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Relevanþa utilizãrii modelelor matematice
în teoria politicilor macroeconomice

�
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Abstract. The article presents a look of the principal’s mathematical models – starting with Theil,
Hansen and Tinbergen work – and their results used to analyse and design macroeconomic policies. In
modeling field changies are very fast in theoretical aspects of modeling the divers problems of macroeco-
nomic policies and in using in practice the different political models elaboration. The article points out
the problems of static and dynamic theory used in macropolicies modeling.
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Abordarea teoreticã a modelãrii politicilor macroeconomice
s-a dezvoltat relativ independent în cadrul macroeconomiei,
începând cu lucrãrile lui Tinbergen ºi Theil, ºi continuând cu
contribuþiile lui Meade, Preston ºi Pagan, Turnowski º.a.

Se remarcã existenþa a douã direcþii teoretice importante în
abordarea modelelor politicilor macroeconomice. Prima direcþie,
dominantã în perioada de început a acestor preocupãri (1964-
1970), o constituie teoria staticã a politicilor macroeconomice,
în cadrul cãreia erau studiate interacþiunile dintre instrumente ºi
scopuri care se presupuneau constante în timp.

Deºi obiectivele politice puteau fi fie fixate, fie flexibile,
modelul politic introdus ºi studiat de aceastã teorie era, în
general, modelul liniar static. Existenþa, unicitatea ºi
proiectarea politicilor erau chestiunile centrale ale demersului
analitic, în cadrul acestuia fiind utilizate cu precãdere metodele
algebrei liniare ºi teoriei funcþiilor liniare.

Dupã anul 1970, prin extinderea teoriei la cazurile de
modele dinamice, tot mai frecvent utilizate în
macroeconomie, apare teoria dinamicã a politicilor
macroeconomice. În contextul dinamic, mult mai larg,
interacþiunea dintre obiectivele politice ºi modelul politic
este abordatã ca fiind variabilã în timp. Ca ºi în cazul static,
obiectivele politice dinamice sunt fixe sau flexibile. Dar
obiectivele dinamice pot lua ºi alte forme decât în cazul
static: obiective punctuale, obiective staþionare sau
obiective traiectorie. Acest lucru lãrgeºte ºi mai mult aria de
aplicare a teoriei dinamice a politicilor macroeconomice, ca
ºi problematica analiticã a acesteia.

Controlabilitatea, observabilitatea ºi stabilitatea soluþiilor
politice obþinute devin problemele centrale. Metodele aplicate
în studiul acestor proprietãþi ale modelelor politice dinamice
provin din teoria ecuaþiilor diferenþiale, analiza funcþiilor
complexe, ciberneticã, teoria matematicã a sistemelor º.a.

Trecerea de la modelele statice la cele dinamice, care
constituie un progres evident al teoriei politicilor macroecono-
mice, ridicã, însã, o serie de probleme în ce priveºte cadrul de
reprezentare a modelelor ºi obiectivelor dinamice. Varietatea
de modele (în formã structuralã, în formã redusã sau sub formã
de sistem liniar) combinatã cu tipurile principale de obiective
(punctuale, staþionare sau sub formã de traiectorie) ridicã pro-
blema alegerii celei mai bune combinaþii de model ºi obiectiv
cu ajutorul cãreia se poate reprezenta sistemul economic real.

O altã problemã, dificil de rezolvat, este cea legatã de
introducerea, în problemele politice dinamice, a unor funcþii
de performanþã, deci transformarea lor în probleme de
optimizare. O perioadã însemnatã de timp problemele
politice optimale au constituit punctul central în dezvoltarea
teoriei politicilor macroeconomice.

Lucrãrile lui Aoki (1975) ºi Aoki ºi Canzoneri (1979)
introduc o problemã de optimizare dinamicã în care scopurile
sunt date exogen. Sistemul obþinut se rezolvã printr-o metodã
de optimizare, de exemplu, controlul optimal, pentru a obþine
valorile instrumentelor care vor asigura cã scopurile date sunt
atinse. Aplicarea unei astfel de metode s-a lovit, însã, de mari
dificultãþi legate de algoritmul de calcul ºi de complexitatea
operãrii cu condiþiile iniþiale ale problemei.
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O altã metodã, dezvoltatã de Pindyck (1973), permite
realizarea unui echilibru prin care valorile scopurilor sunt
selectate arbitrar ºi ele nu corespund, neapãrat, celor rezultând
din dinamica modelului. Dacã scopurile astfel selectate nu sunt
compatibile, atunci costul asociat problemei devine infinit. Se
cautã, atunci, obþinerea unor obiective a cãror atingere este
finitã, acestea garantând cã s-a obþinut o politicã admisibilã.

În prezent, efortul teoretic este orientat cãtre elaborarea unei
teorii coerente a politicilor macroeconomice care sã încorporeze,
pe lângã aspectele menþionate mai sus, influenþele unor factori
cum ar fi neliniaritatea, discontinuitatea, incertitudinea,
schimbãrile de structurã ºi de sistem economic º.a. Numai în
acest mod teoria politicilor macroeconomice va putea fi utili-
zatã frecvent de economiºti în rezolvarea unor probleme practice.

Al doilea aspect la care ne referim este cel al dezvoltãrii unor
modele politice aplicate. Încã de la începutul dezvoltãrii ei,
teoria politicilor macroeconomice ºi-a propus ºi concretizarea în
modele aplicative a conceptelor ºi metodelor teoretice elaborate.

Însuºi Tinbergen a elaborat o serie de modele, utilizate de
guvernul olandez pentru adoptarea diferitelor decizii politice.
Entuziasmul iniþial stârnit de aceste modele, ºi amintim aici
modelul francez METRIC, modelul britanic CAMBRIDGE,
modelele americane º.a., s-a stins în jurul anilor 1975-1980,
când s-a înþeles cã un astfel de model poate fi realizat cu niºte
costuri mari, fãrã sã existe garanþia obþinerii unor rezultate
corespunzãtoare.

Din aceastã cauzã, s-a renunþat la ideea de a se construi un
model politic global, pentru întreaga economie, încercându-se
obþinerea unor modele de simulare a unor sectoare sau domenii
economice, în cadrul cãrora perturbaþiile introduse reprezintã,
de fapt, influenþele celorlalte sectoare ale economiei.

În continuare, vom prezenta modelele matematice statice
ºi dinamice ale politicilor macroeconomice, împreunã cu
cele mai importante proprietãþi ale acestora.

Modele matematice statice ale politicilor
macroeconomice

Formularea modelului static
Fie sistemul algebric liniar:

Ax Cz Bu Dw+ = + (1)
sau

[ ]C  A [ ]
w 
 u 

 D  B
z 
 x 

=                (2)

cu A o matrice de dimensiunile (N+R)×N, C de dimensiunile
(N+R)×R, B de dimensiunile (N+R)×K ºi D de dimensiunile
(N+R)×J.

x este un vector N×1 al scopurilor endogene, z un vector
R×1 al altor variabile endogene, u un vector K×1 al
instrumentelor exogene ºi w un vector J×1 al datelor exogene.

Acest sistem defineºte un model static liniar al politicii
macroeconomice cu N+R ecuaþii ºi N+R variabile endogene
ºi K+J variabile exogene.

Modelul satisface regula de calcul a consistenþei
ecuaþionale ºi vom presupune cã satisface ºi condiþia de
rang ( ρ[ A : C ] = N+R).

Aºadar, pentru oricare valori date ale variabilelor
exogene u ºi w, modelul liniar al politicii macroeconomice
va determina întotdeauna valorile unice ale variabilelor
endogene x ºi z. Un astfel de model este o reprezentare
pozitivã a unui sistem economic, obþinutã, de exemplu, din
teoria economicã ºi/sau estimãri econometrice.

Teoria matematicã a politicilor macroeconomice
utilizeazã aceastã reprezentare pozitivã într-un mod
normativ, interschimbând variabilele endogene ºi exogene.

De exemplu, fixând o anumitã configuraþie doritã a
scopurilor, x x= , variabilele-scop precedente sunt privite ca
exogene; în acelaºi timp, variabilele instrumentale exogene
sunt acum determinate endogen ca rãspuns la scopurile date
exogen.

Dacã sau nu acest sistem invers este consistent (deci dacã
admite ca soluþie un astfel de vector al politicilor endogene)
ºi, dacã da, cum aceste soluþii sau soluþie pot fi determinate
sunt problemele centrale ale teoriei statice a politicilor
macroeconomice.

Pentru a introduce ideile de bazã, modelul de mai sus va
fi simplificat eliminând variabilele endogene nonscop.
Pentru aceasta, împãrþim cele N+R ecuaþii în douã
submulþimi: o mulþime de N ecuaþii – sã spunem primele N
– ºi o mulþime de R ecuaþii – ultimele R:

A x C z B u D w1 1 1 1+ = +     (N ecuaþii) (3)

A x C z B u D w2 2 2 2+ = +    (R ecuaþii) (4)

Din cea de-a doua mulþime îl scoatem pe z:

[ ]z C B u D w A x= − + −−
2
1

2 2 2�

(5)
presupunând cã matricea C

2
 este nesingularã; vom

presupune, apoi, cã cele R variabile nonscop sunt date de un
sistem de ecuaþii liniar independent.

Înlocuind z în prima mulþime de ecuaþii, obþinem:

A x B u d∗ ∗ ∗= + (6)
unde ( ) ( ) ( )21

211    C C    ⋅+⋅=⋅ −∗ ,   iar   wDd ∗∗ = .
Matricea A* se numeºte matricea coeficienþilor scopurilor,

iar matricea B* – matricea coeficienþilor instrumentelor.
Vectorul d* este un vector al „variabilelor” exogene care sunt,
de fapt, transformãri ale variabilelor exogene adevãrate. Modelul
introdus de Hansen este un exemplu în acest sens.

Modelul cu obiective fixate
Aspectul esenþial al teoriei modelelor politice statice

constã în combinaþia dintre modelul politic ºi obiectivele
politice. Existã douã tipuri mari de obiective politice, ºi
anume: obiective politice fixate ºi obiective politice flexibile.

Obiectivele politice fixate se introduc cu ajutorul unor
ecuaþii exprimând restricþiile impuse obiectivelor politice.
În analiza de tip Tinbergen cel mai simplu mod de a intro-
duce obiectivele politice constã în fixarea scopurilor
politice: y y= .

Prin aceasta se exprimã dorinþa decidentului politic ca
acele N scopuri sã fie atinse în condiþiile în care se dau
datele exogene d ºi se utilizeazã K instrumente.



83

R
el

ev
an

þa
 u

til
iz

ãr
ii 

m
od

el
el

or
 m

at
em

at
ic

e 
în

 te
or

ia
 p

ol
iti

ci
lo

r m
ac

ro
ec

on
om

ic
e

Formal, aceste N scopuri se adaugã celor N ecuaþii ale
modelului politic, obþinându-se sistemul cu scopuri fixate:

Modelul politic: 0=− yMu (7)

Obiectivul politic: dAxyy 1−−≡= (8)

Înlocuind ecuaþia obiectivului în model, obþinem:
problema cu scopuri fixate:

{ }NK Ry Ru dAxy yMu ∈∈−≡= − ,,; 1                (9)

Odatã formulatã aceastã problemã, apar imediat trei
aspecte analitice importante:

A) Existenþa politicii; B) Unicitatea politicii;
C) Proiectarea politicii.

În momentul în care este specificat obiectivul politic –
în acest caz, un obiectiv cu scop fixat – aceste trei probleme
ale existenþei, unicitãþii ºi proiectãrii politicilor
macroeconomice sunt chestiunile fundamentale ale teoriei
statice a politicilor macroeconomice.

 Afirmaþia rãmâne adevãratã ºi pentru teoria dinamicã a
politicii macroeconomice, dar cu specificarea cã stabilitatea
apare cã fiind a patra problemã fundamentalã.

Existenþa politicii macroeconomice poate fi împãrþitã ºi
ea în douã cazuri principale:

A1) Existenþa slabã (controlabilitatea staticã slabã):
existenþa unei politici uu =  pentru un yy =  dat, astfel încât
perechea ( )y u,  satisface modelul politic cu scop fixat
( )yu M = ;

A2) Existenþa globalã (controlabilitatea staticã tare):
existenþa politicilor uu =  pentru toate configuraþiile
posibile yy = .

Existenþa slabã a politicilor macroeconomice presupune
specificarea unui obiectiv cu scop fixat particular x  ºi a unui
vector de date exogen particular d .  În schimb, existenþa globalã
a acestora admite o specificare arbitrarã completã a vectorului
dorit al scopurilor ºi/sau a vectorului exogen al datelor.

Deci, un model politic poate avea proprietatea de existenþã
slabã (A1), dar nu ºi pe cea de existenþã globalã (A2). Pentru un

astfel de model, va exista o submulþime de specificaþii ( x , d )

pentru care politicile uu =  existã, precum ºi o submulþime
complementarã pentru care nu existã politici macroeconomice.

 Dar dacã modelul politic posedã proprietatea (A2), acest

lucru presupune cã nu existã specificaþia ( x , d ) pentru care
decidentul politic sã nu poatã gãsi o politicã adecvatã u.

Deoarece procedura prin care decidentul alege o
configuraþie particularã cu scop fixat nu este analizatã aici,
existenþa globalã este o proprietate calitativã doritã a unui
model politic întrucât ea eliminã problema existenþei politicii
pentru o configuraþie particularã aleasã. Ea eliminã, de
asemenea, problema existenþei politicii pentru un vector de
date particular dat, din nou un lucru de dorit, deoarece nicio
restricþie nu este introdusã apriori asupra acestor variabile.

Acest accent pe existenþa globalã este caracteristic pentru
teoria politicii economice, atât cea staticã, cât ºi cea dinamicã.

Dacã existenþa este satisfãcutã în amândouã sensurile,
decidentul politic va dori, de asemenea, sã cunoascã dacã ea

implicã o politicã unicã sau nu (B). Aceastã problemã a
unicitãþii este importantã deoarece atrage dupã sine ºi
problema urmãtoare, a proiectãrii politicii macroeconomice.

Proiectarea (C) trebuie analizatã separat deoarece
existenþa unei politici macroeconomice, fie ea unicã sau nu,
nu înseamnã în mod necesar cã decidentul ºtie cum sã gãseascã
o politicã adecvatã. Prin cunoaºterea existenþei unei politici
nu se cunoaºte ºi politica însãºi; problema proiectãrii este
deci sã dezvolte o procedurã pentru a gãsi o politicã adecvatã.

Înainte de a analiza aceste trei probleme, sã arãtãm ºi alte
posibilitãþi de a formaliza problema cu obiective fixate. Din
lucrãrile lui Theil (Theil, 1964) ºi Tinbergen (Tinbergen,
1963) rezultã cã este posibilã o extensie a acestei probleme
prin specificarea nu numai a scopurilor, dar ºi a instrumentelor.

Putem atunci adãuga la problema cu scopuri fixate,
conþinând 2N ecuaþii, alte L ecuaþii, 0 ≤ L ≤ K, reprezentând
valorile fixate dorite ale celor L instrumente politice.

Se obþine, astfel, problema cu scopuri ºi instrumente fixate:

Modelul politic: 0=− yMu

Scopuri fixate: yy =
Instrumente fixate: Su = u*;

unde S este o matrice L×K - dimensionalã, u*∈ R, 0 ≤ L ≤ K.
Aici S este o matrice care selecteazã L din cele K instrumente,
având valorile dorite asignate de u*.

Neglijând, deocamdatã, motivele pentru care se specificã
instrumentele, se poate partiþiona vectorul instrumentelor u∈RK

în doi vectori; uf ∈ RK-L ºi ur ∈ RL - deci într-un subvector
L×1, u

r
, al instrumentelor restricþionate determinate de

Su = u* ºi un subvector (K-L)×1, u
f
, al instrumentelor libere.

Dupã aceastã partiþie, modelul politic poate sã fie scris
în modul urmãtor:

M
f
u

f
 + M

r
u

r
 - y = o;     M ≡ [M

f
 : M

r
]u ≡  

r

f

u
u

       (10)

Acum, putem înlocui în problema cu scopuri ºi restricþii
fixate ºi obþinem:













≤≤∈∈

−−≡=
−

−

KL Ry Ru

 uMdAxy yuM
N

r
LK

f

rrrrff

0,,

,, 1

             (11)

Este clar cã problema cu scopuri fixate este un caz parti-
cular al problemei cu scopuri ºi obiective fixate când L = 0.

Tehnic, impunerea unor instrumente fixate reduce atât
dimensiunea pe coloane a matricei coeficienþilor instrumentali
în forma redusã M, cât ºi dimensiunea vectorului
instrumentelor libere u

f
, dar nu are alt efect calitativ.

De aceea, în cele ce urmeazã, vom analiza existenþa,
unicitatea ºi proiectarea problemei politice cu scopuri fixate:

{ }mk Ry Ru yPu ∈∈= ,,                             (12)

Aici k ∈ [ 0, 1, ..., K ] reprezintã numãrul de instrumente
libere, iar m = N numãrul de scopuri naturale. Vom numi u
vectorul instrumentelor, iar y vectorul scopurilor.

Problema politicã cu scopuri fixate de mai sus se numeºte
model politic Tinbergen dacã ºi numai dacã k = m; în caz
contrar se numeºte model politic non-Tinbergen.
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În modelul lui Hansen, numãrul de instrumente este
k = 2, iar numãrul de scopuri este m = 2, deci modelul este de
tip Tinbergen (Hansen, 1998). Deºi în realitatea economicã
astfel de modele de tip Tinbergen sunt cazuri cu totul
speciale, totuºi faptul cã numãrul de instrumente este egal
cu numãrul de scopuri le conferã o serie de proprietãþi utile,
pe care le vom prezenta ºi analiza în continuare.

Modelul cu scopuri flexibile
În cele expuse anterior a fost ignoratã urmãtoarea problemã:

Dacã nu existã scopuri fixate, decidentul este capabil sã
proiecteze o politicã? Acest lucru ar însemna, în mod sigur, cã
decidentul nu este capabil sã proiecteze o politicã prin care sã
atingã scopurile fixate respective; acest lucru nu înseamnã însã
cã el nu poate alege o altã politicã sau o politicã de compromis.

Acest aspect este, în general, cunoscut sub denumirea de
metoda scopurilor flexibile, introdusã de cãtre Tinbergen.

Presupunem, pentru un scop fixat dat, cã modelul poli-
tic Mu = y nu este slab static controlabil. Aceasta poate
apãrea doar fiindcã y  nu poate fi scris ca o combinaþie liniarã
de K instrumente,  ∑

=

=
K

i
ii Muy

1
pentru orice mulþime de ponderi

sau politici, u
1
,...,u

K
. Intuitiv, existã mai multe scopuri

independente decât instrumente independente. Deci

presupunem cã [ ] NKM <=ρ . Atunci, pentru scopuri fixate

arbitrar, existã o deficienþã de rang a instrumentelor:
[ ] [ ] KNBA −=−≡ ρρδ                              (13)

Implicaþia acestui fapt este cã devine posibil sã se atingã
doar K dintre cele N scopuri fixate arbitrar, cu KN −=δ
scopuri compromise. ªi cu cât este mai mare aceastã
deficienþã de rang, cu atât mai slabã este performanþa
sistemului în raport cu un obiectiv politic cu scopuri fixate.

Modele cu instrumente ºi scopuri flexibile
O defecþiune în existenþa scopurilor fixate dã naºtere

metodei de proiectare a scopurilor flexibile, în timp ce o
defecþiune în existenþa instrumentelor ºi scopurilor fixate
dã naºtere metodei de rezolvare a problemelor cu scopuri ºi
instrumente flexibile introdusa de Theil.

În continuare, vor fi prezentate aceste metode într-un
context unificat al unui model cu scopuri flexibile – apãrând
din defecþiunea în existenþa scopului fixat.

Mai întâi, sã observãm existenþa unui caz în care
problema cu instrumente ºi scopuri flexibile este identicã
cu problema cu scopuri fixate. Aceasta apare când
specificarea scopului fixat xx = ºi specificarea instrumen-
tului fixat  ∗= uu satisfac amândouã modelul politic:

dxABu −≡∗                               (14)

În acest caz, valorile fixate ale instrumentelor se întâmplã sã
coincidã cu acele valori necesare pentru a atinge valorile fixate
ale scopurilor. Evident, totuºi, cã specificaþia  ( )∗u x,  este inconsis-
tentã cu modelul politic. De exemplu, modelul politic redus

yMu = este static controlabil cu NK =  ºi [ ] NM =ρ . Atunci:
(I)  Pentru orice y  existã un unic u  ºi
(II) Pentru orice u*, existã un unic y*.
Odatã y specificat, u  este unic determinat ºi invers. Dar,

presupunând cã aceasta este adevãrat, în modelul politic cu

instrumente ºi scopuri fixate y  ºi u* sunt independente rapor-
tându-le la decident. Atunci doar accidental s-ar putea întâmpla
ca o astfel de pereche ( )∗u y,  sã satisfacã modelul politic.

Problema cu scopuri flexibile
Dacã existenþa nu este asiguratã în cazul P.S.F. de forma

Pu=y, cele expuse anterior sugereazã cã poate, totuºi, sã fie
formulatã o problemã de optimizare care genereazã o politicã
de compromis de tipul „second best”.

Presupunem cã preferinþele sunt simetrice în raport cu scopurile
dorite ºi, deci, existã o funcþie pãtraticã a pierderilor datoritã
abaterii de la scopurile stabilite. Se ajunge, astfel, la o problemã
de optimizare pãtraticã cu restricþii liniare generând politici liniare.

Avem astfel problema cu scopuri flexibile (P.S.Fl.) cu
mai multe instrumente ºi mai multe scopuri, care poate fi
formulatã astfel:

)()(

)()(),(min

∗∗

∗

−−+

+−−=−−

uuRuu

xxQxxuuxxJ

T

T
u

                      (15)

0,0 ≥≥ R Q
în condiþiile:

dAxBu −=                (16)
Sã discutãm câteva aspecte, aºa cum rezultã ele din

analiza P.S.Fl.
Mai întâi, pentru o specificare inconsistentã a unui scop

fixat combinatã cu neîndeplinirea unui criteriu de existenþã,
nici scopurile individuale x

i
 , i = 1,..., m ºi nici instrumentele

individuale u*
i
 , i = 1,..., k nu pot fi determinate exact.

În al doilea rând, vectorul fixat al instrumentelor u*

corespunzãtor instrumentelor nerestricþionate poate fi ales
astfel încât sã aibã valori arbitrare deoarece acestea sunt
irelevante pentru analizarea soluþiei optimale.

În al treilea rând, matricele de ponderare Q ºi R exprimã
preferinþele decidenþilor politici în ce priveºte compromisul
dintre scopurile fixate sau instrumentele fixate, în sensul (i)
echilibrului dintre scopuri; ºi (ii) echilibrului dintre instrumente.

În plus, mãrimile relative ale lui Q ºi R definesc importanþa
relativã a instrumentelor ºi scopurilor fixate. Desigur cã în
exemplul scalar al lui Holt apare doar cel de-al doilea echi-
libru, cele douã cazuri manifestându-se natural doar în mode-
lele politice multidimensionale (m >1, k > 1). Uneori, raportul
specific dintre scopuri ºi instrumente poate fi introdus sub
forma unui termen suplimentar )()( *uuSxx T −− .

În al patrulea rând, matricile de ponderare sunt nenegativ
definite de ipoteza conform cãreia J(x - x , u - u*) este o
funcþie de pierdere ºi simetrice, fãrã pierdere de generalitate.

În al cincilea rând, Q va fi, în general, pozitiv definit
(Q > 0) deoarece toate cele m scopuri sunt privite ca scopuri
independente; în acelaºi timp R va fi pozitiv definit doar
dacã toate instrumentele au statut de scopuri ºi, deci, vor fi
pozitiv semidefinite (R ≥ 0) în alte cazuri.

Condiþia R ≥ 0 este doar un alt mod de a spune cã unele
instrumente sunt libere sau nu au costuri explicite ataºate utili-
zãrii lor. Atunci, specificarea (Q > 0, R = 0) reprezintã problema
cu scopuri flexibile ºi specificarea (Q > 0, R > 0) reprezintã
cazul extrem în care toate instrumentele au statut de scopuri.
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Se observã cã P.S.Fl., ca ºi P.S.F., include specificarea a
douã expresii: una pentru restricþia de model politic ºi alta
pentru obiectivul politic.

Totuºi, spre deosebire de P.S.F., P.S.Fl. include obiectivul
politic nu sub forma unui set de restricþii ecuaþionale, ci printr-o
ordonare a preferinþelor privind rezultatele care pot fi atinse.

O comparare a acestei probleme cu formularea P.S.F. (Pu = y)
nu aratã similitudini care sã sugereze faptul cã rezultatele privind
existenþa, unicitatea ºi proiectarea P.S.F. pot fi extinse ºi la P.S.Fl.

Cu toate acestea, în literatura s-a arãtat cã existã o
similitudine structuralã substanþialã între cele douã probleme.
Aceastã similitudine va fi, la rândul sãu, deosebit de importantã
în abordarea dinamicã a politicilor macroeconomice.

P.S.Fl. este o problemã clasicã de optimizare cu restricþii,
în care funcþia de performanþã este pãtratica ºi restricþia este
liniarã. De fapt, deoarece criteriul este convex ºi restricþia
este liniarã, multe rezultate privind natura soluþiei sunt destul
de accesibile. Astfel, se poate utiliza, pentru rezolvarea
problemei respective, metoda multiplicatorilor Lagrange.

Definim Lagrangeanul:

)()()(

)()(),,(

BudAxTuuRuu

xxQxxuxL
T

T

−−+−−+

+−−≡
∗∗ λ

λ
                       (17)

Atunci condiþiile de optim de ordinul întâi sunt:

0)(2 =+−= λ
∂
∂ TAxxQ

x
L

, 0)(2 =−−= ∗ λ
∂
∂ TBuuR

u
L

0=−−= BudAxL
∂λ
∂

                             (18)

Din prima relaþie ºi utilizând ipoteza [ ] NA =ρ , avem:

yQAQMuA

xdABuAQAxxQA
TT

TT

−−

−−−−

+−=

=−+−=−−=

22

)(2)(2 11λ
       (19)

unde BAM 1−≡  ºi dAxy 1−−= .

Din cea de-a doua relaþie obþinem imediat:

yQMQMuM

yQABQMuABBuuR

TT

TTTTT

+−=

=+−==− −−∗ λ
2
1)(

      (20)

Condiþiile de ordinul întâi se pot scrie compact ca:

yQMRuuRQMM TT +=+ ∗)(                               (21)

Se observã cã aceste condiþii de ordinul întâi se mai scriu:

cu =φ , kRu ∈ , kRc ∈                               (22)
unde:

;RQMM T +≡φ
dQAMQxMRuyQMRuc TTT 1−∗∗ −+=+≡ .

 Se pot analiza, în acest caz, proprietãþile de existenþã ºi
unicitate ale politicii optimale. De exemplu, pentru c dat
(deci se dau preferinþele Q ºi R, obiectivele x , u* ºi datele d)
o politicã optimalã existã dacã:

[ ] [ ]φρφρ =c:

Dar φ ºi c sunt amândouã funcþii de matricele de preferinþã
Q ºi R, astfel cã satisfacerea criteriului de rang de mai sus
depinde de ipotezele fãcute asupra acestor preferinþe (Q > 0,
R > 0) sau (Q ≥ 0,R = 0)).

Sã presupunem cã RQMM T +≡φ  este singularã, în care
caz condiþiile de ordinul doi determinã o soluþie unicã de forma:

û )()( 1 yQMRuRQMM TT ++= ∗−                               (23)

unde:

dAxy 1−−≡ , BAM 1−≡ .

Presupunând existenþa politicii optimale pentru o
problemã cu scopuri flexibile, politicã datã de relaþia (23),
sã dãm câteva dintre proprietãþile acesteia.

Mai întâi, politica optimalã, datã de relaþia de mai sus,
este o politicã liniarã, exprimatã ca o combinaþie liniarã de
vectorul dorit al scopurilor fixate x , de vectorul dorit al
instrumentelor fixate u* ºi de vectorul variabilelor exogene
necontrolabile d, cu ponderile depinzând de parametrii
sistemului M ≡ A-1B ºi de parametrii preferinþelor Q, R.

În al doilea rând, dacã nu existã costuri ale instrumentelor
(R = 0), atunci o politicã optimalã în cazul scopurilor flexibile:

û yQMQMM TT 1)( −=                             (24)

este obþinutã presupunând cã 1)( −QMM T  existã.

În al treilea rând, în analogul multidimensional al
modelului lui Holt, dacã teorema lui Tinbergen are loc în

forma [ ] NKB ==ρ , atunci absenþa costurilor instrumen-

tale (R = 0) ºi prezenþa costurilor independente pentru toate
scopurile (Q > 0) genereazã soluþia:

û yM 1−=              (25)

Pe de altã parte, prezenþa costurilor instrumentale implicã
în general imposibilitatea de a atinge scopurile fixate y  chiar
dacã modelul satisface teorema lui Tinbergen (controlabilitate
staticã strictã).

În al patrulea rând, dacã nu existã costuri ale scopurilor
(Q ≡ 0) – deci o problemã cu instrumente fixate pure – atunci
politica optimalã, presupunând cã R-1 existã, este de forma:

û = u*                     (26)
Acesta este analogul multidimensional al rezultatului

G = G* obþinut în exemplul lui Holt. Deoarece decidentul
politic este indiferent (Q = 0) la configuraþia rezultatã a
politicii, atunci politica optimalã este chiar û = u* (vectorul
instrumentelor fixate dorit).

În al cincilea rând, dacã specificarea instrumentelor ºi scopu-

rilor fixate este consistentã – ( x , u* d , ) ⇒ Mu* ≡ y , atunci

politica optimalã în acest caz este:

û ∗∗− =++= uuQMMRRQMM TT )()( 1                      (27)

Atât scopul fixat, cât ºi instrumentul fixat sunt atinse
simultan, altfel spus nu existã deficienþã de existenþã.

În al ºaselea rând, un mod alternativ de a privi politica
optimalã, când costurile instrumentale sunt pozitiv definite
(R > 0), este sã se combine doar primele douã condiþii de
ordinul întâi, scriind abaterea de la instrumentele fixate (û-u*)
ca o funcþie liniarã de abaterea scopurilor fixate ( xx−

∧
):

)(

)(
2
1

1

11

xxQMR

xxQABRBRuu

T

TTT

−−=

=−−==−

∧
−

∧
−−−∗

∧
λ

                   (28)

unde R-1 existã prin ipotezã.
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O astfel de regulã politicã este ceea ce Holt ºi Theil au
numit Regula Decizionalã Liniarã (RDL).

Modele dinamice de politicã economicã

Prin analogie cu problemele politice statice, problemele
politice dinamice apar din interacþiunea dintre un obiectiv poli-
tic dinamic ºi un model macroeconomic dinamic. În continuare,
sã prezentãm cadrul analitic necesar construirii unei teorii
dinamice a politicilor macroeconomice ºi, totodatã, sã dãm câteva
tipuri de modele politice ºi de obiective politice dinamice.

Ca ºi în cazul static, în reprezentarea dinamicã existã o
formã structuralã ºi o formã redusã a modelului politic. În
cazul unei economii cu o structurã deterministã ºi liniarã,
alegerea între cele douã reprezentãri este convenþionalã; ca
ºi la problema staticã, forma redusã este mai mult preferatã.

Cu toate acestea, în cazul dinamic apare o anumitã varietate
datoratã reprezentãrii liniare, cunoscutã ºi sub denumirea de repre-
zentarea în spaþiul stãrilor, utilizatã frecvent datoritã avantajelor
analitice pe care le are în raport cu celelalte tipuri de reprezentãri.

Deºi o problemã politicã dinamicã poate fi reprezentatã
în modalitãþi diferite (forma structuralã, forma redusã, forma
liniarã º.a.), varietatea acestor probleme nu se datoreazã
acestor reprezentãri, care sunt echivalente, ci modalitãþilor
de introducere a obiectivelor politice dinamice.

ªtim cã existã douã clase mari de obiective: obiective
fixe ºi obiective flexibile. Varietatea de mai sus este introdusã
de diferenþierea ce se poate face în cadrul clasei obiectivelor
fixe. Acestea pot fi introduse sub forma obiectivelor
„traiectorie” ºi obiectivelor „staþionaritate”.

Obiectivul-traiectorie cere ca anumite variabile ale
modelului politic sã urmeze traiectorii temporale date;
obiectivul staþionaritate necesitã ca aceste variabile sã se
apropie de starea staþionarã a modelului politic, dar fãrã sã
prescrie anumite traiectorii care vor fi urmate.

Aceste douã tipuri de obiective introduc douã probleme
distincte ale politicii macroeconomice dinamice.

O altã dihotomie ce poate fi introdusã este cea a
reprezentãrii timpului ca o variabilã discretã sau o variabilã
continuã. Deoarece în cadrul teoriei politicilor economice
intereseazã, în primul rând, efectul instrumentelor asupra
scopurilor, se poate aprecia cã este mai util sã se lucreze în
cadrul discret decât cel continuu.

Acest lucru nu înseamnã, însã, faptul cã abordarea continuã
nu ar constitui un cadru potrivit sau cã ar fi mai puþin validã. În
principal, diferenþele dintre ele constau în detalii ºi nu în esenþã.

Reprezentãrile problemei politice dinamice
Dacã fiecare dintre cele m ecuaþii ale modelului static în

formã structuralã
Ax = Bu + d

este înlocuitã cu o ecuaþie dinamicã, forma structuralã
dinamicã, în cazul discret, este urmãtoarea:

)()()()()()( twLCtuLBtxLA
∧∧∧

+=             (29)

cu x∈Rm, u∈Rk ºi w∈Rj definiþi ca vectorul celor m scopuri
endogene, vectorul celor k instrumente exogene ºi, respectiv,
vectorul celor j variabile necontrolabile exogene.

L este operatorul de întârziere, definit ca:

,...}1,0{),()( ∈−=
∧

v        vtxtxL              (30)

ºi )(),(),( LC LB LA
∧∧∧

 sunt matrici polinomiale de dimensiuni

m×m, m×k ºi, respectiv, m×j date de:

∑
=

∧∧
≡

p

i

i
i LAA

1
, ∑

=

∧∧
≡

q

i

i
i LBB

0
, ∑

=

∧∧
≡

r

i

i
i LCC

0
              (31)

cu iii C B A
∧∧∧
,,   matrici constante de dimensiuni m×m, m×k ºi,

respectiv, m×j.
Parametrii p, q ºi r definesc întârzierea maximã în timp a

scopurilor, instrumentelor ºi, respectiv, variabilelor
necontrolabile din sistem.

Presupunând cã variabilele necontrolabile exogene sunt
perfect cunoscute, relaþia (29) mai poate fi scrisã:

)()()()()( tdtuLBtxLA
∧∧∧

+=               (32)

care, fãcând abstracþie de L ºi t, este asemãnãtoare cu relaþia
staticã Ax = Bu + d.

În forma structuralã introdusã, fiecare scop x(t) este, în
general, funcþie de:

(i) propriile sale valori întârziate;
(ii) valorile curente ºi întârziate ale altor scopuri;
(iii) valorile curente ºi întârziate ale instrumentelor;
(iv) valorile curente ºi întârziate ale variabilelor

exogene necontrolabile.
Aceastã dependenþã apare mai explicitã dacã scriem

modelul structural (32) în formã analiticã:
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Aici, elementele matricilor )(LA
∧

ºi )(LB
∧

 sunt polinoame

de L, cu

)}(max{ La gradp ij
∧

= ;    )}(max{ Lb gradq ij=

O reprezentare ce decurge din forma structuralã este forma
redusã. Caracteristica principalã a formei reduse este aceea
cã valorile actuale ale variabilelor scop nu sunt dependente
de alte valori anterioare ale scopurilor.

Astfel, pentru a obþine aceastã formã redusã, modelul în
forma structuralã (32) se înmulþeºte la stânga cu inversa
matricei scopurilor ºi obþinem, procedând ca mai sus:

)()()2()1()( 021 tdtuBtxAtxAtx ++−+−=

sau, mai general
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)()()()()()( tdtuLBtxLAtx ++=

unde:

∑
=

≡
p

i

i
i LALA

1

)( ; ii AAA
∧−∧

=
1

0 ; mA =






 ∧
0ρ ,

cu ρ reprezentând rangul matricei din parantezã ºi

)()( 1
0 LBALB

∧
−≡ ; )()( 1

0 tdAtd
∧

−≡

Modelele dinamice în forma structuralã ºi în forma stan-
dard sunt legate de componentele lor statice. Astfel, când
forma structuralã dinamicã(S

d
) este scrisã ca
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)()()()()()( 00 txLAAtdtxAtuLB                     (34)

iar forma dinamicã redusã(R
d
) ca
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∧−∧∧−∧
)()()()()()(
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0 txLAtdAtxtuLBA                   (35)

Asemãnarea cu forma structuralã staticã

dAxBu −=
respectiv cu forma staticã redusã

dAxBuA 11 −− −=
este evidentã.

Care dintre cele douã reprezentãri va fi utilizatã depinde
acum de tipul de problemã politicã tratat.

Pentru analiza politicii macroeconomice în cadrul
structurii economice fixate – problema politicã cantitativã
de tip Tinbergen – modelele politice dinamice în formã
redusã reprezintã cea mai convenabilã modalitate de utilizare.

Obiective dinamice
Introducerea timpului în modelele politice dinamice

determinã creºterea numãrului gradelor de libertate în raport
cu modelele statice.

În particular, considerând vectorul scopurilor fixate ca o
configuraþie doritã a scopurilor individuale, vor apãrea trei
tipuri alternative de obiective politice dinamice, ºi anume:
obiective cu scopuri punctuale; obiective staþionare;
obiective cu scopuri traiectorie.

Obiectivele cu scopuri punctuale sunt, pur ºi simplu,
obiectivele statice reformulate dinamic: problema politicã
constã în atingerea unui anumit punct dorit în spaþiul scopurilor.

Acest obiectiv, foarte limitat de atfel, de a atinge o
anumitã configuraþie a lui x(t), pare cã nu este legat de
comportamentul anterior sau ulterior raportat la scopuri. Un
guvern, de exemplu, pornind de la cunoaºterea datei
alegerilor, poate stabili un nivel dorit al ºomajului ºi ratei
inflaþiei pentru perioada premergãtoare alegerilor.

În anumite cazuri, nu va fi suficient sã se stabileascã
doar un punct în spaþiul scopurilor; decidentul politic va
putea dori, de asemenea, sã menþinã acel punct sau sã rãmânã
într-o vecinãtate a lui o anumitã perioadã de timp.

Obiectivele de staþionaritate presupun atingerea ºi
menþinerea unui punct-scop dorit în ipoteza cã acest punct, odatã
atins, trebuie pãstrat în continuare prin utilizarea unor instrumente

statice. În acest caz, punctul-scop respectiv poate fi un punct de
echilibru sau de staþionaritate al sistemului economic dinamic.

Obiectivul de staþionaritate stã la baza ideii reprezentãrii
modelului politic dinamic în raport cu abaterile de la poziþia
de echilibru specificã acestuia. În funcþie de o astfel de
reprezentare, obiectivul de staþionaritate este sã se forþeze o
soluþie politic controlatã a modelului pentru a ajunge la
origine într-un timp finit.

Obiectivul de staþionaritate modificã, deci, obiectivul
scop punctual cerând ca toatã miºcarea în modelul politic sã
înceteze dupã atingerea punctului dorit în timpul definit;
obiectivul formulat astfel ignorã complet comportamentul
sistemului dupã acel punct dat în timp.

Problemele cu obiectiv de staþionaritate sunt o
generalizare a problemelor Tinbergen statice, ele
încorporând direct problema politicã staticã într-un context
dinamic, ajustarea dinamicã la obiectivul static fiind impusã
ºi explicit formulatã prin posibilele miºcãri dinamice cãtre
acea poziþie de staþionaritate. În condiþiile unor modele cu
astfel de obiective, punctul-scop fixat este, ca ºi în teoria
staticã, încã în centrul modelului, dar, în plus, este inclusã ºi
dinamica ajustãrii sistemului cãtre acest punct.

Obiectivele sub formã de traiectorii modificã obiectivul
de staþionaritate în douã etape. Mai întâi, restricþia privind
utilizarea nondinamicã a instrumentelor politice, odatã ce
scopul punctual dorit a fost atins, este relaxatã; în esenþã,
aceasta implicã faptul cã punctul-scop dorit nu este necesar
sã fie mult timp un punct de staþionaritate al modelului
politic dinamic.

Prin aceastã relaxare, obiectivul staþionaritate constã,
acum, în atingerea ºi menþinerea unui anumit punct în spaþiul
scopurilor fãrã restricþii asupra variaþiei instrumentelor.

În a doua etapã, deoarece punctul-scop nu este, în mod
necesar, mult timp un punct de staþionaritate al modelului
politic dinamic ºi nu are, datoritã acestui fapt, semnificaþie
conceptualã specialã, obiectivul atingerii unei traiectorii
admite orice secvenþã de obiective punctuale arbitrare – nu
doar secvenþa reprezentând replicarea succesivã a scopurilor.
Echivalent, obiectivul traiectorie poate fi definit ca o
secvenþã de obiective arbitrare punctuale.

Nu se poate spune cã existã o legãturã prea strânsã între
obiectivele-traiectorii ºi obiectivele-staþionaritate. Amândouã
conduc la probleme politice dinamice cu existenþã separatã.

Atingerea unui obiectiv dinamic, de orice tip ar fi el, poate
depinde de gradul în care decizia politicã anticipeazã acest
obiectiv. De regulã, este mai costisitor sã se atingã un obiectiv
politic imediat decât într-un moment de timp viitor. În primul
caz, nu sunt posibile anticipaþii politice; dar pe masurã ce orizon-
tul de timp se extinde în viitor, gradul de anticipaþie politicã
creºte corespunzãtor ºi, odatã cu acesta, ºi opþiunile sau resursele
disponibile pentru atingerea obiectivului respectiv.

Gradul de anticipaþie este un parametru specific abordãrii
dinamice, el fiind un concept cheie în teoria dinamicã a politi-
cilor macroeconomice. Raportul dintre gradul de anticipaþie ºi
problema politicã dinamicã poate fi ilustrat ca în figura1.
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Lungimea traiectoriei politice U(s,T) sau intervalul politic se
defineºte ca sumã dintre originea politicii (s perioade) ºi lungimea
traiectoriei scop (T+1) perioade. Deci intervalul politic este
(s+T+1) perioade ºi depinde, evident, de doi parametri s ºi T.

Obiectivul staþionaritate se poate defini, în acest cadru,
ca un obiectiv traiectorie modificat în care se doreºte sã se
atingã ºi sã se pãstreze un scop punctual x  reprezentat în
figura 1 de cazul (b), dar ca o secvenþã:

)}(),...0(),...,({),( TuusuTsU −= , ...}1,0(∈s
Se observã cã instrumentele variazã dinamic doar înainte

de atingerea scopului punctual x .
Mai corect, obiectivul staþionaritate relativ la originea

zero a politicii este definit ca:

Tskukuxkx ,...1,)(,)( +===
unde:

∧∧∧
+≡ duBxA )1()1(

Deci perechea scop/instrument ),( ux este un punct
staþionar al modelului politic dinamic pe care acesta o atinge
ºi o menþine un timp finit.

Cei doi parametri specifici – s ºi T – afecteazã în diferite
moduri toate cele trei obiective politice dinamice.

În practicã, gradul de anticipare politicã va fi determinat
de diferiþi factori. Un determinant major va fi structura
modelului politic însuºi.

Un al doilea determinant va fi urgenþa ataºatã obiectivului
politic; cu cât decidentul apreciazã cã anumite obiective sunt
mai urgente cu atât va fi gradul de anticipaþie mai mic.

Al treilea determinant este mãsura în care decidentul
politic este pregãtit sã facã un compromis în atingerea
obiectivului politic. Poate fi, de exemplu, posibil sã se atingã
un obiectiv precis doar dacã gradul de anticipaþie este mare.
Pierderea de anticipaþie este, atunci, aproximativ egalã cu
compromisul dintre atingerea obiectivului în favoarea
ajungerii mai repede în vecinãtatea acelui obiectiv.

Similar, în ceea ce priveºte cel de-al doilea parametru
dinamic T, diferiþi factori vor acþiona în determinarea valorii
acestuia. Cel mai simplu caz este când T=0, deci avem un
obiectiv punctual. Alegerea unui T=∞ nu este exclusã în
anumite modele politice cu orizont infinit.

Figura 1

Astfel, definim obiectivul cu scop punctual ca:
)()( txtx = , ,...}1,0{∈t unde )(tx  este o configuraþie doritã  x

de m scopuri la un moment dat de timp .t
Apoi, putem defini obiectivul de tip traiectorie ca o

secvenþã de obiective punctuale pe un orizont de timp dat.
Arbitrar, dar convenabil, normalizând originea acestei

secvenþe la zero, obiectivul traiectorie poate fi formal definit
ca un vector de obiective punctuale:

)}(),...,1(),0({ TxxxX T = , ,...}1,0(∈T
Parametrul T va fi denumit, în continuare, interval scop

ºi determinã lungimea traiectoriei scop (T+1 perioade), altfel
spus, numãrul de perioade consecutive pentru care
configuraþiile scop dorite sunt specificate. Când T=0,
obiectivul traiectorie se transformã în obiectiv punctual.

Acum, sã considerãm obiectivul politic (a) ºi secvenþa
de politici (a) din figura 1. Aceasta poate fi scrisã ca
depinzând de doi parametri

)}(),...0(),...,({),( TuusuTsU −= , ...}1,0(∈s
T a fost definit mai sus, în timp ce parametrul s mãsoarã

numãrul de perioade cu care acþiunea politicã iniþialã u(-s)
anticipeazã sau conduce la punctul iniþial )0(x al traiectoriei
scop. Parametrul s se numeºte originea politicii.
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