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

מבוא לאקונומטריקה
7להגשה בשיעור 6תרגיל

1שאלה 

על זרי ורדיםמחקר

רבעונים על:16לאורך רדים נאספו נתונים ובמחקר על הביקוש לזרי 

Q–שנמכרוורדים כמות זרי

P1– בדולריםרדיםומחיר זר ,

P2–בדולריםמחיר זר ציפורן ,

inc–בדולריםהכנסה ,

.STATA-הפלטים ב

1 2 31 2Q P P inc u       ) 1מודל(

)2מודל ( Q inc u   

.0.01) מובהקת, בר"מ 2מודל (נסחו ובחנו את ההשערה שהרגרסיה שנאמדה לפי 

       _cons 13354.6 6485.421 2.06 0.062 -775.9175 27485.12
         inc -19.25394 30.69466 -0.63 0.542 -86.13185 47.62397
          p2 2633.755 1012.637 2.60 0.023 427.4083 4840.101
          p1 -3628.186 635.6284 -5.71 0.000 -5013.101 -2243.271

           q       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

   Total 62596356 15 4173090.4 Root MSE      = 1076.3
           Adj R-squared = 0.7224

Residual 13900829.7 12 1158402.47 R-squared     = 0.7779
   Model 48695526.3 3 16231842.1 Prob > F      = 0.0003

           F(  3,    12) = 14.01
Source        SS       df       MS              Number of obs = 16

       _cons 23079.37 9108.079 2.53 0.024 3544.486 42614.26
         inc -85.49271 50.38014 -1.70 0.112 -193.5474 22.56194

           q       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

   Total 62596356 15 4173090.4 Root MSE      = 1925.7
           Adj R-squared = 0.1114

Residual 51917490.8 14 3708392.2 R-squared     = 0.1706
   Model 10678865.2 1 10678865.2 Prob > F      = 0.1118

           F(  1,    14) = 2.88
Source        SS       df       MS              Number of obs = 16

. regress q inc
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המשפיעה על כמות זרי הוורדים שנמכרו?האם ההכנסה היא משתנה רלוונטי , 0.05בר"מ ו)1לפי מודל (

נסחו ובחנו את ההשערה המתאימה.

המשפיעה על כמות זרי הוורדים שנמכרו?האם ההכנסה היא משתנה רלוונטי , 0.05ר"מ וב)2לפי מודל (

ההשערה המתאימה.נסחו ובחנו את

?0.10חוק הביקוש מתקיים,  בר"מ ), האם1לפי מודל (

נסחו ובחנו את ההשערה המתאימה.

?0.10,  בר"מ זר ציפורן הוא מוצר תחליפי לזר ורדים), האם1לפי מודל (

נסחו ובחנו את ההשערה המתאימה.
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?0.10בר"מ , זר ורדים הוא מוצר נורמלי), האם1לפי מודל (

צדדית -הדובחנו את ההשערה0.01בר"מ  0 1: 0PH

צדדית-הדובחנו את ההשערה0.01בר"מ  0 2: 0PH

בחנו את ההשערה 0.01בר"מ וFלפי מבחן 
  0 1 2

1

: 0

: else
P PH

H

לפי מקדמי ההסבר המתוקננים בחנו את ההשערה 
  0 1 2

1

: 0

: else
P PH

H
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המחירים של זרי ורדים ושל זרי ציפורן הם משתנים רלוונטיים?Fהאם לפי מבחן 
כן   /   לא

לפי מקדמי ההסבר המתוקננים המחירים של זרי ורדים ושל זרי ציפורן הם משתנים רלוונטיים?האם 

כן   /   לא

בחנו את ההשערה
    0 1 2

1

: 0

: else
P P incH

H
.0.05בר"מ 

4000-מורידה בעלייה של דולר אחד במחיר של זר ורדים , ש0.05נסחו ובחנו את ההשערה, בר"מ 
את כמות הוורדים שיימכרו.

4000-ציפורן, מעלה בעלייה של דולר אחד במחיר של זר , ש0.05נסחו ובחנו את ההשערה, בר"מ 
את כמות הוורדים שיימכרו.
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ללא מבחני השערה) :כלומר, לפי הערכים המספריים שהתקבלו בפלט ו(בלבדהנקודתייםלפי האומדנים 

?של דולר אחד במחיר של זר ורדים מהי ההשפעה של עלייה 

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

ציפורן?של דולר אחד במחיר של זר מהי ההשפעה של עלייה 

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

?של דולר אחד גם במחיר של זר ורדים וגם במחיר של זר ציפורן בו זמניתעלייה מהי ההשפעה של 

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

והשיבו על הסעיפים הבאים, ללא שום חישובים:1עיינו בפלט של מודל 
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2שאלה 
תקופות 100לאורך . ברשותו נתונים )Qחוקר מנתח את הגורמים המשפיעים על צריכת הסיגריות (

:באיםהמשתנים המסבירים העל 

PRICE–מחיר ריאלי של סיגריות, ב- ₪

INCOME–הכנסה ריאלית, ב-₪

PIRSUM–הוצאה ריאלית לפרסום סיגריות, ב-₪

NEGED–הוצאה ריאלית לפרסום נגד עישון, ב-₪

Dependent Variable: Q

Included observations: 100

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

CONST 24.91442 9.318612 2.673619 0.0088

PRICE -0.477445 0.313888 -1.521068 0.1316

INCOME 0.014238 0.085809 0.165930 0.8686

PIRSUM 1.142248 0.084490 13.51933 0.0000

NEGED -0.843920 0.574196 -1.469742 0.1449

R-squared 0.738548

0.10בחנו את ההשערה שהפרסום נגד עישון משפיע על צריכת הסיגריות, ברמת מובהקות 
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. 0.05החוקר הריץ רגרסיה נוספת, ובה הוא השמיט את כל המשתנים שהמקדמים שלהם אינם מובהקים בר"מ 

.0.1-ברגרסיה זו נשאר משתנה מסביר אחד, ומקדם ההסבר ירד ב

!באופן מפורט את תשובתכםמיהו המשתנה היחיד שנשאר ברגרסיה? נמקו

:המשתנים שהושמטו אינם משתנים רלוונטייםשלושת ההשערה שאת ובחנו נסחו 

לפי מקדמי ההסבר המתוקננים.

.0.05ובר"מ WALDמבחן לפי 
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3שאלה 

תוקן בקליפורניה חוק מס הרכוש. התיקון הוריד משמעותית את גובה המס, דבר שגרם 1978בשנת 

לעליה במחירי הדירות. במטרה לבדוק את ההשפעה של הירידה במס על מחירי הדירות, נדגמו באופן 

יחידות דיור באזורים שונים בקליפורניה, וחושבו הערכים הכספיים ונתונים נוספים על מאפייני 64מקרי 

הנכס והסביבה.

Y- העלייה במחיר הנכס מאז התקבל התיקון לחוק($)

X1-במס הרכוש על הנכס  הירידה($)

X2-(מ"ר) שטח הנכס

X3- ההכנסה הממוצעת באזור שבו נמצא הנכס($)

X4-(שנים) גיל הנכס

X5-אליו (דקות)משך זמן הנסיעה מהנכס ועד למרכז הקרוב

בשלב הראשון קיבל החוקר את התוצאה הבאה: 

2 0.1014R 1
(0.1) (3.1)

ˆ 0.3 8.2Y X  סטיות תקן- הערכים שבסוגריים

.tלפי מבחן 0.05ובר"מ בחנו את מובהקות הרגרסיה

.Fלפי מבחן 0.05ובר"מ הרגרסיהבחנו את מובהקות 
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בשלב השני, התקבלה התוצאה הבאה:

2
1 2 3

(0.1) (3.1) (0.4) (0.016)
ˆ 0.2 9.1 0.3 0.009 0.161Y X X X R    

?       כן    /    לא0.05מובהק, בר"מ 2Xהאם המקדם של 

?       כן    /    לא0.05מובהק, בר"מ 3Xהאם המקדם של 

זמנית את ההשערה -בדק החוקר בו,3X-ו2Xשל על אף המסקנות שהתקבלו אודות מובהקות המקדמים

בשתי דרכים., אינם רלוונטיים. הוא בחן השערה זו3X-ו2Xששני המשתנים שנוספו, 

:בעזרת מקדמי ההסבר המתוקננים

:)WALDלרגרסיה מוגבלת או בשמו הנוסף מבחן F(הנקרא גם מבחן Fבעזרת מבחן 0.01ובר"מ 
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וקיבל:X5-וX4בשלב השלישי, הוסיף החוקר את המשתנים  

R2 0897 .5
)002.0(

4
)05.0(

3
)0005.0(

2
)23.0(

1
)44.2(

0043.006384.000073.0547.027.7171.0ˆ XXXXXY 

:הזהללא בדיקת השערה ולפי האומדנים שהתקבלו למקדמים בשלב השלישי

כן  /  לא .העלייה במחיר הנכס גדולה יותר-ככל שההכנסה הממוצעת באזור גדולה יותר 

כן  /  לא .העלייה במחיר הנכס גדולה יותר- שטח הנכס גדול יותר ככל ש

כן  /  לא .העלייה במחיר הנכס גדולה יותר-ככל שמשך זמן הנסיעה מהנכס ועד למרכז הקרוב אליו גדול יותר 

שמקדמיהם אינם מובהקים 4X-ו3Xלפי נתוני הרגרסיה שבשלב השלישי, השמיט החוקר את המשתנים 

2, והריץ רגרסיה רק עם המשתנים שמקדמיהם מובהקים. ברגרסיה זו התקבל  0.05בר"מ  0.24R  .

.0.05בחנו את מובהקות הרגרסיה שהתקבלה בר"מ 

.0.05ר"מ ) אכן אינם רלוונטים?0.05(שמקדמיהם אינם מובהקים בר"מ 4X- ו3Xהאם המשתנים 


