∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙI
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
(Ι) [50 µονάδες] Αναλύουµε δεδοµένα από τις Η.Π.Α. σχετικά µε την καθηµερινή
κατανάλωση τσιγάρων µε την µέθοδο της παλινδρόµησης. Η εξαρτηµένη µεταβλητή,
cigs είναι ο αριθµός των τσιγάρων που καπνίζονται ανά ηµέρα. Οι ανεξάρτητες
µεταβλητές έχουν ως εξής:
το income (εισόδηµα) είναι το ετήσιο εισόδηµα,
η cigpric είναι η τιµή ενός πακέτου τσιγάρων (σε σεντ),
η educ (µόρφωση) είναι έτη εκπαίδευσης,
η age (ηλικία) µετριέται σε έτη,
και η restaurn (εστιατόρια) είναι µία ψευδοµεταβλητή µε:
1 = εάν το πρόσωπο κατοικεί σε πολιτεία µε περιορισµούς για το κάπνισµα στα
εστιατόρια και
0 = εάν το πρόσωπο κατοικεί σε πολιτεία χωρίς περιορισµούς για το κάπνισµα
στα εστιατόρια.
Εκτιµούµε το παρακάτω οικονοµετρικό υπόδειγµα µε την µέθοδο των συνήθη
ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Στις παρενθέσεις βρίσκονται τα τυπικά σφάλµατα,
ακριβώς κάτω από τις εκτιµήσεις των παραµέτρων.

(1)

cigs = - 3.64 + .880 log(income) - .751 log(cigpric)
(24.08) (.728)
(5.773)
- .501 educ + .771 age - .0090 age2 - 2.83 restaurn
(.167)
(.160)
(.0017)
(1.11)
n = 807, R2 = .0526,

Αν u είναι τα κατάλοιπα από την προηγούµενη παλινδρόµηση, εκτελούµε την
ακόλουθη παλινδρόµηση:

(2)

log(u2) = - 1.92 + .29 log(income) + .195 log(cigpric)
(2.56) (.774)
(.615)
- .080 educ + .204 age - .00239 age2 – 0.627 restaurn
(.018)
(.017)
(.00019)
(.118)
n = 807, R2 = .0324,

Έπειτα, εφαρµόζουµε την διαδικασία εφικτού γενικευµένου εκτιµητή των ελαχίστων
τετραγώνων για την ετεροσκεδαστικότητα (µε τα βιβλία του κ. Χρήστου: εκτίµηση

του υποδείγµατος όταν εκτιµάµε την συνάρτηση ετεροσκεδαστικότητας) και
παίρνουµε τα εξής νέα αποτελέσµατα.
cigs = 5.64 + 1.30 log(income) - 2.94 log(cigpric)
(17.80) (.44)
(4.46)
- .463 educ + .482 age - .0056 age2 - 3.46 restaurn
(.120)
(.097)
(.0009)
(.80)

(3)

n = 807, R2 = .1134.
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Σχήμα Ι. Κατάλοιπα (y) έναντι Προσαρμοσμένων Τιμών (x) για το Μοντέλο (1)
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Σχήμα ΙΙ. Κατάλοιπα (y) έναντι Προσαρμοσμένων Τιμών (x) για το Μοντέλο (2)
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(1) [5 µονάδες] Από τα σχήµατα Ι και ΙΙ, υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα πριν και µετά
την άρση της ετεροσκεδαστικότητας, αντίστοιχα; Αιτιολογήστε το συµπέρασµα σας.
(2) [5 µονάδες] Συγκρίνοντας τα µοντέλα (1) και (3), για ποια ή για ποιες µεταβλητές
αλλάζει η σηµαντικότητα;
(3) [10 µονάδες] Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα από την Παλινδρόµηση (2),
γράψτε τις σταθµίσεις τις οποίες χρησιµοποιούµε στην Παλινδρόµηση (3).
(4) [5 µονάδες] Πόσο λιγότερο ή περισσότερο καπνίζουν οι απόφοιτοι
Πανεπιστηµίου από τους απόφοιτους λυκείου;
(5) [5 µονάδες] Από ποια ηλικία και µετά ελαττώνεται το κάπνισµα, βάση της
Παλινδρόµησης (1). Αιτιολογήστε αριθµητικά την απάντηση σας.
(6) [10 µονάδες] Οι περιορισµοί για τα κάπνισµα στα εστιατόρια επηρεάζουν
σηµαντικά στην ελάττωση του καπνίσµατος; Εκτελεστέ τον κατάλληλο έλεγχο.
(7) [10 µονάδες] Εκτελώντας την παλινδρόµηση uˆ 2 = δ 0 + δ1 yˆ + δ 2 yˆ 2 + σφάλµα µας
δίνει R2=0.0324. Εκτελέστε τον έλεγχο του White για ετεροσκεδαστικότητα.
Χρησιµοποιήστε τον κατάλληλο πίνακα, βρείτε το πιο χρήσιµο σηµείο και γράψτε το
συµπέρασµα σας βάση αυτού.

(ΙΙ) [60 µονάδες] Στις αρχές της δεκαετίας του '80, οι αµερικάνικες εταιρίες
παραγωγής χλωριούχου βαρίου θεώρησαν ότι η Κίνα παρείχε στις Η.Π.Α. χλωριούχο
βάριο σε απίστευτα χαµηλή τιµή η οποία ήταν κάτω της τιµής του κόστους ή κάτω
της τιµής πώλησης στην Κίνα. Η διαδικασία αυτή στα διεθνή οικονοµικά καλείται
dumping. Επίσης dumping καλείται κάθε είδους «αρπαχτής» στην αγορά. Οι
αµερικάνικες εταιρίες παραγωγής χλωριούχου βαρίου παραπονέθηκαν στην
αµερικάνικη Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου τον Οκτώβριο του 1983 µε µία καταγγελία
κατά των Κινέζικων εταιριών. Η επιτροπή αυτή αποφάσισε υπέρ των αµερικάνικων
εταιριών τον Οκτώβριο του 1984. Αναλύουµε µηνιαία δεδοµένα από τον Φεβρουάριο
του 1978 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1988, παλινδροµώντας τις εξής µεταβλητές.
chnimp = ο όγκος των εισαγωγών του χλωριδίου βαρίου από την Κίνα
chempi = ένας δείκτης χηµικής παραγωγής – µεταβλητή έλεγχου για την ζήτηση
χλωριδίου βαρίου στην
αγορά
gas = ο όγκος της παραγωγής της βενζίνης – δεύτερη µεταβλητή έλεγχου για την
ζήτηση στην αγορά
rtwex = ένας δείκτης συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ο οποίος µετρά τη δύναµη του
δολαρίου έναντι διάφορων άλλων νοµισµάτων
befile6 = ψευδοµεταβλητή, 1= για τους έξι µήνες πριν την καταγγελία και 0= για τους
υπόλοιπους µήνες
affile6 = ψευδοµεταβλητή, 1= για τους έξι µήνες µετά την καταγγελία και 0= για τους
υπόλοιπους µήνες afdec6 = ψευδοµεταβλητή, 1= για τους έξι µήνες µετά την
απόφαση της επιτροπής και 0= για τους
υπόλοιπους µήνες

H εξίσωση της παλινδρόµησης είναι η εξής:
log(chnimp)t = β0 + β1 log(chempi)t + β2 log(gas)t + β3 log(rfwex)t + β4 befile6 t + β5 affile6t
+ β6 afdec6 t + ut

Πίνακας. Εξαρτηµένη Μεταβλητή: log(chnimp) [Εισαγωγές από την Κίνα]
Συντελεστής

Μέθοδος
Ελαχίστων
τετραγώνων

log(chempi)

3.12
(0.48)
.196
(.907)
.983
(.400)
.060
(.261)
- .032
(.264)
- .565
(.286)
- 17.80
(20.05)
______

log(gas)
log(rtwex)
befile6
affile6
afdec6

Τεταγµένη της αρχής

ρ̂
Παρατηρήσεις
R -τετράγωνο

Εκτίµηση κατά
Cochrane-Orcutt

131
.305

2.95
(0.65)
1.05
(0.99)
1.14
(0.51)
- .016
(.321)
- .033
(.323)
- .577
(.343)
- 37.31
(23.22)
- .293
(.084)
130
.193

Στον παραπάνω πίνακα δίνονται οι εκτιµητές ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και οι
εκτµητές µε την µέθοδο Cochrane-Orcutt. Στις παρενθέσεις βρίσκονται τα τυπικά
σφάλµατα (ακριβώς κάτω από τις εκτιµήσεις των παραµέτρων).
Το χλωριούχο βάριο χρησιμοποιείτε ως υλικό σε καθαριστικά και για την παραγωγή
βενζίνης. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.
(1) [5 μονάδες] Συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω εξίσωση για την

εκτίµηση κατά

Cochrane-Orcutt.

log(chnimp) = _____+ ____ log(chempi) + ____ log(gas)
(____) (____)
(_____)
+ ____ log(rfwex) + ____ befile6 + ___ affile6 + ____ afdec6
(____)
(____)
(____)
(____)
n =______ ,

R2 =_______

(2) [10 µονάδες] Είναι οι εισαγωγές από την Κίνα στις Η.Π.Α. όντως υψηλότερες
λίγους µήνες πριν από την καταγγελία; Εκτελέστε τον κατάλληλο έλεγχο.

(3) [5 µονάδες] Παρουσιάζεται µεταβολή στις εισαγωγές από την Κίνα στις Η.Π.Α.
µετά την καταγγελία;
(4) [5 µονάδες] Πόση είναι η µείωση των εισαγωγών µετά την ευνοϊκή απόφαση της
επιτροπής για τις αµερικάνικες εταιρίες;
(5) [5 µονάδες] Μία αύξηση στην συνολική παραγωγή χηµικών προϊόντων αυξάνει την
ζήτηση του χλωριούχου βαρίου; Ερµηνεύστε αυτήν την σχέση;
(6) [5 µονάδες] Προτού να δείτε τα αποτελέσµατα της µελέτης, θα αναµένατε την
ύπαρξη σχέσης µεταξύ των µεταβλητών chnimp και gas. Εξηγήστε γιατί. Συµφωνεί
το συµπέρασµα σας µε τα αποτελέσµατα της µελέτης;
(7) [5 µονάδες] Μία υποτίµηση του δολαρίου έναντι των άλλων νοµισµάτων, θα
µείωνε την εισαγωγή χλωριούχου βαρίου από την Κίνα στις Η.Π.Α.; Εξηγήστε γιατί;
(8) [10 µονάδες] Εξηγήστε αναλυτικά τα βήµατα της µεθόδου Cochrane-Orcutt.
(9) [5 µονάδες] Για ποιό λόγο εφαρµόζεται ή µέθοδο Cochrane-Orcutt; Εξηγήστε ποιο
είναι πραγµατικά το πρόβληµα αν δεν την εφαρµόσουµε;
(10) [5 µονάδες] Εξηγήστε πως προκύπτει η τιµή της ρ̂
από την οποία προκύπτει;

-0.293, δώστε τύπο η την µεθοδολογία

********************************************************************
(1) [10 µονάδες] Θεωρήστε γραµµική παλινδρόµηση µε διαστρωµατικά δεδοµένα. Τι
εννοούµε µε τον όρο ανθεκτικά τυπικά σφάλµατα, εξηγήστε; Είναι οι στατιστικές
t και F ανθεκτικές;
(2) [10 µονάδες] Στην γραµµική παλινδρόµηση, τι επιπτώσεις υπάρχουν στην
εκτίµηση και στα τυπικά σφάλµατα όταν υπάρχει σφάλµα στις µετρήσεις στην
εξαρτηµένη και σε µία από τις ερµηνευτικές µεταβλητές;
3) [10 µονάδες] Εξηγήστε πως ελέγχουµε για AR(1) αυτοσυσχέτιση µε τον έλεγχο
Durbin-Watson; Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του
τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα, αφού πρώτα γράψετε το µοντέλο
(υπόδειγµα).
4) [50 µονάδες] Έστω ότι η math10 συµβολίζει το ποσοστό των µαθητών στα γυµνάσια
του Μίσιγκαν που πέρασαν ένα τυπικό τεστ µαθηµατικών. Θέλουµε να εκτιµήσουµε
την επίδραση της µεταβλητής «δαπάνες ανά µαθητή» (expend) επί της απόδοσης στα
µαθηµατικά. Ένα απλό µοντέλο είναι το εξής:
math10 = β0 + β1log(expend) + β2log(enroll) + β3 poverty + u
όπου η poverty είναι το ποσοστό των µαθητών που ζουν σε κατάσταση φτώχιας.
(α) [5 µονάδες] Η µεταβλητή lnchprg είναι το ποσοστό των µαθητών που δικαιούνται
να συµµετέχουν στο κρατικό επιχορηγούµενο σίτισης. Γιατί αυτή είναι µια λογική
αντιπροσωπευτική µεταβλητή για την poverty;
(β) [5 µονάδες] Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει εκτιµήσεις των ελαχίστων
τετραγώνων µε και χωρίς την lnchprg ως ερµηνευτική µεταβλητή. Σε παρένθεση
δίνονται τα τυπικά σφάλµατα. Εξηγήστε γιατί η επίδραση των δαπανών ανά µαθητή επί
της math10 είναι µικρότερη στην στήλη (2) από ότι στην στήλη (1).
(γ) [10 µονάδες] Συνεχίζοντας την ερώτηση (β), η επίδραση στην στήλη (2) συνεχίζει
να είναι στατιστικώς µεγαλύτερη από το µηδέν; Εκτελέστε το κατάλληλο στατιστικό
τεστ. Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή
απόρριψης, και συµπέρασµα.

Ανεξάρτητες µεταβλητές

log(expend)
log(enroll)
lnchprg

(1)

(2)

11.13

7.75

(3.30)

(3.04)

0.022

-1.26

(0.615)

(0.58)

________

-0.324
(0.036)

Τεταγµένη της αρχής
Παρατηρήσεις
R-τετράγωνο

-69.24

-23.14

(26.72)

(24.99)

428

428

0.0297

0.1893

(δ) [10 µονάδες] Είναι τα ποσοστά των µαθητών που πέρασαν το τεστ µικρότερα στα
µεγαλύτερα σχολεία, όταν οι λοιποί παράγον τες παραµένουν σταθεροί; Εξηγήστε την
άποψη σας.
(ε) [10 µονάδες] Ερµηνεύστε τον συντελεστή της lnchprg στη στήλη (2).
(στ) [10 µονάδες] Τι συµπέρασµα βγάζετε για την σηµαντική αύξηση στο R-τετράγωνο
από την στήλη (1) στην στήλη (2);
(5) [20 µονάδες] Θεωρήστε την γραµµική παλινδρόµηση, Y = b0 + b1 X 1 + b2 X 2 , µε τις
οικονοµικές µεταβλητές Υ, Χ1, και Χ2.
Αν Var{ Χ1}=1, Var{ Χ2}=3.7, και Cov{ Χ1, Χ2}=1.75, γράψτε τις ακόλουθες
ποσότητες σε σχέση µε τους συντελεστές (εξηγήστε αναλυτικά, ποιες ιδιότητες και
πως τις χρησιµοποιείται):
(α) [10 µονάδες] Var{Υ}=
(β) [10 µονάδες] Cov{Υ, Χ2}=

********************************************************************
1) [50 µονάδες] Θεωρήστε το πρόβληµα από την προηγούµενη άσκηση. Από την
παλινδρόµηση όλων των ετών παίρνουµε
(4.1)

Καταθέσεις = y = 62.42+0.0376×(Εισόδηµα=x)

∆οθέντος ότι από µία νέα παλινδρόµηση παίρνουµε τους εκτιµητές του δεύτερου
µέλους:
(4.2)

log[( y − 62.42 − 0.0376 x) 2 ] = 4.59 + 0.000400 x

α) [15 µονάδες] Γράψτε αναλυτικά τους συντελεστές στάθµισης µε τους οποίους στην
αρχική παλινδρόµηση (4.1) πετυχαίνουµε οµοσκεδαστικότητα.
β) [10 µονάδες] Στην δεύτερη παλινδρόµηση, το R2=0.085 και ο εκτιµώµενος
συντελεστής µε εκτιµώµενη τιµή 0.0004, έχει π-τιµή=0.15 (p-value). Υπάρχουν
ενδείξεις ότι υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα και γιατί;
γ) [10 µονάδες] Στην παλινδρόµηση (4.1) η στατιστική του Durbin-Watson είναι
0.86. Υπάρχουν ενδείξεις για αυτοσυσχέτιση και γιατί;
δ) [15 µονάδες] Βασισµένοι το παρακάτω διάγραµµα διασποράς (των καταλοίπων µε
την x µεταβλητή) αναφέρεται
i) [10 µονάδες] αν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση. Εξηγήστε
λεπτοµερώς. Αν αναγνωρίζεται ετεροσκεδαστικότητα αναφέρεται την µορφή της. .
Αν αναγνωρίζεται αυτοσυσχέτιση, είναι θετική η αρνητική;
ii) [5 µονάδες] Αν οι απαντήσεις σας στην δ-i) έρχονται σε αντίφαση µε τις
απαντήσεις των β) και γ), παρακαλώ εξηγήστε.
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2) [40 µονάδες] Χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα για τα έτη 1980 και 1990 που
περιλαµβάνουν τις τιµές ενοικίων και άλλες µεταβλητές για πόλεις που «φιλοξενούν»
κολέγια. Στόχος µας είναι να διαπιστώσουµε αν µια ισχυρότερη παρουσία
σπουδαστών επηρεάζει τις τιµές των ενοικίων. Το µοντέλο είναι:
log(rentit ) = β 0 + δ 0 y90t + β1 log( popit ) + β 2 log( avgincit ) + β 3 pctstuit + uit ,
όπου y90 είναι ψευδοµεταβλητή, η pop είναι ο πληθυσµός πόλης, η avginc είναι το
µέσο εισόδηµα, και η pctstu είναι ο πληθυσµός σπουδαστών ως ποσοστό του
πληθυσµού της πόλης (στη διάρκεια του σχολικού έτους).
Οι εκτιµητές ελαχίστων τετραγώνων δίνουν, µε (κλασικά τυπικά σφάλµατα), και
[ανθεκτικά τυπικά σφάλµατα]:
l oˆ g(rentit ) = −.6 + .3 y90t + .5log( popit ) + .55log( avgincit ) + .006 pctstuit + uit
(.5) (.04) (.02)
(.05)
(.002)
[.3] [.1] [.15]
[.23]
[.004]
n=130, R2 =0.9
α) [5 µονάδες] Τι συµπέρασµα βγάζεται από τον συντελεστή δ0 (ερµηνεία), είναι
στατιστικά σηµαντικός, χρησιµοποιήστε το κλασικό τυπικό σφάλµα.
β) [5 µονάδες] Τι συµπέρασµα βγάζεται από τον συντελεστή δ0 (ερµηνεία), είναι
στατιστικά σηµαντικός, χρησιµοποιήστε το κλασικό τυπικό σφάλµα.
γ) [5 µονάδες] Γιατί η µεταβλητή pctstu δεν είναι σε log µορφή όπως οι υπόλοιπες.

δ) [5 µονάδες] Στην β) αν χρησιµοποιήσετε το ανθεκτικό τυπικό σφάλµα για
ετεροσκεδαστικότητα (στην αγκύλη) αλλάζει το συµπέρασµα σας.
ε) [5 µονάδες] Υποπτεύεστε από κάποιο στοιχείο ότι υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα;
Εξηγήστε. Επηρεάζει η ετεροσκεδαστικότητα την εκτίµηση των συντελεστών
γενικώς;
στ) [5 µονάδες] Πως ονοµάζονται τα δεδοµένα αν στις δύο χρονικές στιγµές
εξετάζουµε τις ίδίες πόλεις και πως αν εξετάζουµε διαφορετικές εκτός από ελάχιστες.
Πως ονοµάζονται τα δεδοµένα αν στις δύο χρονικές στιγµές εξετάζουµε τις ίδίες
πόλεις αλλά µόνο για ελάχιστες δεν έχουµε δεδοµένα και για τις δύο χρονικές
στιγµές.
ζ) [5 µονάδες] Για ποιο λόγο αναλύουµε διάφορες σε δεδοµένα όπως τα παραπάνω;
Στην στ), σε ποιες από τις τρεις περιπτώσεις µπορούµε να πάρουµε διαφορές; Σε ποια
από αυτές παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα και γιατί; Εξηγήστε.
η) [5 µονάδες] Αναλύοντας τις διάφορες το R2=0.3 το οποίο διαφέρει πολύ από το
προηγούµενο R2 =0.9. Ποιο δεν θα εµπιστευόσασταν και γιατί;

3) [22 µονάδες] Έστω {xt: t=-1,0,1,…} είναι µια αλληλουχία ανεξάρτητων,
ταυτόσηµα κατανεµηµένων τυχαίων µεταβλητών µε µέσο ίσο µε το 0 και διακύµανση
ίση µε την µονάδα. Θεωρήστε ότι:
xt = et − 0.7et −1 − 0.3et − 2 , t=1,2,…
Βρείτε
α) [3 µονάδες] Ε(xt)=
β) [5 µονάδες] Var(xt)=
γ) [7 µονάδες] Cov(xt, xt+1)=
δ) [7 µονάδες] Cov(xt, xt+2)=
4) [15 µονάδες]
α) [10 µονάδες] Γράψτε τον παρακάτω τύπο για g=4
n

g

n

t =1

h =1

t = h +1

vˆ = ∑ aˆt2 + 2∑ [1 − h /( g + 1)]( ∑ aˆt aˆt − h ),
β) [5 µονάδες] Εξηγήστε που χρησιµεύει αυτός ο τύπος και πότε χρησιµοποιείται για
g=4.

5) [50 µονάδες] Εκτιµήστε για το παρακάτω µοντέλο:
Yt = β0 + β1X t + u t

where

u t = ρu t −1 + ε t with ρ < 1

και δεδοµένα.
t
1
2
3

Yt
2
4
3

Xt
-2
4
-2

α) [15 µονάδες] Εκτιµήστε τα β0 και β1 µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
β) [10 µονάδες] Υπολογίστε τα κατάλοιπα
γ) [25 µονάδες] Να γίνει ο έλεγχος αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης µε το κριτηριο
Durbin-Watson.

6) [50 µονάδες] Θεωρήστε το παρακάτω µοντέλο παλινδρόµησης µε σφάλµα
µετρήσεις στις δύο ερµηνευτικές µεταβλητές. Επίσης τα δυο σφάλµατα µετρήσεων
συσχετίζονται µεταξύ τους και µε τα σφάλµατα της παλινδρόµησης .
 y = β 0 + β1 x1* + β 2 x2* + e

x1 = x1* + v


x2 = x2* + u

E{x1 }=E{x2 }=E{e}=E{v}=E{u}=0,
Var{x1 } = σ 11 = 1, Var{x2 } = σ 22 = 1, Var{e} = σ ee = 1, Var{v} = σ vv = 1, Var{u} = σ uu = 1,
Cov{x1 , x2 } = σ 12 = 0.9,
Cov{e, v} = σ ev = 0.3, Cov{e, u} = σ eu = 0.4, Cov{u, v} = σ uv = 0.5,
Cov{x1 , e} = 0, Cov{x2 , e} = 0,
Cov{x1 , v} = 0, Cov{x2 , v} = 0,
Cov{x1 , u} = 0, Cov{x2 , u} = 0
α) [15 µονάδες] ∆ώστε µία οικονοµική εφαρµογή στην οποία ενδεχοµένως να ισχύει
το παραπάνω µοντέλο, χωρίς να λάβετε υπόψη τις δοθέντες τιµές για τις
διακυµάνσεις και συνδιακυµάνσεις. Εξηγήστε ακριβώς τις ισχύουσες υποθέσεις στην
εφαρµογή.
β) [5 µονάδες] Βρείτε την Corr{x1 , x2 } και σχολιάστε την τιµή της. Η τιµή αυτή θα
βοηθήσει την παλινδρόµηση ή θα παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα. Εξηγήστε.
γ) [5 µονάδες] Είναι τα σφάλµατα µέτρησης µεγάλα σε σχέση µε τις άλλες
ποσότητες. Εξηγήστε.

δ) [15 µονάδες] Υπολογίστε την Var{ y} = σ yy λαµβάνοντας υπόψη και την
συσχέτιση των µεταβλητών και ότι β 0 = 1, β1 = 2, β 2 = −1 .
ε) [15 µονάδες] Υπολογίστε την Corr{ y, x1} λαµβάνοντας υπόψη και την συσχέτιση
των µεταβλητών και ότι β 0 = 1, β1 = 2, β 2 = −1 .
Υπόδειξη: Στις δυο τελευταίες ερωτήσεις χρησιµοποιήστε τις παρακάτω ιδιότητες.
Θεώρηµα
*******************************************************************
V=b1V1+ b2V2+…+ bmVm είναι γραµµικοί
Αν U=a1U1+ a2U2+…+ anUn και
συνδυασµοί τυχαίων µεταβλητών Ui και Vj µε σταθερούς συντελεστές ai και bj.
Ισχύουν τα εξής:
α) Ε(U)= a1 Ε (U1)+ a2 Ε(U2)+…+ an E(Un)
n

β) Var(U)= ∑ a i2 Var(U i ) + 2∑ a i a jCov(U i , U j )
i =1

, όταν οι µεταβλητές Uk είναι

i< j

ανεξάρτητες ο δεύτερος όρος είναι 0 αφού όλες οι συνδιακυµάνσεις είναι 0.
n

m

γ) Cov(U, V) = ∑∑ a i b jCov(U i , Vj )
i =1 j=1

