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BOEK 1: ENKELVOUDIGE EN
MEERVOUDIGE REGRESSIE

Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1

Van theorie naar model

Het doel van kwantitatieve beleidsmethoden is om via modellen verbanden te leggen tussen
meerdere variabelen.
We onderscheiden hierin twee soorten variabelen:
 Afhankelijke variabele: de uitkomst van het model
 Onafhankelijke variabelen: bepalen het gedrag van de afhankelijke variabele
Voorbeeld 1
𝑐 = 𝑓(𝑥)



𝑐 is bvb. het consumptieniveau van een gezin.
𝑥 is bvb. het gezinsinkomen.

We proberen dus via dit model het consumptiegedrag te verklaren a.d.h.v. het gezinsinkomen:
 𝑐 = afhankelijke variabele, de respons variabele
 𝑥 = onafhankelijke variabele, de verklarende variabele
Ons doel is nu om de functie 𝑓, die het verband tussen 𝑥 en 𝑐 weergeeft, te kwantificeren.
We spreken hier van een enkelvoudig regressiemodel, omdat we slechts één onafhankelijke
variabele hebben.
Voorbeeld 2
𝑞 = 𝑓(𝑝, 𝑝 𝑠 , 𝑝𝑐 , 𝑥)






𝑞 is de verkochte hoeveelheid van een bepaald product
𝑝 is de prijs van het verkochte product
𝑝 𝑠 is de gemiddelde prijs van substituten
𝑝𝑐 is de gemiddelde prijs van complementen
𝑥 is het gemiddelde inkomen van de gezinnen op de afzetmarkt

We proberen nu 𝑞 te bepalen aan de hand van 4 verschillende factoren:
 1 responsvariabele: 𝑞
 4 onafhankelijke variabelen: 𝑝, 𝑝 𝑠 , 𝑝𝑐 , 𝑥
We spreken nu van een meervoudig regressiemodel, omdat we meer dan één onafhankelijke
variabele hebben.
Het algemene geval
In het algemene geval hebben we:
𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 )
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𝑦 : respons/afhankelijke variabele
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 : de verschillende verklarende/onafhankelijke variabelen

We willen de functie 𝑓 schatten:
 positief of negatief verband tussen 𝑦 en 𝑥𝑖 ?
o positief: vraag naar wagens en de prijs van substituten (concurrerende wagens)
o negatief: prijs van personenwagen en de vraag ernaar
 hoe groot is het verband?
We willen met andere woorden de grootte van dit positieve of negatieve effect kwantificeren. Om
deze effecten te schatten hebben we wel gegevens nodig. We moeten dus een steekproef doen, en
deze bevat variabiliteit. De uitkomst variabele 𝑌 is dus in feite een kansvariabele.
Een regressiemodel kan per definitie nooit 100% perfect zijn. De imperfectie is echter moeilijk te
bepalen (benaderingsfout in kansvariabele). In werkelijkheid hebben we dus:
𝑌 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 ) + 𝑼



𝑈 = de foutenterm, een kansvariabele
𝑌 is een functie van een kansvariabele, wat terug een kansvariabele als resultaat geeft.

We proberen ons model zo goed mogelijk te bouwen, zodat het model gemiddeld genomen goed
presteert:
𝐸(𝑌) = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 )
→ Dit kan dus alleen wanneer 𝐸(𝑈) = 0
Meer expliciet kunnen we een regressiemodel neerschrijven als:
𝑌 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 ; 𝛽1 , 𝛽2 , … , 𝛽𝑝 ) + 𝑈
waarin de 𝛽𝑖 ’s de ongekende effecten zijn die we moeten schatten aan de hand van
steekproefgegevens. Merk op dat het laatste effect 𝛽𝑝 is en niet 𝛽𝑘 . We kunnen meer 𝜷𝒊 ’s hebben
dan 𝒙𝒊 ’s ! Er geldt dat: 𝑘 ≤ 𝑝.

1.2

Soorten gegevens

Om de onbekende effecten te kunnen schatten hebben we steekproefgegevens nodig. Deze
gegevens kunnen op twee verschillende manieren verzameld worden:



Observationele data: enkel registratie van gegevens, de onderzoeker komt niet tussen.
Experimentele data: onderzoeker komt wel tussen, hij bepaalt de verschillende 𝑥𝑖 ’s en meet
de bijhorende 𝑦’s. De onderzoeker heeft de mogelijkheid om te spelen met de 𝑥-waarden.

We zullen later aantonen dat we zoveel mogelijk moeten trachten om experimentele data te
verzamelen, omdat dit leidt tot een betere dataset om ons model op te stellen, en dus ook tot een
correcter model.
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Bij observationele gegevens kunnen we nog eens een onderscheid maken tussen:




Tijdsreeksgegevens: op verschillende tijdstippen wordt de waarde van een variabele
gemeten.
Cross-sectiegegevens: op één tijdstip worden gegevens verzameld over verschillende
objecten.
Panelgegevens: op verschillende tijdstippen worden dezelfde cross-sectiegegevens
verzameld.

Verder kunnen gegevens nog microgegevens/macrogegevens of kwantitatief/kwalitatief zijn.





1.3

Microgegevens: over individuele personen, huishoudens of ondernemingen
Macrogegevens: geaggregeerde gegevens van individuele personen, huishoudens of
ondernemingen op gemeentelijk, provinciaal of nationaal niveau
Kwantitatief: bv. prijzen, inkomens
Kwalitatief: bv. opleiding, geslacht

Causaliteit

Een regressiemodel laat ons toe het verband tussen verschillende variabelen te kwantificeren. Vaak
wordt er dan ook een oorzakelijk verband verondersteld tussen de onafhankelijke en de afhankelijke
variabelen. Een sterk empirisch verband is echter onvoldoende om ook uit te gaan van een
oorzakelijk verband. Hiervoor zijn ook theoretische argumenten nodig.

1.4 Link met correlatie (niet in boek, wel op de slides)






één afhankelijke of responsvariabele 𝑌
één onafhankelijke of verklarende variabele 𝑥
Correlatie:
o meet in welke mate 2 metrische variabelen 𝑌 en 𝑥 een lineair verband vertonen
o en wat de richting van dat verband is (positief of negatief)
o hoe sterk sluiten de punten op een scatterplot aan bij een denkbeeldige rechte
voorbeelden:
o correlatie tussen consumptieniveau en beschikbaar inkomen
o correlatie tussen frisdrank verkoop kust en temperatuur
o correlatie tussen aantal jaren onderwijs en welvaart
o correlatie tussen prijs personenwagen en vraag ernaar
o correlatie tussen lengte en gewicht persoon
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Voorbeeld: gewicht en lengte hebben een correlatie van 0,864





Correlatiecoëfficiënt dicht bij +1: sterk positief verband tussen de twee variabelen
Voorbeeld: hoe groter de persoon, hoe zwaarder. Maar ook: hoe kleiner de persoon, hoe
lichter.
Stel perfecte positieve correlatie: in hele steekproef geen enkele uitzondering op regel dat
een grote lengte gepaard gaat met een hoog gewicht. (niet realistisch)

Correlatiecoëfficiënt geeft geen informatie over gevoeligheid van de respons variabele 𝑌 t.o.v. de
verklarende variabele 𝑥. Dit is wel het geval bij de regressie-analyse. Deze methode kijkt niet enkel of
punten aansluiten bij een stijgende of dalende rechte, maar kwantificeren ook de rechte
(hellingscoëfficiënt kennen).
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Hoofdstuk 2: Het lineair regressiemodel
2.1

Het lineair model

In een lineair regressiemodel is de 𝑌 variabele een lineaire combinatie van de 𝛽’s:



𝛽0 = het intercept: de gemiddelde waarde van 𝑌 als alle 𝑥𝑖 nul zijn.
𝛽𝑖 = het effect van 𝑥𝑖 op de 𝑌 variabele
o Als 𝑥𝑖 stijgt met één eenheid, dan neemt 𝑌 toe met 𝛽𝑖
o Als 𝑥𝑖 daalt met één eenheid, dan neemt 𝑌 af met 𝛽𝑖

(Als 𝛽𝑖 < 0, dan is het effect omgekeerd.)
Enkelvoudig lineair model
𝑌 = 𝛽𝑜 + 𝛽1 𝑥1 + 𝑈
Onderstaande functie geeft een niet-lineair verband weer tussen 𝑌 en 𝑥, maar de verklarende
variabele is hier ln 𝑥1, het blijft dus een lineair model, want 𝑌 is een lineaire combinatie van 𝛽0 en 𝛽1 .
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑥1 + 𝑈
Meervoudig lineair model
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘 + 𝑈
Je kan ook hebben dat een variabele meerdere keren voorkomt in het model (orde hoger dan één):
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥12 + 𝛽4 𝑥22 + 𝛽5 𝑥1 𝑥2 + 𝑈
Merk op: 𝛽𝑝 , 𝑥𝑘 met 𝑝 ≥ 𝑘
Niet-lineaire modellen (zie hoofdstuk 5)
Je kan ook niet lineaire modellen hebben. In de meeste gevallen zullen we dan beroep moeten doen
op statistische software om die modellen te schatten. In sommige gevallen echter kunnen we een
niet lineair model eenvoudig omzetten naar een model van lineaire vorm.
Vb. Een overeenstemming met de Cobb-Douglas productiefunctie:
𝛽

𝛽

𝑌 = 𝛽0 𝑥1 1 𝑥2 2 𝑈
𝛽

𝛽

⇔ 𝑙𝑛(𝑌) = 𝑙𝑛 (𝛽0 𝑥1 1 𝑥2 2 𝑈)
⇔ 𝑙𝑛(𝑌) = 𝑙𝑛(𝛽0 ) + 𝛽1 𝑙𝑛(𝑥1 ) + 𝛽2 𝑙𝑛(𝑥2 ) + 𝑙𝑛(𝑈)
⇔ 𝑙𝑛(𝑌) = 𝛽0∗ + 𝛽1 𝑙𝑛(𝑥1 ) + 𝛽2 𝑙𝑛(𝑥2 ) + 𝑈 ∗
Deze laatste tussenstap kunnen we maken aangezien 𝛽0 een constante is en 𝑈 een kansvariabele.
Hun logaritme geeft weer een nieuwe respectievelijk constante en kansvariabele.
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