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A mátrix kiigazítási probléma
Legyen X* egy mxn-es méretű ismeretlen mátrix, amelynek sorösszesenjei az

ismert u oszlopvektorral, oszlopösszesenjei pedig a szintén ismert v sorvektorral
egyeznek meg (azaz X*1 = u , 1TX* = v, ahol 1 a megfelelő méretű
összegzővektor, a T felsőindex pedig a transzponálás jele).

Ha rendelkezésünkre áll egy szintén mxn-es méretű A indulómátrix (vagy
másnéven prior- vagy referenciamátrix), ami szerkezetében hasonló X*-hoz,
akkor azt azzal a szintén mxn-es méretű X mátrixszal becsülhetjük, amelynek
sorösszesenjei az u oszlopvektorral, oszlopösszesenjei pedig a v sorvektorral
egyeznek meg (azaz X1 = u , 1TX = v) úgy, hogy X az A referenciamátrixhoz
valamilyen értelemben leghasonlóbb legyen.

Erről a kérdésről a Szigmában tavalyelőtt jelent meg az alábbi cikkünk:

Révész, Tamás − Koppány, Krisztián: A nemzetgazdasági modellekben szereplő 

mátrixok kétirányú kiigazítási módszereiről SZIGMA 49 : 3-4 pp. 139-172. oldal

A mátrixkiigazítási feladat matematikai programozási feladatként írható fel, 

amelyben az adott korlátok (X1 = u , 1TX = v, valamint esetleg nemnegativitási, 

illetve előjelazonossági korlátok) mellett keressük a f ( X, A) célfüggvény

(„távolságfüggvény”) optimális értékét (konkrétan a hasonlósági képlet

maximumát vagy az eltérés valamilyen monoton növekvő függvényének

minimumát). Ismeretes, hogy ha a korlátozó feltételek lineáris egyenlőségek, 

akkor az optimum a Lagrange-szorzók módszerével határozható meg. 



A mátrix kiigazítási probléma főbb alkalmazási típusai

- Mintából a sokaság eloszlásának becslése (pl. demográfia)

- Adattáblázat becslése más, de hasonló szerkezetűnek feltételezett  

megfigyelési egység adataiból (analógiák, pl. más országok adataiból)

- Inkonzisztens adatok összehangolása (jelenbeli adatok)

- Régebbi adattáblázatok aktualizálása (múltbeli adatokból jelenlegiek 

becslése)

- Adattáblázatok előrejelzése („kivetítése”) (korábbi adatokból jövőbeli 

adatok)



A mátrix kiigazítási feladat főbb alkalmazási területei

- Népesség (létszám) megoszlás becslése mintából vagy korábbi adatokból

- (Deming (1940))

- Nemzetközi vándorlás 

- Telefonhálózatok forgalmának becslése (Krutihof (1937))

- Közlekedési forgalom becslése (Selejkovszkij, Furness (1965))

- Nemzetközi kereskedelem (Bénard (1963))

- Átmenet valószínűségek (Theil és Rey (1966)

- Szavazócsoportok szavazási szokásai (Johnston és társai (1982))

- Tűzesetek összefüggése körülményekkel (Greene és társai (2001))

- Közgazdasági alkalmazások:

- Kétoldalú kereskedelem (bilaterális külkereskedelmi mátrix) becslése 

távolságoktól függően (gravity model: Niedercorn és Bechtold (1969))

- Ágazati kapcsolatok (Input-Output) elemzése (Leontief (1941), Stone 

(1961) majd sokan mások

- Társadalmi Elszámolási Mátrix (SAM) alapú modellek (Pyatt és Round

(1985)

A legtöbb fenti alkalmazásban vagy értelemszerűen csak nemnegatív elemek 

szerepeltek, vagy a negatív elemek szerepe elhanyagolható volt, illetve 

könnyen kezelhetőek voltak (elhagyás, közvetlen megfigyelés,stb.)  



A negatív elemek az input-output és SAM-elemzésekben
Leontief vizsgálta először, hogy a ráfordítási együtthatók (A mátrix) változásai 

milyen okokra (tényezőkre) vezethető vissza, és ezen tényezők előrejelzésével 

hogy jelezhető előre maga az A mátrix.

Az együtthatók változását („speciális esetekben”) egy sorirányú és egy 

oszlopirányú hatással magyarázta: 

- a sorirányú a helyettesítési hatás, amikor a terméket az árának változása 

miatt (az árrugalmasságoktól függően) minden felhasználásban többé vagy 

kevésbé használnak 

- Az oszlopirányú az ágazati technológiai változások (ami általában a tőke 

és/vagy munkaerő fajlagost növelik illetve az előállított termékeik minőségét, 

„korszerűségét” javítják meg), amik a hozzáadott érték hányadot növelik és 

ezáltal a folyó inputok fajlagosait egységesen és arányosan csökkentik. 

Stone és munkatársai (1963) a Cambridge Growth project keretében hasonló 

problémával szembesülve (1954-es ÁKM aktualizálása 1960-ra, majd 

előrejelzése 1966-ra) Leontief fenti elméleténél fejlettebb, formalizáltabb és 

általánosítottabb módon (alkalmazási körét kiterjesztetve minden ráfordítási 

együtthatóra) fogalmazták meg a sor- és oszlopirányú tényezől elméletét: 

ai,j
(1) = ri ‧ai,j

(0) ‧sj avagy A(1) = <r>A(0)*<s> , ahol < > a diagonális mátrix jele,

A r sorirányú (helyettesítési hatás), s pedig az oszlopirányú (technológiai) 

hatás. Ez a RAS-módszer, amit már Deming (1940) is használt.



A RAS-módszer bűvöletében

Az r és s vektorokat iterációval határozták meg (az első lépésben a mátrix 

elemeit az elvárt sorösszesenekhez igazították ki arányosan majd az így 

sorirányban kiigazított mátrixot az elvárt oszlopösszesenekhez igazították ki 

szintén az indulómátrix elemeivel arányosan, majd ezeket a lépéseket ismételték, 

amíg a változások kellően kicsikké nem váltak). 

A RAS-módszer igen hamar elterjedt. Bénard (1963) és Waelbroeck (1964) a

Külkereskedelmi mátrixok becslésére is használták, Waelbroeck pedig a RAS-

becslést össze tudta hasonlítani a belga tény-ÁKM-mel (sokkal jobbnak 

bizonyult mint a változatlan együtthatók feltevése, de néhány becsült elem 

durván eltért az egyébként közelítőleg amúgy is ismert tényértéktől).

Innentől fogva az erőfeszítések az A együttható mátrix becslésére 

koncentrálódtak: Az együtthatók változása mögött feltételezett r és s sorirányú 

és oszlopirányú hatótényezők számszerűsítésével, különféle 

célfüggvényekkel, a korlátok lazításával, a mátrix elemeire tett további 

(lineáris) korlátokkal (pl. aggregáció), a korlátok illetve a A(0) referencia mátrix 

elemei bizonytalanságának figyelembevételével, egyes elemek megfigyelhető 

értékeinek beépítésével (survey és non-survey módszerek kombinálása: 

„hibrid-módszerek”) próbáltak minél jobb becslést adni az együtthatók 

változására. 



A RAS-módszer problémái
Mivel az együttható mátrix értelemszerűen nemnegatív (és a peremek is), 

eleve olyan módszereket (modelleket) fejlesztettek ki, amelyek nemnegatív 

mátrixok esetén matematikailag jól kezelhetők, tulajdonságaik könnyebben 

bizonyíthatók (pl. Bacharach (1965): „Estimating Nonnegative Matrices from

Marginal Data”). Így többek között sikerül bizonyítani, hogy a RAS-algoritmus 

eredménye megegyezik az  

X1 = u , 1TX = v,   ∑i ∑j xi,j ln (xi,j / ai,j) –> min

programozási feladat megoldásával (ahol az összegzés értelemszerűen csak 

azon tagokra vonatkozik, amelyekre ai,j nem zérus).

A logaritmus megjelenése az input-output elméletben, és annak felismerése, 

hogy ez rokon az információelmélet entrópia-, maximum likelihood, stb. 

fogalmaival (bár ezt sokszor tévesen értelmezték, pl. azonosították Kuhlbach-

Leibler (1951) kereszt-entrópia fogalmával – lásd Lemelin (2009)), 

megerősítette azt az érzést, hogy a becsült X mátrixnak nem lehet negatív 

eleme (mert akkor a logaritmus nem lenne értelmezve). Ugyan már korán 

felismerték, hogy negatív érték az xi,j súlyoknál is értelmetlen, ezt úgy oldották 

meg, hogy egyszerűen az abszolútértékét, | xi,j | tették be (Senesen és Bates 

(1988)). De az sokáig nem tűnt fel, illetve nem tulajdonítottak neki 

jelentőséget, hogy ha xi,j < ai,j akkor a logaritmus negatív, és ezáltal az X és A

hasonlóságát mérni hivatott célfüggvényt csökkenti, ahelyett, hogy növelné.



A RAS-módszer problémái

Ráadásul a négyzetes eltéréssel szemben a logaritmus nem értelmezhető 

távolságfüggvénynek, mivel nem szimmetrikus: RAS(X,A) ≠ RAS(A,X).

Bár egyesek érezték, hogy a vélt sor- és oszlopirányú egységes hatásokkal 

több probléma van (pl. nem volt kellően tisztázva, hogy az együtthatómátrixot 

változatlan áron vagy folyóáron kell becsülni (Stone (1963), 30.oldal), az 

együttható mátrixot vagy magát a folyó termelő felhasználási mátrixot kell 

becsülni, hogy lehet a két hatás által meg nem magyarázott részt értelmezni 

és becsülni (Van der Linden és Dietzenbacher (2000))), és ezt próbálták 

kezelni (pl. Bacharach (1970) soronként 6 különböző árváltozással számolt 

az addigi egyetlen helyett), a RAS-módszer és az entrópia modellek 

rokonságának felismerése, más mátrix kiigazítási problémáknál a sorirányú és 

oszlopirányú hatótényezők vélelmezése (a szállítási feladatban a kínálati és 

keresleti hatásé), valamint a módszer sikeres gyakorlati alkalmazásai háttérbe 

szorították ezeket az elméleti problémákat. 

Bár már a legkorábbi szerzők is tudatában voltak annak, hogy az ÁKM 

hozzáadott érték blokkjában illetve végső felhasználási blokkjában számos 

(potenciálisan vagy ténylegesen) negatív elem található (pl. Senesen és 

Bates (1988) a termékadók és -támogatások egyenlegének sorát és a 

készletváltozás oszlopát nevezi meg), kevés figyelem jutott ezek megfelelő 

és általánosabb érvényű kezelésére.



A negatív elemek kezelésének egyszerű módszerei
Az ÁKM-ben majd a SAM-ban található negatív elemek „szokásos” módszerei 

az alábbiak voltak (az xi,j > 0 előírása és programozási feladatként való –

„ágyúval verébre” jellegű – „megoldása” mellett):

- A negatív elemek értékének változatlanul hagyása (ha ai,j < 0 akkor xi,j = 

ai,j), azaz kiemelése a RAS-eljárásból (az előírt peremekből is, és a RAS-t 

az ai,j = 0 érték mellett alkalmazva)

- A referencia mátrix negatív elemeinek megfelelő adat lehetőleg közvetlen 

megfigyelésből exogénként történő bevitele.

- A becsült érték 0- ra állítása (xi,j = 0) (gyakorlati okokból vagy a negatív 

adatot kétségbevonó elméleti indoklással) (ld. Pl. Omar (1967))

- A SAM mátrixban ha a j-edik számla kiadása az i-edik számla felé negatív, 

(si,j < 0), akkor azt fordítva, az i-edik számlának a j-edik számla felé történő 

kiadásaként számolják el. A RAS-t az s’j,i = sj,i + si,j , és si,j =0, módosult 

mátrixelemekkel hajtják végre. E megoldás problémái (Lemelin (2009)):

- 1. Az ÁKM-re általában nem alkalmazható (pl. a terméktámogatások 

sorának nincs oszlop megfelelője, illetve a készletváltozásnak sor 

megfelelője) 

- 2. Nem teszi lehetővé az sj,i és si,j elemek külön becslését.

- 3. Torzítja a referencia mátrixot, így a célfüggvény optimumhelyét is.



A negatív elemek kezelésének fejlettebb módszerei
Szóba jön a referencia mátrixban a negatív elemek átrendezése a 

peremekre (vö. az energiamérlegekben a készletcsökkenések a forrás 

oldalon, a készletnövekedések pedig a felhasználás oldalon jelennek meg). 

Ez feltételezi, hogy az ennek megfelelő összeg ismert a statisztikában. Ha 

például negatív a készletváltozás, akkor a termelési érték helyett az 

értékesítést lehet az előírt peremként szerepeltetni, mivel termelés = 

értékesítés + készletváltozás.

Már Senesen és Bates (1988) is arra jutott (bár hibás levezetéssel illetve 

hiányos bizonyítást adva – hiányzó szummák a Lagrange-függvényből, 

logaritmus közvetett függvényének hibás parciális deriválása), hogy a 

negatív elemeket a pozitív elemekkel ellentétes irányban kellene 

módosítani. Az általuk kapott (valószínűleg előre elgondolt) megoldás:

xi,j = (1/ri)‧ai,j ‧(1/sj) ha ai,j < 0, de továbbra is xi,j = ri ‧ai,j ‧sj ha ai,j > 0.

Tehát ha ri > 1, azaz a sorösszeg kisebb az előírtnál, akkor a pozitív elemeket 

növelni, a („visszahúzó”) negatív elemek abszolút értékét pedig csökkenteni 

kell.

Példa: Ha leértékelik a nemzeti valutát, akkor minden termékcsoport 

külkereskedelmi egyenlege („profilmérlege”) várhatóan javul, de úgy, hogy a 

pozitív egyenlegek nőnek, a deficitek pedig csökkennek.



A GRAS-módszer „újra”-feltalálása a negatív elemek kezelésére
Miután lassan polgárjogot nyert, hogy az ÁKM-ekben (és egyéb 

közgazdasági értelemmel bíró mátrixokban, mint például a SAM, 

külkereskedelmi mátrix, a pénzügyi mérlegek, stb.) a negatív elemek a 

becsült mátrixban is maradhatnak, előtérbe kerültek az előjeltartást 

megkövetelő módszerek.

Ennek legegyszerűbb változata a zi,j := xi,j / ai,j hányadosra történő explicit zi,j

> 0 előjelkorlát bevezetése. Ez azonban nemcsak lehetetlenné teszi az 

egyszerű iterációs algoritmusokkal való megoldást, hanem a megoldásban 

sok zi,j éppen = 0 lesz, ami szintén nem túl plauzibilis.

Erre Junius és Oosterhaven (2003) kidolgozta az ún. GRAS-módszert. 

Ennek kezdeti hibáit maga a szerző, valamint mások (Oosterhaven (2005), 

Lenzen et al. (2007), Huang et al. (2008), Temurshoev (2013)) kijavították. Az 

így kapott Improved Generalised RAS módszernek (IGRAS) a Lagrange-

függvényből levezetett megoldása:

xi,j = e-ri‧ai,j‧ e-sj ha ai,j < 0, de továbbra is xi,j = eri‧ai,j ‧ esj ha ai,j > 0.

Mint látható, ha ri > 1, akkor e-ri < 1 azaz abszolút értékben csökkenti a 

negatív elemeket. Mivel pedig az exponenciális függvény pozitív, biztosítja az 

előjeltartást. De a módszer csak akkor alkalmazható, ha minden sorban és 

oszlopban van legalább egy pozitív elem (ai,j > 0) (Temurshoev (2013)).



Az INSD-modell
Huang és társai (2008) az IGRAS elemzése során rámutat arra, hogy a 

megoldó iterációs algoritmusa körülményes, és a logaritmus függvény 

miatt torzít, mert az eredeti mátrixtól való eltéréseket (akár azonos %-os 

eltéréseket is) eltérő súllyal bünteti a célfüggvényben. 

Ugyanakkor mivel a már kezdettől fogva használt (Deming és Stephan (1940), 

Friedlander (1961)) különféle négyzetes eltéréseken alapuló célfüggvények 

(például a ∑i ∑j (xi,j − ai,j )
2/ai,j = ∑i ∑j ai,j (zi,j −1)2 „normalizált négyzetes 

eltérés” = NSD) konstrukciójuknál fogva nem zárják ki az előjelváltást, ezek a 

GRAS-nak csak akkor lehetnek alternatívái ha kiegészülnek egy, az 

előjelváltást de facto megakadályozó büntetőfüggvény komponenssel. Ezért, 

és a potenciálisan negatív ai,j  súlyok |ai,j | –re módosításával bevezetik az ún. 

Improved Normalized Squared Differences (INSD) függvényt, ami az eredeti 

NSD-függvény (1/2-ének) Lagrange-függvényének a kiegészítése a 

+M/2∙|ai,j|∙[min(0, zi,j )]2 taggal, ahol M egy kellően nagy szám. A zi,j helyett 

általuk használt αi,j jelöléssel az INSD-modell Lagrange függvénye az alábbi:



Az INSD-modell megoldása
Ebből az optimális megoldást Huang és társai (2008) szerint az alábbi 

szimultán egyenletrendszer iterációval történő megoldásával határozható 

meg (λi illetve τj a sorokhoz illetve oszlopokhoz tartozó Lagrange-szorzók):

xi,j = ai,j + |ai,j |‧(λi + τj) +M/2∙|ai,j|∙[min(0, zi,j )]                                     (25) vagy

valamint

Az általuk javasolt iterációs algoritmus az alábbi:



Az INSD-modell speciális esete
Huang és társai (2008) nem vizsgálták az általuk javasolt iterációs eljárás 

lépéseit és hogy mikor konvergens.

Temurshoev (2011) pontosította az I mátrix jelentését (U –val jelölve és 

hozzátéve, hogy m x n –es dimenziójú és minden eleme 1), helyesbítette 

(megfordította) a korlátoktól való eltérés előjelét a Lagrange-függvényben, és 

javította az iterációs algoritmus lépéssorrendjét azzal, hogy minden lépésben 

(„körben”) először a (28) –as egyenletből a λi -ket, majd ezek értékét 
felhasználva a (29) egyenletből a τj -ket, végül pedig a (24) egyenletből az αi,j

cellaindexeket kell meghatározni.

Temurshoev javításai tették számomra felismerhetővé, hogy ez az iterációs 

algoritmus az M =0 előjelváltást nem korlátozó esetben az első lépésben 

éppen a

λi ={(ui – Ʃj ai,j) – Ʃj (τj ∙|ai,j|)} / Ʃj|ai,j| 

τj ={(vj – Ʃi ai,j) – Ʃi (λi ∙|ai,j|)} / Ʃi|ai,j| |

xi,j = zi,j ∙ ai,j = ai,j + |ai,j|∙( λi + τj)

értékadásokhoz vezet. Ez azt jelenti, hogy a korlátok diszkrepanciáját éppen 

az adott sorba illetve adott oszlopba tartozó referencia mátrix elemek 

abszolútértékei arányában osztja szét.



Az additív-RAS algoritmus az INSD-modell speciális esete
A korlátok diszkrepanciáját éppen az adott sorba illetve adott oszlopba tartozó referencia 

mátrix elemek abszolútértékei arányában való szétosztása éppen egyezik az általam a 

90-es évek eleje óta használt és általam additív-RAS –nak nevezett algoritmussal, 

amelynek első és általános lépései az alábbiak (Révész - Koppány (2018)):

xi,j
(1)(r) = ai,j + gi

(1) ∙ri,j (20)

képlet alapján (ahol gi
(1) = gi , azaz a sorirányú diszkrepancia), majd oszlopirányban is hasonló

kiigazítást kell végrehajtani a

xi,j
(1) = xi,j

(1)(r) + hj
(1)∙ci,j (21)

képlet alapján, ahol hj
(1) = vj – Ʃi xi,j

(1)(r). (azaz az első lépés utáni oszlopirányú diszkrepancia)

Általában az n-edik iteráció (amely tehát az n. sorirányú és n. oszlopirányú kiigazítás lépéseit
tartalmazza) a

xi,j
(n)(r) = xi,j

(n-1) + gi
(n) ∙ri,j (22)

(ahol gi
(n) = ui – Ʃj xi,j

(n-1) ) illetve

xi,j
(n) = xi,j

(n)(r) + hj
(n)∙ci,j (23)

képletekkel írható fel, ahol hj
(n) = vj – Ʃi xi,j

(n)(r). Ennek alapján az első n iteráció után az egyes
elemek di,j

(n) = xi,j
(n) – ai,j összes addigi módosulása a

di,j
(n) = σ𝑘=1

𝑛 (𝑔𝑖
(𝑘)

∙ 𝑟𝑖,𝑗 + ℎ𝑗
(𝑘)

∙ 𝑐𝑖,𝑗) = ri,j ∙σ𝑘=1
𝑛 𝑔𝑖

(𝑘)
+ ci,j ∙ σ𝑘=1

𝑛 ℎ𝑗
(𝑘)

(24)



Az additív-RAS algoritmus az INSD-modell speciális esete (2)
A hivatkozott Szigma cikkben bizonyítjuk, hogy ennek az algoritmusnak a 

végeredménye azonos a Huang és társai által definiált INSD-modell általuk levezetett 

megoldásával az M=0 (nem előjelkorlátos) esetre.

Ez miért kerülte el az eddigi szerzők figyelmét, vagy miért nem tulajdonítottak neki 

jelentőséget? (Pl. nemnegatív mátrixra a RAS-hoz közelítőleg azonos eredményt 

ad, semmi új nincs benne: A  zi,j := xi,j / ai,j cellaindexek a RAS-modellben : ri ∙ sj := (1+λi ) 

∙(1+ τj), az INSD-modellben: 1+(λi + τj) )

A valószínű magyarázat az, hogy negatív ai,j értékek, azaz súlyok esetén az eredeti 

NSD célfüggvény értelmetlen (akárcsak a RAS), illetve nem foglalkoztak az 

előjelváltás megengedő esettel (az INSD modell esetében az M=0 esettel, az M>0 

eset pedig algebrailag kezelhetetlenül bonyolult), mert főleg ÁKM-ekkel foglalkoztak

(azok folyó termelőfelhasználási „belső” négyzetével), így nem is kívánták megengedni.

Csak Lenzen (2014) kezdte hangsúlyozni, hogy számolni kell az ÁKM-ben a negatív 

elemek előjelének változékonyságával, és ehhez vizsgálta a készletváltozás egyes 

elemeinek változékonyságát (autokorrelációját) brazil adatok alapján. Mindezek és 

különféle tesztek alapján érvelt az általa kidolgozott „nem-előjeltartó RAS” módszer 

(KRAS – konfliktfreies RAS, utalva a peremek lehetséges inkonzisztenciájának 

kezelésére - Lenzen (2009)) alkalmazása mellett a negatív elemek kezelésére (is).

Az előjelváltástól rettegő szerzők nem kellően tudatosították, hogy az INSD-modell az 

előjeltartó GRAS-modell Taylor-soros közelítése (Huang et al (2008), Temurshoev

(2011)), és ezáltal a négyzetes eltérés-jellegű modelleknél jobban előjeltartó.



Az additív-RAS algoritmus viselkedésének összehasonlítása
A hivatkozott Szigma cikkben bemutattuk, hogy ennek az algoritmusnak a 

Junius és Oosterhaven (2003) mátrixkiigazítási számpéldájának Lemelin (2009) 

által zérus-peremű nettó világkereskedelmi mátrixként való átfogalmazására az 

egyes módszerek milyen megoldásokat adtak.

1. táblázat: Nemzetközi befektetési nettó pozíciók mátrixának kiinduló értéke 

Pénzügyi eszköz 

1. ország 2. ország 3. ország 4. ország 
Összesen 

Előírt 

összesen 

1. p.ü. eszköz 7 3 5 -3 12 0 

2. p.ü. eszköz 2 9 8 1 20 0 

3. p.ü. eszköz -2 0 2 1 1 0 

Összesen 7 12 15 -1   

Előírt összesenek: 9 -16 17 -10   

 

A kereszt-entrópia módszerrel becsült mátrix a 2. táblázat szerinti let. 

2. táblázat: Nemzetközi befektetési nettó pozíciók kereszt-entrópia modellel becsült 

mátrixa 

Pénzügyi eszköz 

1. ország 2. ország 3. ország 4. ország 
Összesen 

Előírt 

összesen 

1. p.ü. eszköz 27495.08 -36579.17 24854.35 -15770.26 0 0 

2. p.ü. eszköz  -11049.53 36563.17 -34936.82 9423.19 0 0 

3. p.ü. eszköz -16436.55 0 10099.48 6337.07 0 0 

Összesen 9 -16 17 -10   

Előírt összesenek: 9 -16 17 -10   

 

Lemelin (2009) rámutat, hogy ez utóbbi azért (is) ad kirívó eredményt, mert 

normalizálni kellene a becsült mátrix elemeit, célszerűen az abszolútértékeik

összegének az eredetihez való előírásával.



Az additív-RAS algoritmus viselkedésének összehasonlítása 

(2.)
Lemelin számítási eredményei a GRAS-becslésről:

Lemelin (2009) a két módszerrel kapott eredményeket összevetve 

megállapítja, hogy a módosított GRAS-módszere jobbnak bizonyult mint a 

kereszt-entrópia módszer. Sajnos nem vizsgálta a kvadratikus-jellegű 

célfüggvényekkel kapható megoldásokat, pedig azok maguktól értetődően 

megengedik az előjelváltásokat.

1. táblázat: Nemzetközi befektetési nettó pozíciók mátrixának kiinduló értéke 

Pénzügyi eszköz 

1. ország 2. ország 3. ország 4. ország 
Összesen 

Előírt 

összesen 

1. p.ü. eszköz 7 3 5 -3 12 0 

2. p.ü. eszköz 2 9 8 1 20 0 

3. p.ü. eszköz -2 0 2 1 1 0 

Összesen 7 12 15 -1   

Előírt összesenek: 9 -16 17 -10   
 

1. táblázat: Nemzetközi befektetési nettó pozíciók GRAS-modellel becsült mátrixa 

Pénzügyi eszköz 

1. ország 2. ország 3. ország 4. ország 
Összesen 

Előírt 

összesen 

1. p.ü. eszköz 17,07 -23,44 18,65 -12,28 0 0 

2. p.ü. eszköz -2,49 7,44 -6,52 1,58 0 0 

3. p.ü. eszköz -5,57 0 4,87 0,71 0 0 

Összesen 9 -16 17 -10   

Előírt összesenek: 9 -16 17 -10   
 

2



Az additív-RAS algoritmus viselkedésének összehasonlítása 

(3.)
Az additív RAS algoritmus számítási eredményei:

Lemelin [2009] 8. táblázatában (általunk fentebb a 3. táblázatban) szereplő javasolt 

megoldásával összehasonlítva az eredményeinket világosan látható, hogy az additív-RAS 

megoldás egyértelműen jobb, különösen az a2,1 elemet tekintve, valamint Lemelin

megoldásában az egész 2. és 4. oszlopot nézve, ahol rejtélyes, hogy miért emelkedett két 

elem, ha mind a hozzájuk tartozó sorösszegeknek, mind az oszlopösszegeknek csökkeniük

kellett. A MAD (mean average deviation) értékek Lemelin GRAS-megoldásában 7,28, 

az additív-RAS-nál (INSD-modellnél) pedig 3,42.

1. táblázat: Nemzetközi befektetési nettó pozíciók mátrixának kiinduló értéke 

Pénzügyi eszköz 

1. ország 2. ország 3. ország 4. ország 
Összesen 

Előírt 

összesen 

1. p.ü. eszköz 7 3 5 -3 12 0 

2. p.ü. eszköz 2 9 8 1 20 0 

3. p.ü. eszköz -2 0 2 1 1 0 

Összesen 7 12 15 -1   

Előírt összesenek: 9 -16 17 -10   
 3. táblázat: Nemzetközi befektetési nettó pozíciók additív-RAS modellel becsült mátrixa 

 

1. ország 2. ország 3. ország 4. ország 
Összesen 

Előírt 

összesen 

1. p.ü. eszköz 7,89 -4,42 5,10 -8,58 0 0 

2. p.ü. eszköz 2,62 -11,58 9,64 -0,67 0 0 

3. p.ü. eszköz -1,52 0,00 2,27 -0,75 0 0 

Összesen 9 -16 17 -10   

Előírt összesenek: 9 -16 17 -10   
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