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Modelos dinámicos con datos de panel

· Horario:
Luns 8 - Xoves 11 de xullo: 11.30-14.00h/ 15.30-17.30h
Venres 12 de xullo: 11.30-13.30h / 15.30-17.30h (sesión extra)

· Perfil do alumnado:
Estudantes de doutoramento

· Inscricións:
Ata o 5 de xullo, enviando un correo a: antoniosartal@uvigo.es
Inscrición gratuita, máximo 15 alumnos/as (as prazas
asignaranse por orde de inscrición)

· Método docente e de avaliación:
Seguirase un método docente no que o alumno tome un papel activo na
súa formación. A avaliación realizarase atendendo á súa participación no
proceso de aprendizaxe mediante a resolución de casos prácticos.
Ademais, organizarase unha sesión extra na que o alumno poderá
presentar o seu proxecto de investigación para analizar se se poden
aplicar as técnicas aprendidas durante o curso.

REQUÍRESE ORDEADOR PORTÁTIL E COÑECEMENTOS
BÁSICOS DE STATA
Organiza:
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Modelos dinámicos con datos de panel
Existen dous tipos de análises con datos de panel: estáticos e dinámicos. A
principal carencia da análise estática é a súa incapacidade para tratar
axeitadamente o problema da endoxeneidade. Ademais, a gran maioría das
relacións económicas teñen unha natureza e características dinámicas. Isto
implica que o valor presente da variable seleccionada depende fortemente
dos seus propios valores rezagados.
O curso plantéxase dende un punto de vista eminentemente práctico:
Identificación das principais fontes de información estatística en Economía a
través de internet; Identificación da técnica econométrica máis adecuada
para a implementación do estudo cuantitativo; Uso práctico de STATA,
software específico para a análise econométrico con datos de panel.

· Capítulo 1: Introdución
1.1. Ilustración e aplicacións
1.2. Introdución ó manexo de STATA

· Capítulo 2: Modelos estáticos con datos de panel
2.1. Especificación de modelos con datos de panel
2.2. Estimación de modelos con efectos fixos
2.3. Estimación demodelos con efectos aleatorios
2.4. Contrastes de especificación

· Capítulo 3: Modelos dinámicos con datos de panel
3.1. Modelos autorregresivos
3.2. Estimación dun modelo con variables endóxenas
3.3. O estimador Anderson-Hsiao
3.4. O estimador Arellano-Bond
3.5. Estimación polo método xeralizado dos momentos (GMM)
3.6. Contrastes de especificación
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