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SØK3515 – Mikro- og paneldataøkonometri
Oppgave 1 (vekt 50%)
En forsker undersøker hvordan regional arbeidsledighet påvirker regional lønn og spesifiserer
følgende paneldatamodell
(1) ln Wrt   ln Urt  t  r   rt
Wrt  gjennomsnittlig nominell lønn, region r år t
U rt  arbeidsledighetsraten i region r år t
t er tidsspesifikke effekter som i analysen representeres med årsdummyer

 r er regionspesifikke effekter og  rt er et idiosynkratisk restledd.
a) Forklar hvorfor forskeren inkluderer årsdummyer i modellen og hva disse vil fange opp.
b) Drøft alternative paneldatametoder som kan benyttes for å estimere parameteren  i ligning (1).
Forklar metodene, drøft fordeler og ulemper med disse og begrunn hvilken metode du ville valgt.
c) En kommentator foreslår at ligning (1) utvides med regionale kontrollvariable som tar hensyn til
ulik nærings- og utdanningsstruktur i ulike regioner. Drøft dette forslaget i lys av din diskusjon under
b).
Forskeren ønsker videre å ta hensyn til at regional lønn reagerer tregt på endring i regional
ledighetsrate og inkluderer ln Wrt 1 som høyresidevariabel.
d) Drøft eventuelle økonometriske problemer ved inkludering av lagget endogen variabel når i)
forskeren har data for kun 5 år og ii) forskeren har data for en 20-årsperiode.
e) Drøft alternative estimeringsmetoder som kan benyttes for å ta hensyn til spesielle problemer ved
inkludering av lagget endogen variabel.
f) Drøft økonometriske problemer ved estimering av ligning (1) dersom regional lønn og regional
arbeidsledighet er simultant bestemt. Foreslå, begrunn og forklar alternative estimeringsmetoder som
kan benyttes i dette tilfellet.

Oppgave 2 (vekt 50%)
Du har fått et oppdrag som går ut på å estimere sammenhenger mellom pensjonisters fysiske aktivitet
og kjennetegn som alder, kjønn, utdanningsnivå etc. Foreslå økonometrisk modell og forklar hvordan
du vil gå fram for å estimere effekten av slike kjennetegn og hvordan du vil tolke estimerte effekter i
følgende tilfeller:
a) Individenes fysiske aktivitet er karakterisert ved en variabel som tar verdien 1 om individet er
fysisk aktiv 3 timer eller mer per uke, null ellers.
b) Individenes fysiske aktivitet er karakterisert ved en variabel som tar verdien 0 om individet er
fysisk aktiv mindre enn 3 timer per uke, 1 hvis individet er fysisk aktiv 3 – 5 timer per uke og 2 hvis
individet er fysisk aktiv mer enn 5 timer per uke.
c) Individenes fysiske aktivitet er karakterisert ved alternativene i) fysisk lite aktiv, ii) driver med
ulike utendørs aktiviteter og iii) bruker treningssenter.

