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SØK3514 – Anvendt økonometri
Oppgave 1 (Vekt 1/3)

a) Forklar hvordan et såkalt «Regression Discontinuity Design» (RDD) kan benyttes til å identifisere
kausale effekter i økonometriske studier og presiser hvilke forutsetninger det bygger på.
b) Forklar hvordan Per Petterson-Lidbom i artikkelen «Do Parties Matter for Economic Outcomes»
går fram for å estimere effekten av partisammensetningen i svenske kommunestyrer på kommunale
utfallsvariable ved bruk av denne strategien.
Tabellen under viser estimeringeresultater hentet fra artikkelen av Petterson-Lidbom.
Utfallsvariabelen er angitt i første kolonne. Tabellen rapporterer, for 7 ulike modellvarianter, estimert
effekt av en dummyvariabel lik 1 hvis kommunen har sosialistisk flertall, 0 ellers. Estimerte
standardavvik oppgis i parenteser. Alle regresjonene inkluderer kommunespesifikke faste effekter,
tidsdummyer og en indikator for udefinert flertall i kommunestyret.
c) Forklar presist hvilke modellspesifikasjoner som estimeres, hva slags informasjon som utnyttes ved
estimeringen og drøft resultatene oppgitt i tabellen.

SØK3514 – Anvendt økonometri
Oppgave 2 (Vekt 1/3)

Gjør rede for empiriske utfordringer ved estimering av sammenhengen mellom elevprestasjoner og
klassestørrelse. Artiklene til Krueger (1999) og Angrist og Lavy (1999) på pensum benytter ulike
empiriske strategier for å estimere effekten av klassestørrelse. Gjør rede for disse strategiene og pek
på fordeler og ulemper ved disse.

Oppgave 3 (Vekt 1/3)
I artikkelen «Education and Catch-up in the Industrial Revolution” av Becker, Hornung og
Woessman undersøkes sammenhengen mellom utdanningsnivå og industrialisering i ulike regioner
innenfor Preussen.
a) Gjør greie for hypoteser som forfatterne ønsker å teste, hva er de viktigste økonometriske
utfordringene i den forbindelse og hvilken strategi forfatterne benytter for å ta hensyn til disse
økonometriske utfordringene.
b) Tabellen under viser estimeringsresultater for sammenhengen mellom utdanningsnivå og et mål på
industrialisering (andelen fabrikkarbeidere) i 1849. Forklar hvilke spesifikasjoner som estimeres,
hvilke metoder som benyttes og drøft resultatene som oppgis i tabellen. Hva kan vi si om styrken til
instrumentvariabelen som benyttes ved estimering av ligning (6) – (9)?
c) I en robusthetssjekk inkluderes også et sett av kontrollvariable datert 1816 ved estimering av
sammenhengen mellom utdanningsnivå og industrialisering i 1849. Forklar hvilke potensielle
økonometrisk problem denne robusthetssjekken er ment å ta hensyn til.
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