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_________ת.ז.________________חתימה:__________שם משפחה:___________שם פרטי:

מבוא לאקונומטריקה
10תרגיל  

1שאלה 

United Nations Educational, Scientific andאונסק"ו ( Cultural Organization - UNESCO (

,מטרתו המוצהרת היא לתרום לשלום ולביטחוןו1945- נוסד בהוא . או"םשל התרבותוהמדע, החינוךהוא ארגון ה

על ידי קידום של שיתוף פעולה בינלאומי בתחומים של חינוך, מדע ותרבות, מתוך שאיפה להנחיל ברחבי העולם 

.האו"םירויות הבסיסיות שהוכרזו בהצהרת רגש של כבוד כלפי ערכי הצדק, שלטון החוק, זכויות האדם והח

ישנם נתונים על ההוצאות לחינוך, על התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) ועל גודל 1997בשנתון של אונסק"ו לשנת 
ארצות שונות בעולם.38-האוכלוסייה ב

EDUC–($ במיליוני) הוצאה ציבורית על חינוך

GDP–($ במיליוני) התמ"ג

POP–(במיליוני אנשים)  גודל האוכלוסייה

בהרצת המודלים הגדרנו שני משתנים נוספים:

EDUC/ההוצאה הציבורית על חינוך לנפש   POP EDUC POP

GDP/-והתמ"ג לנפש POP GDP POP

Model 1: OLS, using observations 1-38

Dependent variable: EDUC

coefficient std. error t-ratio p-value

const -160.4669428 311.6990485 -0.51481371 0.60983

GDP 0.048065618 0.002128797 22.57877403 7.61E-23

Model 2: OLS, using observations 1-38

Dependent variable: EDUCPOP

coefficient std. error t-ratio p-value

const -67.15653009 46.25479216 -1.45188265 0.155194

GDPPOP 0.058393109 0.003645154 16.0193787 5.86E-18
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מדינות (מרוקו, נורבגיה, תוניס ותורכיה):4-להלן נתונים על גודל האוכלוסייה, התמ"ג וההוצאה על חינוך ב

CountryEDUCGDPPOP

Morocco14523035126.025

Norway92681229264.314

Tunisia854156268.82

Turkey417313596159.903

Model-התייחסו ל ?0.05. האם ההוצאה הציבורית על חינוך משתנה עם התל"ג? מה מסקנתכם בר"מ 1

Model-התייחסו ל . מהי ההוצאה המנובאת לחינוך במרוקו?1

Model-התייחסו ל . מהי הנחת המודל?2

Model-התייחסו ל . מהי ההוצאה המנובאת לחינוך בנורבגיה?2

Modelהאם יש משמעות להשוואה בין מקדמי ההסבר של  Modelושל 1 כן  /   לא?               2

Modelהאם יש משמעות להשוואה בין מקדמי ההסבר המתוקננים של  Modelושל 1 כן  /   לא?2

-מיליון $ וההוצאה לחינוך כ74,121מיליון איש, התמ"ג היה 5.362מנתה האוכלוסייה בישראל 1997בשנת 

Model 1    /Model 2איזה משני המודלים מנבא נכון יותר את ההוצאה לחינוך בארץ?    מיליון $.4,200
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2שאלה 

Dependent variable: gdp

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T- STAT P-VALUE
const -7827.19 199.4214 -39.2495 6.62E-30
pop 55.09168 0.902972 61.01149 2.51E-36

כיצד נקרא בעברית המשתנה המוסבר?.1

?in billions of 1992 dollarsמה משמעות הביטוי .2

כיצד נקרא בעברית המשתנה המסביר?.3

שנאמדה.רשמו את משוואת הרגרסיה .4

?0.05מה משמעות השיפוע? האם הוא מובהק, ר"מ .5

DATA3-15:  Annual data on U.S. Population and GDP 1959-1994

gdp = Gross Domestic Product in billions of 1992 dollars
pop = Population in millions
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3שאלה 

חברה לשיווק משקאות חריפים מבקשת לאמוד איך ההוצאה של משפחה על צריכת אלכוהול משתנה 

השבועית של צריכת אלכוהול למשפחה בתי אב, על ההוצאה 312ביחס להכנסתה. הם אספו נתונים על 

)ALCOHעל ההכנסה השבועית של המשפחה ( - , ב ,($INCב ,- ) על גיל האב ,($AGEF (בשנים ,

, בשנים).AGEMועל גיל האם ( 

הוא קיבל את תוצאות האמידה:
Dependent variable: ALCOH

Variable Coefficient Std. Error

C 24.05 3.440

INC 0.013 0.003

AGEF 1.04 1.063

AGEM 1.37 1.135

R-SQUARED = 0.0575

Sum of Squared Residuals = 308,750

מהו קו הרגרסיה שנאמד?

מהי משמעות המקדמים של המשתנים? 

מהי המשמעות של ערכו המספרי של מקדם ההסבר? 

נכון   /   לא נכוןגיל האב איננו משתנה רלוונטי להסבר ההוצאה של משפחה על צריכת אלכוהול.  0.01בר"מ 

נכון   /   לא נכוןגיל האם איננו משתנה רלוונטי להסבר ההוצאה של משפחה על צריכת אלכוהול.  0.01בר"מ 
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)0.05צריכת האלכוהול? (ר"מ האם עלייה בהכנסה גורמת לעלייה ב

החוקר השמיט את המשתנים גיל האב וגיל האם, וקיבל את התוצאה הבאה:

 94.89 0.024ALCOH INC 

0.0233R SQUARED 

Sum of Squared Residuals = 319,953

)0.05וגיל האם אינם משתנים רלוונטיים בחקירה זו. (ר"מ זמנית את ההשערה שגיל האב -בחנו בו. Fלפי מבחן 

.זמנית את ההשערה שגיל האב וגיל האם אינם משתנים רלוונטיים-בחנו בומקדמי ההסבר המתוקננים לפי 
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4שאלה 

בתים 88במחקר שמטרתו הייתה לבדוק הגורמים המשפיעים על מחירי בתים באזור עירוני, נלקח מדגם שכלל 

שנמכרו לאחרונה. להלן רשימת המשתנים  שנצפו.

iP-מחיר המכירה של ביתi.באלפי דולרים ,

iHS- שטח ביתi.במטרים רבועים ,

iYS- שטח הגינה של ביתi.במטרים רבועים ,

DCi-אחרת.- אם הבית הוא מסגנון קולוניאלי ואפס 1המקבל הערך משתנה דמי

):ת התקן שלווסטי- בסוגריים(והתקבלו התוצאות הבאותני מודליםנאמדו שOLSלפי 
Model 2Model 1המשתנים

10.767

(2.593)

9.321

(2.500)

Const.

7.750

(2.081)

6.029

(2.398)

HS

4.250

(1.583)

YS

15.068

(3.043)

20.094

(5.043)

DC

15,70012,3002e

35,20035,2002y

8888N
? 1מהי משוואת הרגרסיה שנאמדה לפי מודל 

חשבו את מקדם ההסבר. 

? 2מהי משוואת הרגרסיה שנאמדה לפי מודל 

חשבו את מקדם ההסבר. 
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5שאלה 

פרסום

0נאמד המודל הבא: 1 21 2t t t tY X X u     

כאשר:

1 tX–  ההוצאה על פרסום ברדיו בתקופהt

2 tX–  ההוצאה על פרסום בעיתון בתקופהt

tY–  רמת המכירות בתקופהt

tu–הפרעה מקרית קלאסית

התקבלו האומדנים הבאים:2010ועד 1992על סמך הנתונים עבור 

1 2 0
ˆ ˆ ˆ1.3 1.5 29 . . 1.333     D W

.250אם הפרסום הוא רק ברדיו וההוצאה עליו היא 2011- חשבו תחזית מכירות ל

היו שנים שבהן החנות לא פרסמה את מוצריה בעיתונים. 1992-2010לאורך תקופת המדגם 

כן    /    לאהאם ניתן להסתמך על הרגרסיה שנאמדה כאן?

היו שנים שבהן החנות פרסמה את מוצריה גם בטלוויזיה. 1992-2010לאורך תקופת המדגם 

כן    /    לא האם ניתן להסתמך על הרגרסיה שנאמדה כאן?

בחנו את ההשערה ונסחו באופן ברור את מסקנתכם. האם באמידת רגרסיה זו יש צורך בתיקון למתאם סדרתי?
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6שאלה 

מולטיקולניאריות מושלמת
1פונקצית הייצור במפעלי פלדה היא  2Q L K u     

תשומת הון–Kתשומת עבודה–Lתוצר–Qכאשר: 

לא ניתן לאמוד רגרסיה  אם אין שונות למשתנה המסביר ולא ניתן לאמוד רגרסיה אם מולטיקולניאריות מושלמת: (

יש קשר ליניארי מושלם בין המשתנים המסבירים.)

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

10Kניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו בכל המפעלים טענה א: לא    /   לא נכוןנכון

10Kניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו בכל המפעלים טענה ב: לא   גם אם ערכי ,Lשונים זה מזה

נכון   /   לא נכון

נכון   /   לא נכון10Kבשתי תצפיות ניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו טענה ג: לא

30Lניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו בכל המפעלים טענה ד: לא  נכון   /   לא נכון

נכון   /   לא נכון 0Kאם באחת התצפיות ניתן לאמוד את המודל טענה ה: לא 

Lניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו בכל המפעלים טענה ו:  לא Kכון   /   לא נכוןנ

Kבכל התצפיות ניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו טענה ז: לא Lנכון   /   לא נכון

25בכל התצפיות ניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו טענה ח: לא K Lנכון   /   לא נכון

10בכל התצפיות ניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו טענה ט: לא 25 K L

נכון   /   לא נכון

10Lניתן לאמוד את המודל לפי מדגם שבו בכל המפעלים טענה י:  לא Kנכון   /   לא נכון
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7שאלה 

המודל:

Q–תפוקה

L–תשומת העבודה

K–תשומת ההון

פרמטרים לא ידועים–

הפרעה מקרית–

לא ניתן לאמוד את פונקציית הייצור אם

נכון   /   לא נכוןכל נתוני התפוקה שווים זה לזה..1

נכון   /   לא נכוןכל נתוני העבודה שווים זה לזה..2

נכון   /   לא נכוןכל נתוני היחס תפוקה לעובד שווים זה לזה..3

נכון   /   לא נכוןכל נתוני ההון שווים זה לזה..4

8שאלה 

ענף האלומיניום
חוקר רצה לבדוק באיזו מידה רמת הייצור וגודל המפעל משפיעים על עלות הייצור ליחידת מוצר בענף האלומיניום. 

נתונים לחודש דצמבר האחרון על עלות הייצור ליחידה, על הכמות מפעלים בענף וקבל מכל אחד מהם 10הוא דגם 

המיוצרת ועל מספר העובדים במפעל.

iY-במפעל ₪, -עלות הייצור ליחידה, בi.

iQ- כמות מיוצרת, ביחידות, במפעלi.

iL- מספר עובדים במפעלi.

השוליות של המשתנים המסבירים הן החוקר אמד שני מודלים שונים, מודלים ליניאריים, המניחים שהתרומות 

קבועות. להלן תוצאות האמידה של המודלים, כאשר המספרים בסוגריים הם האומדנים לסטיות התקן:

(25.2) (0.008)

2 2

(21.9) (0.003) (0.42)

2 2

ˆ(1) 207.5 0.013

2978.4 0.2482

ˆ(2) 408.8 0.018 0.652

2215.8 0.4407

i i

i

i i i

i

Y Q

e R

Y Q L

e R

 

  

  

  

Q K
u

L L
   

,a 

u
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לפי המודל המניח שעלות הייצור מוסברת ע"י הכמות המיוצרת ומספר העובדים, האם ככל שהכמות גדולה יותר 
עלות הייצור ליחידה נמוכה יותר?

עיגול את התשובה הנכונה:הקיפו ב
בכל רמת מובהקות מקובלת התשובה היא שלילית, כיוון שהסטטיסטי המחושב הוא שלילי..1
6tהתשובה היא חיובית. הסטטיסטי המחושב הוא 0.10בר"מ .2   1.415והערך הקריטי הוא- .
6tהתשובה היא חיובית. הסטטיסטי המחושב הוא 0.05בר"מ .3   1.895והערך הקריטי הוא-.
1.625tהתשובה היא שלילית. הסטטיסטי המחושב הוא 0.05"מ בר.4  .וקטן מהערך הקריטי

-------------------------------

) מקדם ההסבר עלה, ברור שהמשתנה שנוסף רלוונטי2) למודל (1טענה א: כיוון שבמעבר ממודל (
ברור שהמשתנה שנוסף רלוונטי) סכום הסטיות הריבועיות ירד, 2) למודל (1טענה ב: כיוון שבמעבר ממודל (

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:
רק טענה  א  נכונה.1
שתי הטענות אינן נכונות.2
רק טענה  ב  נכונה.3
שתי הטענות נכונות.4

-------------------------------

הכמות האם עלות הייצור ליחידה מוסברת גם על ידי מספר העובדים במפעל, או שהיא מוסברת רק על ידי 
.Fהמיוצרת? החוקר בחן השערה זו לפי מבחן

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:
המסקנה היא שעלות הייצור ליחידה איננה 0.05וברמת מובהקות 1.2שהחוקר קבל הוא Fערך .1

מוסיפה הסבר מובהק.
נה המסקנה היא שעלות הייצור ליחידה אינ0.05וברמת מובהקות 2.4שהחוקר קבל הוא Fערך .2

מוסיפה הסבר מובהק.
המסקנה היא שעלות הייצור ליחידה מוסיפה 0.01וברמת מובהקות 2.4שהחוקר קבל הוא Fערך .3

הסבר מובהק.
המסקנה היא שעלות הייצור ליחידה מוסברת גם 0.01וברמת מובהקות 1.2שהחוקר קבל הוא Fערך .4

על ידי מספר העובדים במפעל.
 -------------------------------

לפי המודל המניח שעלות הייצור מוסברת ע"י הכמות המיוצרת בלבד. האם סביר להניח שאם הכמות המיוצרת תעלה 
₪?0.03- ביחידה עלות הייצור ליחידה תרד ב
הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

1.2.125t  ההשערה נדחית.0.05וברמת מובהקות
2.2.125t   ההשערה איננה נדחית.0.05וברמת מובהקות
3.2.125t  ההשערה איננה נדחית.0.05וברמת מובהקות
4.2.125t   ההשערה נדחית.0.05וברמת מובהקות

-------------------------------

) אינם א.ח.ה.2) הוא נכון אזי האומדנים שהתקבלו במודל (1טענה א: אם מודל (
) אינם א.ח.ה.1) הוא נכון אזי האומדנים שהתקבלו במודל (2טענה ב: אם מודל (

בעיגול את התשובה הנכונה:הקיפו
רק טענה א נכונה.1
רק טענה ב נכונה.2
שתי הטענות נכונות.3
שתי הטענות אינן נכונות.4
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9שאלה 

CLOSEt–מחיר המניה ביום מסחרt

VOLUMEt–נפח המסחר במניה ביום מסחרt

RSt–ביום מסחרהתשואה היומית של המניהt

RMt–ביום מסחרהיומית של תיק השוקהתשואהt

RFRt–ביום מסחרהתשואה היומית של נכס חסר סיכוןt

נסחו את המודלים הבאים:

באותו יוםמחיר המניה הוא פונקציה ליניארית של נפח המסחר.1

ע"י נפח המסחר ביום המסחר הקודםליניארית חיר המניה מוסבר מ.2

ע"י נפח המסחר באותו יום וביום המסחר הקודםליניארית חיר המניה מוסבר מ.3

באותו יום, ופונקציה ליניארית יורדתחיר המניה הוא פונקציה ליניארית עולה של נפח המסחרמ.4

של נפח המסחר ביום הקודם 

1נסחו במילים את המודל הבא: .5 1 2t t ttCLOSE CLOSE RS u     
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התשואה היומית של תיק השוק היא פונקציה ליניארית של התשואה היומית של נכס חסר סיכון .6

פונקציה ליניארית של התשואה היומית של תיק השוק ושל התשואהתשואה היומית של המניה היא ה.7

היומית של נכס חסר סיכון 

1נסחו במילים את המודל הבא: .8 2 1t t ttCLOSE VOLUME VOLUME u      

ית של תיק השוק ושל התשואה התשואה היומית  של המניה היא פונקציה ליניארית של התשואה היומ.9

. 1-היומית של נכס חסר סיכון, כאשר סכום המקדמים של שני משתנים אלה שווה ל

התשואה היומית של המניה היא פונקציה ליניארית של התשואה היומית של תיק השוק .10

תשואה היומית של המניה היא פונקציה ליניארית של הזמן, של התשואה היומית של תיק השוק ה.11

ושל התשואה היומית של נכס חסר סיכון  

תשואה היומית של המניה ביום מסוים היא פונקציה ליניארית של התשואה היומית של תיק השוק ה.12

ביום המסחר הקודם ושל התשואה היומית של נכס חסר סיכון ביום המסחר הקודם 

).הפלטים שלאורך כל התרגילים, לפי p-valueל הבחינה כוללת גם את הנושא ש(


