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SØK 3514 Anvendt økonometri
Oppgave 1.
I en artikkel på pensum studerer Borge og Rattsø (2013) hvordan kommunal eiendomsskatt
kapitaliseres i boligmarkedet i Norge. Spørsmålene nedenfor er relatert til denne artikkelen.
a) Drøft hypoteser som er relevant å undersøke i en studie av kapitaliseringseffekter
b) Drøft empiriske utfordringer som oppstår når forskere skal avdekke kausale effekten av kommunal
eiendomsskatt på boligpriser og drøft hvordan utfordringene kan håndteres
Borge og Rattsø presenterer i sin tabell 1 resultatene fra ulike spesifikasjoner av en relasjon mellom
boligpriser (log-transformert) og eiendomsskatt basert på data for 1997-1999.

c)Bruk koeffisientestimatene foran variabelen property tax rate i kolonne C til å beregne endringen i
prisen på en bolig som initialt er priset til gjennomsnitt i utvalget (1 million kroner) som følge av 0.1
prosentpoeng økning i eiendomsskatten i en kommune. Property tax rate er i datamaterialet definert
som en rate mellom 0 og 1 og har en gjennomsnittsverdi i utvalget på 0.000282.
d)Forfatterne benytter også variabelen property tax dummy som er en dummyvariabel som tar
verdien 1 hvis kommunen har eiendomsskatt og 0 hvis den ikke har det. Bruk koeffisientestimatene
foran variabelen property tax dummy i kolonne E og F til å beregne endringen i prisen på en bolig
som initialt er priset til gjennomsnitt i utvalget (1 million kroner) som følge av at kommunen innfører
eiendomsskatt. Du får oppgitt at gjennomsnittlig skattebeløp i kommuner med eiendomsskatt er
1350 kroner. Finn hvilken diskonteringssats som er forenlig med full kapitalisering av
eiendomsskatten i dette tilfellet.
e) Tabell 5 i Borge og Rattsø vist nedenfor rapporterer resultater fra estimering av boligprisrelasjonen
med instrumentvariabelmetoden. Town er en dummyvariabel som tar verdien 1 dersom kommunen
hadde bystatus og eiendomsskatt i 1911 og 0 ellers. Herfindal index er en variabel som
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representerer graden av parti-fragmentering i kommunestyret og varierer mellom 0 og 1 og
fragmenteringen er lavere jo nærmere 1 variabelen er. «Share of socialists» er andelen av
representanter i kommunestyret som tilhører venstreorienterte partier. Gjør rede for grunner til at
de benytter denne metoden og om forskjellen mellom koeffisientene foran
eiendomsskattevariablene i tabell 4 og 5 er i tråd med forventningene.
f) Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at parameterestimatene i tabell 5 skal kunne gis en
kausal tolkning? Gi en vurdering av om disse forutsetningene er oppfylt i dette tilfellet.

Oppgave 2.
Drøft hvordan kausale effekter av tiltak kan estimeres ved bruk av «Differences in Differences»metoden og hvilke forutsetninger denne strategien bygger på. Gjør rede for hvordan Bennmarker,
Mellander og Öckert (2009) i sin artikkel på pensum benytter «Differences in Differences» metodologien til å estimere effekten av arbeidsgiveravgift på sysselsetting og lønn i Sverige.

