
Econometrra I
4 Curs Empresa, grups 02(matf), 50(tarda), 1993-1994.
Professors: Montserrat Farell (1· semestre) i Michael Creel (2" semestre).

Descripci6 i Objectius del Curs : Aquest curs es una introducci6 a la
econometrfa. Els objectius s6n: entrendre els conceptes teorics basics, saber
aplicar alguns del métodes més utilitzats i interpretar resultats.

Organitzaci6: Hi ha dues maneres de Dassar el curs en la convocatoria de Juny.
1)Passar per curs:

i) Hi haura dos examens parcials. Cada examen sera evaluat de O a 10 punts.
Per a passar el curs s'ha d'obtenir una mitja de 5 en l'evaluaci6 deis dos
examens i s'ha de passar cada examen amb un 4 o més.
Aix6 vol dir que la persona que no tingui un minim de 4 en el primer examen ha
d'anar a examen final. La persona que passi el primer parcial pero tregui menys
d'un 4 en el seg6n parcial tambe haura d'anar a final.
ii) S'haura d'entregar tres exercicis obligatoris, que contaran un 10% de la nota
final. Aquests exercicicis es feran durant el segon semestre. Tots els exercicis s'
hauran de resoldre amb ordinador (per aix6 tenim la nova aula informatica amb
30 ordinadors a la vostra disposició), per el que us caldra aprendre les
comandes més basiques del sistema operatiu DOS i el mfnim indispensable d'un
lIenguatge de programació i comandes (especial per estadfstica i econometrfa
GAUSS) que us permetera realitzar els exercicis.

nota final = [exercicis x 0.1] + [parcial 1x 0.45] + [parcial 2x 0.45]

11)Examen Final: No hi ha parts diferenciades per primer o segón parcial. Es un
examen global del que s'ha fet durant tot I'any. Sera evaluat de O a 10 i
s'aprovara I'assignatura amb un 5 o més.

11I)Tutorres, primer semestre:
Despatx 83-172, I'horari sera els dilluns de 10:30-12:30 i dimarts de 18-19.

IV) Programa: .
1. Introducci6 i repas deis conceptes funamentals.
2. L'estimador Minim Ouadrat Ordinario
3. Multicolinealitat.
4. Minims Ouadrats amb restricci6ns.
5. Variables ficticies i canvi estructural.
6. Errors d'especificació.
7. Minims Quadrats Generalitzats i I'estimador SUR..
8. Models Dinamics.
9. Introducci6 a Models Simultanis.
10.Selecci6 de Models.
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