონსტრუქციებიდან ერთ-ერთი დააკმაყოფილებს წრფივი

რეგრესიული ნორმალური კლასიკური მოდელის ყველა მოთხოვნებს. ამიტომ ამოცანა ,y

jx , mj ,,2,1  , ცვლადების შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემების პირობებში

ასეთი  -ს მოძებნაში (შეფასებაში) მდგომარეობს. ეს ამოცანა მაქსიმალური დასა-

ჯერებლობის მეთოდის გამოყენებით წყდება. თუ როგორ ხდება ეს, ამის საილუსტრაციოდ

განვიხილოთ მარტივი შემთხვევა.
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დავუშვათ, გამოსაკვლევი პრობლემის წინასწარი ანალიზიდან გამომდინარე არჩევანი

გაკეთდა (5)-ის ტიპის ერთფაქტორიან მოდელზე

i
ii uxy












 11
10 , ni ,,2,1  , (6)

სადაც iu - ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი წევრია, რომელიც გაუს-მარკოვის

პირობებს აკმაყოფილებს.

შემოვიღოთ აღნიშვნები
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i
yy ,




 1)(~ 
 i

i
xx (7)

და მოყვანილი განტოლება შემდეგი სახით გადავწეროთ

iii uxy  )(~)(~ 10  , ni ,,2,1  . (8)

ჩავთვალოთ, რომ )(~ iy , ni ,,2,1  , ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი ნორმალური

განაწილების მქონე შემთხვევითი სიდიდეებია )(~)~( 10  ii xyE  მათემატიკური

ლადინითა და 2 დისპერსიით. მაშინ მათი ერთობლივი სიმკვრივის ფუნქციას, ანუ

დასაჯერებლობის ფუნქციას შემდეგი სახე ექნება:
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ყურადღება მივაქციოთ იმ გარემოებას, რომ (7)-ის თანახმად ყოველი i -სათვის iy და

)(~ iy შემთხვევითი სიდიდეებს შორის ურთიერთცალსახა შესაბამისობა არსებობს.

ალბათობის თეორიიდან ცნობილი, რომ ასეთ პირობებში )(~ iy , ni ,,2,1  , შემთხვევითი

სიდიდეების დასაჯერებლობის ),,,;~,,~,~( 2
1021 nyyyL  ფუნქციიდან (ერთობლივი

სიმკვრივის ფუნქციიდან) შეიძლება გადავიდეთ iy , ni ,,2,1  , შემთხვევითი სიდიდეების

დასაჯერებლობის ),,,;,,,( 2
1021 nyyyL  ფუნქციაზე:
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სადაც )(J გარდაქმნის დეტერმინანტია (იაკობიანაა):
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შემდეგისათვის ),,,;,,,( 2
1021 nyyyL  ფუნქციის ნაცვლად მიზანშეწონილია განვი-

ხილოთ მისი ლოგარითმული ვარიანტი - დასაჯერებლობის ლოგარითმული ფუნქცია:
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.                  (9)

როდესაც  მოცემული სიდიდეა, მაშინ (9) ფუნქციაში შესაფასებელი სიდიდეებია 0 , 1

და 2 . გავიხსენოთ, რომ, მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდის თანახმად, ამ

შეფასებების ისეთი მნიშვნელობები უნდა მოვძებნოთ, რომელთათვისაც (9) მაქსიმალურ

მნიშვნელობას მიიღებს. მაშასადამე, საჭიროა (9)-ის კერძო წარმოებულები
0

ln
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,
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ln

 L გავუტოლოთ ნულს. თუ ამას გავაკეთებთ, მაშინ შესაბამისი გარდაქმნების

გამოყენებით მივიღებთ სისტემას
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iii xxy
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10 0))(~()(~)(~  , (11)
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ii xy
n 1i
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2 )(~)(~1  , (12)

რომლის პირველი ორი განტოლებიდან გამოითვლება 0 -სა და 1 -ის შეფასება, მესამე

განტოლებიდან კი 2 -ის შეფასება. ამ შეფასებების მნიშვნელობები დამოკიდებულია  -ს

მოცემულ სიდიდეზე: )(00   , )(11   , )(22   . ამიტომ ბოქსი-კოქსის

მეთოდი 0 -ის, 1 -ის და 2 -ის შეფასებებთან ერთად ქვემოთ აღწერილი სპეციალური

ალგორითმით  პარამეტრის ოპტიმალური მნიშვნელობის განსაზღვრასაც გულისხმობს.

1. წინასწარ შეირჩევა  -ს შესაძლო მნიშვნელობათა დიაპაზონი ( maxmin , ). ჩვეულებ-

რივ ასეთ დიაპაზონად საკმარისია ავიღოთ ( 2,1 maxmin   );
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2. დგინდება ბიჯის სიგრძე N/)( minmax   , სადაც N რაიმე ნატურალური რიცხვია

და  kk min , Nk ,,1,0  , წესით  -ს მნიშვნელობათა ცხრილი განისაზღვრება;

3. თითოეული ამ მნიშვნელობისათვის (7) ფორმულებით გამოითვლება )(~ iy ,

)(~ ix , ni ,,2,1  და იხსნება (10)-(12) სისტემა 0 , 1 და 2 პარამეტრების

შეფასებების დასადგენად.

4. ოპტიმალურად ითვლება  -ს ის მნიშვნელობა * , რომელსაც (9) ფუნქციის მაქ-

სიმალური სიდიდე შეესაბამება.  -ს ეს მნიშვნელობა განსაზღვრავს, აგრეთვე, საძიებელი

განტოლების «ოპტიმალურ» სახეს:

iii exbby  )(~)(~ *
10

*  , ni ,,2,1  .
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თემა

მოდელები დამოკიდებული ცვლადის დისკრეტული

მნიშვნელობებით

1. ალბათობის წრფივი მოდელი ( LPM )

ჩვეულებრივი რეგრესიის მოდელში, როგორც წესი, ცხადი თუ არაცხადი

სახით იგულისხმება, რომ დამოკიდებული (შედეგობრივი) ცვლადი, რაოდენობრივი

მხარის გამომსახველია და «უწყვეტად» არის განსაზღვრული, ანუ ნებისმიერი

მნიშვნელობის მიღება შეუძლია. მაგრამ პრაქტიკაში ვაწყდებით ისეთ

სიტუაციებსაც, როცა შედეგობრივი ცვლადი ეკონომიკური ან სხვა შინაარსიდან

გამომდინარე აუცილებლად დისკრეტული უნდა იყოს. მაგალითად, შედეგობრივი y

ცვლადი შეიძლება გამოსახავდეს არჩევანს რამდენიმე ალტერნატივას შორის

(მომხმარებელმა იყიდოს თუ არ იყიდოს საქონელი; შემოთავაზებული სამუშაო

ადგილებიდან კვალიფიცირებულმა სპეციალისტმა რომელი აირჩიოს; მცირე,

საშუალო და დიდი ზომის საწარმოდან რომლის შექმნაა მიზანშეწონილი

კონკრეტულ ადგილზე და ა.შ.) ან, კიდევ, წარმოადგენდეს მთელრიცხვა რაოდენობ-

რივ მახასიათებელს (ქვეყანაში უნივერსიტეტების საჭირო რაოდენობა, გარკვეული

სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო მენეჯერების რიცხვი, ამა თუ იმ მარშრუტზე

მგზავრთა გადაყვანისათვის საჭირო ავტობუსების რიცხვი და ა.შ.).

ყველა ზემოთ აღნიშნული ტიპის შედეგობრივი ცვლადი ფაქტორთა გარკვეულ

ერთობლიობაზეა დამოკიდებული და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საჭიროა ამ

დამოკიდებულების ამსახველი რეგრესიული მოდელის აგება. დამოკიდებული ცვლა-

დის დისკრეტული ტიპი განსაზღვრავს ასაგები მოდელის სპეციფიკას. როდესაც

აღნიშნული ცვლადი თვისებრივია და მხოლოდ ორი მნიშვნელობის (0-ის ან 1-ის)

მიღება შეუძლია, მაშინ საქმე გვაქვს ე.წ. ბინარული არჩევის მოდელებთან.

თვისებრივ შედეგობრივ ცვლადს ზოგჯერ ორზე მეტი შესაძლო ალტერნატივა
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შეესაბამება და საჭიროა ამ ალტერნატივებს შორის არჩევანის გაკეთება. ასეთი

სიტუაციებისათვის გამოიყენება მრავლობითი არჩევის მოდელები. არსებობს

მოდელთა კიდევ ერთი კატეგორია – თვლადი მონაცემების მოდელები. მათი

თავისებურება ისაა, რომ შედეგობრივი ცვლადი, როგორც წესი, რაოდენობრივი

მახასიათებელია და თვლის შედეგად მიიღება: გარკვეული პერიოდის განმავლობაში

მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევათა რიცხვი, მომგებიან საწარმოთა რიცხვი, წლის

განმავლობაში გაკოტრებულ საწარმოთა რიცხვი და ა.შ.

სტანდარტული რეგრესიული სქემა, რომელსაც აქამდე შედეგობრივ და

ფაქტორულ ცვლადებს შორის დამოკიდებულების ანალიზისათვის ვიყენებდით,

ზემოთ აღნიშნული მოდელებისათვის ნაკლებად მისაღებია. ამასთან, ზოგიერთი

მოდელის შესწავლა საკმარისად რთული მათემატიკური აპარატის გამოყენებით

ხორციელდება. ქვემოთ, შედარებით მარტივი – ბინარული არჩევის მოდელების

დახასიათებით შემოვიფარგლებით.

დავუშვათ, რომ y , რომლის ქცევაც mxxx ,,, 21  რაოდენობრივი ამხსნელი

ცვლადებით განისაზღვრება, თვისებრივი მახასიათებელია და ორი შესაძლო

ალტერნატივიდან ერთ-ერთის მიღება შეუძლია. მაგალითად, ჩავთვალოთ, რომ iy i

ოჯახის მიერ გრძელვადიანი მოხმარების ნივთის, კერძოდ, ავტომობილის შეძენას

ან არ შეძენას ახასიათებს:






0 .

;

iSemTxvevaSarSeZenisnivTis

iSemTxvevaSSeZenisnivTis1
iy

ასეთ სიტუაციაში ამხსნელ ცვლადების mxxx ,,, 21  როლში შეიძლება განვიხილოთ

ოჯახის შემოსავალი, ოჯახის წევრთა რიცხვი და ასაკი, ოჯახის კუთვნილებაში

არსებული ავტომობილების რაოდენობა და ა.შ. ცხადია, შედეგობრივი ცვლადის

საწყისი მონაცემების ერთობლიობა 1y , 2y ,  , ny მხოლოდ ნულებისა და

ერთიანებისაგან იქნება შედგენილი.

მოცემულ შედეგობრივ და ფაქტორულ ცვლადებს შორის არსებული

დამოკიდებულების მოდელურ აღწერას სხვადასხვა დაშვება შეიძლება დავუდოთ

საფუძვლად. ამის მიხედვით მიიღება სამი სახის ეკონომეტრიკული მოდელი:

modelsyprobabilitlinear - ალბათობის წრფივი მოდელი, Probit - მოდელი და Logit

– მოდელი.
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თუ y -სა და mxxx ,,, 21  ცვლადებს შორის დამოკიდებულებას ჩვეულებრივი

წრფივი რეგრესიული მოდელის სახით გამოვსახავთ, მაშინ მივიღებთ ალბათობის

წრფივ მოდელს

iimmii uxxy   110 , ni ,,2,1  ,                 (1)

სადაც iu შემთხვევითი წევრია, რომლისათვისაც სრულდება პირობა 0)( iuE .

ასეთი სახელწოდება ჩვენთვის გასაგები რომ გახდეს, გამოვთვალოთ შედეგობრივი

iy ცვლადის მათემატიკური ლოდინი. პირველ რიგში, გავითვალისწინოთ, რომ iy

შემთხვევითი სიდიდეა და მისი შესაძლო მნიშვნელობებია მხოლოდ 0 და 1.

აღვნიშნოთ ამ მნიშვნელობების მიღების ალბათობები )0( iyP -ით და )1( iyP -ით:

1)0()1(  ii yPyP . მაშინ მათემატიკური ლოდინის განმარტების თანახმად

)1()0(0)1(1)(  iiii yPyPyPyE .

მეორე მხრივ, რადგანაც 0)( iuE , (1)-დან გამომდინარეობს, რომ

immii xxyE   110)( .

საბოლოოდ ამ ორი შედეგის შეჯერებით ჩავწერთ

immii xxyP   110)1( . (2)

როგორც (2) გვიჩვენებს, ალბათობის წრფივ მოდელში დამოკიდებული

ცვლადის საშუალო მნიშვნელობა განმარტებულია როგორც ალბათობა. სწორედ ეს

განაპირობებს (1) მოდელის სახელწოდებას. ხშირ შემთხვევაში, ხაზი რომ გაესვას

დამოკიდებული ცვლადის ალბათურ ბუნებას, LPM -ის შემდეგი ჩანაწერი

გამოიყენება:














.0,0
;1,1
;10,

)1(

110

110

110110

immi

immi

immiimmi

i

xx
xx
xxxx

yP










roca

roca

roca

სიმარტივის მიუხედავად ალბათობის წრფივი მოდელი რიგი ნაკლოვანებებით

ხასიათდება. მათი ნაწილი განპირობებულია შემთხვევითი iu წევრის

თავისებურებებით, რაც შემდეგში გამოიხატება:

1. სტანდარტული წრფივი რეგრესიული მოდელისაგან განსხვავებით, (1)

მოდელში iu -ს არ გააჩნია ნორმალური ან ნორმალურთან მიახლოებული

განაწილება. მართლაც, რადგანაც (1)-ის თანახმად

immiii xxyu   110 ,
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ამიტომ ყოველ დაკვირვებაში iu -ს განაწილება აღიწერება ცხრილ 1-ით. ამ ცხრილის

სპეციფიკის გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ iu -ს ბინომიალური

განაწილების კანონი შეესაბამება. ეს ფაქტი კი იმაზე მიუთითებს, რომ (1)

მოდელისათვის ვერიფიკაციის პროცედურების ჩატარება მნიშვნელოვან

სირთულეებთან არის დაკავშირებული.

ცხრილი 1

iu -ს შესაძლო
მნიშვნელობა

immi xx   1101 )( 110 immi xx   

მნიშვნელობის მიღების
ალბათობა

)1( iyP )1(1  iyP

2. შემთხვევითი iu , ni ,,2,1  , წევრებისათვის არ სრულდება დისპერსიის

მუდმივობის (ჰომოსკედასტურობის) პირობა. ამ დებულების დასამტკიცებლად

ვისარგებლოთ დისპერსიის განმარტებითა და ცხრილ 1-ში მოყვანილი შედეგებით.

გვაქვს:

 )1()1()())(()( 2
110

22
iimmiiiii yPxxuEuEuEuD  

 )1())1(1())1(1()( 22
110 iiiimmi yPyPyPxx  

))1(1))(1(())1((1())1(( 2  iiii yPyPyPyP .            (3)

მაგრამ (2)-ის თანახმად ალბათობა )1( iyP დამოკიდებულია ამხსნელი ცვლადების

მნიშვნელობაზე. მაშასადამე, მიღებული გამოსახულებიდან გამომდინარეობს, რომ

სხვადასხვა დაკვირვებისათვის )( iuD -ს მნიშვნელობა შეიძლება სხვადასხვა იყოს,

ანუ ალბათობის წრფივი მოდელი ჰეტეროსკედასტურია. ასეთი მოდელის

რეგრესიის კოეფიციენტების შესაფასებლად ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა

მეთოდის გამოყენება არამიზანშეწონილია, რადგანაც არაეფექტური შეფასებები

მიიღება.

ალბათობის წრფივი მოდელის ზემოთ აღნიშნული ნაკლოვანებები სხვადასხვა

გზით აღმოფხვრადია. მაგრამ არსებობს ერთი პრობლემა, რომელიც

მნიშვნელოვნად ზღუდავს ამ მოდელის გამოყენების სფეროს. საქმე ისაა, რომ (1)

მოდელის პარამეტრების შეფასებისთვის არცერთი ცნობილი მეთოდის გამოყენება

არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ y -ის საპროგნოზო, ანუ მოდელიდან მიღებული

მნიშვნელობა y არ აღმოჩნდება [0,1] ინტერვალის გარეთ. ამის გამო პრაქტიკაში
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ალბათობის წრფივი მოდელი ძირითადად მონაცემთა პირველადი

დამუშავებისათვის გამოიყენება.

2. Logit - და Probit - მოდელები

წრფივი ალბათური მოდელის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ )1( yP ალბათობის

დასახასიათებლად უშუალოდ წრფივი ფუნქციის mmxx   110 გამოყენება

არმიზანშეწონილია, რადგანაც ასეთი ფუნქციით გამოთვლილი სიდიდე შეიძლება

უარყოფითი ან ერთზე მეტი აღმოჩნდეს. გამოსავლის ძიებას ლოგიკურად

მივყევართ დასკვნამდე, რომ )1( yP -ის დასახასიათებლად წრფივის ნაცვლად

უნდა შევარჩიოთ ისეთი ფუნქცია, რომლისათვისაც წრფივი ფორმა

mmxx   110 არგუმენტის როლს შეასრულებს, ხოლო მნიშვნელობათა არე

კი იქნება [0,1]. აღვნიშნოთ ეს ფუნქცია )(zF -ით, სადაც mmxxz   110 .

მაშინ საძიებელი მოდელის ზოგადი სახე იქნება

)()()1( 110 mmxxFzFyP    . (4)

(4)-ში იგულისხმება, რომ )(zF შემდეგ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს:
















.,0)(
;,1)(

;1)(0
)(

zzF
zzF

zF
zzF

roca

roca

mimarTiszrdadiadmonotonura ;-

(5)

(4)-(5) სისტემას ბინარული არჩევის მოდელი ეწოდება. ამ სისტემაში )(zF -ის

როლში შეიძლება რომელიმე შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია

განვიხილოთ, რადგანაც ჩამოთვლილი მოთხოვნები სწორედ ასეთი ფუნქციისათვის

სრულდება. )(zF -ის კონკრეტული სახის შერჩევა ბინარული მოდელის ტიპს

განსაზღვრავს. )(zF -ის როლში განსაკუთრებით ხშირად განიხილება

ლოგისტიკური განაწილების ფუნქცია

z

z

e
ezzF



1

)()( (6)

და სტანდარტული ნორმალური განაწილების ფუნქცია

dttzzF
z













2

exp
2
1)()(

2


. (7)
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შეიძლება შევამოწმოთ, რომ როგორც )(z , ისევე )(z (5)-ში მოყვანილ ყვე-

ლა მოთხოვნას აკმაყოფილებს. გარდა ამისა, ორივე ფუნქცია სიმეტრიულია 0z

წერტილის მიმართ, ე.ი. )()( 1 zz   და )()( 1 zz   .

ბინარული არჩევის მოდელს, რომელშიც )(zF -ს (6)-ში მოყვანილი სახე აქვს

ლოგიტ-მოდელი ( Logit -მოდელი) ეწოდება. მაშასადამე, ამ შემთხვევაში

mm

mm

xx

xx

z

z

e
e

e
eyP 

















110

110

11
)1( . (8)

ბინარული არჩევის მოდელს

dttyP
z













2

exp
2
1)1(

2


, (9)

რომელშიც )(zF სტანდარტული ნორმალური განაწილების ფუნქციაა, პრობიტ-

მოდელი (Probit -მოდელი) ეწოდება.

ადვილად შევნიშნოთ, რომ ლოგიტ და პრობიტ მოდელების პირობებში რეგ-

რესიული განტოლების შემადგენელი ნაწილები ცხრილ 2-ში მოცემული სახით განი-

საზღვრება.

ცხრილი 2

რეგრესიის განტოლების
შემადგენელი ნაწილები ლოგიტ-
მოდელისათვის

რეგრესიის განტოლების შემადგენელი
ნაწილები პრობიტ-მოდელისათვის

iy )( iyP iu iy )( iyP iu
1 )( iz )(1 iz 1 )( iz )(1 iz
0 )(1 iz ))(1( iz 0 )(1 iz ))(1( iz

საკითხი იმის შესახებ, ლოგიტ და პრობიტ მოდელიდან რომელი უფრო

მისაღებია გამოყენებისათვის, ღიაა. თეორიულად ძნელია რომელიმე

მათგანისათვის უპირატესობის მინიჭება. პრაქტიკაში კი ყოველ კონკრეტულ

შემთხვევაში ეს საკითხი მკვლევარის გემოვნების და გამოსაკვლევი ამოცანის

თავისებურებიდან გამომდინარე წყდება. ცნობილია, რომ, როდესაც z -ის

მნიშვნელობა ნულთან ახლო არეში მდებარეობს, )(z და )(z ფუნქციების ქცევა

ერთმანეთს უახლოვდება, ამ არეს გარეთ კი რამდენადმე განსხვავებულია. ამ ორი

ფუნქციის მსგავსებისა და განსხვავების შესახებ საკმაოდ ნათელ სურათს ცხრილი 3

და ნახ. 1 იძლევა. აღსანიშნავია ისიც, რომ როდესაც შედეგობრივი ცვლადის
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გაფანტულობა მცირეა და მის მნიშვნელობათა შესაძლო ალტერნატივებიდან

რომელიმე არ დომინირებს მეორესთან შედარებით, მაშინ ლოგიტ და პრობიტ

მოდელებიდან მიღებული თვისებრივი დასკვნები, როგორც წესი, ერთნაირია.

ცხრილი 3

z )(z )(z z )(z )(z
-3,0
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5

0

0,0013
0,0228
0,0668
0,1587
0,3085
0,5000

0,0474
0,1192
0,1824
0,2689
0,3775
0,5000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
3,5

0,6915
0,8413
0,9332
0,9772
0,9987
0,9989

0,6225
0,7311
0,8176
0,8808
0,9526
0,9708

ყურადღება მივაქციოთ იმ ფაქტს, რომ ბინარული არჩევის მოდელი (4)-(5),

იმისაგან დამოუკიდებლად )(zF ფუნქციის რომელ სახეს ((6)-ს თუ (7)-ს) იყენებს,

რეგრესიის m ,,1  კოეფიციენტების მიმართ არაწრფივ მოდელს წარმოადგენს. ეს

გარემოება იმას განაპირობებს, რომ ლოგიტ და პრობიტ მოდელებში რეგრესიის

კოეფიციენტების ინტერპრეტაცია წრფივ რეგრესიულ მოდელებში არსებული

ინტერპრეტაციისაგან განსხვავებულია. შეგახსენებთ, რომ წრფივი რეგრესიის

მოდელში j კოეფიციენტი შინაარსობრივად გამოსა-

ნახ. 1

ხავს jx ფაქტორის ზღვრულ ეფექტს jxyE  )( -ს, რომელიც დამოკიდებული არ

არის დანარჩენი ფაქტორების მნიშვნელობაზე. ამისგან განსხვავებით, ბინარული

არჩევის მოდელში ფაქტორის ზღვრული ეფექტი არ ემთხვევა რეგრესიის კოეფიცი-

ენტის მნიშვნელობას. მაგალითად, თუ შევჩერდებით ლოგიტ-მოდელზე და

გავითვალისწინებთ, რომ

z

z

e
ezyPyPyPyE


 
1

10011 )()()()()( ,

მივიღებთ:

03 3

5,0

1

25,0

75,0

modelprobit
modellogit
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jjj
jjj

zz
e
e

e
e

xx
yP

x
yE

z

z

z

z
 




















 ))(1)((

)1(1
)1(

2
)( ,

სადაც mmxxz   110 . როგორც ვხედავთ, ლოგიტ-მოდელში jx ფაქტორის

ზღვრული ეფექტი განსხვავებულია რეგრესიის j კოეფიციენტისაგან, ცვალებადი

სიდიდეა და სხვა დანარჩენი ფაქტორების მნიშვნელობაზეა დამოკიდებული.

ანალოგიურ სიტუაციას აქვს ადგილი პრობიტ-მოდელისთვისაც.

არსებობს ბინარული მოდელის რამდენიმე ინტერპრეტაცია. ერთ-ერთი

მათგანი სარგებლისა და ზარალის ტერმინების გამოყენებას ეფუძნება.

განვიხილოთ ასეთი ინტერპრეტაცია ოჯახის მიერ ავტომობილის შეძენის

მაგალითზე, რომელშიც საწყისი მონაცემებია ოჯახის მიერ ატომობილის შეძენა (

1y ) ან არშეძენა ( 0y ) და ფაქტორების (ოჯახის შემოსავალი, შემადგენლობა,

წევრთა ასაკი და ა.შ.) მნიშვნელობები.Yყველა მათგანი დაკვირვებადი სიდიდეა.

ჩავთვალოთ, რომ ავტომობილის შეძენა იმ შემთხვევში ხდება, თუ მას

ოჯახისათვის სარგებელი მოაქვს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ე.ი. თუ ავტომობილის

შეძენა ზარალის მომტანია, მაშინ ოჯახი მას არ ყიდულობს. აღვნიშნოთ სარგებლის

(ზარალის) სიდიდე *z -ით. მაშინ შეგვიძლია ჩავწეროთ:

1y , როცა 0* z ;

0y , როცა 0* z .

ცხადია, *z არადაკვირვებადი, ანუ ლატენტური რაოდენობრივი ცვლადია,

რომელიც ამხსნელ mxxx ,,, 21  ცვლადებთანაა დაკავშირებული. მოვახდინოთ ამ

კავშირის მოდელირება ჩვეულებრივი წრფივი რეგრესიული განტოლებით

uzuxxz mm   110
* ,

რომელშიც იგულისხმება, რომ შემთხვევითი u წევრი გაუს-მარკოვის პირობებს

0)( iuE , 0),( ji uucov , ji  , 1)( 2 iuD აკმაყოფილებს და სიმეტრიული

(სტანდარტული ნორმალური ან ლოგისტიკური) განაწილებით ხასიათდება. ასეთ

პირობებში ოჯახის მიერ სარგებლის მიღების ალბათობა შემდეგი სახით

განისაზღვრება

P )(1)(1)()0()0()1( * zFzuPzuPuzPzPyP  .

რადგანაც, ჩვენი დაშვების თანახმად, u -ს განაწილება სიმეტრიულია, ამიტომ

)()()1( 110 mmxxFzFyP    .

მაშასადამე, მივიღეთ ბინარული არჩევის მოდელი (4)-(5).
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3. Logit - და Probit - მოდელების შეფასება

ბინარული არჩევის მოდელის, რომლის კერძო შემთხვევებს ლოგიტ- და

პრობიტ-მოდელები წარმოადგენს, m ,,, 10  პარამეტრების შეფასებისათვის

მაქსიმალური დასჯერებლობის მეთოდი გამოიყენება. რადგანაც iy მხოლოდ ორ

მნიშვნელობას (0-ს და 1-ს) ღებულობს, ამიტომ ცალკეული დაკვირვებისათვის

დასაჯერებლობის ფუნქციას შემდეგი სახე აქვს:









.0)(1
;1)(

)(
ii

ii
i yzF

yzF
yL

roca

roca

ეს ფუნქცია უფრო მოხერხებულად შეიძლება ასე გადავწეროთ

ii yy
iii zFzFyL  1))(1())(()( ,

სადაც immii xxz   110 . დავუშვათ, რომ nyyy ,,, 21  დაკვირვებები ერთ-

მანეთისაგან დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებია. მაშინ ამ დაკვირვებების

ერთობლივი მიღების ალბათობა, ანუ საერთო დასაჯერებლობის ფუნქცია იქნება





n

i
iin

ii yy zFzFyyyL
1

1
21 ))(1())((),,(  . (10)

გალოგარითმებით მივიღებთ დასაჯერებლობის ფუნქციის ლოგარითმულ ვარიანტს

 



n

i
iiiin zFyzFyyyyLl

1
21 ))(1ln()1()(ln),,(ln  . (11)

ჩვენთვის უკვე ცნობილია, რომ მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდი

m ,,, 10  პარამეტრების ისეთი შეფასებების დადგენას გულისხმობს,

რომელთათვისაც (11) ფუნქცია მაქსიმალურ მნიშვნელობას ღებულობს. ცნობილია,

აგრეთვე, რომ (11) ფუნქციის მაქსიმიზაციის აუცილებელი პირობაა m ,,, 10 

პარამეტრების მიმართ ყველა კერძო წარმოებულის ნულთან ტოლობა. თუ ამ წესს

გამოვიყენებთ, მივიღებთ:

0
))(1(
)()1(

)(
)()(ln

1

















 

 j

i
n

i i

i
i

i

i
i

j

z
zF
zfy

zF
zfyL


, mj ,,1,0  , (12)

სადაც )( izf აღნიშნავს )( izF -ის წარმოებულს ( )()( ii zFzf  ), ანუ წარმოადგენს

ალ-ბათობის სიმკვრივის ფუნქციას. (12) m ,,, 10  პარამეტრების მიმართ

არაწრფივი სისტემაა და, ზოგად შემთხვევაში, ანალიტიკური გზით მისი ამოხსნა

შეუძლებელია. თანამედროვე ეკონომეტრიკულ კომპიუტერულ პაკეტებში (12)

სისტემის ამოხსნა იტერაციული გამოთვლითი მეთოდების გამოყენებით
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ხორციელდება. საინტერესოა, რომ დასაჯერებლობის ლოგარითმული ფუნქცია (11)

ლოგიტ- და პრობიტ-მოდელებისათვის  პარამეტრების მიმართ ჩაზნექილია და

(11) ფუნქციის ლოკალური და გლობალური ოპტიმუმი ერთმანეთს ემთხვევა.

ამიტომ (12) სისტემის ამოხსნა m ,,, 10  პარამეტრების შეფასებებს იძლევა.

კერძო შემთხვევაში, როდესაც საწყისი სტატისტიკური მონაცემები

განმეორებადია, ანუ დაჯგუფებადია, ლოგიტ- და პრობიტ-მოდელების

პარამეტრების შეფასება შეძლება განზოგადებული უმცირეს კვადრატთა მეთოდით

განვახორციელოთ. ამის ილუსტრირება ლოგიტ-მოდელის მაგალითზე მოვახდინოთ.

განვიხილოთ ლოგიტ - მოდელის განტოლება

)exp(1
)exp()1(
i

i
i z

zyP


 . (13)

ეს უკანასკნელი მარტივი გარდაქმნებით შეიძლება შემდეგი სახით გადავწეროთ:

)exp(
)1(1
)1(

i
i

i z
yP
yP





. (14)

გავალოგარითმოთ ამ ტოლობის ორივე მხარე

immii
i

i xxz
yP
yP

 



110)1(1
)1(ln . (15)

მიღებული გამოსახულება ნახევრად ლოგარითმული მოდელის ვარიანტს

მოგვაგონებს. (15)-ში ფაქტორული ცვლადების მნიშვნელობებთან ერთად )1( iyP

ალბათობებიც დაკვირვებადს რომ წარმოადგენდეს, მაშინ ადვილად შევძლებდით

ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდით m ,,, 10  პარამეტრების

შეფასებას. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ )1( iyP ალბათობები ჩვენთვის

უცნობია და, ზოგად შემთხვევაში, (15) განტოლებით რეგრესიის კოეფიციენტების

შეფასება არ ხერხდება. ამ პრობლემის გადაწყვეტის შესაძლებლობა კერძო

შემთხვევაში არსებობს, როცა საწყისი სტატისტიკური მონაცემები დაჯგუფებადია.

დავუშვათ, რომ დაკვირვების პროცესში ამხსნელი mxxx ,,, 21  ცვლადების

mxxx 11211 ,,,  კომბინაცია დაფიქსირდა 1n -ჯერ, mxxx 22221 ,,,  კომბინაცია - 2n -
ჯერ და ა.შ. nmnn xxx ,,, 21  კომბინაცია დაფიქსირდა nn -ჯერ. ვთქვათ, mxxx 11211 ,,, 

კომბინაციისათვის დამოკიდებული y ცვლადის მნიშვნელობებმა შეადგინა

111211 ,,, nyyy  , mxxx 22221 ,,,  კომბინაციისათვის -
222221 ,,, nyyy  და ა.შ.

nmnn xxx ,,, 21  კომბინაციისათვის _
nnnnn yyy ,,, 21  . ასეთ შემთხვევაში დაკვირვების

საწყისი nnnn  21 წერტილიდან შეიძლება გადავიდეთ დაკვირვების

დაჯგუფებულ n წერტილზე ),,,),1(~( 21 imiii xxxyP  , ni ,,2,1  , სადაც )1(~ iyP
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შეფარდებითი სიდიდეა და ამხსნელ ცვლადთა imii xxx ,,, 21  კომბინაციის
პირობებში შედეგობრივი ცვლადის მიერ ერთიანების მიღების სიხშირეს აღნიშნავს:





in

k
iiki nyyP

1
)1(~ .

შევცვალოთ (15)-ში ალბათობების ჭეშმარიტი )1( iyP მნიშვნელობები

შეფარდებითი )1(~ iyP სიხშირეებით. მაშინ რეგრესიის შემდეგი სახის მოდელს
მივიღებთ

iimmi
i

i uxx
yP
yP





 110)1(~1
)1(~ln , ni ,,2,1  , (16)

სადაც iu შემთხვევითი წევრია. მტკიცდება, რომ ჭეშმარიტი )1( iyP

ალბათობებიდან შეფარდებით )1(~ iyP სიხშირეებზე გადასვლა შემთხვევითი iu

წევრისათვის შემდეგი თვისებების არსებობას განაპირობებს:

0)( iuE და
))(1)((

1)(
iii

i zzn
uD


 , სადაც

)exp(1
)exp()(
i

i
i z

zz


 .

როგორც ვხედავთ, შემთხვევითი iu სიდიდის დისპერსია ცვალებადია და iz -

ზეა დამოკიდებული. ამიტომ (13) შეიძლება ჰეტეროსკედასტური ნარჩენების მქონე

გაწრფივებად არაწრფივ რეგრესიულ მოდელთა ჯგუფს მივაკუთვნოთ. ასეთი

მოდელის პარამეტრების შეფასებისათვის გამოიყენება განზოგადებული უმცირეს

კვადრატთა მეთოდი, რომელიც მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევში შემდეგი

ოპტიმიზაციური ამოცანის გადაწყვეტას გულისხმობს:

min
)1(~1
)1(~ln

2

1
110 
















n

i
immi

i

i
i xx

yP
yP

  ,              (17)

სადაც ))(1)(()(1 iiiii zznuD  . იმის გამო, რომ i «წონები» შესაფასებელი

 პარამეტრების მნიშვნელობებზეა დამოკიდებული, (17)-ის ამოხსნა იტერაციული

პროცედურის გამოყენებით ხორციელდება. პირველ ბიჯზე (17)-ში ვუშვებთ, რომ

1i , ni ,,2,1  , და ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდით ვღებულობთ

რეგრესიის კოეფიციენტების საწყის შეფასებებს )1()1(
1

)1(
0 ,,, mbbb  . მეორე ბიჯზე ამ

შეფასებების გამოყენებით ვადგენთ i წონების ახალ მნიშვნელობებს,

ვითვალისწინებთ მათ (17)-ში და ვსაზღვრავთ შეფასებების მორიგ კორექტირებულ
)2()2(

1
)2(

0 ,,, mbbb  მნიშვნელობებს და ა.შ. გამოთვლის პროცესი იქამდე გრძელდება,

ვიდრე ორ მორიგ იტერაციაზე მიღებულ შეფასებებს შორის განსხვავება წინასწარ

მოცემულ საზღვრებში არ აღმოჩნდება.
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4. ბინარული მოდელის მნიშვნელოვნების ანალიზი

იდენტიფიკაციის შემდეგ ბინარული შერჩევის მოდელი, წრფივი რეგრესიის

მოდელის მსგავსად, მნიშვნელოვნებაზე ტესტების ჩატარებას საჭიროებს. როგორც

ჩვენთვის ცნობილია, დაკვირვების მონაცემებთან წრფივი რეგრესიის მოდელის

სიახლოვის საზომად დეტერმინაციის 2R კოეფიციენტი გამოიყენება. ლოგიტ- და

პრობიტ- მოდელებისათვის 2R -ის ანალოგიურად შეიძლება გამოვთვალოთ სიდიდე












 n

i
i

n

i
ii

yy

yPy
R

1

2

1

2

2

)(

))1((
1



,

სადაც )()1( 110 immii xbxbbFyP  


- შეფასებული მოდელით განსაზღვრული

ალბათობებია. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ტრივიალური შემთხვევების გარდა, ეს

მაჩვენებელი არ აღწევს ერთის ტოლ მნიშვნელობას და, გარდა ამისა, არ არსებობს

იმის გარანტია, რომ ეს სტატისტიკა დადებითი იქნება. ამიტომ ლოგიტ- და პრობიტ-

მოდელების ხარისხის შესაფასებლად გამოიყენება 2R -ის ორი ანალოგი: 2Rpseudo

და 2RMcFadden .

2Rpseudo -ის ერთ-ერთი ვარიანტი შემდეგი სახით განისაზღვრება:

)ln(ln2
12

RUR LLn
nRpseudo


 , (18)

სადაც n - დაკვირვების რიცხვია;

URLln - შეფასებული სრული მოდელის შესაბამისი დასაჯერებლობის

ლოგარითმული ფუნქციის მაქსიმალური მნიშვნელობაა:

 



n

i
iiiiUR zFyzFyL

1
))(1ln()1()(lnln  , (19)

immii xbxbbz  


110 ;

RLln - დასაჯერებლობის ლოგარითმული ფუნქციის მაქსიმალური მნიშვნელობაა

შეფასებული შეზღუდული მოდელისათვის, რომელშიც რეგრესიის ყველა

კოეფიციენტი, თავისუფალი წევრის გარდა, ნულის ტოლია:

 



n

i
iiR bFybFyL

1
00 )1ln()1(lnln )()( . (20)

(19) და (20) მნიშვნელობების გამოყენებით ხდება, აგრეთვე, 2RMcFadden -ის გა-

ანგარიშება. ამ უკანასკნელს შემდეგი სახე აქვს
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RUR LLRMcFadden lnln12  . (21)

(21)-ით განსაზღვრულ სიდიდეს სხვანაირად დასაჯერებლობის ფარდობის

ინდექსი ეწოდება.

როგორც წესი, URR LL lnln  , რადგანაც შეზღუდულ მოდელში

ფაქტობრივად ვახდენთ სრული მოდელის დასაჯერებლობის ფუნქციის

მაქსიმიზირებას დამატებითი შეზღუდვების პირობებში. ამასთან, რაც მეტად

განსხვავდება URLln და RLln ერთმანეთისაგან, მით ახლოს არის შეფასებული

სრული მოდელი დაკვირვების მონაცემებთან. გარდა ამისა, თუ გავითვალისწინებთ

იმ გარემოებას, რომ დასაჯერებლობის ლოგარითმი ლოგარითმული ალბათობების

ჯამია, შევნიშნავთ, 0lnln  URR LL . ამის საფუძველზე შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ

მოდელის ხარისხის შეფასების როგორც (18), ასევე (21) მაჩვენებელი მნიშვ-

ნელობებს [0, 1] ინტერვალში ღებულობს. როცა შეზღუდვის გარეშე შეფასებულ მო-

დელში დახრის ყველა კოეფიციენტი ნულის ტოლია, მაშინ URR LL lnln  და ორივე

02 R . პირიქით, როცა მოდელი შეფასებული ალბათობების ისეთ გენერირებას

ახდენს, რომ ისინი სრულად შეესაბამება დაკვირვების მნიშვნელობებს (ე. ი.

 iyP ii ,ˆ ), მაშინ დასაჯერებლობის ლოგარითმში ყველა ალბათობა ერთის

ტოლია, ხოლო დასაჯერებლობის ლოგარითმი URLln კი ზუსტად ნულის ტოლია.

მაშასადამე, 2R -ის ზედა ზღვარი ორივე მაჩვენებლისათვის შეადგენს 1-ს. აქედან

გამომდინარე, ლოგიტ- და ტობიტ-მოდელის ხარისხის შესახებ შეიძლება

ვიმსჯელოთ 2Rpseudo და 2RMcFadden მახასიათებლების ერთთან სიახლოვის

მიხედვით.

ლოგიტ- და ტობიტ-მოდელის რეგრესიის ცალკეული კოეფიციენტის

მნიშვნელოვნების შეფასების ყველაზე მარტივი წესი t ტესტის გამოყენებას

ეფუძნება. მაგრამ, უმეტეს შემთხვევაში, როცა ლოგიტ- და ტობიტ-მოდელის

შეფასება მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდის საფუძველზე ხორციელდება,

რეგრესიის ცალკეული კოეფიციენტის ან კოეფიციენტთა ჯგუფის

მნიშვნელოვნების ანალიზისათვის უფრო მისაღებს და გამოყენებადს დასა-

ჯერებლობის ფარდობის ტესტი ან მისი ასიმპტოტური ანალოგები - ვალდის

ტესტი და ლაგრანჟის მამრავლების ტესტი წარმოადგენს. ყველა ამ ტესტის

მიხედვით შესამოწმებელ ნულოვან ჰიპოთეზას, ზოგად შემთხვევაში, შემდეგი სახე

აქვს
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CH :0 , (22)

სადაც C - რაიმე მუდმივების ვექტორ-სვეტია;  - ტესტირებაგასავლელი

რეგრესიის პარამეტრების ვექტორ-სვეტი: )( 10 m
T   ;  - შეზღუდვების

მართკუთხა მატრიცაა, რომლის სვეტების რიცხვი შეესაბამება  ვექტორ-სვეტის

ელემენტების რიცხვს, სტრიქონების რიცხვი კი _ C ვექტორ-სვეტის ელემენტების

რიცხვს (შეზღუდვათა რიცხვს). მაგალითად, (22)-ში შემავალ C შეზღუდვას

0: 10 H ჰიპოთეზისათვის შეესაბამება ჩანაწერი

00010 ))(( 210 Tm  ,

ხოლო 0: 210  mH   ჰიპოთეზისათვის კი - ჩანაწერი

m

m

m
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დასაჯერებლობის ფარდობის ტესტი - LR გულისხმობს, რომ, თუ (22)-ის

სახით ჩამოყალიბებული ნულოვანი ჰიპოთეზა ჭეშმარიტია, მაშინ C

შეზღუდვის გარეშე და ამავე შეზღუდვის მქონე რეგრესიების შესაბამისი

დასაჯერებლობის ფუნქციების მაქსიმალური მნიშვნელობების შეფარდება ახლოს

უნდა იყოს ერთთან. აქედან გამომდინარე ტესტის სტატისტიკას წარმოადგენს

)ln(ln2 URR LLLR  , (23)

სადაც URLln არის შეზღუდვის გარეშე შეფასებული რეგრესიის დასაჯერებლობის

ფუნქციის ლოგარითმის მაქსიმალური მნიშვნელობა; RLln - შეზღუდვის

გამოყენებით შეფასებული რეგრესიის (შეზღუდული რეგრესიის) დასაჯერებლობის

ფუნქციის ლოგარითმის მაქსიმალური მნიშვნელობაა 5 . მტკიცდება, რომ (23)-ით

განსაზღვრულ შემთხვევით სიდიდეს შეესაბამება 2 განაწილება თავისუფლების q

5 magaliTad, davuSvaT, rom Sesafasebeli binaruli modelisaTvis

)()()1( 3322110 iiiii xxxFzFyP   (*)

gvinda SevamowmoT hipoTeza 0: 320  H . Zneli ar aris SevniSnoT, rom am SemTxvevaSi

SezRuduli modeli iqneba

)()()1( 110 iii xFzFyP   . (**)

amasTan, URLln aris (*) modelisaTvis, RLln ki (**) modelisaTvis gamoyenebuli dasa-

jereblobis funqciis logariTmis maqsimaluri mniSvneloba.
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ხარისხით, სადაც q აღნიშნავს შეზღუდვათა რიცხვს C სისტემაში.

მაშასადამე

)()(2 2~lnln qLLLR URR  .

დასაჯერებლობის ფარდობის ტესტის ჩასატარებლად ერთმანეთს ვუდარებთ

(23)-დან მიღებულ სიდიდეს და ხი-კვადრატ განაწილების ცხრილიდან

თავისუფლების q ხარისხითა და მნიშვნელოვნების  დონით შერჩეულ კრიტიკულ

მნიშვნელობას. როცა LR აღემატება )(2 q -ის კრიტიკულ მნიშვნელობას, მაშინ

ნულოვან ჰიპოთეზას უარვყოფთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნულოვანი ჰიპოთეზა

მიიღება.

თემა

პანელური მონაცემების მარტივი მეთოდები

აქამდე მრავლობით რეგრესიულ ანალიზში მხოლოდ ჯვარედინ ან მხოლოდ დროითი

მწკრივის მონაცემებს ვიყენებდით. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი შემთხვევები

პრაქტიკაში ხშირია, ემპირიულ კვლევებში სულ უფრო ხშირად გამოიყენება

მონაცემთა სიმრავლე, რომელსაც გააჩნია როგორც ჯვარედინი, ისე დროითი

მწკრივის განზომილებები. მრავლობითი რეგრესიული მეთოდები ასეთ

მონაცემებთანაც გამოიყენება. ფაქტობრივად, ჯვარედინი და დროითი მწკრივის

ასპექტების მქონე მონაცემებს ხშირად შეუძლიათ ნათელი მოჰფინონ პოლიტიკის

მნიშვნელოვან საკითხებს.

მოცემულ თავში გავაანალიზებთ ორი სახის მონაცემთა სიმრავლეს.

დამოუკიდებლად გაერთიანებული ჯვარედინი მონაცემები მიიღება დიდი

პოპულაციიდან შემთხვევითი შერჩევის გზით დროის სხვადასხვა მომენტებში

(როგორც წესი, სხვადასხვა წლების მიხედვით, მაგრამ არა აუცილებლად).

მაგალითად, ყოველწლიურად შეგვიძლია აშშ-ის დასაქმებული მოსახლეობიდან

გავაკეთოთ შემთხვევითი შერჩევა საათობრივი ხელფასზე, განათლებაზე,

გამოცდილებაზე, და ა.შ. ან ყოველი მეორე წლისთვის გავაკეთოთ შემთხვევითი

შერჩევა გაყიდული საცხოვრებელი სახლების ფასებზე, ფართზე, აბაზანების

რაოდენობაზე და ა.შ. აშშ-ის რომელიმე კონკრეტულ მეტროპოლიაში.

სტატისტიკური თვალსაზრისით მონაცემთა ამ სიმრავლეებს მნიშვნელოვანი

თვისება აქვთ: ისინი შედგება დამოუკიდებლად შერჩეული დაკვირვებებისგან.

აღნიშნული აგრეთვე ძირითად ასპექტს წარმოადგენდა ჯვარედინი მონაცემების



76

ანალიზში: სხვათა შორის ეს გამორიცხავს შეცდომების კორელაციას სხვადასხვა

დაკვირვებების მანძილზე.

დამოუკიდებლად გაერთიანებული ჯვარედინი მონაცემები განსხვავდება ერთი

შემთხვევითი შერჩევისაგან იმით, რომ პოპულაციიდან სხვადასხვა დროს გაკეთე-

ბული შერჩევის შედეგად მიღებული დაკვირვებები იდენტურად არ არის

განაწილებული. მაგალითად, ხელფასისა და განათლების განაწილებები ქვეყანების

უმრავლესობაში დროთა განმავლობაში შეიცვალა.

პანელურ მონაცემთა სიმრავლე, რომელსაც აქვს როგორც ჯვარედინი, ისე

დროითი მწკრივის განზომილებები, რამდენიმე მნიშვნელოვნი ასპექტით

განსხვავდება დამოუკიდებლად გაერთიანებული ჯვარედინი მონაცემებისგან.

პანელური მონაცემების (ხშირად მათ ლონგიტუდინალურ მონაცემებს ან კიდევ

გამჭოლი ანალიზის მონაცემებს უწოდებენ) შესაგროვებლად დროში მივყვებით

(ან ვცდილობთ მივყვეთ) ერთსა და იმავე ინდივიდებს, ოჯახებს, ფირმებს,

ქალაქებს, შტატს და ა.შ. მაგალითად, პანლურ მონაცემთა სიმრავლე

ინდივიდუალურ ხელფასებზე, ნამუშევარ საათებზე, განათლებასა და სხვა

ფაქტორებზე გროვდება დროის მოცემულ მომენტში პოპულაციიდან ადამიანების

შემთხვევითი შერჩევით. მომდევნო პერიოდებში, იგივე ადამიანები უნდა

გამოვკითხოთ. ეს ყველაფერი, სხვადასხვა წლებში ადამიანების ერთი და იმავე

ჯგუფისთვის, მოგვცემს მონაცემებს ხელფასზე, განათლებაზე და ა.შ.

პანელური მონაცემების სიმრავლის შეგროვება საკმაოდ ადვილია სასკოლო

რაიონების, ქალაქების, ოლქების, შტატების, ქვეყნების მიხედვით და მათი

გამოყენება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს პოლიტიკის ანალიზს. პანელური მონაცე-

მების ეკონომეტრიკულ ანალიზში არ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ დაკვირვებები

დროში დამოუკიდებლად არის განაწილებული. მაგალითად, დაუკვირვებადი

ფაქტორები (როგორიცაა, მაგალითად, უნარი), რომლებიც გავლენას ახდენს

ინდივიდის ხელფასზე 2014 წელს, ასევე მოახდენს მასზე გავლენას 2015 წელს;

დაუკვირვებადი ფაქტორები, რომლებიც 2000 წელს ქალაქში გავლენას ახდენდნენ

დამნაშავეობის დონეზე, ამავე ქალაქში ასევე მოახდენს გავლენას 2005წელს. ასეთი

შემთხვევებისთვის პანელური მონაცემების გასაანალიზებლად სპეციალური

მოდელები და მეთოდები შეიქმნა.

1. ორპერიოდიანი პანელური მონაცემების ანალიზი
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განვიხილოთ უმარტივესი სახის პანელური მონაცემების ანალიზი: ინდივიდების,

სკოლების, ფირმების, ქალაქების ან ნებისმიერი სხვა ჯვარედინი მონაცემებისთვის

გვაქვს ორი, = 1 და = 2, წლის მონაცემები. საჭირო არ არის, რომ ეს წლები იყოს

მომიჯნავე, მაგრამ = 1 შეესაბამება უფრო ადრეულ წელს. დავუშვათ, რომ გვაქვს

მაგალითად, მონაცემები დანაშაულისა და უმუშევრობის დონეებზე 46

ქალაქისთვის 1982 და 1987 წლებში. შესაბამისად, = 1 აღნიშნავს 1982 წელს, და= 2 − 1987 წელს.

რა მოხდება, თუ გამოვიყენებთ 1987 წლის ჯვარედინ მონაცემებს და ავაგებთ

-ს მარტივ რეგრესიას -ზე? მივიღებთ:= 128.38 − 4.16(20.76) (3.42)= 46, = 0.033 .
თუ განტოლებას მიზეზობრივად შევაფასებთ, გამოდის, რომ უმუშევრობის ზრდა

ამცირებს დანაშაულის დონეს. ეს ნამდვილად არ არის ის, რასაც მოველით. -

ის კოეფიციენტი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ არის მნიშვნელოვნების

სტანდარტულ დონეზე: საუკეთესო შემთხვევაში, ჩვენ ვერ გამოვავლინეთ კავშირი

უმუშევრობასა და დანაშაულს შორის.

ამ მარტივ რეგრესიაში აშკარად იგრძნობა გამოტოვებული ცვლადების

პრობლემა. ერთ-ერთი გამოსავალია მრავლობით რეგრესიულ ანალიზში შევეცდოთ

დამატებითი ფაქტორების გაკონტროლებას, როგორიცაა ასაკობრივი განაწილება,

გენდერული განაწილება, განათლების დონეები, კანონის აღსრულების ძალისხმევა

და ა.შ. მაგრამ, ბევრი ფაქტორის გაკონტროლება ძნელი იქნება. წინა წლის -ს

ჩართვა (ამ შემთხვევაში, 1982) შეიძლება დაგვეხმაროს იმ ფაქტის

გაკონტროლებაში, რომ სხვადასხვა ქალაქებს ისტორიულად დამნაშავეობის

სხვადასხვა დონეები აქვთ. ეს არის მიზეზობრივი ეფექტის შეფასების ერთ-ერთი

გზა ორი წლის მონაცემების გამოყენებით.

პანელური მონაცემების გამოყენების მეორე გზა დამოკიდებულ ცვლადზე

მოქმედი დაუკვირვებადი ფაქტორების ორ ტიპად დაყოფაში მდგომარეობს:

ფაქტორთა ერთი ნაწილი მუდმივია, ხოლო მეორე ნაწილი დროში იცვლება. ვთქვათ,

აღნიშნავს ჯვარედინი მონაცემის ერთეულს, ხოლო დროის პერიოდს. მოდელი

მხოლოდ ერთი დაკვირვებადი ამხსნელი ცვლადით შეგვიძლია შემდეგი სახით

ჩავწეროთ:
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= + 2 + + + , = 1,2. (1)

ამ მოდელში აღნიშნავს ინდივიდს, ფირმას, ქალაქს და ა.შ. და არის დროის

პერიოდი. ცვლადი 2 არის ფიქტიური ცვლადი და ის ნულის ტოლია, როცა = 1
და−ერთის, როცა = 2; ის არ იცვლება -ს მიხედვით, სწორედ ამიტომ არ აქვს

ინდექსად . (1)-ში = 1-ისთვის თავისუფალი წევრია , = 2-ის კი−( + ) .

თავისუფალი წევრის დროში ცვლილების დაშვება მნიშვნელოვანია.

ცვლადი ასახავს ყველა დაუკვირვებად, დროში მუდმივ ფაქტორს, რომელიც

გავლენას ახდენს -ზე. (ის ფაქტი, რომ -ს არ აქვსინდექსად ნიშნავს, რომ ის

დროში არ იცვლება). ზოგადად მას დაუკვირვებად ეფექტს უწოდებენ.

გამოყენებით კვლევებშიის შეიძლება შეგვხვდეს ფიქსირებული ეფექტის

სახელწოდებითაც, რაც გვეხმარება იმის დამახსოვრებაში, რომ დროში არ

იცვლება. (1) მოდელს ეწოდება დაუკვირვებადი ეფექტების ან ფიქსირებული

ეფექტების მოდელი. ზოგჯერ ასევე შეიძლება შეგვხვდეს დაუკვირვებადი

ჰეტეროგენურობის სახელითაც (ან ინდივიდის ჰეტეროგენურობის, ფირმის

ჰეტეროგენურობის, ქალაქის ჰეტეროგენურობის და ა.შ. სახელით).

შეცდომა -ს ხშირად იდიოსინკრატულ 6 შეცდომას ან დროში ცვლებად

შეცდომას უწოდებენ, რადგან ის ასახავს დაუკვირვებად ფაქტორებს, რომლებიც

დროში იცვლება და გავლენას ახდენს -ზე. ეს ძალიან წააგავს შეცდომას დროითი

მწკრივის რეგრესიის წრფივ განტოლებაში.

1982 და 1987 წლებისთვის ქალაქში დამნაშავეობის დონის მარტივი

დაუკვირვებადი ეფექტების მოდელია:= + 87 + + + , (2)

სადაც, 87 ფიქტიური ცვლადია 1987 წლისთვის. რადგან განსხვავებულ ქალაქებს

აღნიშნავს, -ს ვუწოდოთქალაქის დაუკვირვებადი ეფექტი ან ქალაქის

ფიქსირებული ეფექტი. -ს წარმოადგენს დამნშავეობის დონეზე მოქმედ ყველა იმ

ფაქტორს, რომელიც დროში არ იცვლება. მასში ჩართულია გეოგრაფიული

მახასიათებლები, როგორიცაა ქალაქის ადგილმდებარეობა აშშ-ში. ბევრი სხვა

ფაქტორი შეიძლება არ იყოს ბოლომდე უცვლელი, მაგრამ ისინი დაახლოებით

უცვლელია ხუთწლიან პერიოდში. ასეთი შეიძლება იყოს მოსახლეობის გარკვეული

დემოგრაფიული მახასიათებლები (ასაკი, რასა და განათლება). სხვადასხვა ქალაქს

6განსაკუთრებულ
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შეიძლება ჰქონდეს დანაშაულის აღრიცხვის საკუთარი მეთოდი, ასევე

განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის მოსახლეობის დამოკიდებულება

დანაშაულის მიმართ; როგორც წესი, ეს ფაქტორები ცვლილებების მიმართ

ნაკლებად მგრძნობიარეა. ისტორიული მიზეზებით, ქალაქებს შეიძლება ძალიან

განსხვავებული დამნაშავეობის დონეები ჰქონდეს და ეს ისტორიული ფაქტორები

ეფექტურად აისახება დაუკვირვებად ეფექტ -ში.

როგორ უნდა შევაფასოთ ჩვენთვის საინტერესო პარამეტრი , თუ

მოცემულია ორი წლის პანელური მონაცემები? ერთ-ერთი გზაა ორი წლის

გაერთიანება და OLS-ის გამოყენება. ამ მეთოდს ორი ნაკლი აქვს. მათ შორის

უმნიშვნელოვანესია ის, რომ გაერთიანების შემთხვევაში, OLS-ით -ის ძალმოსილი

შეფასების მისაღებად უნდა დავშვათ, რომ დაუკვირვებადი ეფექტი არ არის

კორელაციაში -სთან. ეს ადვილად შეიძლება დავინახოთ, თუ (1)-ს ჩავწერთ,

როგორც = + 2 + + , = 1,2. (3)

სადაც = + -ს ხშირად უწოდებენ კომპოზიტურ შეცდომას. OLS-ით რომ

მივიღოთ -ის და სხვა პარამეტრების ძალმოსილი შეფასები ამ განტოლებაში

უნდა დავუშვათ, რომ არ არის კორელაციაში -სთან, სადაც = 1 ან 2. ეს

ჭეშმარიტია იმის მიუხედავად, ჩვენ მხოლოდ ერთ წლის ჯვარედინ მონაცემებს

ვიყენებთ, თუ ვაერთიანებთ ორ წლის ჯვარედინ მონაცემებს. აქედან გამომდინარე,

თუ დავუშვებთ, რომ იდიოსინკრატული შეცდომა არ არის კორელაციაში -

სთან, გაერთიანებული OLS გადაადგილებული და არაძალმოსილი იქნება, თუ და

კორელირებულია. გაერთიანებული OLS-ით ამ შემთხვევაში მიღებულ

გადაადგილებას ზოგჯერ ჰეტეროგენურ გადაადგილებას უწოდებენ, მაგრამ ეს

გადაადგილება რეალურად გამოწვეულია დროში უცვლელი ცვლადის

გამოტოვებით.

საილუსტრაციოდ კვლავ მივმართოთ დანაშაულისა და უმუშევრობის კავშირის

მოდელს და (2) გაერთიანებული OLS-ით შევაფასოთ. ვინაიდან 46 ქალაქია და

თითოეულისთვის ორი წელს ვიხილავთ, სულ 92 დაკვირვება გვექნება:= 93.42 + 7.94 87 + 0.427(12.74) (7.98) (1.188) (4)= 92, = 0.12 .
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(როდესაც შეფასებული განტოლებას წამოვადგენთ, ჩვეულებრივ არ ვწერთ და

ინდექსებს.) -ის კოეფიციენტს, რომელიც დადებითია (4)-ში, ძალიან მცირე

სტატისტიკა აქვს. ამდენად, ორი წლისთვის გაერთიანებული OLS-ის გამოყენებამ

არსებითად ვერ შეცვალა სიტუაცია მხოლოდ ერთი წლის ჯვარედინი მონაცემის

გამოყენებასთან შედარებით. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან გაერთიანებული OLS

არ წყვეტს გამოტოვებული ცვლადების პრობლემას.

ხშირ შემთხვევაში პანელური მონაცემების შეგროვების მთავარი მიზანია იმის

დაშვება, რომ დაუკვირვებად ეფექტ -სა და ამხსნელ ცვლადებს შორის არსებობს

კორელაცია. მაგალითად, დამნაშავეობის განტოლებაში, ჩვენ გვინდა დავუშვათ,

რომ -ში ასახული ქალაქის გაუზომავი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას

ახდენენ დანაშაულის დონეზე, კორელირებულია უმუშევრობის დონესთან. როგორც

ჩანს, ამის დაშვება საკმაოდ ადვილია: რადგან დროში არ იცვლება, ჩვენ

შეგვიძლია ორი წლის მონაცემების სხვაობების გამოთვლა. უფრო ზუსტად,

ჯვარედინი დაკვირვების შესაბამისი განტოლება ორი წელისთვის ჩავწეროთ

როგორც : = ( + ) + + + ( = 2)= + + + ( = 1).
თუ პირველ განტოლებას გამოვაკლებთ მეორეს, მივიღებთ( − ) = + ( − ) + ( − ),
ან ∆ = + ∆ + ∆ , (5)

სადაც ∆ აღნიშნავს ცვლილებას( = 1)-დან ( = 2)-მდე. დაუკვირვებადი ეფექტი,

, არ ჩანს (5)-ში: ის სხვაობის შედეგად გაბათილდა. თავისუფალი წევრი (5)-ში

ფაქტობრივად გამოსახავს თავისუფალი წევრის ცვლილებას ( = 1)-დან ( = 2)-

მდე.

(5) განტოლება, რომელსაც პირველ-სხვაობიან განტოლებას ვუწოდებთ,

ძალიან მარტივია. ეს არის ჯვარედინი მონაცემების მხოლო ერთ ჯგუფის

განტოლება, თუმცა თითოეული ცვლადი დროშია დიფერენცირებული. (5)

განტოლება შეგვიძლია სტანდარტული მეთოდებით გავაანალიზოთ იმ პირობით,

რომ ძირითადი დაშვებები დაკმაყოფილებულია. მათ შორის ყველაზე

მნიშვნელოვანია ∆ -ის არაკორელირებულობა ∆ -თან. ეს დაშვება ძალაშია, როცა

თითოეული დროის შესაბამისი იდიოსინკრატული შეცდომა კორელაციაში არ
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არის თითოეულ პერიოდის ამხსნელ ცვლადებთან. ეს არის სხვა ვერსია მკაცრი

ეგზოგენურობის დაშვების, რომელიც დროითი მწკრივის მოდელებისთვის

გამოიყენება. კერძოდ, ეს დაშვება გამორიცხავს შემთხვევას, სადაც არის

ლაგური დამოკიდებული ცვლადი, . დროითი მწკრივებისგან განსხვავებით, აქ

ჩვენ ვუშვებთ, რომ შეიძლება კორელაციაში იყოს დაუკვირვებად ცვლადებთან,

რომლებიც დროში უცვლელია. (5)-დან მიღებულ -ის OLS შეფასებას ვუწოდებთ

პირველ-სხვაობიან შეფასებას.

დანაშაულის მაგალითში იმის დაშვება, რომ ∆ , და ∆
არაკორელირებულია, შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს, მაგრამ ის ასევე შეიძლება

არ შესრულდეს. მაგალითად, დავუშვათ, კანონის აღსრულების ძალისხმევა (რაც

იდიოსინკრატულ შეცდომაშია გაერთიანებული) უფრო მეტად იზრდება იმ

ქალაქებში, სადაც უმუშევრობა მცირდება. ამან შეიძლება უარყოფითი კორელაცია

გამოიწვიოს ∆ სა და ∆ -ს შორის, რაც OLS შეფასებების გადაადგილებამდე

მიგვიყვანს. ამ პრობლემის მოგვარება გარკვეულწილად შესაძლებელია

განტოლებაში დამატებითი ფაქტორების ჩართვით. როგორც წესი, ყოველთვისაა

შესაძლებელი, რომ ვერ გავითვალისწინოთ დროში ცვალებადი ფაქტორების

საკმრისი რაოდენობა.

მეორე მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ ∆ -ს უნდა ჰქონდეს გარკვეული

ვარიაცია. ეს პირობა არ შესრულდება, თუ ამხსნელი ცვლადი დროში არ იცვლება

ნებისმიერი ჯვარედინი დაკვირვებისთვის, ან ერთი და იმავე სიდიდით იცვლება

თითოეული დაკვირვებისთვის. ეს პრობლემა არ დგას დანაშაულის დონის

მაგალითში, რადგან უმუშევრობის დონე დროში იცვლება ყველა ქალაქისთვის.

მაგრამ, თუ აღნიშნავს ინდივიდს და გენდერული ფიქტიური ცვლადია, ∆ = 0
ყველა -სთვის; ამ შემთხვევაში OLS-ით არ შეგვიძლია გასაგებად შევაფასოთ (5).

ეს ლოგიკურია: რადგან, ჩვენ ვუშვებთ, რომ და კორელირებულია, არ უნდა

გვქონდეს იმის იმედი, რომ შევძლებთ -ს -ზე გავლენის განცალკევებას იმ

ცვლადების გავლენისაგან, რომლებიც დროში არ იცვლება.

ერთ-ერთი დაშვება, რომელიც ჩვეულებრივი OLS სტატისტიკის

გამოყენებისთვის გვჭირდება, არის ის, რომ (5) აკმაყოფილებდეს

ჰომოსკედასტურობის დაშვებას. ეს გონივრულია ბევრ შემთხვევაში და თუ არ

სრულდება, შეგვიძლია მივმართოთ ჰეტეროსკედასტურობის ტესტირებისა და

კორექტირების ცნობილ მეთოდებს. ზოგჯერ მართებულია ჩავთვალოთ, რომ (5)
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აკმაყოფილებს კლასიკური მოდელის ყველა დაშვებას. ამ შემთხვევაში OLS

შეფასებები გადაუადგილებელია და ყველა სტატისტიკური დასკვნა ზუსტია.

მიუხედავად იმისა, რომ ორი წლის პანელური მონაცემების დიფერენცირება

დაუკვირვებადი ეფექტების კონტროლის მძლავრი საშუალებაა, მის გამოყენებას

გარკვეული დანაკარგი ახლავს. პირველი, პანელური მონაცემების სიმრავლეების

შეგროვება უფრო რთულია, ვიდრე ჯვარედინის, განსაკუთრებით

ინდივიდებისთვის. ჩვენ უნდა ჩავატაროთ გამოკითხვა და შევინარჩუნოთ ბმა

თითოეულ გამოკითხულთან ხელახალი გამოკითხვისთვის. ხშირად რთულია ერთი

და იმავე პირის გამოკითხვა მეორე დაკვირვების დროს. რაც შეეხება ფირმებს, ზოგი

შეიძლება გაკოტრდეს ან სხვა ფირმას შეერწყას. პანელური მონაცემების მიღება

ბევრად იოლია სკოლების, ქალაქების, ოლქების, შტატებისა და ქვეყნების

მიხედვით.

მაშინაც კი თუ შევაგროვებთ პანელური მონაცემების ნაკრებს, -ს

აღმოსაფხვრელად გამოყენებულმა სხვაობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს

ამხსნელი ცვლადების ვარიაცია. შესაძლებელია, რომ ჯვარედინ მონაცემებში -ს

თითოეული -სთვის მნიშვნელოვანი ვარიაცია გააჩნდეს, ხოლო ∆ -ს ვარიაცია კი

უმნიშვნელო იყოს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ∆ -ის მცირე ვარიაცის

შემთხვევაში (5)-ის OLS-ით შეფასებამ შეიძლება -ის დიდი სტანდარტული

შეცდომამდე მიგვიყვანოს. ამას შეიძლება დიდი რაოდენობის ჯვარედინი

მონაცემების გამოყენებით დავუპირისპირდეთ, თუმცა ეს ყოველთვის არ არის

შესაძლებელი. ასევე, ზოგჯერ გრძელვადიანი სხვაობების გამოყენება უფრო

უკეთესია, ვიდრე წლიდან წლამდე ცვლილების განხილვა.

განტოლებაში რამდენიმე ამხსნელი ცვლადის ჩართვა სირთულეებს არ

წარმოშობს. ამ შემთხვევაშიც, = 1 -ისა და = 2 -ითვის ჩვენ ვიწყებთ

დაუკვირვებადი ეფექტების მოდელით= + 2 + + + + + + , (6)

ეს განტოლება იმაზე უფრო რთულად გამოიყურება, ვიდრე არის, რადგან

თითოეულ ამხსნელ ცვლადს სამი ინდექსი აქვს. პირველით აღნიშნულია ჯვარედინი

დაკვირვების ნომერი, მეორით − დროის პერიოდი, ხოლო მესამე − ცვლადის

სახელდებაა.

2. დიფერენცირება ორზე მეტი დროის პერიოდით
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სხვაობის გამოყენება ორზე მეტი დროის პერიოდისთვისაც შეგვიძლია.

თვალსაჩინოებისთვის დავუშვათ, რომ გვყავს ინდივიდი და თითოეული

ინდივიდისთვის დროის პერიოდი შეადგენს 3-ს. ფიქსირებული ეფექტების ზოგადი

მოდელია = + 2 + 3 + + + + + , = 1,2,3. (6)

(მაშასადამე, დაკვირვებათა მთლიანი რიცხვი შეადგენს 3 -ს.) ყურადღება

მიაქციეთ, რომ ჩვენ ახლა მოდელში თავისუფალ წევრთან ერთად დროის ორი

პერიოდის ფიქტიური ცვლადები ჩავრთეთ. გონივრულია, რომ დროის თითოეული

პერიოდს ცალკე თავისუფალი წევრი შეესაბამებოდეს, განსაკუთრებით მაშინ, თუ

ისინი მცირე რაოდენობით გვაქვს.როგორც ყოველთვის, საბაზისო პერიოდია = 1.

მეორე პერიოდის თავისუფალი წევრია + და ა.შ. ჩვენ ძირითადად

გვაინტერესებს , … . თუ დაუკვირვებადი ეფექტი კორელაციაშიარომელიმე

ამხსნელ ცვლადთან, მაშინ OLS-ის გამოყენება გაერთიანებული სამი წლის

მონაცემებზე გადაადგილებულ და არაძალმოსილ შეფასებას მოგვცემს.

ძირითადი დაშვება იმაში მდგომარეობს, რომ იდიოსინკრატული შეცდომები არ

არის კორელაციაში ამხსნელ ცვლადთან დროის თითოეულ პერიოდში:, = 0 ყველა , და -სთვის. (7)

ეს ნიშნავს, რომ ამხსნელი ცვლადები მკაცრად ეგზოგენური ხდება მას შემდეგ, რაც

მოდელიდან გამოვრიცხავთ დაუკვირვებად ეფექტ -ს.  (7) დაშვება გამორიცხავს

იმ შემთხვევებს, სადაც მომავლის ამხსნელი ცვლადები რეაგირებენ

იდიოსინკრატულ შეცდომებში მიმდინარე ცვლილებებზე, რასაც ადგილი აქვს

მაშინ, როცა ლაგური დამოკიდებული ცვლადია. თუ მოდელიდან ამოვიღებთ

მნიშვნელოვან დროში ცვალებად ცვლადს, მაშინ (7), როგორც წესი, დაირღვევა.

ერთ ან რამდენიმე ამხსნელ ცვლადში გაზომვის შეცდომებმა შეიძლება (7)

არაჭეშმარიტად აქციოს.

თუ კორელირებულია -სთან, მაშინ, (7)-ის თანახმად, კორელაციაში

იქნება კომპოზიტურ = + შეცდომასთან. მოდელიდან -ს გამორიცხვა

შეგვიძლია მომიჯნავე პერიოდების სხვაობის განხილვით. = 3 შემთხვევაში,

დროის მე-2 პერიოდის განტოლებიდან ვაკლებთ პირველი პერიოდის განტოლებას

და მესამე პერიოდის განტოლებიდან ვაკლებთ მეორე პერიოდის განტოლებას. ეს

გვაძლევს:
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∆ = ∆ 2 + ∆ 3 + ∆ + + ∆ +∆ , = 2, 3. (8)

ჩვენ არ გვაქვს სხვაობიანი განტოლება = 1-ისთვის, რადგან = 1-ის შესაბამის

განტოლებას ვერაფერს გამოვაკლებთ. ახლა, (8) წარმოგვიდგენს შერჩევაში

არსებულ თითოეულ ინდივიდის დროის ორ პერიოდსთვის. როცა ეს განტოლება

კლასიკური წრფივი მოდელის დაშვებებს აკმაყოფილებს, მაშინ გაერთიანებული

OLS მოგვცემს გადაუადგილებელ შეფასებებს და ჩვეულებრივი და

სტატისტიკები ჰიპოთეზისთვის ვალიდურია. ასევე შეგვიძლია მივმართოთ

ასიმპტოტურ შედეგებს. OLS-ის ძალმოსილებისთვის მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა,

რომ ∆ არ იყოს კორელაციაში ∆ -თან ყველა -სა და = 2 და 3-ისთვის. ეს

არის ორი პერიოდის შემთხვევის ბუნებრივი გაფართოება.

დააკვირდით, რა სახით შეიცავს (8) წლიური ფიქტიური ცვლადების 2 -ისა

და 3 -ის სხვაობებს. = 2-ისთვის ∆ 2 = 1 და ∆ 3 = 0; = 3-ისთვის ∆ 2 = −1 და∆ 3 = 1. ამიტომ, (8) თავისუფალ წევრს არ შეიცავს. ეს გარკვეული მიზნებისთვის,

მათ შორის -კვადრატის გამოთვლისთვის, მოუხერხებელია. როცა საწყის (6)

მოდელში დროის შესაბამისი თავისუფალი წევრები ჩვენთვის საინტერესო არ არის,

უკეთესია, თუ პირველსხვაობიან განტოლებას შევაფასებთ თავისუფალი წევრითა

და დროის ერთი პერიოდის, როგორც წესი, მესამე პერიოდის, ფიქტიური ცვლადით.

სხვა სიტყვებით, შესაფასებელ განტოლებას ასეთი სახე ექნება:∆ = + 3 + ∆ + + ∆ +∆ , ყველა = 2 და 3-თვის.

-ის შეფასებები იდენტურია ნებისმიერი ფორმულირებისთვის.

სამზე მეტი პერიოდის შემთხვევაშიც ანალოგიურად ხდება. თუ გვაქვს

დროის პერიოდი და თითოეულისთვის ერთი და იგივე ჯვარედინი ერთეული,

ვამბობთ, რომ მონაცემთა სიმრავლე არის დაბალანსებული პანელი: ამ

შემთხვევაში ყველა ინდივიდისთვის, ფირმისთვის, ქალაქისთვის და ა.შ. გვაქვს

დროის ერთნაირი რაოდენობის პერიოდები. როდესაც -თან შედარებით მცირეა,

განტოლებაში დროის თითოეული პერიოდისთვის უნდა ჩავრთოთ ფიქტიური

ცვლადი, რათა გავითვალისწინოთ არამოდელირებული სეკულარული ცვლილები.

ამიტომ, პირველსხვაობებზე გადასვლის შემდეგ განტოლება ასე გამოიყურება:∆ = + 3 + 4 + ++ ∆ + + ∆ +∆ , = 2,3, … . (9)
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სადაც თითოეული ერთეულისთვის გვაქვს დროის − 1 პერიოდი და ამდენივე

პირველსხვაობიანი განტოლება. დაკვირვებათა საერთო რაოდენობაა ( − 1).
(9)-ის შეფასება გაერთიანებული OLS-ით მარტივია იმ პირობით, რომ

დაკვირვებები კარგადაა ორგანიზებული და სხვაობების გამოთვლა ყურადღებით

ხორციელდება.

როდესაც ორზე მეტ დროის პერიოდს ვიყენებთ, უნდა დავუშვათ, რომ ∆
დროში არაკორელირებულია, რათა ჩვეულებრივი სტანდარტული შეცდომები და

ტესტის სტატისტიკები ვალიდური იყოს. ეს დაშვება ზოგჯერ გონივრულია, მაგრამ

აქედან არ გამომდინარეობს, რომ თავდაპირველი იდიოსინკრატული შეცდომები, ,

არაკორელირებული იქნება დროში. ფაქტობრივად, თუ დავუშვებთ, რომ

არაავტოკორელირებულია მუდმივი დისპერსიით, მაშინ შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ

კორელაცია ∆ და ∆ -ს შორის (−0.5) -ის ტოლია. თუ სტაბილური AR(1)

მოდელით აღიწერება, მაშინ, ∆ ავტოკორელირებული იქნება. როდესაც

შემთხვევით ხეტიალით აღიწერება, მხოლოდ მაშინ არის ∆
არაავტოკორელირებული.

პირველსხვაობიან განტოლებაში ავტოკორელაციის ტესტირება იოლია.

აღვნიშნოთ = ∆ –ით თავდაპირველი შეცდომის პირველი სხვაობა. თუ

აღიწერება AR(1) მოდელით, = , + , მაშინ ადვილად შეგვიძლია

შევამოწმოთ : = 0. ამისათვის ჯერ გაერთიანებული OLS-ით შევაფასებთ (9)-ს

და მივიღებთ ̂ ნარჩენებს.

შემდეგ, ვაგებთ ̂ -ის მარტივ გაერთიანებულ OLS რეგრესიას ̂ , -ზე, =3, … , = 1, … , და ვითვლით სტანდარტულ ტესტს ̂ , -ის კოეფიციენტისთვის

(ან ჰეტეროსკედასტურობის მიმართ რობასტულ სტატისტიკას.) ̂ , -ის

კოეფიციენტი, , არის -ს ძალმოსილი შეფასება. რადგან ლაგურ ნარჩენს

ვიყენებთ, ვკარგავთ დროის კიდევ ერთ პერიოდს. მაგალითად, თუ დავიწყებთ =3-ით, სხვაობის განტოლებას დროის ორი პერიოდი ექნება და ავტოკორელაციის

ტესტი იქნება მესამე პერიოდის ნარჩენების ჯვარედინი რეგრესია მეორე პერიოდის

ნარჩენებზე.

3. შეფასება ფიქსირებული ეფექტებით

პირველი სხვაობები ფიქსირებული ეფექტის აღმოფხვრის მხოლოდ ერთ-ერთი

გზაა. ალტერნატიული მეთოდი, რომელიც უკეთესია გარკვეული დაშვებების
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პირობებში, ცნობილია როგორც გარდაქმნა ფიქსირებული ეფექტებით.

იმისათვის, რომ ვნახოთ, თუ რას წარმოადგენს ეს მეთოდი, განვიხილოთ მოდელი

მხოლოდ ერთი ამხსნელი ცვლადით: თითოეული -სთვის= + + , = 1,2, … , . (10)

ახლა, ეს განტოლება დროში გასაშუალებული სახით ჩავწეროთ. მივიღებთ:= ̅ + + , (11)

სადაც, = ∑ და ა.შ. რადგან დროში დაფიქსირებულია, ის

მონაწილეობს როგორც (10), ისე (11) განტოლებაში. თუ (10)-ს გამოვაკლებთ (11)-ს,

გვექნება: − = ( − ̅ ) + − , = 1,2, … , ,
ან ̈ = ̈ + ̈ , = 1,2, … , , (12)

სადაც, ̈ = − არის ცენტრირებული დროითი მონაცემები -ისთვის; ასევეა̈ და ̈ შესაბამისად -ისა და -თვის. გარდაქმნა ფიქსირებული ეფექტებით ასევე

ცნობილია, როგორც შიდა გარდაქმნა. (12) განტოლებაში მნიშვნელოვანია

დაუკვირვებადი ეფექტის არარსებობა. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ (12)

გაერთიანებული OLS-ით შევაფასოთ. გაერთიანებულ OLS შეფასებას, რომელიც

ცენტრირებულ დროით ცვლადებს ეფუძნება, ეწოდება შეფასება ფიქსირებული

ეფექტებით ან შიდაჯგუფური შეფასება. ბოლო სახელწოდება იმ ფაქტს

უკავშირდება, რომ (12)-ში OLS იყენებს -ის და -ის ვარიაციას თითოეული

ჯვარედინი დაკვირვების შიგნით.

ჯგუფთაშორისი შეფასება მიიღება როგორც (11) ჯვარედინი განტოლების OLS

შეფასება (სადაც ჩართულია თავისუფალი წევრი ): აქ ვიყენებთ დროით

საშუალოებს და -ისთვის და შემდეგ ვაგებთ ჯვარედინ რეგრესიას. ჩვენ

დეტალურად არ გავეცნობით ჯგუფთაშორისი შეფასებას, რადგან ის

გადაადგილებულია, როდესაც კორელაციაშია ̅ -სთან. თუ მიგვაჩნია, რომ არ

არის კორელაციაში -სთან, მაშინ უკეთესია გამოვიყენოთ შეფასება შემთხვევითი

ეფექტებით რომელსაც მომდევნო ქვეთავში შევეხებით. ჯგუფთაშორისი შეფასება

უგულვებელყოფს მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ცვლადების დროში ცვლილების

შესახებ.

განტოლებაში ერთზე მეტი ამხსნელი ცვლადის ჩართვა მცირე ცვლილებებს

იწვევს. დაუკვირვებადი ეფექტების მქონე მოდელის საწყისი ვარიანტია:= + + + + + , = 1,2, … , . (13)
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თითოეული ამხსნელი ცვლადისთვის (დროითი პერიოდის ფიქტიურების ჩათვლით)

ვიყენებთ დროით ცენტრირებას და შემდეგ ვაგებთ გაერთიანებულ OLS რეგრესიას

ყველა ცენტრირებული დროითი ცვლადის გამოყენებით. ცენტრირებული დროითი

მონაცემების ზოგადი განტოლება თითოეული -სთვის არის:̈ = ̈ + ̈ + + ̈ … + , = 1,2, … , . (14)

რომელსაც გაერთიანებული OLS-ით ვაფასებთ.

ამხსნელ ცვლადების მკაცრი ეგზოგენურობის დროს ფიქსირებული

ეფექტებით შეფასება არ არის გადაადგილებული: მიახლოებით თუ ვიტყვით,

იდიოსინკრატული შეცდომა არაკორელირებული უნდა იყოს თითოეულ

ამხსნელ ცვლადთან დროის ყველა პერიოდში. ფიქსირებული ეფექტებით შეფასება

უშვებს ნებისმიერ კორელაციას -სა და ამხსნელ ცვლადებს შორის დროის

ნებისმიერ პერიოდში, ისევე როგორც პირველი სხვაობების შემთხვევაში. ამის გამო,

ნებისმიერი ამხსნელი ცვლადი, რომელიც ყველა -სთვის დროში მუდმივია,

ფიქსირებული ეფექტებით გარდაქმნისას ამოვარდება განტოლებიდან: ̈ = 0
ყველა -სა და -სთვის, თუ მუდმივია დროში. ამიტომ მოდელში არ შეგვიძლია

ისეთი ცვლადების ჩართვა, როგორიცაა სქესი ან ქალაქის დაშორება მდინარისაგან.

სხვა დაშვებები, რომელიც საჭიროა წრფივი OLS ანალიზის ვალიდურობის-

თვის, არის შეცდომების ჰომოსკედასტურობა და არაავტოკორელირებულიბა (

დროში).

ერთი ნიუანსი უნდა გამოვყოთ ფიქსირებული ეფექტებით შეფასების

თავისუფლების ხარისხის განსაზღვრისას. როდესაც ცენტრირებულ დროით

განტოლებას, (14)-ს, გაერთიანებული OLS-ით ვაფასებთ, გვაქვს დაკვირვება და

დამოუკიდებელი ცვლადი. [შენიშნეთ, რომ (14)-ში გადაკვეთა არ გვაქვს; ის

აღმოიფხვრა ფიქსირებული ეფექტების მქონე გარდაქმნით.] მაშასადამე, უნდა

გვქონდეს − თავისუფლების ხარისხი. ეს გაანგარიშება არასწორია. დროითი

ცენტრირების გამო ყოველი ჯვარედინი დაკვირვებისთვის ჩვენ ვკარგავთ ერთ -

ს. სხვა სიტყვებით, ყოველი -სთვის, ცენტრირებული შეცდომების ჯამი -თი

ნულს უტოლდება და ამდენად, თავისუფლების ერთ ხარისხს ვკარგავთ (მსგავსი

შეზღუდვა არ ვრცელდება საწყის იდიოსინკრატულ შეცდომებზე). აქედან

გამომდინარე, თავისუფლების ხარისხის სწორი მნიშვნელობაა = − − =( − 1) − . საბედნიეროდ, თანამედროვე რეგრესიული პაკეტებს, რომლებშიც

გათვალისწინებულია შეფასება ფიქსირებული ეფექტებით, შეუძლიათ -ის

სწორი გამოთვლა. მაგრამ, თუ ჩვენ თვითონ ვახორციელებთ დროით
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ცენტრირებას და გაერთიანებული OLS-ით შეფასებას, მოგიწევს სტანდარტული

შეცდომებისა და ტესტის სტატისტიკის კორექტირება.

4. ფიქსირებული ეფექტები დაუბალანსებელი პანელებით

ზოგიერთ პანელურ მონაცემთა სიმრავლეში, განსაკუთრებით თუ ის ინდივიდებსა

და ფირმებს შეეხება, სულ მცირე, რამდენიმე ჯვარედინი ერთეულისთვის არ

არსებობს მონაცემი გარკვეული მონაცემთა ასეთ სიმრავლეს დაუბალანსებელი

პანელი ეწოდება. დაუბალანსებელი პანელის პირობებში ფიქსირებული ეფექტების

მოდელის შეფასება დაბალანსებულზე რთული არ არის. თუ დროითი პერიოდების

რიცხვია ჯვარედინი ერთეულისთვის, მას მარტივად გამოვიყენებთ დროით

ცენტრირებისას. მაშინ დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობა იქნება + + +
. დაბალანსებული პანელის მსგავსად, დროითი ცენტრირების გამო თითოეული

ჯვარედინი დაკვირვებისთვის თავისუფლების ერთი ხარისხი იკარგება. ყველა

რეგრესიული პაკეტი, რომელშიც ფიქსირებულ ეფექტების ოფციაა, ამ დანაკარგის

შესაბამის კორექტირებას აკეთებს. დაუბალანსებელი პანელის შემთხვევაში

რეგრსია ფიქტიური ცვლადით ზუსტად ისეთივე პროცედურებს გადის, როგორსაც

დაბალანსებული პანელის შემთხვევაში და შესაბამისად მიიღება.

ადვილია იმის დანახვა, რომ თუ ჯვარედინი ერთეულები, რომლებსაც დროის

მხოლოდ ერთი პერიოდი აქვთ, არავითარ როლს არ ასრულებენ ფიქსირებული

ეფექტების ანალიზში. ასეთი დაკვირვებების დროითი ცენტრირება ნულებში

აისახება და შეფასებაში არ გამოიყენება (თუ ყველა სთვის, მაქსიმუმ ორის

ტოლია, შეგვიძლია პირველი სხვაობის გამოყენება: თუ ყველა -სთვის, = 1 ,

სხვაობებისთვის ორი პერიოდი არ გვექნება).

დაუბალანსებელ პანელში ყველაზე რთული იმის გარკვევაა, თუ რატომ არის

პანელი დაუბალანსებელი. მაგალითად, ქალაქების ან შტატებისთვის ზოგჯერ

ძირითადი ცვლადების შესახებ მონაცემები გარკვეული წლებისათვის უცნობია. თუ

ვიცით მიზეზი, რის გამოც რამდენიმე -სთვის გამოტოვებული მონაცემები არ არის

კორელაციაში იდიოსინკრატულ შეცდომებთან, მაშინ დაუბალანსებელი პანელი

პრობლემებს არ წარმოქმნის. როდესაც მონაცემები შეეხება ინდივიდებს, ოჯახებს

ან ფირმებს, მაშინ უფრო რთულად არის საქმე. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ, რომ

1990 წლისთვის მივიღეთ სამრეწველო ფირმებისთვის შემთხვევითი შერჩევა და

გვაინტერესებს შევამოწმოთ როგორ აისახება ფირმის მომგებიანობაზე მუშაკთა

პროფკავშირში გაერთიანება. იდეალურ შემთხვევაში ანალიზში შეგვიძლია
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პანელური მონაცემების გამოყენება დაუკვირვებადი მუშაკებისა და მენეჯმენტის

იმ მახასიათებლების გასაკონტროლებლად, რაც გავლენას ახდენს მომგებიანობაზე

და შესაძლებელია ასევე კორელაციაში იყოს სამუშაო ძალის იმ ნაწილთან,

რომელიც პროფკავშირებშია გაერთიანებული. თუ მონაცემებს კვლავ შევაგროვებთ

მომდევნო წლებში, რამდენიმე ფირმას დავკარგავთ, რადგან შეიძლება რომელიმე

მათგანი ბიზნესიდან გავიდეს ან სხვა ფირმას შეერწყას. თუ ასეა, მაშინ მომდევნო

დროითი პერიოდებისთვის სავარაუდოდ არაშემთხვევითი შერჩევა გვექნება. ისმის

კითხვა: თუ დაუბალანსებელი პანელისთვის ფიქსირებულ ეფექტების მოდელს

გამოვიყენებთ, როდის იქნება შეფასებები გადაუადგილებელი (ან მინიმუმ

ძალმოსილი).

თუ ფირმის მიერ შერჩევის დატოვების მიზეზი (ვუწოდოთ მას განთესვა)

კორელაციაშია იდიოსინკრატულ შეცდომასთან (იმ დაუკვირვებად ფაქტორებთან,

რომლებიც დროში ცვალებადია და გავლენას ახდენს მოგებაზე), მაშინ შედეგად

მიღებულმა შერჩევის შეკვეცის პრობლემამ შეიძლება შეფასებების გადაადგილება

გამოიწვიოს. ამ მაგალითში ეს სერიოზული განსჯის საგანია. მიუხედავად ამისა,

ფიქსირებული ეფექტების ანალიზის სასარგებლო თვისებაა, რომ ის უშვებს

განთესვის კორელაციას დაუკვირვებად ეფექტთან.

არსი იმაში მდგომარეობს, რომ საწყის შერჩევიდან ზოგიერთი ერთეულის

ამოვარდნის ალბათობა უფრო მაღალია და ეს -ში აისახება.

5. შემთხვევითი ეფექტების მოდელები

როგორც ადრე, ახლაც დაუკვირვებადი ეფექტების მოდელიდან დავიწყოთ:= + + + + + , (15)

სადაც ჩართულია თავისუფალი წევრი. ამდენად, ზოგადობის დაკარგვის გარეშე,

შეგვიძლია დავუშვათ, რომ დაუკვირვებად ეფექტს ნულოვანი საშუალო აქვს.

ჩვეულებრივ, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ამხსნელ ცვლადებს შორის დროის

ფიქტიური ცვლადებიც შედის. ფიქსირებული ეფექტების ან პირველი სხვაობის

გამოყენების დროს ჩვენი მიზანია -ს აღმოფხვრა, რადგან მიჩნეულია, რომ

სავარაუდოდ ის კორელაციაშია ერთ ან რამდენიმე -სთან. მაგრამ თუ

დავუშვებთ, რომ დროის ყოველ პერიოდში კორელაციაში არ არის თითოეულ
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ამხსნელ ცვლადთან, მაშინ -ს აღმოსაფხვრელად გარდაქმნის გამოყენება

არაეფექტურ შეფასებებს მოგვცემს.

როცა დაუკვირვებადი ეფექტი კორელაციაში არ არის თითოეულ ამხსნელ

ცვლადთან, მაშინ (15) განტოლება შემთხვევითი ეფექტების მოდელი ხდება:, = 0, = 1,2, … , ; = 1,2, … , . (16)

ფაქტობრივად, შემთხვევითი ეფექტების იდეალური დაშვებები მოიცავს

ფიქსირებული ეფექტების ყველა დაშვებას და დამატებით მოთხოვნას, რომ

დროის ყველა პერიოდში ყველა ამხსნელი ცვლადისგან დამოუკიდებელია. თუ

მიგვაჩნია, რომ დაუკვირვებადი ეფექტი კორელაციაშია რომელიმე ამხსნელ

ცვლადთან, უნდა გამოიყენოთ პირველი სხვაობები ან ფიქსირებული ეფექტები.

როგორ უნდა შევაფასოთ (16) პირობის და შემთხვევითი ეფექტების

დაშვებების გათვალისწინებით? თუ გვჯერა, რომ არ არის კორელაციაში ამხსნელ

ცვლადებთან, მაშინ შეიძლება ძალმოსილად შეფასდეს მხოლოდ ერთი

ჯვარედინი სიმრავლით: აქ არ გვჭირდება პანელური მონაცემები. მაგრამ

მონაცემთა მხოლოდ ერთი ჯვარედინი სიმრავლის გამოყენება სხვა პერიოდების

ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას უგულვებელყოფს. ასეთი მონაცემების გამოყენება

შესაძლებელია აგრეთვე გაერთიანებულ OLS პროცედურაში: უბრალოდ უნდა

ავაგოთ -ს OLS რეგრესია ამხსნელ ცვლადებზე და სავარაუდოდ დროის

ფიქტიურ ცვლადებზე. ეს უკანასკნელიც -ს ძალმოსილ შეფასებას

უზრუნველყოფს შემთხვევითი ეფექტების მოდელის დაშვებების საფუძველზე.

მაგრამ ეს უგულვებელყოფს მოდელის ძირითადი თვისებას. თუ კომპოზიტურ

შეცდომის წევრს ჩავწერთ როგორც = + , მაშინ (14) შეიძლება ასე

ჩავწეროთ: = + + + + . (17)

რადგან დროის თითოეული პერიოდის კომპოზიტურ შეცდომის წევრშია

წარმოდგენილი, დროში ავტოკორელირებულია. ფაქტობრივად, შემთხვევითი

ეფექტების დაშვებების პირობებში,( , ) = + , ≠ ,
სადაც, = ( ) და = ( ) . შეცდომის წევრში ეს (აუცილებლად)

დადებითი ავტოკორელაცია შეიძლება არსებითი იყოს და, რადგან ჩვეულებრივი

გაერთიანებული OLS სტანდარტული შეცდომები აღნიშნულს არ ითვალისწინებს,
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ისინი მცდარი იქნება, როგორც ჩვეულებრივი ტესტის სტატისტიკები.

ეკონომეტრიკის სტანდარტულ კურსში ვნახეთ, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ

განზოგადებული უმცირესი კვადრატები ავტორეგრესიული ავტოკორელაციის

მქონე მოდელების შესაფასებლად. ამ შემთხვევაში ავტოკორელაციის პრობლემის

აღმოსაფხვრელად ასევე შესაძლებელია GLS-ის გამოყენებაც. იმისათვის, რომ ამ

პროცედურას კარგი მახასიათებლები ჰქონდეს, საჭიროა დიდი და შედარებით

მცირე . ჩვენ ვუშვებთ, რომ გვაქვს დაბალანსებული პანელი, თუმცა ამ მეთოდის

გავრცობა დაუბალანსებელი პანელზეც შეიძლება.

GLS გარდაქმნის მიღება, რომელიც შეცდომებში ავტოკორელაციას

აღმოფხვრის, რთულ მატრიცულ ალგებრას მოითხოვს, მაგრამ, თვითონ გარდაქმნა

მარტივია. განვსაზღვროთ = 1 − [ /( + )] / , (18)

რომელიც ნულსა და ერთს შორისაა. შემდეგ, გარდაქმნილი განტოლება იქნება:− = (1 − )+ ( − ̅ ) ++ ( − ̅ ) + ( − ̅ ) , (19)

სადაც, ზედა ხაზი ისევ დროით საშუალოს აღნიშნავს. ეს ძალიან საინტერესო

განტოლებაა, რადგან თითოეული ცვლადისთვის კვაზი-ცენტრირებულ

მონაცემებს შეიცავს. ფიქსირებული ეფექტების შეფასება შესაბამის ცვლადს

აკლებს დროით საშუალოს. შემთხვევითი ეფექტების გარდაქმნა აკლებს ამ დროითი

საშუალოს ნაწილს, რომელიც დამოკიდებულია -სა -ზე და დროის პერიოდების

რაოდენობაზე, -ზე. GLS შეფასება უბრალოდ (19) განტოლების გაერთიანებული

OLS შეფასებაა. ძნელი დასაჯერებელია, რომ (19)-ის შეცდომები

არაკორელირებულია, მაგრამ ეს ასეა.

გარდაქმნა (19)-ში უშვებს დროში მუდმივ ამხსნელ ცვლადებს და ეს

შემთხვევითი ეფექტების (RE) ერთ-ერთი უპირატესობაა ფიქსირებულ ეფექტებსა

და პირველ სხვაობასთან შედარებით. ეს შესაძლებელია, რადგან RE გულისხმობს,

რომ დაუკვირვებადი ეფექტი კორელაციაში არ არის ამხსნელ ცვლადებთან,

მიუხედავად იმისა, ფიქსირებულია თუ არა ამხსნელი ცვლადები დროში.

მაშასადამე, ხელფასის განტოლებაში შეგვიძლია ჩავრთოთ განათლების ცვლადი,

მაშინაც კი, როცა ის დროში არ იცვლება. მაგრამ უნდა ჩავთვალოთ, რომ

განათლება არ არის კორელაციაში -სთან, რომელიც აერთიანებს უნარს და
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ოჯახურ წინაპირობებს. ხშირად პანელური მონაცემების გამოყენების მიზეზია

დაუკვირვებადი ეფექტის კორელიაცია ამხსნელ ცვლადებთან.

პარამეტრი პრაქტიკაში არასოდეს არ არის ცნობილი, თუმცა მისი შეფასება

ყოველთვის შესაძლებელია. ამისთვის სხვადასხვა გზა არსებობს, რომელიც

შეიძლება ეფუძნებოდეს, მაგალითად, გაერთიანებულ OLS-ის ან ფიქსირებული

ეფექტების მეთოდებს. როგორც წესი, გამოისახება როგორც = 1 − {1/[1 +( ⁄ )]} / , სადაც არის -ს ძალმოსილი შეფასება და არის -ს

ძალმოსილი შეფასება. ეს შეფასებები შეიძლება გაერთიანებული OLS -ის ან

ფიქსირებული ეფექტების ნარჩენებს ეფუძნებოდეს. ერთი შესაძლებლობაა= [ ( − 1) 2⁄ − ( + 1)] ∑ ∑ ∑ ,

სადაც არის გაერთიანებული OLS-ით (14.9)-ის შეფასებით მიღებული ნარჩენები.

ამ მოცემულობით, შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც = − , სადაც,

არის გაერთაიანებული OLS რეგრესიის ჩვეულებრივი სტანდარტული შეცდომის

კვადრატი.

მრავალი ეკონომეტრიკული პაკეტით შესაძლებელია შემთხვევითი ეფექტების

მოდელის შეფასება და -ს სხვადასხვა ვერსიების ავტომატური გამოთვლა.

ხელმისაწვდომ GLS შეფასებას, რომელიც -ს ნაცვლად -ს იყენებს, შემთხვევითი

ეფექტების შეფასება ეწოდება. ამ თავის დანართში მოცემული შემთხვევითი

ეფექტების დაშვებების პირობებში ეს შეფასება ძალმოსილია (მაგრამ არა

გადაუადგილებელი) და ასიმპტოტურად ნორმალურად არის განაწილებული, როცა

ფიქსირებულია და იზრდება. მცირე -ისა და დიდი -ს პირობებში

შემთხვევითი ეფექტების (RE) შეფასების თვისებები მეტწილად უცნობია, ამის

მიუხედავად, ასეთი სიტუაციისთვის მეთოდის გამოყენების შემთხვევები

არსებობს.

(19) განტოლება საშუალებას გვაძლევს, რომ RE შეფასება დავაკავშიროთ

როგორც გაერთაიანებულ OLS-თან, ისე ფიქსირებულ ეფექტებთან.

გაერთიანებული OLS მიიღება, როდესაც = 0 და FE მიიღება, როდესაც = 1 .

პრაქტიკაში არასოდეს არის ნული ან ერთი. მაგრამ, თუ ნულს უახლოვდება,

მაშინ RE შეფასება გაერთაინებულ OLS შეფასებასთან ახლოს იქნება. ეს ის

შემთხვევაა, როდესაც დაუკვირვებადი ეფექტი შედარებით უმნიშვნელოა

(რადგან მას -სთან შედარებით მცირე დისპერსია აქვს). უმეტესად აღემატება
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-ს და ამ შემთხვევაში, ახლოს არის ერთთან. როცა იზრდება, ერთისკენ

მიისწრაფვის, რაც RE და FE შეფასებებს ძალიან აახლოებს.

შეგვიძლია უფრო მეტი ნათელი მოვფინოთ შემთხვევითი ეფექტების

უპირატესობებს ფიქსირებულ ეფექტებთან შედარებით, თუ (19)-ში კვაზი-

ცენტრირებულ შეცდომას ჩავწერთ როგორც − ̅ = (1 − ) + − . ამ

მარტივი გამოსახულებით ნათელია, რომ გარდაქმნილ განტოლებაში გამოყენებული

შეცდომები, რომლებიც შემთხვევითი ეფექტების შეფასებაში გვხვდება,

დაუკვირვებადი ეფექტებისთვის წონად (1 − )-ს იყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ

-ს კორელაცია ერთ ან მეტ -სთან შემთხვევითი ეფექტების შეფასებების

არაძალმოსილებას იწვევს, ჩვენ ვხედავთ, რომ კორელაცია (1 − ) ფაქტორით

სუსტდება. როცა → 1, გადაადგილების წევრი ნულისკენ მიისწრაფვის და ეს ასეც

უნდა იყოს, რადგან RE შეფასება FE-სკენ მიისწრაფვის. თუ ნულთან ახლოს არის,

მაშინ შეცდომის წევრში დაუკვირვებადი ეფექტის უფრო დიდ ნაწილს ვტოვებთ და

შედეგად, RE შეფასების ასიმპტოტური გადახრა უფრო დიდია.

FE და RE შეფასებების გამოყენებებში, ჩვეულებრივ მეტი ინფორმაციის

მისაღებად მიზანშეწონილია გაერთიანებული OLS შეფასების გამოთვლა.

შეფასების ამ სამი სიმრავლის შედარებამ შესაძლოა იმ გადაადგილების

განსაზღვრის საშუალება მოგვცეს, რაც გამოწვეულია შეცდომის წევრში

დაუკვირვებადი ეფექტის მთლიანად (როგორც გაერთიანებული OLS-ის

შემთხვევაში) ან ნაწილობრივ (როგორც RE გარდაქმნაში) დატოვებით. მაგრამ,

უნდა გვახსოვდეს, რომ მაშინაც კი, თუ როცა არ არის კორელაციაში ყველა

ამხსნელ ცვლადთან დროის ყველა პერიოდში, გაერთიანებული OLS სტანდარტული

შეცდომები და ტესტის სტატისტიკები, როგორც წესი, არავალიდურია: ისინი

უგულვებელყოფენ ავტოკორელაციას კომპოზიტურ = + შეცდომებში,

რომელიც ხშირად არსებითია. მაგრამ შესაძლებელია -ში არსებული ნებისმიერი

ავტოკორელაციის (და ჰეტეროსკედასტურობის) მიმართ რობასტული

სტანდარტული შეცდომების და ტესტის სტატისტიკების გამოთვლა. აღნიშნული

ოფცია გააჩნია ფართოდ გავრცელებულ სტატისტიკურ პროგრამებს.

6. შემთხვევითი ეფექტები თუ ფიქსირებული ეფექტები?

რადგანაც ფიქსირებული ეფექტები, შემთხვევითი ეფექტებისგან განსხვავებით,

უშვებს ნებისმიერ კორელაციას -ისა და -ს შორის, FE ეფექტების შეფასების
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უფრო მოხერხებული საშუალებად ითვლება. თუმცა შემთხვევითი ეფექტები

გარკვეულ სიტუაციებში გამოიყენება. სრულიად ნათელია, რომ თუ ძირითადი

ამხსნელი ცვლადი დროში მუდმივია, მისი -ზე გავლენის შეფასება ჩვენ არ

შეგვიძლია FE-ს გამოყენებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ

შემთხვევითი ეფექტების გამოყენება, როცა გვსურს, რომ დაუკვირვებადი ეფექტი

კორელაციაში არ იყოს ამხსნელ ცვლადებთან. როგორც წესი, თუ შემთხვევით

ეფექტებს ვიყენებთ, ამხსნელ ცვლადებს შორის რაც შეიძლება მეტი დროში

უცვლელი საკონტროლო ცვლადები შეგვაქვს. (FE ანალიზის დროს ასეთი

მაკონტროლებლების შეტანა აუცილებელი არ არის). შეფასებისას გაერთიანებულ

OLS-სთან შედარებით RE-ს უპირატესობას ანიჭებენ, რადგან ის უფრო ეფექტიანია.

თუ ჩვენი ინტერესის საგანია დროში ცვალებადი ამხსნელი ცვლადები, არის

თუ არა შემთხვევა, როცა უნდა გამოვიყენოთ RE და არა FE? დიახ, არის, მაგრამ

სიტუაცია, რომელშიც , = 0 -ს, გამონაკლისია და არა წესი. თუ

პოლიტიკის ძირითადი ცვლადი ექსპერიმენტულად განისაზღვრება (მაგალითად,

ყოველწლიურად ბავშვები შემთხვევითი წესით ნაწილდებიან სხვადასხვა ზომის

კლასებში), მაშინ მათ მოსწრებაზე კლასის ზომის გავლენის შესაფასებლად

მართებული იქნება შემთხვევითი ეფექტების გამოყენება. სამწუხაროდ, ხშირ

შემთხვევებში რეგრესორები თვითონ წარმოადგენენ არჩევანის პროცესის შედეგს

და სავარაუდოდ, კორელაციაში არიან ინდივიდუალურ უპირატესობებთან და

უნარებთან, რაც -ში აისახება.

მკვლევარებში ჯერ კიდევ ფართოდაა გავრცელებული მიდგომა, როცა ისინი

ერთდროულად იყენებენ შემთხვევითი ეფექტებისა და ფიქსირებული ეფექტების

მეთოდებს და შემდეგ ფორმალურად ამოწმებენ დროში ცვალებადი ამხსნელი

ცვლადების კოეფიციენტთა განსხვავებების სტატისტიკურ მნიშვნელოვნებას.

ასეთი ტესტი პირველად ჰაუსმენმა შემოგვთავაზა და ზოგიერთი ეკონომეტრიკული

პაკეტით შესაძლებელია ჰაუსმენის ტესტის გამოთვლა შემთხვევითი ეფექტების

დაშვებების სრული ნაკრებით. შემთხვევითი ეფექტების შეფასებას ვიყენებთ

იქამდე, ვიდრე ჰაუსმენის ტესტი არ უარყოფს (16)-ს. პრაქტიკაში უარყოფის

მარცხი ნიშნავს, რომ ან RE და FE შეფასებები იმდენად ახლოსაა ერთმანეთთან,

რომ მნიშვნელობა არა აქვს, თუ რომელს გამოვიყენებთ, ან შერჩევის ვარიაციაა

იმდენად დიდია FE შეფასებებში, რომ შეუძლებელია დავასკვნთ, არის თუ არა

განსხვავებები სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ისღა

დაგვრჩენია ვიმარჩიელოთ, კოეფიციენტების შეფასებითვის საკმარის
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ინფორმაციას შეიცავს თუ არა მონაცემები. ჰაუსმენის ტესტით RE-ს ძირითადი

(16) დაშვების უარყოფა ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიყენოთ FE შეფასება.

(ბუნებრივია, როგორც სტატისტიკური დასკვნის ნებისმიერ გამოყენებაში, აქაც

უნდა განვასხვაოთ პრაქტიკული და სტატისტიკური მნიშვნელოვნება).

დაბოლოს ერთი გაფრთხილება: ემპირიული ნაშრომის გაცნობისას შეიძლება

ნახოთ, რომ ზოგიერთი ავტორი FE და RE შეფასებებს შორის არჩევანს იმის

მიხედვით აკეთებს, თუ რა როლში განიხილავს -ს: როგორც შესაფასებელ

პარამეტრებს, თუ როგორც შემთხვევითი ცვლადებს. ჩვეულებრივ, ასეთი მიდგომა

მცდარია. ამ თავში, დაუკვირვებადი ეფექტების (15) მოდელში -ს ვიხილავთ

როგორც შემთხვევით ცვლადს, იმის მიუხედავად, თუ როგორ ვაფასებთ -ს.

როგორც აღვნიშნეთ, ძირითადი, რაც FE ან RE-ს შორის არჩევანს განაპირობებს,

არის ის, თუ რამდენად დამაჯერებლია -სა და -ს შორის კორელაციის არ

არსებობის დაშვება. მიუხედავად ამისა, პანელური მონაცემების მეთოდების

ზოგიერთ გამოყენებაში არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი შერჩევა დიდი

პოპოულაციიდან მიღებულ შემთხვევით შერჩევად განვიხილოთ, განსაკუთრებით

მაშინ, როცა დაკვირვების ერთეული დიდი გეოგრაფიული ერთეულია (შტატი,

პროვინცია და ა.შ.). ამის გამო, ხშირად აზრს მოკლებული არ იქნება, თუ თითოეულ

-ს თითოეული ჯვარედინი ერთეულისთვის ცალკე შესაფასებელ თავისუფალ

წევრად მივიჩნევთ. ამ შემთხვევაში ვიყენებთ ფიქსირებულ ეფექტებს:

დაიმახსოვრეთ, FE-ს გამოყენება თითოეული ჯვარედინი ერთეულისთვის

ავტომატურად განსხვავებული თავისუფალი წევრის განხილვას გულისხმობს.

საბედნიეროდ, რაც არ უნდა ფილოსოფიურად მივუდგეთ -ის ბუნებას,

აგრეგირებული მონაცემებით პოლიტიკის ანალიზისას, FE თითქმის ყოველთვის

უფრო დამაჯერებელია, ვიდრე RE.
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