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În literatura economică şi aplicativă tema analizei şi corelaţiei 
dintre cel mai  elocvent indicator de măsurare a creşterii economice 
- produsului intern brut (PIB) şi investiţiile străine directe (ISD) a 
fost şi este subiect de reflexiune şi  analiză pentru mulţi economişti. 

Prezintă un interes deosebit modelarea legăturii dintre PIB şi 
ISD folosind date trimestriale şi laguri. În literatura de specialitate 
sunt menţionate mai multe tipuri de modele cu lag distribuit pentru 
care coeficienţii sunt determinaţi prin diverse metode, funcţie de 
numărul de laguri conţinute. Problema care apare aici este 
disponibilitatea datelor trimestriale pe termen lung şi 
comparabilitatea lor în timp.  

Ecuaţia generală a unui astfel de model se poate scrie: 

tktktttt uXXXXY    ...22110          (1) 

unde coeficienţii (ponderile cu care s-a modificat variabila la 
momentul respectiv ) i au proprietatea că suma lor  este o 
constantă , şi anume: 
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    Determinarea coeficienţilor din ecuaţia (1) constituie însă o 
problemă dificilă a modelului.  

    În cazul Republicii Moldova am a utilizat metodologia 
propusă de Shirley Almon. Ipoteza de plecare în calculul 
coeficienţilor în modelul Almon este că aceştia au o evoluţie, în 
general ciclică, şi se presupune că βi au 

forma: m
mi iaiaiaa ...2

210                                           (3) 
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Se presupune de asemenea că m este mai mic decât numărul de 
laguri (k). 

Înlocuind expresia (3) în ecuaţia (1) şi definind: 
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Ecuaţia (1) poate fi scrisă sub forma: 

tmtmtttt uZaZaZaZY  ...a 221100       (5) 

Coeficienţii ecuaţiei (5) pot fi determinaţi prin modele clasice de 
regresie. Din acest punct de vedere, metoda lui Almon are avantaj 
faţă de alte metode. 

Dacă fiecare coeficient al ecuaţiei (1) astfel obţinut se împarte la 

suma coefienţilor ecuaţiei (


k

oi
i ), atunci se poate obţine 

procentual influenţa trimestrială a ISD asupra PIB. Avantajul 
modelului Almon este că reprezintă o metodă flexibilă de 
determinare a coeficienţilor ecuaţiilor şi dacă ordinul polinomului 
este suficient de mic, atunci mărimea coeficienţilor estimaţi descrie 
mai bine fenomenul studiat. 
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