Επαναληπτικές Ερωτήσεις για Οικονοµετρία 1
Κεφάλαιο 1
1) Τι είναι οικονοµετρία και γιατί τι µελετούµε; (από το βιβλίο και από τις ∆ιαφάνειες
2-3).
2) Ποια δεδοµένα ονοµάζονται διαστρωµατικά, διαχρονικά (χρονοσειρές), και πάνελ
δεδοµένα; (∆ 4-6).
3) Γράψτε τις βασικές ιδιότητες του αθροίσµατος (∆ 12-13).
4) Γράψτε τους τύπους της προσδοκώµενης τιµής (∆ 14), της διακύµανσης (∆ 16),
της συνδιακύµανσης (∆ 17), και του συντελεστή συσχέτισης (∆ 18), για διακριτές
µεταβλητές.
5) Γράψτε τις ιδιότητες της προσδοκώµενης τιµής (∆ 15), της διακύµανσης (∆ 16, 19,
20), της συνδιακύµανσης (∆ 17, 21), και του συντελεστή συσχέτισης (∆ 18, 39), για
διακριτές µεταβλητές.
6) Πως ορίζεται ο πληθυσµός (∆ 32), η τυχαία µεταβλητή (∆ 32),και η κατανοµή µιας
τυχαίας µεταβλητής (∆ 33);
7) Τι είναι ο νόµος των µεγάλων αριθµών (∆ 54);
8) Γράψτε τους τύπους της µέσης τιµής και της διακύµανσης του δείγµατος (∆ 52).
9) Τι λέει το κεντρικό οριακό θεώρηµα (∆ 55);
10) ∆ώστε τον τύπο της π-τιµής (p-value) και εξηγήστε διαισθητικά τι πραγµατικά
σηµαίνει (∆ 62);

Κεφάλαιο 2
1) Γράψτε το γενικό µοντέλο (υπόδειγµα) της απλής παλινδρόµησης (∆ 1). Πως
αποφασίζουµε για το ποια µεταβλητή είναι η y και ποια µεταβλητή είναι η x;
2) ∆ώστε τέσσερεις ονοµασίες για την y µεταβλητή y και έξι ονοµασίες για την x
µεταβλητή; (∆ 2-3).
3) Στην µέθοδο των ροπών, ποιες ροπές εξισώνουµε (∆ 13); Γράψτε και ονοµάστε τις
ροπές και των δύο ειδών (∆ 12, 14).
4) Γράψτε τους τύπους για την κλίση και την τεταγµένη της αρχής (∆ 15, 17).
5) Σχολιάστε τον τύπο και το πρόσηµο της κλίσης (∆ 18).

6) Στην µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, ποια τετράγωνα ελαχιστοποιούµε (∆ 21);
7) Τι εξετάζουµε µε το R-τετράγωνο. ∆ώστε τον τύπο και την ερµηνεία του; (∆ 27)
8) Πως εκτιµούµε την διακύµανση των σφαλµάτων; ∆ώστε τον τύπο (∆ 47).
9) Πως εκτιµούµε το τυπικό σφάλµα της κλίσης; ∆ώστε τον τύπο (∆ 48).
10) Πως ερµηνεύουµε την κλίση µε ή χωρίς λογαρίθµους; (Πίνακας 2.3, σελίδα 61).

Κεφάλαιο 3
1) Γράψτε το γενικό µοντέλο (υπόδειγµα) της πολλαπλής παλινδρόµησης (∆ 1).
∆ώστε ένα παράδειγµα µε οικονοµικές µεταβλητές;
2) Πως ερµηνεύονται οι συντελεστές στην πολλαπλή παλινδρόµηση. Τι σηµαίνει ο
όρος «ceteris paribus» (∆ 3). Περιγράψτε την «αποµονωτική παλινδρόµηση» (∆ 4-5).
3) Αναφέρετε τα ονόµατα, τους τύπους, και την βασική εξίσωση που ικανοποιούν τα
τρία βασικά αθροίσµατα τετραγώνων (∆ 7).
4) Γράψτε τον τύπο του R-τετράγωνο και εξηγήστε πως ερµηνεύεται; Με ποιον
συντελεστή συσχέτισης συνδέεται, αναφέροντας τις συσχετιζόµενες µεταβλητές που
χρησιµοποιείται; Πως συµπεριφέρεται το R-τετράγωνο όταν προσθέτουµε µεταβλητές
στο µοντέλο (∆ 8-10).
5) Ποιες υποθέσεις πρέπει να ισχύουν για να έχουµε αµερόληπτους εκτιµητές
ελάχιστων τετραγώνων; (∆ 11).
6) Τι συµβαίνει όταν συµπεριλάβουµε µεταβλητές οι οποίες δεν έχουνε καµία µερική
επίπτωση στην y στον πληθυσµό; Τι συµβαίνει όταν παραλείψουµε µία σχετική
µεταβλητή από το µοντέλο και εξηγήστε την κατεύθυνση της µεροληψίας όταν
έχουµε δύο x µεταβλητές στην παλινδρόµηση; (∆ 12, 17-18).
7) ∆ώστε των τύπο της διακύµανσης των εκτιµητών ελαχίστων τετραγώνων (∆ 22);
Σχολιάστε τα συστατικά της (∆ 25); Ποια επιπλέον υπόθεση απαιτείται από αυτές που
απαιτούνται για την αµεροληψία (∆ 20-21);
8) Σε παλινδρόµηση µε δύο βασικές x µεταβλητές, τι συµβαίνει στην διακύµανση του
εκτιµητή αν παραλείψουµε µία από τις δύο βασικές µεταβλητές, θα υπερεκτιµηθεί η
θα υποτιµηθεί; (∆ 24).
9) Πως εκτιµούµε την διακύµανση των σφαλµάτων; ∆ώστε τον τύπο (∆ 27).
10) Τι εννοούµε όταν λέµε ότι ένας εκτιµητής είναι «ΑΓΑΕ» (BLUE); Εξηγήστε τα
αρχικά;

Κεφάλαιο 4
1) Τι ελέγχουµε µε το απλό t τεστ στην πολλαπλή παλινδρόµηση, δώστε τα πέντε
βασικά βήµατα ενός ελέγχου υποθέσεων (1) Η0, (2) Η1, (3) τεστ και η κατανοµή του
τεστ, (4) περιοχή απόρριψης ή π-τιµή, και συµπέρασµα) (∆ 6-14).
2) ∆ώστε ένα διάστηµα εµπιστοσύνης για την κλίση στην πολλαπλή παλινδρόµηση.
(∆ 16).
3) Πως ελέγχουµε έναν απλό γραµµικό συνδυασµό των παραµέτρων στην πολλαπλή
παλινδρόµηση, δώστε τα πέντε βασικά βήµατα ενός ελέγχου υποθέσεων (Η0, Η1,
τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα) (∆ 19-20). ∆ώστε ένα
παράδειγµα (διαφορετικό από αυτό των σηµειώσεων) ενός απλού γραµµικού
συνδυασµού των παραµέτρων (∆ 22). Εξηγήστε µε το δικό σας παράδειγµα µία
µεθοδολογία µε την οποία υπολογίζουµε το τυπικό σφάλµα του απλού γραµµικού
συνδυασµού των παραµέτρων (∆ 21-23).
4) Πως ελέγχουµε πολλαπλούς γραµµικούς συνδυασµούς των παραµέτρων στην
πολλαπλή παλινδρόµηση, δώστε τα πέντε βασικά βήµατα ενός ελέγχου υποθέσεων
(Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα). ∆ώστε ένα
παράδειγµα (διαφορετικό από αυτό των σηµειώσεων) ενός πολλαπλού γραµµικού
συνδυασµού των παραµέτρων (∆ 24-30).
5) Τι ελέγχουµε µε την στατιστική F για την συνολική σηµαντικότητα στην πολλαπλή
παλινδρόµηση, δώστε τα πέντε βασικά βήµατα ενός ελέγχου υποθέσεων (Η0, Η1,
τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα) (∆ 31και από το
βιβλίο).

Κεφάλαιο 5
1) Πότε ένας εκτιµητής είναι συνεπής; (∆ 2)
2) Τι εννοούµε µε τον όρο «ασυµπτωτική» όταν αναφέρεται σε άλλους όρους, π.χ.
ασυµπτωτική αµεροληψία, ασυµπτωτική κανονικότητα, ασυµπτωτικά τυπικά
σφάλµατα, κ.λ.π. (∆ 8, 13-14, 18). Εξηγήστε τους προαναφερθείσας όρους.
3) Περιγράψτε την στατιστική του πολλαπλασιαστή του Lagrange. Τι ελέγχουµε µε
αυτήν την στατιστική; ∆ώστε τα πέντε βασικά βήµατα ενός ελέγχου υποθέσεων (Η0,
Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα) (∆ 15-17).

Κεφάλαιο 6
1) Εξηγήστε τι συµβαίνει αν αλλάξουµε τις µονάδες µέτρησης των µεταβλητών y και
x σε ένα µοντέλο παλινδρόµησης (∆ 2).
2) Τι είναι οι συντελεστές βήτα και πως ερµηνεύονται (∆ 3);
3) Πότε και γιατί χρησιµοποιούµε Log Μοντέλα (∆ 5-7).
4) Πως ερµηνεύουµε τους συντελεστές µεταβλητών που περιέχουν και
δευτεροβάθµιους όρους σε ένα µοντέλο παλινδρόµησης, αναφέρεται το σηµείο
αλλαγής (∆ 8-10).
5) Πως ερµηνεύουµε τους συντελεστές µεταβλητών που περιέχουν και
αλληλεπιδρώντες όρους σε ένα µοντέλο παλινδρόµησης, αναφέρεται τον τύπο (∆ 11).
6) Πως ορίζεται το προσαρµοσµένο R-τετράγωνο, σε τι ουσιαστικά διαφέρει από το
απλό R-τετράγωνο, και τι συµπεραίνουµε από τη τιµή του (∆ 12-14).
7) ∆ώστε ένα διάστηµα εµπιστοσύνης για τις προβλέψεις και εξηγήστε την ερµηνεία
του και πως υπολογίζονται τα τυπικά σφάλµατα (∆ 16-18).
8) Τι είναι η ανάλυση καταλοίπων και τι συµπεραίνουµε από αυτή. ∆ώστε
παραδείγµατα µε γραφήµατα. (∆ 19, και από το βιβλίο).
9) Πως προβλέπουµε το y σε ένα Log µοντέλο (∆ 20-21).

Κεφάλαιο 7
1) Τι είναι ψευδοµεταβλητή, δώστε ένα παράδειγµα (∆1).
2) Κάντε γραφική παράσταση µιας εξίσωσης παλινδρόµησης µε µία ψευδοµεταβλητή
(∆ 4).
3) Εξηγήστε τι είναι αλληλεπίδραση δύο ψευδοµεταβλητών και δώστε ένα
παράδειγµα (∆ 7-10).
4) Τι ελέγχουµε µε το τεστ του Chow, δώστε τα πέντε βασικά βήµατα ενός ελέγχου
υποθέσεων (Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα)
(∆ 12-13).
5) Αναφέρεται ένα τεστ µε το οποίο ελέγχουµε την σηµαντικότητα µιας
ψευδοµεταβλητής (∆ 11-12).
6) Εξηγήστε πως µπορούµε να αξιολογήσουµε ένα πρόγραµµα µε την χρήση
ψευδοµεταβλητών δίνοντας ένα παράδειγµα (∆ 16-17).

