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SØK3001 – Økonometri I

Oppgave 1
Vi er interessert i å studere sammenhengen mellom verdien på bedrifter uttrykt ved bedriftenes
aksjekapital og størrelsen på utbytte (dividende) bedriftene deler ut til sine aksjeeiere. Vårt
datasett er aggregerte tall i faste priser og dekker årene 1923- 1996. P t betegner den samlede
verdi på bedriftenes aksjekapital i år t , D t betegner den samlede verdi på utbytte, og endelig
betegner C t det samlede konsum. Variabelen C t er inkludert for å vise utviklingen av
realinntekten i perioden.
Utskrift 1 viser resultatet av regresjonen
(1)

Pt = β0 + β1 Dt + β2 Ct + ε t

t = 1, 2, 3,………., 74

der ε t betegner stokastiske restledd.
a)
(i) Diskuter regresjonsresultatene i utskrift 1, og gjøre rede for om du synes resultatene er
rimelige.
(ii) Gjør rede for hvordan tallene i kolonnene betegnet t-value og t-prob er fremkommet.

Utskrift 2 viser resultatene når variabelen C t ekskluderes fra regresjon (1), og utskrift 3 viser
resultatene når konstantleddet β 0 ekskluderes i regresjonen.
b)
Ved å sammenligne utskriftene 1 og 2 ser vi at estimatet på β 0 har forskjellige egenskaper alt etter
som C t er inkludert i eller ekskludert fra regresjonen. Likeså ser vi ved å sammenligne utskriftene 1
og 3 at estimatet på β 2 har forskjellige egenskaper alt etter som et konstantledd er inkludert i eller
ekskludert fra regresjonen. Hvordan vil du forklare disse forskjellene?
I det følgende skal vi basere oss på regresjonen (utskrift 2)
(2)

Pt = β0 + β1 Dt + ut

der u t betegner stokastiske restledd.
Ved bruk av tidsrekkedata i regresjonsberegninger vil autokorrelerte restledd ofte være et problem
man møter. Siden vi benytter årsdata i vår undersøkelse, er det rimelig å gå ut fra at restleddene er
autokorrelerte av orden 1. Vi skal derfor anta at resleddene u t i regresjon (2) tilfredsstiller ligningen
(3)

u t = pu t-1 + e t

|p|< 1

der e t er stokastisk uavhengige med forventning 0 og varians σ 2 .
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For å undersøke om autokorrelasjon er til stede vil de fleste programmene beregne den så kalte
Durbin-Watson observatoren, betegnet DW i utskriftene nedenfor.
c)
(i)
(ii)
(iii)

I spesifikasjonen (3) forutsetter vi at -1 < p < 1. Forklar hvorfor dette er en viktig
forutsetning.
Gi en kort begrunnelse for Durbin-Watson testen.
Ta utgangspunkt i utskrift 2 og drøft om Durbin-Watson observatoren indikerer
seriekorrelasjon.

d)
Noen benytter den såkalte ’Lagrange multiplier test’ for å teste om restleddene i regresjonen er
autokorrelerte.
(i)
(ii)

Forklar innholdet i denne testen.
Utskrift 4 gir resultatene av regresjonen P t = β 0 + β 1 D t + pû t -1 + e t , der û t -1
betegner estimerte restledd i periode t-1. Synes du resultatet av ’Lagrange multiplier
testen’ tyder på at restleddene i regresjon (2) er autokorrelerte?

Oppgave 2
a) Drøft problemer ved estimering av økonometriske relasjoner som følge av utelatte
(eller uobserverbare) variable.
b) Drøft i hvilken grad problemer med utelatte variable kan håndteres ved bruk av paneldata.
c) Forklar hva som menes med instrumentvariable og drøft hvordan instrumentvariabelmetoden
kan benyttes for å ta hensyn til problemer med utelatte variable.
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