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SØK3514 – Anvendt økonometri

Oppgave 1.
Miguel og Roland (2011) sin artikkel på pensum studerer effekten av USA’s bombing av
Vietnam i perioden 1965-1975 på velstandsnivået i landet. Spørsmålene i denne oppgaven tar
i vesentlig grad utgangspunkt i denne artikkelen.
a) Gjør rede for teoretiske mekanismer som kan forklare forskjellige effekter på det
langsiktige velstandsnivået av massiv ødeleggelse av realkapital på grunn av krig og bombing.
Gjør rede for empiriske utfordringer knyttet til empirisk analyse av effekten av
krigsødeleggelser på velstandsnivået. Hvilke type data vil være relevant å bruke i slik
analyse?
b) Table 3 og Table 4 i Miguel og Roland sin artikkel viser resultater fra estimering av
regresjonsligninger med henholdsvis bombeintensitet og andel fattige som avhengige
variable. Observasjonsenheten er provins i kolonne (1) i begge tabeller, og distrikt i de øvrige
kolonner. Hvilke av de estimerte ligningene har status som redusert form-ligninger og hvilke
har status som strukturligninger?
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c) Hva slags variasjon i data benyttes i estimeringen av effekten av bombing i henholdsvis
kolonne (2) og (3) i Table 4?
d) Modellen i kolonne (6) i Table 4 er estimert ved instrumentvariabelmetoden. Hvorfor er
denne metoden et relevant alternativ her? Hvordan er estimeringen gjennomført? Begrunn
valget av instrumentvariabel og presiser under hvilke forutsetninger metoden vil gi troverdige
resultater. Hva slags informasjon fra Table 3 vil du bruke for å undersøke om resultatene fra
kolonne (6) er troverdige?
e) Hva er tolkingen av estimatet på -0.174 foran variabelen «Former South Vietnam» i
kolonne (2) i Table 4? En student A foreslår å inkludere tidsdummier og en student B foreslår
å inkludere distriktsdummier i modellene estimert i Table 4. Kommenter disse forslagene.
f) Bruk informasjonen som er gitt i kolonne (2) i Table 3 sammen med den estimerte effekten
av bombeintensitet i kolonne (6) i Table 4 til å beregne forskjellen i velstandsnivå mellom et
distrikt som ikke ble bombet og et distrikt med gjennomsnittlig bombeintensitet. Beregn et
konfidensintervall for denne forskjellen. Hvilken konklusjon vil du trekke når det gjelder
effekten av bombingen av Vietnam på det langsiktige velstandsnivået på grunnlag av denne
undersøkelsen?
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Oppgave 2.
a) Gjør kort rede for hvordan arbeidskraftinnvandring kan påvirke lønnsnivået for norske
arbeidstakere. Diskuter utfordringer med å estimere den kausale effekten av
arbeidsinnvandring på lønna med ulike typer data.

Bratsberg og Raaum (2012) på pensum presenterer i Table 1 ulike estimerte relasjoner for
sammenhengen mellom logaritmen til lønnsnivå for norske arbeidstakere i bygg og
anleggsbransjen og arbeidsinnvandringen. Den sentrale forklaringsvariabelen er ln(1+M/N)
der M=antall arbeidsinnvandrere i hver av 16 underaktiviteter innen bygg og anlegg, N er
total sysselsetting i underaktiviteten.
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b) Gi en kort teoretisk begrunnelse for relasjonen som er estimert i Table 1.
c) Forklar hva slags variasjon som benyttes i estimeringen av effekten av arbeidsinnvandring i
henholdsvis kolonne (1) og (2) i linje (a). Finn et uttrykk for elastisiteten av lønna med hensyn
på antall arbeidsinnvandrere, M. Finn også et uttrykk for effekten på lønna av en økning i
andelen arbeidsinnvandrere, M/(M+N). Beregn numerisk verdi på elastisiteten basert på
estimatet i kolonne (2) linje a) når du får vite at gjennomsnittsnivået på M/(M+N) i utvalget
er på 0.084. Beregn også lønnseffekten av en økning i andelen arbeidsinnvandrere på ett
prosentpoeng basert på samme informasjon.
d) Alle relasjonene inneholder dummyvariable for observasjonsår og underaktivitet i bygg og
anlegg. Hva er hensikten med å inkludere slike dummier i regresjonen?
e) Sett at bedriftsdata var tilgjengelig og at lønnsnivået i utgangspunktet var bestemt ved
nasjonal tariffavtale men at det eksisterte en nasjonal regel som innebar at bedrifter med mer
enn 10 % arbeidsinnvandrere kunne tilby lønn som avviker fra den landsomfattende
tariffavtalen. En student foreslår å benytte Regression Discontinuity Design for å estimere
effekten av arbeidsinnvandring i dette tilfellet. Gi en kritisk vurdering av dette forslaget.
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