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OBJECTIUS

El curs explora, ben a fons, les propietats deIs models lineals d'interdependencia económica. L'objectiu és
familiaritzar a l'estudiant tant amb la teoria bilsica deIs models lineals com amb les recniques concretes i els
metodes d'arullisi empírica que s'en deriven per a l'anilisi d'alguns problemes específics com la incidencia de la
politica impositiva, els efectes dels ajustos salarials, o I'an3lisi medi-ambiental.

TEMES

l. Teoria basica deIs models lineals (2 setmanes)

Repils d'aIgebra lineals. Álgebra de matrius no-negatives. Valors i vectors propis de matrius no-negatives

2. El model económic bilsic. (3 setmanes)
Construcció del model. Supósits, versions i propietats del model.

3. Aplicacions teóriques. (1 setmana)
El model económic de Mane Teoria del valor treball. Explotació i taxa de guany

4. La versió empírica del modellineal bilsic. (1 setmana)
Com construir el model a partir de les dades empíricament observades. Calibració. Comparació amb el
model teórico

5. Incidencia deIs impostos sobre les transaccions económiques. (2-3 setmanes)
Com analitzar l'efecte-eost deIs impostos indirectes i I'efecte-eost de la indexació salarial.

6. Efectes de la productivitat i el creixement sobre la ocupació. (1 setmana)
Com es pot distingir en els canvis en el nivell d'ocupació aquells que són deguts a I'efecte negatiu deIs
increments de productivitat deIs deguts a I'efecte positiu del creixement económico

7. Activitats productores de externalitats medi-ambientals i metodes de control. (1-2 setmanes)
Com estudiar els efectes sobre l'activitat económica induits per la presencia d'activitats que generen
externalitats medi ambientals.

8. Extensions del model lineal bilsic. (1 setmana)

MATERIAL DE TREBALL

Elllibre "Econonúa Política y Modelos Multisectoriales" de J. MB Vegara, ed. Tecnos, cobreix parcialment la
materia del curso Es facilitaran notes i lectures fotocopiades que ajudaran a cobrir la resta de continguts.
També es repartiran regularment llistes de problemes i exercicis. Es responsabilitat de I'estudiant el
treballar-Ios individual o col.lectivament.

ExAl"-IENS

Hi haura un examen de tota la materia al final del semestre. A més, és possible que es faci un test a finals de
Novembre durant l'hora de classe o per casa. Aquest test, si es fa, s'anunciara amb una setmana d'anticipació i
nomes comptaril. parcialment per la nota del curs (entre un 15 i un 20 percent).


