שם משפחה___________:שם פרטי_________:ת.ז________________.חתימה________:

מבוא לאקונומטריקה
תרגיל 7
שאלה1

במסגרת מחקר על הגורמים הקובעים את התפוקה לעובד )  (Yנאספו הנתונים הבאים עבור מדגם שהכיל
 50פירמות מענפי המתכת ,הכימיה והמזון .המשתנים המסבירים הם:
 – Lמספר העובדים בפירמה
 – Pמשתנה דמי המקבל ערך  1עבור בעלות פרטית ) 0עבור ממשלתי(
 – Mמשתנה דמי המקבל ערך  1עבור מפעל בענף המתכת
 – CHמשתנה דמי המקבל ערך  1עבור מפעל בענף הכימיה
להלן תוצאות האמידה:

Yˆ  178  144 / L  103 P  127 M  233CH  191 P  M   77  P  CH 

א .מהי

התפוקה

לעובד

במפעל

מתכת

ממשלתי

המעסיק

100

ב .מהי התפוקה לעובד במפעל מתכת פרטי המעסיק  100עובדים?

ג.

כיצד משפיעה ההפרטה של מפעל מתכת ממשלתי המעסיק  100עובדים על התפוקה לעובד?

1

עובדים?

ד.

במפעל ממשלתי בתעשיית המזון ישנם  900עובדים .האם ההפרטה שלו תעלה את התפוקה לעובד?

ה .מפעל ממשלתי בענף הכימיה העסיק  200עובדים .לאחר ההפרטה צומצם מספר העובדים ב.20%-
מהי כעת התפוקה לעובד?

שאלה 2

מר מתן הוא בעל חנות למתנות .מר מתן גאה מאד באשתו .הוא אומר שהיא אשת מכירות מעולה ,וביום
שהיא עוזרת על ידו בחנות ,המכירות עולות בכ ,₪ 2000 -ושזו עלייה של כ 25% -מהמכירה היומית
הממוצעת שלו .אנו מנסים להוכיח את קביעתו זו בעזרת רגרסיה.
 - Y tהפדיון ביום .t
 - D tמשתנה דמי השווה ל 1-אם ביום  tאשתו עבדה בחנות ,ואחרת .0 -
 .1היעזרו במשתנה הדמי ונסחו את מודל הרגרסיה המתאר את הפדיון היומי בחנות של מר מתן.

 .2לפי הנתונים המספריים שמסר מר מתן ,הציעו אומדנים מספריים למודל שניסחתם.

הרגרסיה נאמדה לפי נתונים של  60ימי עבודה רצופים והתקבלה התוצאה הבאה:
Yˆ t  7766.48  1876.31 D t

הערכים בסוגריים הם סטיות תקן.

)(548.76

 542.23 
 0.16775

2

R2

 .3מהו האומדן הנקודתי למכירה היומית ,ביום שבו מר מתן עובד לבדו בחנות?

 .4מהו האומדן הנקודתי למכירה היומית ,ביום שבו שני בני הזוג עובדים בחנות?

 .5האם הרגרסיה מובהקת ,ברמת מובהקות של  ?0.05בחנו את ההשערה בעזרת מבחן  tבלבד.

 .6האם הרגרסיה מובהקת ,ברמת מובהקות של  ?0.05בחנו את ההשערה בעזרת מבחן  Fבלבד.

 .7האם סביר להניח שהגב' מתן מעלה את המכירות ב) ?₪ 2000 -ר"מ (0.05

 .8האם סביר להניח שנוכחותה של הגב' מתן איננה משנה כלל את המכירות? )ר"מ (0.05
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 .9בנו רווח סמך של  95%לתרומה השולית של גב' מתן לפדיון היומי ביום שבו היא עובדת בחנות.

 .10האם רווח הסמך שחשבתם כולל את הערך  ?₪ 2000כן  /לא
 .11האם רווח הסמך שחשבתם כולל את הערך  ?₪ 0כן  /לא
 .12במדגם של  60ימי העבודה ישנה שונות למכירות היומיות.
כמה אחוזים משונות זו מוסברים על ידי העזרה של הגב' מתן? ______________
 .13כמה אחוזים משונות המכירות היומיות אינם מוסברים במודל זה? ___________
 .14הציעו משתנה נוסף שיכול להסביר את שונות המכירות היומיות בחנות של מר מתן.

 .15כיוון שמקדם ההסבר איננו גבוה במיוחד ניסה מר מתן להרחיב את המודל במשתנים רלוונטיים
נוספים ,על מנת שהוא יוכל לנבא באופן מדויק יותר את הפדיון היומי שלו.
הוא הגדיר את משתנה הדמי  . KODESHמשתנה זה מקבל את הערך  1אם התצפית היומית היא
יום אחד או יומיים לפני שבת או חג )שבימים אלה המכירות גדולות יותר( ,ואחרת משתנה הדמי
 KODESHמקבל את הערך .0
נסחו את משוואת הרגרסיה עם שני המסבירים  D tו. KODESH t -

 .16מר מתן ניסה להריץ את הרגרסיה עם שני המסבירים האיכותיים ,אך במקום לקבל תוצאה
מספרית הוא קבל מהמחשב הודעת שגיאה .מה יכולה להיות הסיבה לכך?
)רמז :אחת הסיבות לכך שאי אפשר להריץ רגרסיה היא ששניים מהמסבירים שווים זה לזה(.
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 לא ניתן להריץ רגרסיה עם שני משתנים קטגוריאליים?
נכון  /לא נכון
 חלה טעות בהקלדת משתני הדמי והם לא כוללים את הערכים  1או  0בלבד?
נכון  /לא נכון
 המדגם כולל יום מסוים ,שבו החנות הייתה סגורה לרגל חופשה?
נכון  /לא נכון
 הגב' מתן עבדה בחנות רק ביום וביומיים שלפני חג או שבת?
נכון  /לא נכון
 .17כיצד נקראת הבעיה שנתגלתה בהרצה זו? ______________________________
 .18האם בעיית המולטיקולוניאריות היא בשל ניסוח לא נכון של המודל או בשל נתוני המדגם?

לאור המסקנה שהגענו אליה ,שהגב' מתן עבדה בחנות רק ביום וביומיים שלפני חג או שבת ,כיצד יוכל
מר מתן לקבל שני אומדנים ,כך שהאחד יבטא את התרומה הנקייה של אשתו למכירות ,והשני יבטא את
התרומה הנקייה של תנועת הקונים הערה בימים שלפני שבת או חג?


להוסיף למודל משתנה כמותי כמו הטמפרטורה היומית?

נכון  /לא נכון


להוסיף למודל את משתנה האינטראקציה ? D  KODESH

נכון  /לא נכון


להריץ את המודל רק עם משתנה האינטראקציה ? D  KODESH

נכון  /לא נכון


להריץ בנפרד את המודל Y     D  u

ובנפרד את המודל ? Y     KODESH  
נכון  /לא נכון


ואולי לא ניתן לעשות דבר?

נכון  /לא נכון
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שאלה 3
 מכירות יומיות של חנויות להלבשה )(₪Y
X
 מספר הזבנים בחנותD
 משתנה דמי השווה ל 1 -אם החנות מנוהלת ע"י שני בני זוג ,ואחרת – 0 Dהוא משתנה איכותי שערכיו מוגדרים באופן הבא:
שני בני הזוג מנהלים את החנות

1

החנות מנוהלת ע"י אדם אחד

0

D

המדגם כולל  18חנויות הלבשה הממוקמות במרכזי קניות גדולים.
(1) Yˆ  27814.50  3837.15 X

R 2  0.41

) (1074.79

R 2  0.49

) ( 2607.20

) (2) Yˆ  26038.58  3632.71 X  5471.45 D  732.71( D  X
)(114.33

) (1168.84

) ( 847.55

) (1830.56

המספרים בסוגריים – סטיות תקן
 .1לבחינת הטענה" :האבחנה בין חנויות המנוהלות ע"י אדם אחד לבין חנויות המנוהלות ע"י שני בני זוג
איננה מוסיפה הסבר משמעותי לשונות המכירות של החנויות",

H 0 :  D   D X  0
האם מקדמי ההסבר המתוקננים תומכים בטענה זו?

.2

האם מבחן  Fתומך בטענה זו? ר"מ 0.05

6

נוסחה השערת האפס הבאה:

 .3בני הזוג גיא ודניאלה מנהלים יחד חנות ,והם גם מחזיקים בשני זבנים.
מהו האומדן למכירות לפי מודל ?2

 .4דניאלה מבינה שלעבודה משותפת עם בן זוג ישנן השלכות לא רצויות .היא פרשה מהעבודה בחנות
ובמקומה הצטרף זבן נוסף .כיצד יושפעו מכך המכירות בחנות? )התייחסו למודל ) (2בלבד(.

 .5התייחסו למודל ) (2בלבד:
התרומה השולית של זבן למכירות ,כאשר החנות מנוהלת ע"י אדם אחד ,היא
_____________________________________________________________________
התרומה השולית של זבן למכירות ,כאשר החנות מנוהלת ע"י זוג אחד  ,היא
_____________________________________________________________________
.6

כיצד יש לנסח את השערת האפס לבחינת השערה שהתרומה השולית של זבן למכירות ,כאשר

החנות מנוהלת ע"י אדם אחד ,היא . ₪ 3000
_____________________________________________________________________
 .7כיצד יש לנסח את השערת האפס לבחינת השערה שהתרומה השולית של זבן למכירות ,כאשר
החנות מנוהלת ע"י זוג אחד ,היא . ₪ 4000
_____________________________________________________________________
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שאלה 4

המודל שנאמד הוא:
Yi = B0 + B1Di + B2 Hi + B3 Di Hi + ui

 Dו H-הם משתני דמי כדלקמן:
גבר
אשה

1
H 
0

רווק/ה
נשוי/ה

1
D
0

 - Yiהשכר של פרט .i
מהרצת המודל בשיטת הריבועים הפחותים התקבלו התוצאות הבאות:

Bˆ3  1000

Bˆ 2  1500

Bˆ0  5000 Bˆ1  2000

 .1תנו אומדנים נקודתיים לשכר של:
 oאשה רווקה

o

גבר רווק

 oאשה נשואה

o

גבר נשוי

o

אשה

o

גבר

8

n  20

 .2במונחי  B2 , B1 , B0ו B3 -בלבד רשמו את השכר של:
 oגבר נשוי

 oאשה נשואה

o

גבר רווק

 .3נסחו את ההשערה כי אין הבדל ברמת השכר של גבר נשוי ואשה נשואה.

 .4נסחו את ההשערה כי אין הבדל ברמת השכר של גבר נשוי וגבר רווק.

 .5נסחו את ההשערה כי אין הבדל ברמת השכר של אשה נשואה וגבר רווק.

 .6האם ניתן להריץ את המודל הנ"ל על מדגם של נשים נשואות בלבד?

 .7האם ניתן להריץ את המודל הנ"ל על מדגם של גברים בלבד ,שחלקם נשואים וחלקם לא?

 .8נסחו את המודל המניח שאין הבדל בשכר בין גברים לנשים.

 .9נסחו את המודל המניח שאין הבדל בשכר בין נשואים לרווקים.

 .10נסחו את המודל המניח שמין ומצב משפחתי אינם משפיעים על השכר.
.
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שאלה 5
לפניכם תוצאות מדגם שבו:
 - Yשטח דירה )במ"ר(
 - Dמשתנה דמי המקבל את הערך  1אם הדייר רווק ואחרת .0 -

Y
30
50
80
40

D
1
0
0
1
אמדו את משוואת הרגרסיה  Yעל  Dוחותך.

מהו שטח הדירה המנובא לאדם רווק?

מהו שטח הדירה המנובא לאדם נשוי?

Model 1: OLS, using observations 1-4
Dependent variable: mr
coefficient std. error
t-ratio
p-value
const
65
11.18034 5.813777 0.028334
D
-30
15.81139 -1.89737 0.198216

0.464286
0.198216

Adjusted R0.642857 squared
)3.6 P-value(F

R-squared
)F(1, 2

האם הרגרסיה מובהקת? ר"מ ) 0.05יש רק מסביר אחד – ניתן להשיב על זה לפי מבחן  tאו .(F
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