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Rezumat. Vârsta de maturitate a oricărei ştiinţe este marcată de 
dezbateri epistemologice. Această lucrare se concentrează asupra 
controversei legate de utilizarea matematicii în economie. Rolul limbajului, 
instrumentele utilizate şi adecvarea metodei sunt discutate în cadrul 
frontierelor stabilite prin abordări de tip empiric, respectiv raţionale. O 
odisee prin intermediul şcolilor de gândire dezvăluie opoziţii creative, 
pornind de la ipotezele neoclasice naive până la rafinata praxeologie şi 
insolitul abordării bioeconomice. Dezbaterea principală se îndepărtează 
apoi de la necesitatea matematicii în economie şi se concentrează mai mult 
pe gradul în care această ştiinţă abstractă ar trebui să se infiltreze în 
domeniul extrem de empiric al ştiinţelor sociale şi în special în economie. 
Lucrarea cuprinde şi opinii privind intruziunea unei alte discipline în 
economie, şi anume informatica, alături de consecinţele asociate, în special 
în legătură cu eventualele dezechilibre care se pot produce. În concluzie, 
economia este un creuzet de alte domenii şi necesită măiestrie şi erudiţie. 
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Date despre autori – Titanomahia 
 
Ştiinţa economică a dus o luptă ideologică pentru a dobândi un statut 

respectabil faţă de celelalte ştiinte şi, mult timp, a fost considerată pe o treaptă 
inferioară a purităţii preocupărilor. În fapt, ştiinţa economică trebuie 
redescoperită, reconsiderată din perspectivă interdisciplinară şi abordată cu 
instrumentele unui Homo Universalis de inspiraţie renascentistă, deoarece, în 
realitate, aceasta înglobează simultan politică, matematică, fiziologie, drept, 
filozofie, artă, religie. 

În dezbaterea asupra rolului jucat de matematică în ştiinţa economică s-au 
angajat figuri ilustre, reprezentând ambele tabere, atât economişti, cât şi 
matematicieni, cu opinii variind de la puritanism acerb la fuziune insolită.  

Partizanii utilizării matematicii în economie sunt reprezentaţi în special de 
neoclasici, dintre care evidenţiem pe pionierul acestei practici, Auguste Cournot 
(1801-1877), care, în 1838, cu ajutorul unor instrumente matematice simpliste, 
deschidea un nou drum pentru întelegerea economiei. În acealaşi curent se înscriu 
şi Leon Walras (1834-1910), Francis Y. Edgeworth (1845-1926), William S. 
Jevons (1835-1882), Vilfredo Pareto (1848-1923). Paradigma logică şi construcţia 
matematică folosite de aceştia sunt dezvoltate ulterior de Alfred Marshall 
(Marshall, 1890), de Keynes, cât şi de numeroşi laureaţi ai premiului Nobel cum 
ar fi Samuelson, Debreu, Arrow. De remarcat faptul că aceştia din urmă aveau o 
cultură matematică, o înţelegere profundă a conceptelor acestei ştiinţe, însă, 
uneori, fascinaţi de frumuseţea estetică a rezultatelor obţinute, încetau să pună la 
îndoială justeţea semnificaţiilor economice a modelelor propuse. 

Tot din şcoala neoclasică s-a desprins şi o ramură a gândirii şi filozofiei 
economice care s-a opus vehement utilizării instrumentelor matematice în 
demersul cunoaşterii economice, motivând dominanţa verbului asupra simbolului, 
a cuvântului în faţa ecuaţiei. Aceştia poartă numele de Şcoala Austriacă şi se 
recomandă prin Carl Menger (1840-1921), critic al teoriei marginale, influenţă 
notabilă şi pentru ceilalţi adepţi ai acestui curent de gândire: Ludwig von Mises, 
Frederich Hayek, adepţi ai praxeologiei. În aceeaşi notă se înscriu şi clasicul John 
Stuart Mill, cât şi contemporanul Kenneth Galbraith, care văd în instrumentele 
matematice mijloace care conduc la o distanţare de adevăr. 

Există, de asemenea, opinii asupra problemelor strict epistemologice 
exprimate în lucrări dedicate acestor chestiuni, dintre care notăm pe cele ale lui 
Imre Lakatos (Lakatos, 1980), Roy Weintraub (Weintraub, 2002), dar şi opera lui 
von Mises (Mises, 1978). 
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Aria tematicii subiectului - Între empiric şi raţional 
 
Relaţia matematică-economie ţine de domeniul epistemologiei ambelor 

ştiinte însă aceasta nu trebuie privită ca un antagonism, ci ca un schimb permanent 
de informaţii, de metode, de rezultate.  

Din dorinţa de a da un sens relaţiei dintre cele două domenii, vom începe 
prin a surprinde opinii despre caracteristicile fundamentale ale celor două ştiinte, 
raţionalismul, respectiv empirismul, cu scopul de a infirma concepţia comună 
conform căreia fiecare dintre aceastea este o caracteristică proprie doar a uneia 
dintre ştiinţele în discuţie. 

Pentru a vorbi despre empirism în matematică este util să invocăm 
rădăcinile istorice ale acestei ştiinţe şi să constatăm că matematica s-a născut din 
necesități practice, ca rod al unor experienţe palpabile. Mai mult, teoriile 
abstracte, cum ar fi calculul diferenţial şi cel infinitesimal, îşi au originea în 
probleme practice, de natură fizică, deci în experiment. Chiar definirea şi 
didactica unor noţiuni fudamentale pentru această ştiinţă, cum ar fi cea de 
integrală rimaniană, se nasc din aproximări. Totuşi, mulţi matematicieni manifestă 
o reală aversiune faţă de ideea că matematica face parte din rândul ştiinţelor 
empirice, argumentând că o astfel de încadrare ar duce la înjosirea statutului 
ştiinţific al acesteia, ar contrazice perfecţiunea sistemelor axiomatice pe care este 
fundamentată. Probabil o astfel de judecată de valoare a fost punctul de plecare al 
raţionamentului care a denigrat ştiinţa economică, care este prin excelenţă una 
empirică, a experiementului la dimensiuni macro, a realităţii observate. 
Menţionăm în acest context opinia lui von Neumann exprimată în lucrarea 
„Matematicianul” (Neumann, 2004) conform căreia criteriul de success al unei 
teorii matematice are şi o componentă estetică,  de „frumuseţe ” şi „eleganţă” a 
formulei finale care de cele mai multe ori lipseşte abordării empirice. 

 Rămâne de remarcat ideea că sistemele axiomatice şi logico-deductive 
specifice matematicii reprezintă o vârstă a maturităţii acestei ştiinţe, o încununare 
a progreselor ei, în timp ce partea ei vie, care naşte noi teorii, se află pe tărâmul 
empirismului, în aşteptarea unei distilări ulterioare spre abstract pur. 

În contextul ideilor denigratoare merită menţionat statutul raţionalismului în 
economie. Concretizat prin apariţia lui homo oeconomicus, concept de inspiraţie 
neoclasică (Walras, Pareto), raţionalismul în ştiința economică a fost privit cu 
entuziasm de urmaşii lui Ricardo şi cu reţinere de către reprezentanţii Şcolii 
Austriece (Mises, Hayek). 

 Intruziunea matematicii s-a manifestat prin apariţia a varii modele 
construite pe ipoteze simplificatoare până la pierderea esenţei. În dorinţa de a 
introduce sisteme axiomatice ale economiei asemănătoare celor matematice au 
fost gândite aproape forţat caracterizări ale pieţei economice ca echilibre 
(generale, dinamice etc.), caracterizări ale consumatorului şi producătorului prin 
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preferinţe exprimate ca inegalităţi, evoluţii ale stării generale ale economiei unei 
ţări ca relaţii funcţionale. În tot acest noian, din ce în ce mai dens şi mai populat 
cu ecuaţii, este normal ca reprezentanţii unor curente de inspiraţie socioumană sau 
de sorginte politică să nu mai discearnă raţiunea care duce la acţiune economică.  

Criticile care se aduc implementării instrumentelor matematice în ştiinţa 
economică nu sunt nefondate, mai ales din perspectiva aplicării acestor 
instrumente. Multe modele matematice sunt construite în nişte ipoteze stricte 
asupra variabilelor folosite (exemplu: modelul Cox-Ross-Rubinstein de evaluare a 
derivatelor financiare), orice relaxare a uneia dintre ipoteze trebuie operată şi în 
cuprinsul modelului, altfel acesta îşi pierde total validitatea. Aplicarea oarbă a 
modelelor fără verificarea în prealabil a satisfacerii ipotezelor duce la concluzii 
false, care, în context economic, se concretizează în pierderi financiare 
importante. Astfel, susţinătorii raţionalismului în ştiinţa economică trebuie să 
împrumute şi rigoarea matematică specifică lucrului cu ipotezele, nu doar 
enunţarea rezultatelor, pentru că altfel se ajunge la o problemă de forme fără fond.  

De asemenea, datorită specificului economiei ca realitate aflată în continuă 
transformare, este aproape imposibil să se definească o structură imperturbabilă, 
de tip axiomatic, care, implementată într-un sistem logico-deductiv, să dea naştere 
unui set de „teoreme” economice. Fiecare ştiinţă trebuie să folosească metodele 
proprii şi doar să împrumute de la alte domenii instrumente sau tehnici utile 
cercetării şi descoperirii de rezultate, o încadrare într-un şablon nefiind de dorit. 

Necesitatea matematicii în economie poate fi argumentată prin utilitatea 
acesteia pentru a nu fi acuzaţi de poliloghie, deşi, conform lui Paul Samuelson 
(Samuelson, 1952), „Matematica este un limbaj” şi orice text matematic poate fi 
exprimat, cu suficiente explicaţii, în limbaj curent. Aşadar, putem înţelege 
utilizarea matematicii în economie ca o dovadă de cultură şi concizie, dar nu ca un 
instrument care să ofere o haină de ştiinţificitate unui discurs altfel gol. De aceea, 
în momentul în care decidem să utilizăm acest limbaj special şi specializat, trebuie 
să ne conformăm complet regulilor acestuia, adică să stabilim exact ipotezele în 
care lucrăm, să ne asigurăm că noţiunile folosite sunt bine definite din punct de 
vedere matematic (exemplu: nu împărţim la cantităţi care pot fi nule). Pe scurt, 
utilizarea matematicii în economie este similară cu folosirea de citate din limbi 
străine, adică trebuie să ne asigurăm că acestea sunt potrivite contextului şi că 
„gramatica” utilizată este cea corectă. 

Despre suficienţă, discuţiile sunt mai nuanţate, pornind tocmai de la ideea că 
aproape orice concept economic poate fi exprimat în limbaj curent. Astfel, este 
necesară erudiţie în multiple domenii pentru a avea capacitatea de a selecta care 
aspecte merită ilustrate folosind noţiuni matematice şi altele care trebuie explicate 
făcând apel, poate, la politică, la doctrine, la filozofie sau la cultură.  

Practica a relevat faptul că limitarea la o simplă aritmetică nu este de dorit 
însă, simultan, utilizarea unor concepte extrem de abstracte cum ar fi analiza 
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funcţională (Arrow, Debreu. 1954) pot conduce la rezultate artificiale, elegante, 
însă supuse paradoxurilor (în realitate relaţia de preferinţă a bunurilor poate să nu 
fie tranzitivă A>B, B>C nu implică necesar A>C). 

Bineînţeles, nici o poziţie radicală de tipul celei a lui Cairnes (Samuelson, 
1952) care afirma că „matematica nu poate produce noi adevăruri economice” nu 
este de dorit, întrucât o astfel de abordare a suficienţei matematicii devine hilară la 
fiecare nouă descoperire. Istoria a arătat că matematica reprezintă un instrument 
util în domeniul economic, ajutând la rezolvarea unor dileme de strategie (Teoria 
jocurilor – von Neumann, Morgenstern, Nash Jr.), a unor probleme computa-
ţionale (Dantzig – algoritmul simplex) etc. 

Dezbaterea utilităţii matematicii în ştiinţa economică trebuie privită ca o 
chestiune de măsură, de adecvare a instrumentului la scopul în care este folosit. 

 
Stadiul cunoaşterii – Valsul cunoaşterii 
 
Economia reprezintă în primul rând un subiect filozofic, şi numai în plan 

secund unul tangibil, întrucât o abordare esenţialmente practică, fără o înţelegere 
prealabilă a mecanismelor subtile ale acesteia, conduce la aplicarea unor şabloane, 
fără posibilitatea de evoluţie, duce ştiinţa economică în banal sau determină 
stagnare. 

De aceea, o cunoaştere a ideilor care au gravitat de-a lungul secolelor în 
jurul economiei este necesară pentru a putea purta discuţiile mai departe, spre noi 
orizonturi.  

În ceea ce priveşte intruziunea matematicii în ştiinţa economică, dincolo de 
o simplă aritmetică necesară calculelor contabile, care a însoţit economia încă de 
la naşterea comerţului, chiar înainte de apariţia monedei, Schumpeter 
(Schumpeter, Schumpeter, 1954) îl desemnează pe germanul Gottfried Achenwall 
(1719-1772) ca un prim utilizator al instrumentelor matematice (pe care le va 
denumi statistice) în economia politică, urmat de englezul Sir William Petty.  

Şcoala clasică, reprezentată de David Ricardo, face uz de logică în 
expunerea teoriei liberului schimb şi de exemple numerice, însă nu se poate vorbi 
de un model matematic în sensul actual al termenului. De remarcat poziţia lui 
John Stuart Mill, care se constituie ca oponent al utilizării şirurilor lungi de 
deducţii logice, motivând disiparea adevărului în urma acestui demers. 

Primele modele economice care se apropie de înţelesul modern al 
termenului sunt cel al lui Thomas Malthus pentru demografie, respectiv cel al lui 
von Tuhnen, dezvoltat în 1826, care foloseşte analiza marginală pentru calculul 
rentei agrare. 

În secolul XIX, odată cu şcoala neoclasică, pătrunde şi în ştiinta economică 
metoda modelării matematice inspirată de ştiinţele naturale, în special de fizică. 
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Se dorea ca şi economia să devină o ştiinţă exactă, bazată pe legi de sorginte 
newtoniană, clare, imperturbabile şi cu un rezultat uşor cuantificabil şi replicabil. 

Această idee sugerează introducerea noţiunii de echilibru în economie, 
pionierul în acest domeniu fiind Cournot, care, în modelul său extrem de simplist 
al duopolului, a încercat o caracterizare a echilibrului unei economii 
oligopolistice. Succesorii acestuia au fost Walras, care milita pentru un echilibru 
general static (Walras, 1883), Jevons, partizan al utilităţii marginale (Jevons, 
1862), Edgeworth, care face uz de calculul infinitesimal şi introduce ideea de 
curbe de indiferenţă. Reacţiile la acest nou curent nu au întârziat să apară, 
susţinute de întemeietorul Şcolii Austriece, Carl Menger, care, deşi a avut 
contribuţii la teoria utilităţii, a abordat alt punct de vedere, care pune individul în 
central atenţiei, preferinţa subiectivă a acestuia, încercând o umanizare a agentului 
economic. O reacţie mult mai vehementă a venit din partea lui Cairnes. 

Trecerea spre o ştiinţă economică adânc fundamentată pe raţionamente 
matematice este făcută de Alfred Marshall, de formaţie matematician, care se 
rezumă însă la utilizarea matematicii ca un instrument de comprimare a 
argumentării, urmat, în mod necesar, de oferirea unor explicaţii şi exemple 
concrete, lipsa acestora distrugând întreg edificiul construit. 

În perioada interbelică şi ulterior, în anii ‘50 sunt aduse în discuţie problema 
purităţii ştiinţelor, a definirii clare a instrumentelor şi a limitelor acestora. 

Astfel, discipolul lui Marshall, John Maynard Keynes, deşi familiarizat cu 
noţiunile statistice, cu jocul cu probabilităţile (Keynes, 1921), este rezervat în 
aplicarea metodelor econometrice, întrucât consideră necesară o discuţie 
prealabilă despre adecvarea acestora la scopurile propuse (Keynes, 1936). 

Pe de altă parte, teoreticienii matematicii pure, constituiţi în grupul francez 
care acţiona sub pseudonimul Nicholas Bourbaki, manifestă în această periodă o 
repulsie crescândă pentru matematica aplicată în diverse domenii, militând acerb 
pentru nevoia de puritate a acestei ştiinţe şi condamnând utilizarea ei în alte 
domenii (Bourbaki, 1950). 

În acest mediu se dezvoltă şi înfloreşte o noua abordare a ştiinţei economice, 
care va utiliza extensiv instrumente matematice şi chiar va dezvolta unele noi. 
Este momentul apariţiei teoriei jocurilor, introdusă de von Neumann şi 
Morgenstern (Neumann, Morgenstern, 1944) şi dezvoltată de Nash Jr. De 
asemenea, nu este abandonată ideea echilibrului, studiat de Paul Samuleson cu 
ajutorul calculului diferenţial, de von Neumann folosind teoreme de punct fix, de 
Arrow şi Debreu (Arrow, Debreu, 1954) prin introducerea unor teoreme de 
analiză funcţională. Sunt discutate probleme de optimizare prin apel la 
programare liniară, studii pentru care s-a oferit şi premiul Nobel: Leonid 
Kantarovich, Tjalling Koopmans. 

Dintre economiştii anterior menţionaţi, unii simt nevoia unor eseuri de 
justificare a apropierii dintre ştiinţa economică şi matematică, aşa cum este cazul 



Silvia Palaşcă 
	
122 

lui von Neumann (Neumann, The Mathematician, 2004) sau al lui Samuelson 
(Samuelson, 1952). 

O istorie a ideilor din epocă, a disputelor şi a noilor curente se poate 
consulta în (Weintraub, 2002). 

Criticile aduse acestui nou curent vin tot din partea Şcolii Austriece, prin 
discursul lui Hayek asupra irelevanţei modelelor matematice prin ipotezele lor, 
atât în micro, cât şi în macroeconomie (Hayek, 1952), cât şi prin opera lui von 
Mises şi a discipolului său, Rothbard care, ancorată în praxeologie, aduce trei 
capete de acuzare majore în utilizarea matematicii în economie (Mises, 1996). 
Primul se referă la faptul că statistica este potrivită pentru a reda istoria economiei 
şi nu pentru a face predicţii, dat fiind faptul că nu poate fi satisfăcută ipoteza 
ceteris paribus. Următoarea acuză se referă la acceptarea tacită a utilizării 
monedei în orice relaţie economică, aceasta fiind singura expresie a valorii. 
Ultima, şi poate cea mai important acuză, se referă la dorinţa economiştilor de 
inspiraţie neoclasică şi neokeynsianistă să realizeze un demers ştiinţific în 
economie asemănător cu cel din fizică, acţiune considerată imposibilă, deoarece 
ştiinţa economică studiază fiinţe umane, care, în esenţă, sunt unice, irepetabile, nu 
lucruri care au un comportament replicabil. 

 O nouă paradigmă despre rolul matematicii în ştiinţa economică este 
introdusă de Nicolae Georgescu-Roengen, în forma bioeconomiei (Georgescu-
Roengen, Legea entropiei și procesul economic, 1970). De formaţie neoclasică, 
matematician de profesie, acesta reuşeşte să depăşească simpla modelare a 
fenomenelor economice prin ecuaţii şi avansează ideea că sistemul economic este 
un tot unitar, aflat într-un schimb permanent de informaţie cu mediul înconjurător, 
într-o evoluţie continuă care nu conduce la echilibru. El împrumută atât de la 
neoclasici instrumentul matematic, cât şi de la Şcoala Austriacă interesul pentru 
individ, unind aceste două concepte pornind de la o lege a fizicii. 

Astfel, se conturează valsul cunoaşterii, în trei paşi: modelarea proceselor 
economice pornind de la asemănarea cu procesele fizice, îndepărtarea de această 
viziune prin respingerea de către Şcoala Austriacă a modelelor matematice 
propuse de neoclasici, revenirea la ideea de a pleca de la concepte care îşi au 
originea în fizică pentru a descrie tranziţiile proceselor economice. 

 
Analiza subiectului - Între uz şi abuz 
 
Discuţia asupra utilizării matematicii în economie a născut controverse, a 

pus bazele unor şcoli de gândire economică şi a animat cercetătorii pentru a 
dezbate necesitatea unui asemenea demers, mai mult decât în oricare altă ştiinţă. 
Tabloul creat capătă uneori chiar accente groteşti, deoarece, prinşi în verva 
argumentelor pro sau mai ales contra acestor practici, exponenţii unei tabere sau a 
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celeilalte uită că războiul se duce pe pământul sacru al filozofiei ştiintei, unde 
invectivele nu ţin loc de persuadare. 

O primă discuţie de ordin metodologic care se impune este legată de 
definirea termenului de „matematică”. Este important să subliniem ce anume 
înţelegem în această lucrare prin utilizarea acestui termen. Stabilim că vom utiliza 
acestă noţiune pentru a face referire la orice raţionament de tip logico-deductiv 
care se bazează pe un set de axiome, la orice model construit cu ajutorul 
operaţiilor matematice existente şi vom exclude cazul trivial al operaţiilor 
aritmetice utilizate de practica economică în scop contabil. De asemenea, 
considerăm ca utilizare a matematicii în economie orice construcţie de relaţii 
(ecuaţii/inecuaţii) ai căror termeni sunt definiţi ca expresii simbolice ale unor 
noţiuni economice.  

Urmărind în linii mari expunerea din Beed și Kane (2007), vom enunţa şi 
analiza cele mai importante critici care se aduc utilizării matematicii în ştiinţa 
economică, urmând ca, în paralel, să parcurgem argumentarea lui Morgenstern 
asupra limitelor folosirii acesteia (Morgenstern, 1963, pp. 8-11). 

Prima şi cea mai des utilizată acuză la adresa matematicii în economie se 
referă la faptul că foloseşte ipoteze neplauzibile, neconforme cu realitate pe care 
încearcă să o surprindă modelele economice derivate din aceste ipoteze. Capetele 
de acuzare se referă în special la instrumentalismul folosit de Friedman 
(Friedman, 1953) şi descris în termenii: „teoriile nu sunt nici adevărate, nici false, 
ci reprezintă doar instrumente de predicţie” (Lakatos, 1970). Exponentul Şcolii 
de la Chicago nu a făcut decât să preia ideile neoclasicilor, care şi-au construit 
timp de jum[tate de secol modele matematice ale economiei plecând de la ipoteze 
simplificatoare care denaturau complet chiar fenomenul studiat.  

Aceştia au oferit un subiect de atac extraordinar de amplu pentru adepţii 
Şcolii Austriece care, pe bună dreptate, au considerat că modelelor neoclasice le 
lipseşte componenta esenţială, şi anume obiectul de studiu: individul care 
acţionează. Homo oeconomicus propus de neoclasici este o simplificare nu până 
la esenţă, ci dincolo de aceasta, este o schematizare până la disoluţie. Mai mult, 
matematica propusă de aceştia ca fiind potrivită studiului fenomenelor economice 
reprezintă, la rândul ei, o simplificare a tehnicilor disponibile, a ipotezelor în care 
se lucrează, totul pentru a obţine ceva facil, uşor manevrabil însă golit de sens 
economic şi chiar, pe alocuri, de cel matematic. De menţionat, în acest context, 
opinia lui Morgenstern (Morgenstern, 1963, p. 10), care sesizează că în lucrările 
lui Walras şi Pareto nu este discutată unicitatea sau stabilitatea soluţiilor propuse, 
ceea ce arată o lipsă totală a unei aproximări, simpla existenţă nefiind suficientă 
nici măcar în context auster, matematic. Mai mult, aceştia fac uz în analiza 
marginală de calculul diferenţial, care presupune o divizibilitate perfectă a 
cantităţilor implicate, ceea ce, în general, este contrazis de realitate. Dincolo de 
stângăcia acestor presupuneri nu trebuie să uităm nici de o altă ipoteză care se 
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reproşează modelelor neoclasice, şi anume raţionalitatea agentului economic. Din 
perspectivă modernă, această raţionalitate poate fi infirmată chiar de o ramură a 
ştiinţei economice, şi anume marketing-ul, care face apel tocmai la partea 
iraţională a consumatorului, dar poate această perspectivă nu a fost previzionată în 
secolul XIX. 

Această idee introduce cea de-a doua acuză la adresa ştiinţei economice, şi 
anume faptul că numai o parte din ştiinţa economică este cantitativă şi se pretează 
unei abordări matematice. Contrar afirmaţiei lui Samuelson: „economia este în 
mod natural cantitativă”, există ramuri ale economiei neatinse de necesitatea 
cuantificării, a clasificării. Aceasta afirmaţie, care, probabil, în viziunea autorului, 
se referea strict la o ramură cuantificabilă a economiei, prin generalizare, îşi 
pierde ştiinţificitatea şi devine caducă. Politicile economice sunt necuantificabile, 
doctrinele sunt dincolo de bariera numărului. Nu se pot pune în cifre aspiraţiile 
liberalismului, nici măcar planurile de sorginte socialistă nu sunt complet 
caracterizate de număr, de ecuaţie. În plus, ignorarea politicilor economice este 
sinonimă cu ignoranţa. 

Pe de altă parte, discuţia despre rolul matematicii în ştiința economică 
include şi o subtemă referitoare la limbaj. Chiar dacă, conform lui Gibbs, citat de 
Samuleson (Samuelson, 1952), „Matematica este un limbaj”, şi orice şir de 
simboluri matematice poate fi exprimat în limbaj curent, conversia reciprocă nu 
are întotdeauna rezultatul scontat. Mai mult, aceasta nu este nici necesară şi nici 
de dorit. Există numeroase modele matematice ale fenomenelor economice care 
fac abuz de limbajul simbolic al matematicii, de multe ori denaturând complet 
sensul acestora, golindu-le de semnificaţia lor din matematică.  

Ştiinţa economică, ca disciplină care aparţine ramurii ştiinţelor sociale, se 
preocupă de fenomene care fac apel la influenţe culturale, sociale, istorice, 
psihologice, denumite, conform lui Georgescu-Roegen, „termeni dialectici” 
(Georgescu-Roengen, 1979). Simbolismul matematic nu îşi propune şi nici nu 
dispune de instrumentele necesare ilustrării acestor influenţe care se dovedesc 
cruciale pentru înţelegerea relaţiilor de tip cauză-efect prezente în economie. De 
aceea, este necesar ca, întotdeauna când este utilizat un instrument matematic într-
o expunere economică, să se facă apel la limbajul natural, la explicaţii, la 
interpretări ale rezultatelor numerice sau ale ecuaţiilor, întrucât, fiind un limbaj 
înalt specializat şi bazat pe inferenţe logice, pe deducţie, concluziile nu sunt 
exprimate explicit şi nu se poate face apel la competenţa cititorului de a recrea 
exact firul gândirii autorului. 

De asemenea, este important să fie clar înţelese limitările limbajului 
matematic, deoarece acesta nu a fost creat şi nu serveşte exprimării stărilor 
emoţionale, ale dorinţelor consumatorilor sau producătorilor, ale unei întregi 
game de sentimente care guvernează decizia economică.  
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În acest context, oferim o exemplificare a forţării limitelor matematicii prin 
discutarea teoriei utilităţii. Conform acesteia, consumatorul poate atribui unei 
cantităţi dintr-un bun un scor. Pentru a putea realiza o ordonare a preferinţelor, 
este necesar ca pentru un anumit consumator (grup de consumatori) oricare două 
cantităţi din oricare două bunuri să fie comparabile şi, mai mult, relaţia să fie 
tranzitivă. Aceste cerinţe implică faptul că funcţia de utilitate astfel creată să fie 
continuă (se cere orice cantitate de bunuri, nu putem avea cantităţi finite 
nereprezentabile). S-a demonstrat că există relaţii de preferinţă care apar în 
practica economică şi nu satisfac aceste cerinţe, cum ar fi preferinţa lexicografică 
(Ingersoll, 1987). 

Aducem aici în discuţie argumentarea lui Morgenstern, care sesizează 
artificialitatea teoriei utilităţii, încă predată şi utilizată. Presupunerea existenţei 
unei utilităţi „cardinale”, cunoscute care poate fi supusă operaţiilor aritmetice este 
naivă. Chiar şi o clasificare ordinală care să conducă la curbele de indiferenţă nu 
are şanse de reuşită ştiinţifică semnificativă. Concluzia lui este că economiştii care 
doresc să folosească mijloace matematice în demersurile lor trebuie în primul rând 
să ajungă la o înţelegere deplină a fenomenului tratat, deoarece pornind cu o 
problemă prost definită, ornând cu mijloace matematice şi ajungând la un nonsens 
este facil să acuzăm metoda, şi nu gânditorul. 

Teoria neoclasică ne aduce în prim-plan conceptual de homo oeconomicus, 
o plăsmuire a intersecţiei imaginaţiei mai multor economişti, un prototip al 
pretinsei raţionalităţi excesive a producătorului sau a consumatorului. Acest 
individ este descris ca fiind extrem de raţional, total egoist şi posesor al unei 
capacităţi deosebite de a rezolva probleme de optimizare. Născut din utilizarea 
matematicii în perimetrul ştiinţelor economice, existenţa lui este periclitată tocmai 
de apariţia unei noi ramuri a matematicii, dezvolată tot în contextul aplicării 
acesteia în economie: teoria jocurilor.  

Teoria jocurilor este, poate, prima ramură a matematicilor economice 
dezvoltată de matematicieni, printre care amintim pe von Neumann, Morgenster şi 
Nash Jr. Aceştia au studiat literatura de specialitate produsă de clasici şi mai ales 
de neoclasici şi au reuşit să transpună, într-un limbaj matematic coerent, o acţiune, 
dacă nu chiar o însuşire specific umană, care, până atunci, era exclusă din start: 
cooperarea.  

Un alt merit important al teoriei jocurilor este că poate elimina într-o 
oarecare măsură anumite ipoteze nerealiste ale modelelor economice. Astfel, 
ipoteza informaţiei totale, aflată la dispoziţia agentului economic, un caz tipic de 
utopie la care neoclasicii au aderat fără rezerve, este reinterpretată sub forma unui 
joc necooperativ cu un participant care întruchipează natura, necunoscutul. Este 
momentul în care matematica economică face un pas important spre acceptarea 
realităţii, întrucât, pe piaţă, agenţii nu au la dispoziţie informaţii complete, iar 
condiţiile pieţei nu sunt statice. Ideea de strategie, materializată prin mişcări 
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succesive ale agentului economic care depind la fiecare pas de mişcarea anterioară 
a adversarului, modelează piaţa mult mai apropiat de realitate. Mai mult, teoria 
neoclasică nu explică creşterea unei firme, întrucât situaţia de echilibru asigură 
doar subzistenţa marginală, o stare care, în lumea economică reală, nu este scopul 
ultim. 

Coborâm pentru moment din sfera ideilor şi ne cufundăm în cotidian, în 
acea microeconomie dictată de consumator producătorului. La acest nivel simplu, 
poate fără a avea o formaţie în domeniul matematicii, producătorul îşi exprimă 
dezideratele în termeni precişi, numerici, de minimizare/maximizare procentuală a 
costurilor/profitului.  

Suntem exact în spaţiul contraargumentului pentru învinuirea matematicii 
de abstractizare, de rupere de realitate. Fără ajutorul matematicii, al utilizării 
datelor, producătorul nu va avea niciun indiciu despre dorinţele consumatorului, 
despre volumul producţiei, nu va avea un instrument pe care să îşi fundamenteze 
deciziile zilnice. Iar, într-un final, oricât de seducătoare ar fi la nivel intelectual 
discuţia despre ştiinţa economică, nu trebuie uitat că aceasta este un organism viu, 
care trăieşte prin milioanele sale de celule: producători şi consumatori. 

În această lume vorace a pieţei reale, distanţată de discuţiile de ordin 
epistemologic, matematica este folosită în economie mai ales prin analiza de tip 
input-output, prin elemente de programare liniară, care să ofere răspunsuri 
numerice problemelor cotidiene, atât de necesare diverselor industrii. Privită din 
această perspectivă, economia este preponderent cantitativă, atât la nivel micro, 
cât şi la nivel macro, atunci când ne referim la decizii guvernamentale care 
privesc economia unei ţări, a unei regiuni. Deciziile (chiar de natură calitativă) se 
iau cu ajutorul cifrelor, iar cifrele rezultă din algoritmi şi modele matematice. 
Adecvarea acestora la realitate şi posibile urmări dezastroase ale neadecvării 
reprezintă sursa ideii că matematica este un domeniu care nu ar trebui să 
părăsească aria abstractului. 

Recent, modelele matematice au fost acuzate (Krugman, 2009) ca fiind 
sursa crizei economice care a început în 2007 în Statele Unite ale Americii, însă 
nimeni nu a acuzat utilizarea lor haotică, lipsa ajustărilor modelului pentru a 
corespunde realităţilor. Practic, modelele de evaluare a derivatelor financiare, care 
sunt numite responsabile pentru că ar fi condus la criza economic, au fost 
dezvoltate pornind de la opţiuni sau contracte la termen asupra unor bunuri reale. 
Când se aplică aceleaşi modele pornind de la derivate, obţinând contracte derivate 
asupra unor derivate financiare, şi chiar se repetă de mai multe ori acest procedeu, 
violându-se astfel ipotezele modelului aplicat, putem vorbi despre un calcul pur 
formal, un exerciţiu mintal, care, din păcate, transpus în realitate a condus la un 
dezastru financiar. Nu este suficient să aplicăm algoritmul, să introducem în 
computere datele şi să apăsăm butonul pentru a obţine rezultatele. Este necesar să 
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înţelegem că ipotezele unui model reprezintă piatra lui de temelie, în lipsa căreia 
tot ansamblul are rezistenţă nulă.  

La fel cum nu modelul matematic dictează complet acţiunea agentului 
economic, ci omul, la fel, nu modelul matematic a provocat criza financiară, ci 
omul, care l-a utilizat haotic, infirmând prima ipoteză: raţionalitatea. 

O altă acuză adusă utilizării matematicii în ştiinţa economică este legată de 
faptul că aceasta conduce la formalizare, la introducerea de simboluri cu înţeles 
uneori vag, care, în loc să aibă rolul de a clarifica expunerea, au efectul contrar. 
Această critică poate fi admisă din două perspective, care ţin fie de emiţătorul, fie 
de receptorul mesajului şi se referă la imposibilitatea stabilirii unui cod de 
comunicare comun, fapt datorat, cel mai probabil, slabei pregătiri în domeniu a 
cel puţin unuia dintre ei.  

Utilizarea matematicii în economie nu înseamnă, automat, un statut 
privilegiat pentru autorul acelor idei, întrucât, aşa cum în exprimarea în limbaj 
curent există virtuoşi, dar şi cei care nu se pot face înţeleşi, la fel, în exprimarea 
simbolică a matematicii, pot exista demersuri de claritatea cristalului sau încercări 
demne de ignorat. 

Ceea ce este de reţinut este că, deşi introducerea ecuaţiilor în discursul 
economic poate facilita acceptarea de către comunitatea ştiinţifică a ideilor, 
matematica reprezintă un „ornament” dificil de asortat şi care trebuie arborat doar 
de către cunoscători, altfel, gânditorul riscă blamarea din partea ambelor tabere, 
matematicieni şi economişti. 

Celor care susţin eradicarea matematicii din ştiinţa economică le propunem 
în continuare un experiment mental, care are rolul de a demonstra, cel puţin 
parţial, necesitatea matematicii în economie. Pentru a fi în acord cu tema, vom 
folosi metoda reducerii la absurd, specifică demonstraţiei matematice. 

Ne propunem să „ştergem” economiştii care au făcut uz de matematică în 
scrierile lor. Presupunem (prin reducere la absurd) că aceştia nu au existat, nu au 
scris şi, ca atare, nu au influenţat alte generaţii de gânditori. Astfel, începem prin 
a-i anula pe Walras, Edgeworth şi Jevons şi, automat, vor dispărea Pareto şi 
Marshall. Dispar astfel teoriile (inutile) ale utilităţii şi echilibrului, ceea ce poate 
părea un câştig. Ştiinţa economică ar avea libertatea să se clădească pe alte 
fundamente, care să servească mai bine empiricul, să se apropie mai mult de 
natura umană, lipsind corsetul de ecuaţii. 

 Totuşi prin această mişcare tocmai am anulat un Keynes, un Schumpeter, 
un Georgescu-Roengen. Mai mult, poate prin această mişcare anulăm chiar Şcoala 
Austriacă deoarece, desfiinţând curentul de gândire neoclasic, austriecii nu ar avea 
cui să opună propria optică, fără stimularea produsă de modelele matematice 
grosolane de producţie neoclasică, aceasta poate nu ar fi găsit motivaţia să expună 
elegant contraargumente. 
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Continuăm decimarea cu exponenţii teoriei jocurilor şi extragem şi influenţa 
acestora în economia politică, în economia comportamentală, în discuţiile despre 
echilibru. 

Privind acum înspre ştiinţa economică golită de matematică avem o imagine 
dezolantă, am reuşit regresia acesteia la stadiul comerţului din Evul Mediu 
timpuriu, înainte ca „demonul matematicii” să devină interesat de sufletul acestei 
discipline pe care, acum, în plin secol XXI, se pare că l-a acaparat complet. 

 
Concluzii – Quod erat demonstrandum 
 
Experimentul anterior are rolul de a demonstra necesitatea matematicii în 

ştiinţa economică. La fel cum fizica, chimia, biologia au ştiut să utilizeze timp de 
secole instrumente matematice fără a se teme de comparaţia cu această „regină a 
ştinţelor”, la fel, economia poate profita de favorurile oferite de matematică în 
propriul perimetru, fără a simţi că această intruziune are rol denigrator, dar şi fără 
a spera la o acoperire cu ecuaţii a lipsurilor de substanţă. 

Matematica utilizată corect în economie este un instrument de gândire, este 
un mijoc de a ajunge mai rapid la scopul propus, fără ca utilizarea obligatorie a 
aceasteia să reprezinte, în sine, un scop al ştiinţei economice. Este necesară până 
la punctul în care îşi aduce serviciile sale gânditorului, care, în mod obligatoriu, 
dacă alege această armă din arsenalul său de posibilităţi, trebuie să fie un maestru 
în mânuirea ipotezelor, formulelor şi, mai ales, în interpretarea coerentă a datelor 
obţinute. Altfel, este preferabil ca acesta să asiste doar la jocul captivant al altora 
pe tărâmul simbolurilor pentru a se feri pe sine şi cititorii săi de falsitate şi ridicol. 

Şcoala Austriacă a negat rostul matematicii în economie, însă Mises, 
pornind de la Mill, plasează „matematica, logica şi ştiinţele morale în categoria 
ştiinţelor pentru care singura metodă potrivită este cea apriorică” (Mises, 1978,  
p. 21). În aceeaşi lucrare (p. 27) autorul specifică faptul că doar marii gânditori ai 
ştiinţei economice nu au făcut uz de matematică pentru a ajunge la descoperirile 
lor şi ulterior au încercat să le transpună într-o formă care să includă matematică. 
Mises invită, chiar dacă pe un ton uşor ironic, să se folosească şi matematica în 
economie, în lipsa cunoaşterii unui instrument mai bun. 

Este de amintit şi opinia lui Samuelson, care, deşi utilizator fervent al 
matematicii în demersul economic, concluzionează (Samuelson, 1952) că 
„matematica este o condiţie care nu este nici necesară şi nici suficientă pentru a 
avea o carieră împlinită în economie”, dar afirmaţia trebuie privită strict în 
context, şi anume cu referire la orientarea unui tânăr care doreşte o astfel de 
carieră, pentru a-i oferi deschidere. 

A vorbi despre suficienţa matematicii în economie este o chestiune mai 
delicată, întrucât o astfel de discuţie, insuficient argumentată, ar putea conduce la 
ideea unei utopii: aceea că se poate trasa o graniţă clară. 
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 Revenim la Morgenstern şi amintim îndemnul lui în această privinţă 
(Morgenstern, 1963, p. 2): „Lăsați ca punctul (dacă există) să fie descoperit prin 
evoluţie, punctul de la care mai departe nu mai este loc pentru matematică în 
economie”. 

Suficienţa poate fi sinonimă în acest context cu sufocarea, un semn al 
acesteia este lipsa de transparenţă a substratului economic al mesajului de sub 
masca ecuaţiilor. Acesta este momentul în care gânditorul trebuie să facă apel la 
alte ştiinţe pentru a şlefui discursul său, încât matematica se poate dovedi uneori 
prea abrazivă. 

Putem privi noţiunea de suficienţă şi din alt sens, anume cel de panaceu la 
problemele economiei. Această optică, născută din dorinţa de a asemăna 
economia cu ştiinţele tari, prin împrumutul de tehnici, metode şi procedee, 
reprezintă o ameninţare. O ameninţare pentru libertatea de gândire, pentru 
dezvoltarea economiei într-un cadru multidisciplinar şi chiar pentru încrederea de 
care se bucură instrumentele matematice în cadrul altor ştiinţe. Demersul poate fi 
asemănat cu o operaţie în care folosim doar bisturiu, argumentând că este cel mai 
important instrument, uitând necesitatea celorlate. 

S-a discutat despre pericolul sau binefacerile matematicii în ştiinţa 
economică, însă, chiar de la mijlocul secolului XX şi cu atât mai mult în secolul 
XXI, o nouă disciplină îşi face simţită prezenţa pe scenă: informatica.  

Procesele decizionale, inclusiv cele economice, sunt transferate din ce în ce 
mai des către aparate cu putere mare de calcul. Analiza statistică a unui volum 
mare de date, care sunt disponibile la ora actuală, este lăsată tot pe seama 
computerelor. Programele informatice construite pe baza modelelor matematice 
sunt din ce în ce mai folosite, mai ales de către novici în ştiinţa economică. 

Adevăratul pericol nu vine dispre matematică, sau cu atât mai puţin dinspre 
matematicieni, deoarece aceasta este o disciplină greu de pătruns, care, dacă este 
înţeleasă, aduce respectivului gânditor suficientă logică pentru a nu o folosi 
haotic.  

În societatea actuală, pericolul vine din puterea de calcul de neimaginat cu 
doar câţiva ani în urmă, care se dezvoltă şi acum în ritm exponenţial, dar care este 
disponibilă pe scară largă şi la costuri extrem de reduse, neiniţiaţilor. Trăim în 
societatea în care oricine, indiferent de pregătire, poate avea acces la 
tranzacţionarea pe o piaţă financiară, trăim vremuri în care ne dispensăm de 
serviciile contabililor şi ne încredem în maşină, fără să punem sub semnul 
întrebării capacităţile şi limitările acesteia.  

Nu l-am izgonit pe homo oeconomicus dintre noi, doar i-am pus suflet de 
procesor şi l-am găzduit în mediul virtual, îi încredinţăm zilnic economiile 
noastre, speranţele noastre şi privim deznadăjduiţi şi neputincioşi când maşina 
„face ce i se spune să facă, nu ceea ce ai dori să facă” (Weizenbaum J.). 
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În faţa acestei noi ameninţări, utilizarea matematicii în economie pare un joc 
de salon de secol XIX, un joc al minţii între oameni inteligenţi, o petrecere plăcută 
a timpului, care nu are rolul de a ştirbi onoarea niciunuia dintre participanţi, în 
timp ce utilizarea unui software fără a cunoaşte ce se află în spatele lui este un joc 
degenerat, un poker pe întuneric din care nimeni nu poate câştiga. 

 
Opinii persoanale - Despre măsură 
 
Necesitatea utilizării matematicii în ştiinţa economică este o alegere 

personală, care survine ca rezultat al unei incursiuni în profunzime într-o anumită 
ramură a economiei, care prezintă interes.  

Pentru ca această decizie să fie una potrivită este necesar ca economistul, 
cercetătorul să cunoască atât instrumentele matematice la care poate apela, cât şi 
alternativele provenind din alte domenii ale cultivării spiritului, cum ar fi 
sociologia, filozofia, justiţia şi să îşi motiveze preferinţa pe argumente solide.  

Această alegere survine ca rezultat al culturii, al lecturii lucrărilor clasice în 
economie, al cunoaşterii curentelor care au influenţat gândirea economică, al 
recunoaşterii greşelilor care au fost făcute în demersul economic.  

Economistul care alege să utilizeze matematica în discursul său îşi asumă 
responsabilitatea folosirii corecte a noţiunilor acesteia, a păstrării rigorii 
caracteristice pe parcursul demonstraţiilor, sperând la o claritate a expunerii, la o 
simplificare benefică a explicaţiilor şi la realizarea unui pas important spre 
abstractizare. Este fundamental necesar ca acesta să cunoască exact sensul 
termenilor folosiți, să aibă simţul măsurii în ceea ce priveşte tehnicile matematice 
introduse, pentru a contura fenomenul economic studiat. 

Este tentant pentru cei care au acces la instrumente matematice să le 
utilizeze în speranţa că gândurile lor exprimate în acestă manieră vor avea aura 
unei ştiinţe. De asemenea, este cunoscut faptul că numeroase jurnale prestigioase 
aleg lucrări cu un bogat caracter matematic, chiar şi premiile Nobel pentru 
economie au revenit în repetate rânduri celor care au utilizat extensiv matematica. 
Din nou, se impune o discuţie despre măsură şi despre suficienţă. Matematica este 
binevenită dacă aduce, prin demersul ei logic, un plus de valoare lucrării, dacă 
modelele propuse sunt complet armonizate cu explicaţiile oferite în limbaj curent. 

Personal, admir faptul că acei cercetători care ar putea, prin pregătirea lor 
academică în domeniul matematicii, să se erijeze în avocaţi ai utilizării acestei 
ştiinţe în domeniul economic, sunt reţinuţi în afirmaţii, militează pentru 
moderaţie, chiar susţin ideea că matematica nu este un panaceu ştiinţific, este doar 
un alt instrument de care se poate face uz. 

Georgescu-Roegen, Morgenstern, von Neumann, nume care au schimbat 
paradigme în gândirea universală, sunt rezervaţi, tocmai pentru că sunt fini 
cunoscători ale limitelor aplicabilităţii matematicii în ştiinţa economică. 
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Este evident că nu se poate impune tuturor economiştilor să fie simultan şi 
matematicieni talentaţi, însă această condiţie devine obligatorie pentru aceia care 
se aventurează pe tărâmul simbolurilor. 

Mai mult, în secolul XXI, consider că trebuie acordată o atenţie deosebită în 
utilizarea în ştiinţa economică a programelor informatice care sunt construite 
plecând tot de la instrumente matematice.  

Diferenţa constă în faptul că partea matematică este ascunsă, nu este direct 
accesibilă utilizatorului care, de multe ori, uită de substratul acestor soft-uri şi le 
utilizează fără să înţeleagă pe deplin rezultatele produse sau să fie atent la posibile 
probleme de logică ridicate de modelul matematic din spatele programului. 

Cred în utilitatea aplicării matematicii în ştiinţele economice, în puterea de 
analiză a mijloacelor statistice şi în capacitatea modelelor matematice de a 
explica, într-un anumit grad, la un anumit nivel de încredere, mecanismele 
economice.  

Totodată, susţin faptul că aceste instrumente abstracte trebuie susţinute de 
teorii economice, trebuie supuse testului realităţii şi trebuie introduse într-un 
sistem cu feedback pentru a fi continuu regândite conform dinamicii pieţei.  

Ştiinţa economică trăieşte, ea nu poate fi redusă la ecuaţii universal valabile, 
cei care doresc să procedeze astfel putând fi asemănaţi unor colecţionari care 
admiră insectarul propriu susţinând că în acesta este cuprinsă întreaga măreţie a 
naturii. 
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