Extra anteckningar om paneldata;

Paneldata och instrumentvariabler/2sls

Oavsett REM, FEM eller poolad OLS så görs
antagandet att Corr(x,u) = 0, dvs att vi har svagt
exogena regressorer.
Om detta inte gäller ger ingen av dessa metoder
konsistenta skattningar (jmfr med modellen baserad
enbart tvärsnittsdata eller enbart på tidsseriedata där
varken OLS eller GLS ger konsistenta skattningar om vi
har endogena regressorer) →
Även vid paneldata kan alltså komma att krävas att vi
formulerar instrumentvariabler .

För att skatta ekvationen väljer vi antingen att skatta en
”panel-2sls” eller skapar våra instrument genom att
skatta dessa och spara (xf) och sätt in i den aktuella
ekvationen.
(Skatta ekvationen, x1 = f(…), →proc→forecast→ x1f
→spara och använd som instrument för x1) OBS även
här viktigt med identifikation, dvs att instrumentet
innehåller tillräckligt mycket unik information.
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Robust Inference

Såväl REM som FEM baseras på antagandet att
närvaron av i gör att uit kan antas vara okorrelerad
mellan individer och över tiden.

Om detta inte håller:
Givet att xit -variablerna är strikt exogena leder
förekomsten av autokorrelation hos uit till att
standardavvikelserna för koefficienterna blir felaktiga
(och därmed till dessa kopplade hypotesprövningar).
Dessutom leder autokorrelation hos uit till ineffektiva
skattningar. Dock inte till inkonsistens.
Ett sätt att hantera problem med autokorrelation (liksom
även med heteroskedasticitet) är att beräkna robusta
standardavvikelser. → Att beräkna en ”panel robust”
eller ”cluster-robust”varians/covarians matris för
poolad OLS alternativt för FEM .
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Ett annat alternative är att utnyttja ”Feasible GLS”
vilket dock kräver specifika antaganden om typ av
autokorrelationen och/eller heteroskedasticiteten.

Om N är tillräckligt stort relativt T, kan feasible GLS
vara ett attraktivt alternative till REM.
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Test för heteroskedasticitet och autokorrelation
Beräkningsmässigt ”tungt” om REM däremot relativt
okomplicerat om poolad OLS eller FEM
Dock
eftersom FEM kan användas även om antagandena för
en REM är uppfyllda kan vi förlita oss på test baserade
på FEM även för fallet med REM.
Ett mycket enkelt test för autokorrelaton baserat på
residualerna från FEM baseras på Durbin-Watson testet.
Dock med andra kritiska värden än de som ges i den
“vanliga tabellen”.

Även när gäller test för förekomst av heteroskedasticitet
baseras testet på residualerna från FEM → vanligast här
en variant av Breusch-Pagan testet
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Notera också att:

- En paneldataansats, lämpligen difference-indifference, är mycket lämplig vid experiment: Vi
kan beakta “före-och-efter” för såväl kontrollgrupp
som den grupp som utsatts för “treatment”.

- Goodness-of-fit måtten ska inte användas för att
välja mellan olika estimationsformer. Däremot ger
dessa mått möjliga kriterier för att välja mellan
olika specifikationer av modellen (eg val mellan
olika ingående variabler).
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Paneldata och Limited Dependent Variables

Ofta mer komplicerat att estimera relevanta modeller
om vid användande av paneldata istället för
tvärsnittsdata. Anledningen till detta är framför allt att
det oftast inte kan antas ett oberoende mellan
observationer.

Modeller för (binära) diskreta val

Under antagande om FEM gäller att
corr(1, …N, x) ≠ 0 vilket innebär att antalet
parametrar ökar med antalet observationer
Detta gäller även för den linjära modellen, men för
denna modell är det möjligt att beakta den individspecifika effekten på ett sådant sätt att  kan skattas på
ett konsistent sätt. För den ickelinjära modellen gäller
detta vanligtvis inte. Dvs under FEM svårt att skatta en
del av dessa modeller på ett konsistent sätt.
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Det är visserligen möjligt att tranformera om
variablerna ”på högra sidan” på ett sådant sätt att ai
elimineras men det är däremot inte möjligt att översätta
differensen mellan två latenta variabler
exempelvis y*it – y*i,t-1 till observerbara variabler av
typen yit – yi,t-1 eftersom yit kan anta samma värde
under båda perioderna för en del av individerna
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En
Fixed Effects Logitmodell
kan dock estimeras givet vissa restriktioner av
datamängden:
Antag T = 2
Corr(i,x) ≠ 0 (=FEM) kan hanteras genom att endast de
observationer där en individ ändrat sitt val mellan
period 1 och period 2 beaktas→ två möjliga utfall (0,1)
eller (1,0)

Vi kan här skatta en logitmodell baserad på antagandet
om förekomst av fixed effect genom att sätta

yit = 1 om individen ändrat sitt val från alt.0 till alt.1
= 0 om individen ändrat sitt val från alt.1 till alt.0
och genom att formulera x-variablerna som differensen
mellan period 2 och period 1 → xi2 – xi1

För fallet med T > 2 krävs lite mer invecklade
beräkningar, men principen densamma.
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Om det å andra sidan är möjligt att anta att i är
okorrelerade med xit (=REM) fungerar probitmodellen
bättre

→ The Random Effect Probit Model
För att skatta  med MLE måste modellen kompletteras
med ett antagande om den samtidiga fördelningen för
i1, . . . ., iT.
Men, precis som med Poolad OLS om REM, gäller att
även om förekomst av korrelationen över period T för
individ i så ger probit skattade på den poolade datamängden konsistenta (men ej effektiva) skattningar.
Dock med felaktigt beräknade standardavvikelser.
Betr Tobitmodellen så kan liknelser betr egenskaper etc
ses med en random effect probit. Under antagande om
FEM däremot mer komplicerat.
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