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SØK3514 – Anvendt økonometri

Oppgave 1.
Forklar hvordan den empiriske strategien «Regression Discontinuity Design» (RDD) kan benyttes
til å identifisere kausale effekter i økonometriske studier og diskuter i den forbindelse begrepene
«fuzzy design» og «sharp design». Bruk framgangsmåten i Petterson-Lidbom (2009)’s analyse av
sammenhengen mellom kommunaløkonomiske variable og politisk regime og Angrist og Lavy
(1999)’s analyse av sammenhengen mellom skoleprestasjoner og klassestørrelse til å illustrere
likheter og forskjeller mellom «fuzzy design» og «sharp design». Forklar hvordan de går fram for
å undersøke troverdigheten av analyser basert på RDD-strategien.

Oppgave 2.
Black, McKinnish og Sanders (2005) på pensum har gjennomført en studie av hvordan
arbeidsmarkedssituasjonen for ufaglærte påvirker ungdoms utdanningsvalg etter obligatorisk skole.
Du skal diskutere modellvalg, data, metodeutfordringer og resultater i slike studier.
a) Gjør rede for hvordan endringer i arbeidsmarkedssituasjonen for ufaglærte kan påvirke
utdanningsvalg etter obligatorisk skole.
b) Formuler en økonometrisk modell der andelen ungdom som går i videregående/highschool
er venstresidevariabel, mens lønnsnivå for ufaglærte inngår som den sentrale høyresidevariablen.
Drøft fortegn og størrelse på effekten av lønnsnivå for ufaglærte. Drøft hvilke type data du ville
bruke i en slik analyse, hvilke metodiske utfordringer du står overfor og kommenter valget av
estimeringsmetode i Black et. al (2005) i lys av dette.
c) Tabell 1 gjengir estimeringsresultater for to ulike varianter av Black et. al sin økonometriske
modell. Kommenter resultatene og pek på årsaker til at resultatene i kolonne (1) og (2) blir så
forskjellige. Forklar hvordan du vil evaluere troverdigheten av resultatene i kolonne (2). Bruk
resultatene fra IV-estimeringen til å anslå effekten av en økning på 10% i lønn per arbeider i
industrien som Black et. al (2005) bruker som indikator for lønnsnivået for ufaglærte. Konstruer
et 95 prosent konfidensintervall rundt koeffisienten foran industrilønna i kolonne (2).
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Nynorsk:
Oppgåve 1.
Gjer greie for korleis den empiriske strategien «Regression Discontinuity Design» (RDD) kan
nyttast til å identifisere kausale effekter i økonometriske studier og drøft i den samanhengen
omgrepa «fuzzy design» og «sharp design». Bruk framgangsmåten i Petterson-Lidbom (2009)
sin analyse av samanhengen mellom kommunaløkonomiske variable og politisk regime og
Angrist og Lavy (1999) sin analyse av samanhengen mellom skuleprestasjonar og klassestorleik
til å illustrere likskaper og skilnader mellom «fuzzy design» og «sharp design». Forklår korleis
dei går fram for å undersøkje truverdet av analysar basert på RDD-strategien.

Oppgåve 2.
Black, McKinnish og Sanders (2005) på pensum har gjennomført ein studie av korleis
arbeidsmarknadstilhøva for ufaglærte verkar på ungdom sine utdanningsval etter obligatorisk skule.
Du skal diskutere modellval, data, metode-utfordringar og resultat i slike studiar.
a) Gjer greie for korleis endringar i arbeidsmarknadstilhøva for ufaglærte kan påverke utdanningsval
etter obligatorisk skule.
b) Formuler ein økonometrisk modell der andelen ungdom som går i vidaregåande/highschool
er venstresidevariabel, mens lønnsnivå for ufaglærte inngår som den sentrale høgresidevariabelen.
Drøft fortegn og storleik på effekten av lønnsnivå for ufaglærte. Drøft kva for type data du ville
bruke i ein slik analyse, kva for metodiske utfordringar du står ovenfor og kommenter valet av
estimeringsmetode i Black et. al (2005) i ljos av dette.
c) Tabell 1 syner estimeringsresultat for to ulike variantar av Black et. al sin økonometriske modell.
Kommenter resultata og peik på årsaker til at resultata i kolonne (1) og (2) blir så ulike. Forklar
korleis du vil evaluere truverdet av resultata i kolonne (2). Bruk resultata frå IV-estimeringa til å
gi anslag på effekten av ein auke på 10% i lønn per arbeidar i industrien som Black et. al (2005)
bruker som indikator for lønnsnivået for ufaglærte. Konstruer eit 95 prosent konfidensintervall
rundt koeffisienten framføre industrilønna i kolonne (2).
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