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Introducere în econometrie
• tipuri de date
• metodologia analizei econometrice
• interfata programului Eviews
Noţiuni privind teoria probabilităților
• eveniment si probabilitate, probabilitate condiţionată
• tipuri de variabile aleatoare, repartiţia unei variabile aleatoare
• analiza distribuţiilor în Eviews
Noţiuni privind statistica matematică
• comportament asimptotic
• estimare, tipuri de estimatori
• teste statistice, nivel de semnificaţie, putere
• estimare si testare statistica în Eviews
Modelul clasic de regresie liniara
• ipotezele modelului clasic de regresie
• estimatorul OLS: proprietaţi, varianţa estimatorului OLS
• inferenta statistica a modelului clasic de regresie
• estimarea si interpretarea rezultatelor unei regresii in Eviews
• prognoză bazată pe modelul liniar de regresie
Abateri de la ipotezele modelului clasic de regresie I
• heteroskedasticitate, estimare robustă de tip White
• estimatorul WLS
• autocorelare, estimare robustă de tip Newey-West
• estimatorul FGLS
• estimare robusta in Eviews
Abateri de la ipotezele modelului clasic de regresie II
• problema de endogenitate
• variabile „proxy”
• variabile instrumentale
• estimatorul TSLS
• modele cu ecuaţii simultane: forma structurală şi forma redusă
• estimare in Eviews
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Tehnici de modelare şi previzionare a seriilor de timp unidimensionale
• procese de tip AR(1), AR(2), MA(1), MA(2), ARMA
• procese de tip AR(p): condiţii de staţionaritate
• metodologia Box–Jenkins
• estimarea proceselor ARMA in Eviews
• prognoza bazata pe modele ARMA
• stationaritate, teste de „unit root”, modele ARIMA
• testarea staţionarităţii in EViews

Tehnici de modelare şi previzionare a seriilor de timp multidimensionale
• procese de tip VAR(1)
• procese de tip VAR(p): condiţii de stabilitate
• funcţii de răspuns la impuls
• prognoza bazata pe modele VAR
• cauzalitate Granger
• estimarea si analiza modelelor VAR in Eviews

Tehnici de analiza a dinamicii pe termen lung a variabilelor economice
• teste de cointegrare: Engle-Granger, Johansen
• modele de tip VEC(1): dinamică pe termen lung, dinamică pe termen scurt
• modele de tip VEC(p)
• estimarea si analiza relaţiilor pe termen lung in Eviews

Tehnici de analiză a modelelor de tip panel data
• metode de estimare: pooled, fixed effects, random effects
• estimarea modelelor dinamice cu date de tip panel
• teste de „unit root” în panel
• teste de cointegrare în panel
• estimarea modelor cu date panel in Eviews

Tehnici de estimare a modelelor de tip DSGE
• structura de baza a unui program tip Dynare
• log-liniarizarea unui model DSGE
• noţiuni elementare privind econometria bayesiană
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