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66819'אאקונומטריקה למתקדמים 

13מס'תרגיל

1שאלה  

שהמודל הנכון הוא: וחיהנ

(1) 2
1 2 3t t t tY X X u     

(2) 22( )t tV u X

איזו הנחה קלאסית איננה מתקיימת?.א

)?2(- תוך התעלמות מOLS) בשיטת 1מהן ההשלכות של אמידת מודל (.ב

ות?--כיצד ניתן לקבל אומדים יעילים ל.ג

2שאלה  

1נאמד המודל הבא:  2 3(1) t t t tC GNP D      

כאשר:

tC– הצריכה הפרטית המצרפית בשנהt

tGNP– תל"ג בשנהt

tD– הוצאות בטחון בשנהt

. 1975-1946האמידה מתבססת על נתוני ארה"ב עבור התקופה 

מחשש לשונות משתנה בשאריות המחברים אמדו גם המודל הבא: 

1 2 3
1

(2) ( )t t t

t t t t

C D
GNP GNP GNP GNP

     

וקיבלו את התוצאות הבאות:

2

2

ˆ(1) 26.19 0.624 0.4398

. . (2.73) (0.006) (0.074) 0.999

1
(2) 25.92 ( ) 0.625 0.432( )

. . (2.22) (0.0068) (0.06) 0.875

t t t

t t

t t t

C GNP D

s e R

C D
GNP GNP GNP

s e R

  



  



)?2) למודל (1ודות שונות השאריות במעברם ממודל (מהי ההנחה שהניחו המחברים א.א

? כן/ לא ולמה?2R) על סמך מקדם ההסבר 2) עדיף על מודל (1האם ניתן לומר שמודל (.ב
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3שאלה  

חוקר אמד רגרסיה מסוימת וערך שני מבחנים לבדיקת הנחת ההומוסקדסטיסיות:

.דחה את השערת האפסולפיו הוא לא,Goldfeld-Quandtמבחן  

.ולפיו הוא דחה את השערת האפס,Whiteמבחן  

בחרו בתשובה הנכונה:

הראה שהיא Goldfeld-Quandtעל החוקר להסיק שקיימת בעיה של הטרוסקדסטיסיות שכן מבחן  .א

קיימת.

ולהסיק שישנה בעיה של הטרוסקדסטיסיותWHITEעל החוקר להסתמך על מבחן .ב

Goldfeld-Quandtלא קיימת בעיה של הטרוסקדסטיסיות שכן לפי מבחן  על החוקר להסיק ש.ג

סקדסטיסיות.והומקיימת 

כיוון שלפי אותו מדגם מתקבלות מסקנות שונות אודות ההטרוסקדסטיסיות, על החוקר להשתמש .ד

במדגם אחר.

4שאלה 

רו של המוצר והכנסת חוקר מעוניין לאמוד את הקשר הליניארי שבין הכמות המבוקשת למוצר לבין מחי

הצרכן.  במקום לאמוד מודל ליניארי רגיל, החוקר אמד את הפונקציה הבאה:

0 1 2
1i i

i
i i i

Q P
v

Y Y Y
     

כאשר:

Q–כמות

P–מחיר

Y–הכנסה

מה יכול להיות ההסבר לאמידה זו?.א

כיצד תבדקו את ההשערה שזהו מוצר נורמלי?.ב

5שאלה 

נה תלויות בשני פרמטרים: האחד, בתקופות מסוימות בשנה המיוצגות ע"י שלושה , בתקופה נתוSנתון שהמכירות, 

1משתני דמי שהם   2 3( 1) , ,iD D D D  השני, בתקופות שפל או גאות המיוצגות ע"י המשתנה .Z.

) ?cross(לפי האופציה WHITEמהן דרגות החופש במבחן 
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6שאלה

צרכנים וקיבל ערכים למשתנים 51למוצר מסוים.  לשם כך הוא דגם חוקר ביקש לאמוד את פונקצית הביקוש 

.(I)והכנסה (P), מחיר (Q)הבאים:  כמות 

תוצאות הרגרסיה הן:

(0.8) (0.4)
ˆ(1) ln 3.6 0.64lnQ P 

(2.24) (0.288) (0.343)
ˆ(2) ln 4.5 0.505ln 1.23 lnQ P I   

סטיות התקן.–בסוגריים 

 בתבניתWHITE) 0.1), מקדם ההסבר הוא 1לזיהוי הטרוסקדסטיסיות במודל .

בחרו בתשובה הנכונה:

המסקנה היא שאין בעיה של הטרוסקדסטיסיות0.05ברמת מובהקות .א

המסקנה היא שישנה בעיה של הטרוסקדסטיסיות0.01ברמת מובהקות .ב

המסקנה היא שאין בעיה של הטרוסקדסטיסיות0.10ברמת מובהקות .ג

כל התשובות האחרות אינן נכונות.ד

 בתבניתWHITEעם האופציה תלזיהוי הטרוסקדסטיסיו)cross () 0.12), מקדם ההסבר הוא 2במודל .

בחרו בתשובה הנכונה:

המסקנה היא שאין בעיה של הטרוסקדסטיסיות0.05ברמת מובהקות .א

המסקנה היא שישנה בעיה של הטרוסקדסטיסיות0.01ברמת מובהקות .ב

סיותיהמסקנה היא שישנה בעיה של הטרוסקדסט0.10ברמת מובהקות .ג

בות האחרות אינן נכונותכל התשו.ד

 בתבניתWHITEעם האופציה לזיהוי הטרוסקדסטיסיות)nocross () 0.08), מקדם ההסבר הוא 2במודל .

בחרו בתשובה הנכונה:

המסקנה היא שאין בעיה של הטרוסקדסטיסיות0.05ברמת מובהקות .א

המסקנה היא שישנה בעיה של הטרוסקדסטיסיות0.01ברמת מובהקות .ב

סיותיהמסקנה היא שישנה בעיה של הטרוסקדסט0.10בהקות ברמת מו.ג

כל התשובות האחרות אינן נכונות.ד
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7שאלה  
Yהמודל: X X u     1 1 2 2

Y–הוצאה

X1–הכנסה מעבודה

X2–הכנסה מהון

רית איננה קבועה והיא פרופורציונאלית להכנסה מעבודה.החוקר חשש ששונות ההפרעה המק.א

התצפיות 30תצפיות המדגם לפי סדר עולה של ההכנסה מעבודה והריץ את המודל פעם לפי 90הוא סידר את 

e2הראשונות וקיבל  128 431 e2התצפיות האחרונות וקיבל 30ופעם לפי , 225 381 ,.

.10%ות, בר"מ סילזיהוי הטרוסקדסטיGoldfeld-Quandtאת מבחן ובצע

.הוןהחוקר חשש ששונות ההפרעה המקרית איננה קבועה והיא פרופורציונאלית להכנסה מ.ב

התצפיות הראשונות 30והריץ את המודל פעם לפי הוןתצפיות המדגם לפי סדר עולה של ההכנסה מ90הוא סידר את 

2וקיבל  0.655R 2התצפיות האחרונות וקיבל 30ם לפי ופע 0.325R .

.10%ות, בר"מ סילזיהוי הטרוסקדסטיGoldfeld-Quandtאת מבחן ובצע

8שאלה 

מספר מפעלים המתמחים בריהוט משרדי דיווחו על הפעילות שלהם בשנה האחרונה.

Q–סך הייצור השנתי בשנה האחרונה, באלפי ש"ח

M–במפעלמספר המכונות

S– שטח המפעל, במ"ר

2המודל שהוצע הוא: 
0 1 2 3(1) Q M M S u       

מהו ערך התפוקה השולית של מכונה?.א

כיצד ניתן לבחון את ההשערה שהיא קבועה ואיננה תלויה במספר המכונות שבמפעל?

מנהל מפעל טוען ששטח המפעל מלמד על היקף הייצור אך קיימים הבדלים משמעותיים בין המפעלים באשר .ב

בעלת התבנית הבאה:ות וסילניצול השטח.החוקר הסיק מכך שההפרעה המקרית היא הטרוסקדסטי

  22
i iV u S.

)?1מהי האמידה הנכונה עבור מודל (.ג
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9שאלה 

(1)המודל הוא: i i iY X u   

Y–הוצאה על שירותי דיור

X–הכנסה

u–הפרעה מקרית

קבועGהחוקר חושש שההפרעה המקרית מקיימת את התבנית:    (2) i iV u G X 

ים.-ie-ם הוא מסמן כים, אות-iu) וקיבל אומדנים עבור 1תצפיות.  הוא הריץ את מודל (50לרשות החוקר 

) וקיבל:2בשלב הבא הוא הריץ את הטרנספורמציה הלוגריתמית של (

2
(0.9) (0.4)

ˆ(3) ln 3 0.6 ln iie X 

סטיות תקן.–בסוגריים 

.0.01לזיהוי הטרוסקדסטיסיות, בר"מ LMבצעו את מבחן  

10שאלה 

גודל המפעל משפיעים על עלות הייצור של מוצרים בענף הגומי.חוקר רצה לבדוק באיזו מידה רמת הייצור ו

מפעלים וקיבל ערכים למשתנים הבאים:30הוא בדק 

.Y–, עלות הייצור בש"ח ליחידת מוצר מוגמר L–, מספר העובדים המועסקים במפעל Q–כמות הגומי בק"ג 

החוקר אמד שני מודלים:

(0.019)
ˆ(1) ln 4.1 0.2 lnY Q 

2 10e 

2 0.8R 

(0.041) (0.23)
ˆ(2) ln 8.3 0.5 ln 0.4 lnY Q L  

2 9e 
המספרים בסוגריים הם סטיות תקן.
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החוקר ערך תחילה מבחן על מנת לבחור במודל הנכון יותר מבין השניים, ועל סמך תוצאות המבחן א.

וספות.הוא ימשיך ויבחן השערות נ

)0.05הציגו את המבחן שערך החוקר על מנת לבחור במודל הנכון ואת תוצאותיו. (ר"מ 

בכמות הגומי איננה משפיעה 1%לפי המודל שבחרתם בסעיף א, בחנו את ההשערה שעלייה של ב.

)0.05על עלות הייצור ליחידת מוצר. (ר"מ 

עבור כל אחד Whiteסיות, והוא הריץ מבחןהחוקר חושש שקיימת בעיה של הטרוסקדסטיג.

מהמודלים שהוא אמד.

ִרשמו את סטטיסטי המבחן, את התפלגות סטטיסטי המבחן, את דרגות Whiteעבור כל משוואת 

.0.05החופש שלו ואת הערך הקריטי בר"מ 

11שאלה 

המודל:   

2

(1)

(2) ( ) 0

(3) ( )

(4) ( , ) 0

(5) ( , ) 0

i i i

i

i i

i j

Y X u

E u

V u K X

Cov u u

Cov u X

   



 





נימוקים., ללא לא נכוןאו  נכון יבוהש

נכון / לא נכוןאמידת המודל בשיטת הריבועים הפחותים תספק אומדנים מוטים..א

אמידת המודל:
X
u

XX
Y   לפי שיטת הריבועים הפחותים תספק אומדני 1

BLUE.נכון / לא נכון

תצפיות, הן:20תוצאות האמידה של המודל שנוסח בסעיף ב', לפי .ב

.ג
)2.0(

)7.0(

3.118.0 
XX

Y) סטיות תקן–בסוגריים(

0:0מכאן: ההשערה    H נכון / לא נכון.5%נדחית בר"מ

.נכון / לא נכון13.8הוא 10Xעבור   Yלפי הרגרסיה שנאמדה בסעיף ג', הערך הנאמד של  .ד
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12שאלה 

iהמודל הוא   i iY X u  1והמדגם הוא בן 2n n n .תצפיות

)2-נתון שהשאריות מקיימות את ההנחות הקלאסיות ו.א )iV u  1,2לכל,...,i n.

ˆחשבו את 
OLS 1באמידת המודל לפי 2n n וחשבו את התצפיותˆ( )OLSV  2במונחי.

1-השאריות הראשונות מקיימות את ההנחות הקלאסיות ו1n-נתון ש.ב
2( )iV u   11,2לכל,...,i n

2-אסיות והשאריות האחרונות מקיימות את ההנחות הקל2n-ונתון ש
2( )iV u    לכל

1 1 21,...,i n n n  

ˆחשבו את 
OLS 1באמידת המודל לפי 2n nחשבו את התצפיות וˆ( )OLSV  1במונחי

22-ו
2.

13שאלה 
iהמודל הוא   i iY X  2- ונתון ש 2( )i iE X .שאר ההנחות הקלאסיות מתקיימות .

-הוכיחו ש.א

 
4

22
ˆ( ) i
OLS

i

X
V

X








.

)ˆ-הוכיחו ש.ב )WLSV
n


 .

ˆ-הוכיחו ש.ג ˆ( ) ( )OLS WLSV V .

14שאלה 
iהמודל הוא   i iY X  2- ונתון ש( ) 5iV X .שאר ההנחות הקלאסיות מתקיימות .

ˆחשבו את 
OLSחשבו את וˆ( )OLSV .

15שאלה 
i), לפי המודל Y) כפונקציה של ההכנסה (Cחוקר רצה לאמוד את הצריכה ( i iC Y    100ר דגם . החוק

תצפיות אמצעיות וחישב שתי רגרסיות: אחת עבור 20משפחות, מיין את המדגם בסדר עולה של ההכנסה, השמיט 

המשפחות העניות יחסית ואחת עבור המשפחות העשירות יחסית. התברר שסטיית התקן של הצריכה עבור המשפחות 

ופרופורציית 5/6וסברת אצל המשפחות העניות היא העשירות שווה לזו של המשפחות העניות, פרופורציית השונות המ

.1/6השונות המוסברת אצל המשפחות העשירות היא 

נכון / לא נכוןטענה א: ככל שההכנסה גדולה יותר, הפיזור של השאריות סביב קו הרגרסיה קטן יותר.                

נכון / לא נכוןהנחת ההומוסקדסטיסיות נדחית.                 10%טענה ב: בר"מ 


