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Cuvânt înainte
Evoluţiile recente în economie generează noi legităţi validate de informaţii
statistice, legităţi ce impun noi abordări de tipul celor din sociofizică, econofizică,
teoria sistemelor, ecologia umană, pentru a da doar câteva exemple, şi care oferă
soluţii trans şi multidisciplinare asimilând noile modele comportamentale din
sociologie, tradiţionalele modele din fizica statistică şi statistica cuantică, gândirea
holistă din abordarea sistemică sau mediul şi omul integrat în ecologia umană etc.
În tentativa sa de a explica exhaustiv fluctuaţiile fenomenelor, econometria a
constituit cea dintâi abordare multidisciplinară, respectiv o primă „unificare a unor
puncte de vedere care se referă la teoria economică, statistică şi matematică,
privind natura relaţiilor cantitative din economie” (Ragnar Frisch). Între pilonii ce
asigură în prezent structura învăţământ academic economic modern se include
natural şi econometria, o disciplină cantitativă, fenomenologică şi modelatoare,
sinteză pragmatică a statisticii generale, micro şi macroeconomiei, matematicii
economice, informaticii, beneficiind de emergenţa acestor viziuni ştiinţifice
distincte. În econometria devenită deja tradiţională, datele economice sunt analizate
prin metode, tehnici şi instrumente statistico-matematice, iar modelele rezultate, fie
măsoară exclusiv relaţiile între variabile (la timpul trecut sau cel mult prezent), fie
cuantifică şi estimează modul în care modificări ale unor variabile pot afecta cursul
potenţial al altora (la timpul viitor). Pentru a se înscrie în tendinţa de valorificare a
unor pachete de programe specializate în econometrie, în paginile acestei cărţi s-a
apelat cu succes la software-ul E-Views, recunoscut drept unul dintre cele mai
folosite în literatura econometrică românească. Cartea este structurată pe un număr
de şapte teme majore, o veritabilă săptămână a modelării, ce sintetizează împreună
principalele momente ale cugetării modelatoare, metodele şi instrumentele practice
obişnuite ale acestei ştiinţe remarcabile. Obiectivul redactării textului a fost acela
de a explica modul de cugetare multidisciplinar al econometriei, desprins din
clasica gândire statistică modelatoare a corelaţiei şi a testării statistice a ipotezelor,
dar acoperind un univers mai amplu, prin regresia unifactorială şi multifactorială şi
prin analiza variabilei reziduale, ca sinteză a echilibrului necesar model–realitate
descris prin modelul econometric. Treptat au învins ideea de formare a unei gândiri
ştiinţifice modelatoare aplicate şi dorinţa de a expune sau a face mai uşor înţeleasă
specificitatea, originalitatea şi simplitatea modelării econometrice, unde, deşi se
impun validări permanente, pot apare competiţii de tip: homoscedasticitate versus
heteroscedasticitate, independenţă versus multicoliniaritate, absenţa autocorelării
versus prezenţa acesteia, atunci când se face referire la în modelul econometric.
Mulţumesc tuturor cititorilor, dar mai ales acelora care vor semnala erorile
sau neclarităţile din textul acestei cărţi, ce este cu certitudine şi oricând pe cale de a
fi îmbunătăţită, semnalări aşteptate pe adresa gheorghe.savoiu@upit.ro. Nu uitaţi
că ceea ce devenim depinde în mare măsură de ceea ce citim, orice mare
universitate fiind, mai întâi, aşa cum remarca Thomas Carlyle, o mare colecţie de
cărţi ...
1 august 2011, Piteşti
Autorul
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