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1. Premise şi condiţii preliminare
Procesele de restructurare cardinală a ştiinţei academice, eforturile fără precedent a
conducerii A.Ş.M. de a racorda ştiinţa la necesităţile economiei naţionale nu lasă nici o
îndoială că fraza - titlu de mai sus necesită să fie schimbată. Sintagma cu semnul de
întrebare ar trebui să fie perefrazată într-o propoziţie afirmativă cu un conţinut clar şi
neîndoielnic: Ştiinţele Matematice si Economice (evident împreună şi nu separat) în
abordarea problemelor economiei naţionale. Spre aceasta ne obligă de altfel şi Codul cu
privire la ştiinţă şi inovare. Întradevăr, în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi
inovare în A.Ş.M. a fost creată o secţie nouă în care de prima dată în istoria A.Ş.M. sunt
intrunite intr-o singură structură domeniile ştiinţelor Economice şi domeniile ştiinţelor
Matematice. Această întrunire de domenii, fără îndoială este foarte actuală şi justificată.
Personal, ca matematician, consider că această idee a fost şi rămîne să fie splendidă,
chibzuită în linii mari şi cu viziuni strategice.
Totodată argumentată ştiinţific. Întradevăr, este bine cunoscut faptul, că un număr
considerabil de laureaţi ai Premiului Nobel în Economie sunt de profesie matematicieni. Sunt
şi domenii importante ale ştiinţelor economice totalmente bazate pe metodologia
matematică. Un exemplu în această ordine de idei este Econometria, domeniu al ştiinţelor
Economice completamente fondat cu suportul Statisticii Matematice. Şi nu numai fondat, dar
şi dezvoltat la nivelul contemporan tot cu ajutorul ei. Metodologia Teoriei Probabilităţilor şi a
Statisticii Matematice (domenii importante ale matematicii contemporane) este vertebra şi
firul de călăuză, şi cuprinde toate compartimentele Economiei moderne [1]. Alte exemple,
dar în altă ordine de idei, şi anume în viziunea aplicării şi valorificării lor pentru soluţionarea
unora probleme stringente ale economiei naţionale, vor fi prezentate mai jos. Cu toate
acestea unii specialişti din domeniul matematicii au pus la îndoială şi mai continuă să creadă
inutilă această îmbinare de domenii.
Acum aş dori să mă refer la cîteva evenimente din ultimul timp, ce au avut loc in
cadrul A.Ş.M., iniţiate şi insistent promovate de Preşedintele A.Ş.M., acad. Gh. Duca şi care
se încadrează şi au o atitudine directă la cele expuse. Aceasta este in primul rind crearea
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, instituit în rezultatul optimizării sferei de
cercetare – inovare.
In al doilea rind elaborarea de către A.Ş.M. în comun cu ministerele de profil a
concepţiilor şi strategiilor de dezvoltare privind complexul agroindustrial, relansarea
industriei, sectorul energetic ş.a. Aceste concepţii şi strategii cu toate că sunt destinate
diferitor domenii (agricultură, tehnologii industriale, energetică, etc.) au o latură comună
importantă: eficienţa economică. Evident, toate eforturile în aceste domenii vor avea sens şi
se vor încununa cu succes dacă scopul major – creşterea economică – se va accelera
simţitor.

Al treilea eveniment significant este masa rotundă cu genericul „Accelerarea creşterii
economice prin asigurarea calităţii” prezidată de Prim viceprim ministru dna Z. Grecianîi şi
Preşedintele A.Ş.M., acad. Gh. Duca. La această masă rotundă, la care au fost prezentate 3
rapoarte de bază (dl V.Lazăr, ministrul al economiei şi comerţului, dna dr.hab. V.Cărare,
directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al A.Ş.M “Problemele calităţii
creşterii economice”, dr. A. Muravschi “Reforme structurale: scopul si priorităţi” ) au
participat savanţi - economişti membri ai secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice,
miniştri, guvernatori ai băncilor, membri ai societăţii civile, etc. în cadrul dezbaterilor 12
persoane şi –au expus părerile (dr. A. Gudîm, prof. dr. hab. Gr. Belostecinic, dr. M. Patraş,
guvernatorul BNM L.Talmaci, acad. P. Soltan, dr. hab. Gh. Iliade ş.a.) la unele sau altele
probleme stringente din domeniul economiei.
Important de menţionat că în virtutea împrejurărilor, pe de o parte viziunea şi decizia
politică referitor la rolul ştiinţei în societate şi susţinerea ştiinţei de către conducerea ţării,
cum şi restructurările cardinale întreprinse în cadrul A.Ş.M. de către conducerea A.Ş.M. pe
de altă parte, au creat acele premize iniţiale, acele condiţii unice care permit încadrarea cu
succes a potenţialului ştiinţific în soluţionarea celor mai arzătoare probleme ale societăţii.
Întradevăr, dacă ne referim la impulsionarea procesului de cercetare în domeniul ştiinţelor
economice, la implicarea pe scară largă a potenţialului ştiinţific la soluţionarea problemelor
economice, este uşor de observat că terenul a fost deja pregătit. Codul cu privire la ştiinţă şi
inovare a directat crearea secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice, iar restructurările şi
optimizarea sferei de cercetare, întreprinse cu insistenţă de conducerea A.Ş.M. – crearea
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică şi a Institutului de Management, Dezvoltare
Rurală şi Perfecţionare. Astfel, referitor la acest compartiment rolul conducerii ţării şi
conducerii A.Ş.M. a fost decisiv şi pedeplin îndeplinit.
Acum trebuie să urmeze o a doua etapă, etapa de implicare directă a potenţialului ştiinţific.
Cu alte cuvinte, dacă este să ne referim la procesul de optimizare, acest proces nu ia sfîrşit
odată cu crearea instituţiilor noi. Rolul principal acum le revine institutelor noi create.
Accentele se trec şi se amplifică în secţii, laboratoare şi alte structuri de cercetare. Rolul
principal la etapa a doua le revine secţiilor academice, conducerii institutelor de cercetare,
consiliilor ştiinţifice, colectivelor de cercetare. În măsura în care se va reuşi de concentrat
eforturile la amplificarea şi aprofundarea procesului de cercetare, se vor obţine rezultate
vizibile.
2. Condiţii de salt şi potenţialul ştiinţific
Dezvoltarea domeniilor ştiinţelor matematice se consideră că are loc datorită influenţei a
două pricini majore: probleme lăuntrice ale domeniului dat şi cerinţele insistente ale practicii
contemporane. Nu se poate afirma cu certitudine care dintre aceste pricini este mai
importantă şi trebuie să fie plasată pe primul plan. Matematica dispune de exemple
excelente de direcţii importante, teorii şi domenii, care totalmente au apărut datorită
cerinţelor problemelor practice. Un exemplu cunoscut în această ordine de idei este Teoria
Probabilităţilor, un domeniu fără de care matematica contemporană astăzi este de
neconceput. Teoria Probabilităţilor a ocupat şi ocupă un loc binemeritat în nomenclatorul
ştiinţelor matematice (fie ex-sovietic, fie european).
Necesar de menţionat, că deşi apărută datorită necesităţii soluţionării problemelor practice,
pe parcursul dezvoltării sale ea a dat naştere la un bogat spectru de teorii matematice care s
- au format ca direcţii desinestătătoare, fiecare cu metodele şi structurile sale specifice:
Teoria Proceselor Stohastice, Teoria Martingalelor, Teoria Fiabilităţii, Teoria Aşteptării,
Statistica Matematică etc. Fiecare din aceste direcţii a avut şi are o influenţă decisivă atît în
dezvoltarea şi aprofundarea compartimentelor Teoriei Probabilităţilor, dar mai ales în unele
domenii importante ale practicii contemporane, inclusiv in domeniul economiei.
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Un exemplu cu adevărat excepţional de implementare a rezultatelor şi teoriilor
abstracte matematice în practica contemporană ne este oferit de Teoria Aşteptării, domeniu
care este legat şi de activitatea profesională a subsemnatului. Anume acest domeniu ne
prezintă un exemplu de aplicare a rezultatelor ce au adus la schimbări cu adevărat
revoluţionare şi radicale, în mai multe sfere de activitate socială. . Este vorba despre
matematicianul L. Kleinrok, savant în Teoria Aşteptării, şi inventarea, sau altfel spus
apariţia Internetului. La începutul anilor 60 secolul trecut el publică cîteva rezultate în care
se argumentează din punct de vedere teoretic posibilitatea codării şi decodării cu ajutorul
computerului a informaţiei şi transportul ei apoi prin firul de telefon. Mai tirziu, in octombrie
1969, el realizează şi un experiment fizic. Din laboratorul Universităţii Los Angeles prin
intermediul calculatorului se transmit cîteva litere şi primul cuvînt „Hello” care este
recepţionat de calculatorul colegului său din Universitatea Princeton. Acest experiment a fost
oficial documentat. In scurt timp s-a observat şi avantajele astfelora de comunicări:
rapiditate, exactitate, confidenţialitate, etc. În scurt timp s-au creat primele reţele militare
(locale) apoi civile. Astfel a apărut Internetul.
În perioada sovietică ştiinţele matematice se dezvoltau rapid. Toate Academiile de
Ştiinţe republicane aveau în competenţa sa Institute de Matematică, ceea ce crea un cîmp
de activitate foarte competitiv pentru creşterea profesională. Titlul ştiinţific de doctor în
ştiinţă (ceia ce la noi se echivalează cu dr. hab.) se conferă pentru cercetări şi rezultate cu
adevărat semnificative. Competitivitatea ştiinţifică era destul de transparentă deoarece
rezultatele principale se prezentau la seminare de profil în fruntea cărora se aflau, ca regulă,
savanţi notorii din domeniu. Tezele de doctor obligatoriu se discutau şi la comisii speciale pe
domenii unde competitorul era invitat să facă un raport ştiinţific detaliat. Procesul de
apreciere era destul de sever şu nu toate rapoartele erau calificate cu constatarea că
rezultatele prezentate pot fi puse la baza unei teze de doctor.
Institutul de matematică al A.S.R.S.S.M. a fost fondat în 1961 şi pe parcurs s-a
manifestat ca un centru de cercetare bine recunoscut atît în spaţiul exsovietic cît şi peste
hotare prin rezultatele sale în aşa domenii ale matematicii, ca algebra, topologia, logica
matematică, ecuaţii diferenţiale, geometria, teoria probabilităţilor, metode numerice ,
optimizare, programare, etc. Au fost publicate peste 100 de monografii, 127 de volume a
seriei „Cercetări matematice”, 15 volume „Matematică aplicată şi programare”, 15 volume
„Mica bibliotecă a elevului. Matematică şi informatică”. Pe parcursul activităţii sale la
consiliile specializate ale Institutului au fost susţinute 380 de teze de doctor şi 27 teze de
doctor habilitat, astfel contribuind esenţial la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, inclusiv
completând în mare măsură şi corpurile didactice ale universităţilor şi ale altora instituţii de
cercetare. În anul 1969 Institutul a fost decorat cu ordinul Drapelul Roşu de Muncă, pe
parcurs a fost menţionat şi cu alte înalte distincţii.
Toate aceste succese vorbesc de la sine despre rolul şi ponderea cercetărilor
matematice efectuate în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică. Cele menţionate
mai sus ne vorbesc că am moştenit un nume şi un potenţial competitiv. Începînd însă cu
sfîrşitul anilor 80 – începutul anilor 90 tendinţele negative s-au făcut vizibile şi în IMI.
Aceste tendinţe negative se datorau mai multora factori şi de diferit ordin: obiectiv şi
subiectiv, politic şi financiar, etc. După destrămarea Uniunii Sovietice nu a mai fost posibil
de ţinut un front tot atît de larg al cercetărilor în domeniul ştiinţelor matematice, ca pe
vremuri. S- au cerut restructurări, dar ele nu au urmat. Au început probleme cu finanţarea,
exodul cadrelor calificate etc. Au fost scăpate de sub control domenii importante, in care s-a
investit serios, dar care în virtutea circumstanţelor noi urmau să fie sortite la pierire.
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Despre starea lucrurilor ne vorbeşte şi situaţia în domeniul matematicii aplicate. Acest
domeniu nu s-a dezvoltat, deşi anume matematica aplicată se află în primul plan în cadrul
cercetărilor ştiinţifice în majoritatea ţărilor cu economie avansată. Ca specialist în domeniu şi
ca membru al A.Ş.M. am considerat necesar de a atenţiona fosta conducere a A.Ş.M. şi
comunitatea ştiinţifică despre direcţii noi şi actuale apărute în acest domeniu pe parcursul
ultimilor 10-15 ani. Astfel în cadrul unui raport ţinut la şedinţa Prezidiului A.Ş.M. din
22.05.2001 am vorbit despre necesitatea valorificării unor direcţii noi de cercetare, care
datorită importanţei lor aplicative, îndeosebi pentru sectorul economic, s - au plasat in
vizorul atît a specialiştilor, cît şi politicienilor. Una din aceste direcţii este matematica
actuarială – financiară.
Odată cu tecerea economiei la relaţiile de piaţă rolul ei a crescut considerabil,
deoarece această direcţie ne oferă instrumente efective şi riguros argumentate pentru sfera
financiară şi de asigurări. Acest lucru a fost conştientizat şi de ţările din fosta Uniune. Astfel,
încă în 1992 în Rusia, prin Hotărîrea Guvernului Federaţiei Ruse se creează „Centru Ştiinţific
Actuarial - Financiar”. Concomitent Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova,
cum şi alte Universităţi din Federaţia Rusă, încep pregătirea specialiştilor de înaltă calificare
în această direcţie. Mai tîrziu, în 1995 acelaşi lucru îl face Ucraina şi Belorusia. Deoarece
matematica actuarială şi matematica financiară sunt părţi componente ale unei vaste sfere
de activitate matematico-economică, am adresat şi o scrisoare către Comisia Superioară de
Atestare cu propunerea de a introduce în Nomenclatorul Specialităţilor ştiinţifice, domeniul
Matematica, o nouă specialitate: 01.01.10 – matematica actuarială – financiară. Am făcut şi
alte propuneri, in particular am propus constituirea unui Centru Naţional de cercetări în
domeniul Matematicii Aplicate, care ar fi putut să elaboreze noi forme de conlucrare şi să
întrunească puţinii specialişti de calitate înaltă care mai rămăsese în ţară într-o structură
organizaţională. Spre regret situaţia nu a fost oportună pentru a se lua în consideraţie cele
propuse.
3. Matematica, aşteptarea şi întîmplarea
Trecerea de la economia planificată a sistemului socialist la economia de piaţă a
necesitat şi schimbarea accentelor în cercetările economice. Condiţiile noi au înaintat cerinţe
noi, rolul modelelor economiei de piaţă a crescut simţitor, plasîndu-se pe unul din primele
locuri. A crescut şi rolul structurilor şi metodelor matematice în cercetarea acestor modele.
In continuare ne vom opri pe scurt la unele probleme legate de controlul calităţii. Asigurarea
şi promovarea calităţii este imposibilă fără o bază ştiinţifică riguros argumentată. Această
bază în controlul calităţii este metodologia probabilistică – statistică, deoarece influenţa
factorilor aleatori şi apartenenţa variabililor şi proceselor aleatoare, obiectiv este prezentă în
orişicare tehnologie de producere. Însă aplicarea metodelor Statisticii Matematice presupune
nu numai cunoaşterea esenţei lor, dar şi evidenţierea acelor probleme şi domenii ale
economiei naţionale unde aceste metode pot fi corect şi eficient aplicate. Dacă, de exemplu,
pentru un anumit criteriu se cere independenţa variabililor aleatoare, sau convergenţa lor,
sau omogenitatea lor, etc. este nonsens aplicarea lui fără a verifica îndeplinirea acestor
condiţii; este nonsens de vorbit de estimaţii probabilistice dacă nu se îndeplineşte principiul
stabilităţii statistice ş.a.m.d.
O altă latură în asigurarea calităţii este managementul calităţii: dirijarea proceselor de
producere astfel ca să se obţină un nivel ştiinţific argumentat, apriori stabilit, al calităţii. În
ultimii 5-10 ani în ţările cu economie avansată, managementului calităţii i se acordă o
deosebită atenţie. Pricina acestei atenţii este clară: această direcţie s-a dovedit a fi foarte
profitabilă. Ca exemplu ne vom referi la programa “Six Sigma Quality” (şase sigma calitate)
pe
larg
desfăşurată
în
SUA.
Această
programă
invocă
4
etape:
(MeasureÞAnalyzeÞImpruveÞControl).
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In urma indeplinirii riguroase a fiecărei etape se obţine un rezultat final fantastic de
impunător. De exemplu , la nivelul σ=6 se garantează, că dintr-un milion de piese produse
vor fi piese rebut nu mai mult de 34 unităţi. Metodologia “Six Sigma Quality” se bazează
pe unele compartimente avansate ale Probabilităţilor Aplicate şi Statisticii Matematice. Se
foloseşte pe larg computerul şi o varietate largă de Soft specializat realizat pentru programa
numită. O deosebită atenţie se atrage pregătirii specialiştilor în această programă. Celor
pregătiţi (în centre special create) li se acordă diplome de diferite trepte: “Black Belts
certification”, “Green Belts”, “Master Black Belts” etc. Un specialist cu diplomă este angajat
la întreprindere (companie, firmă etc.) ca “Quality Manager”. În funcţia lui intră un spectru
larg de obligaţiuni, însă toate acestea sînt înrolate în aspectul calităţii. Efectul acestei
programe este impunător. De exemplu, compania General Electric datorită implementării
programei “Six Sigma Quality” obţine un profit de bilioane de dolari pe an.
Este uşor de observat că programa “ Şase sigma calitate” menţionată mai sus se
bazează pe doi piloni principali: Statistica Matematică şi modelarea matematică. Modelarea
matematică este un termin cu un conţinut foarte vast. La drept vorbind, toată matematica,
atît teoretică cît şi aplicată, poate fi considerată ca o modelare matematică. Obţinerea
unora rezultate teoretice este nu altceva de cît o modelare analitică. În cazul dat modelarea
matematică poartă un caracter numeric. Modelarea numerică este pe larg răspîndită în
matematică şi este bine cunoscută de specialişti ca un instrument efectiv de cercetare a
proceselor reale. Să ne amintim de concepţia “experimentului de calcul” formulată şi
argumentată de A.A. Samarschii, academician al Academiei de Ştiinţe a Rusiei (
А.А.Самарский, Вестник АН СССР, n. 11, 1984, с. 17-29 ). Această concepţie care
presupune cîteva etape ( modelul matematic, algoritmul de calcul, softul şi realizarea
respectivă la calculator ) a devenit o metodă eficientă şi des utilizată de specialiştii din
domeniul matematicii aplicate. Referindu-ne la programul “ Şase sigma calitate” observăm
că acest program îmbina şi concepţia “experimentului de calcul” şi rezultatele statisticii
matematice, deoarece schema din cele patru etape menţionate mai sus se discifrează astfel:
modelul matematic, modelarea sau analiza numerică, îmbunătăţirea modelului. Acei doi
piloni, Statistica Matematică şi modelarea matematică au şi adus la utilizarea cu mult
succes a programei “ Şase sigma calitate”.

O parte considerabilă de modele economice funcţionează în condiţii de incertitudine.
Intîmplarea, sau mai bine spus factorul aleatoriu este prezent în aceste modele la orişice
etapă a evoluţiei lor şi deseori joacă un rol decisiv. Analiza lor de pe poziţii deterministe
este inutila şi incorectă. Pentru această clasă de modele doar metodologia probabilistă este
unicul , ştiinţific argumentat şi eficient arsenal de cercetare. Unele exemple de utilizare a
noţiunilor şi structurilor probabiliste pentru modele econometrice simple sint prezentate in
[2].
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