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Rezumat 

Modelul regresiei lineară multiplă joacă un rol cheie în inferența statistică, și are 

aplicații extinse în științele economice, sociale și umanistice/umane.  

 Lucrarea de față își propune să trateze subiectul regresei lineare multiple, în 

special regresia pe bază de cuantile și regresia de tip Rigde.  Modelul regresiei lineare 

multiple este supus mai multor ipoteze sau condiții,  situații, şi este dependent de 

problemele care ar putea fi determinate  în cazul încălcării a unui tip de ipoteză. 

 Importanța acestei teze de doctorat este evidențiată de dificultătile cu care se 

confruntă cercetătorii în analiza regresiei multiple, când variabilele independente se află 

sub influența problemei multicoliniaritătii și devine dificil să se ajungă la concluzii 

statistice exacte despre coeficienții regresie. Prin urmare, această lucrare abordează  

importanța problemei multicoliniaritătii, a efectelor acesteia și a metodelor de detectare 

şi tratare a multicoliniaritătii.  

 Scopul acestei teze este aceea de a propune metode de obținere a unor estimatori 

de înaltă eficienţă, pe de o parte prin dezvoltarea de noi metodologii în modelele de 

regresie liniară multiplă,  de regresie cuantilică și de regresie de tip Rigde, și pe de altă 

parte de a aplica  metodă bayesiană pentru estimarea parametrului de tip Ridge. Prin 

urmare, în această teză introducem câteva noi metodologii și soluții adecvate pentru 

abordarea problemei multicoliniaritătii în diferite modele ale regresiei.  

 Tot în această teză prezentăm modelul regresiei cuantilice, explicăm metoda de 

estimare a parametrilor săi și proprietătile modelului, în care am folosit metoda OLS 

pentru estimarea parametrilor.   

 De asemenea, discutăm faptul că regresia de tip Ridge se dovedește a fi o 

tehnică utilă pentru a aborda problema multicoliniaritătii în modelul de regresie liniară și 

folosim metodă HKB, ca o metodă de estimare a parametrului Ridge. În această lucrare, 

una din contribuţiile originale este aceea că prezentăm și o tehnică imbunătătită pentru 

estimarea parametrului de tip Ridge pe baza metodei Bayesiene și folosim parametrul 

Ridge în modelul regresiei cuantilice pentru a aborda problemă multicoliniaritătii. 

 În ceea ce privește aspectul practic al acestei teze de doctorat, aplicațiile s-au 

bazat pe date reale în trei domenii: financiar, economic și biostatistic. Rezultatele au fost 

concludente și au oferit estimări eficiente modelelor propuse, iar contribuţia originală de 

ordin metodologic este completată prin rezultate aplicative. 



 Cercetarea de față conține câteva concluzii și recomandări importante ce pot 

servi cercetătorilor şi practicienilor din domeniul statistic, atunci când adoptă în viitor un 

astfel de model sau  metodologie pentru tratarea multicolinearităţii;  de asemenea, se 

oferă o perspectivă viitoare de a dezvolta și de a  face metodologia propusă mai utilă atât 

din punct de vedere  teoretic, cât și practic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuvinte cheie : 

 Abordare bayesiana 

 Regresia cuantilica  

 Problema multicoliniarității 

 Regresia ridge  

 Parametrul ridge  

 Regresia ridge bayesiana 

 Modele de regresia ridge cuantilică 
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