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Rezumat. Scopul articolului îl constituie modelarea econometrică a 
seriei de timp pentru variabila macroeconomică GDP la nivelul economiei 
SUA. Întrucât aceasta este o serie de timp nestaţionară sunt utilizate mai 
multe teste statistice pentru a o transforma într-o serie staţionară. După 
aplicarea acestor teste, seria de timp devine staţionară şi integrată de   
ordinul I; astfel, în vederea determinării ARMA utilizăm procedura Box-
Jenkins. Estimăm prin OLS parametrii unor diverse modele. Performanţele 
modelului ales ARIMA (1,1,1) sunt verificate pe baza testelor statistice 
clasice şi a previziunii. 
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În vederea constituirii seriei de timp utilizăm variabila macroeconomică 
GDP în perioada 1947 (trimestrul I) – 2010 (trimestrul III) la nivelul economiei 
SUA. Valorile seriei de timp sunt observate cu aceeaşi frecvenţă, respectiv 
trimestrial; fiecare dintre aceste valori sunt variabile întâmplătoare. Prin urmare, 
putem afirma că GDP este un proces stocastic şi că valorile actuale observate în 
perioada 1947 (I) – 2010 (III) sunt realizări particulare ale acestui proces.  

Analiza descriptivă a seriei de timp ne oferă informaţii despre următorii 
indicatori: 

i) media de selecţie: 
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ii) dispersia seriei de timp: 
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iii) valoarea statisticii Jarque-Berra: sugerează o repartiţie normală a 
seriei de timp din punct de vedere al asimetriei şi al aplatizării. 

0

4

8

12

16

20

24

28

2000 4000 6000 8000 10000 12000

Series: Y
Sample 1947:1 2010:3
Observations 255

Mean       6372.390
Median   5776.600
Maximum  13363.50
Minimum  1768.000
Std. Dev.   3568.713
Skewness   0.529954
Kurtosis   2.042012

Jarque-Bera  21.68718
Probability  0.000020

 
Figura 1. Histograma şi indicatorii descriptivi                                  

 
Vizualizarea graficului serii de timp ne indică o traiectorie liniară, cu 

panta pozitivă; prin urmare, aceasta este nestaţionară de tip omogen, 
caracterizată de variaţii constante de la o perioadă de timp la alta.  

 



Modelarea econometrică a seriei de timp GDP 
 

93 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Y

 
Figura 2. GDP, SUA, 1947 (I) -2010(III) 

 
Verificarea staţionarităţii sau nestaţionarităţii seriei de timp am realizat-o 

pe baza următoarelor  teste statistice: 
- Testul rădăcinii unitate (Testul Dickey – Fuller) 

eYYY tttt +×+×+= −110 ΔαγαΔ  
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Figura 3. Evoluţia lnY 

 
Obţinem următoarele rezultate:  

YYY ttt 11 353951,0)01768,0(020348,0 −− +−+= ΔΔ  
t  =        (2.407469)             (-1.817024)             (6.020099) 
            R2 =0.146846       d = 2.062047 
 
Principalul nostru interes constă în valoarea lui  t ( τ= ) a coeficientului 

lui 1−tY . Întrucât τ̂ = -1,82, iar τ crt  = -2,87 pentru pragul de încredere de 5% 
(τ >0,05) nu putem respinge ipoteza nulă RW.  

Prin urmare, seria de timp este nestaţionară; respectiv conţine o rădăcina 
unitate. Această afirmaţie este susţinută şi de ρ-value (0,3717) asociat lui  
t-statistic, care este mai mare decât 0,005.   
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- Funcţia  de autocorelaţie (ACF) şi corelograma 
Tabelul 1a 

Corelograma  GDP, SUA, 1947 (I) – 2010 (III) 
 

 
 

Coeficienţii de autocorelaţie pornesc de la valori foarte ridicate –  
ρ̂1 = 0,989, ρ̂ 2 = 0,977, …, ρ̂ 5 = 0,943 – şi descresc foarte lent; astfel seria de 
timp GDP este nestaţionară.  

Întrucât testele statistice aplicate au concluzionat că seria de timp 
analizată este nestaţionară, prima transformare constă în diferenţierea de 
ordinul I a seriei lnY. 
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Figura 5. Seria lnYt-1 
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YY tt 1632433.0005049.0 −−= ΔΔ  
t =    (6,783151)     (-10,79566) 
R2 = 0,317093       d = 2,068089 

 
Valoarea critică DF (τ) 1% este -3,456093; întrucât τ < 0,01, decidem că 

putem să respingem ipoteza nulă RW (H0: γ = 0). Astfel, prima diferenţiere a 
seriei de timp GDP este staţionară, respectiv seria de timp este I(1).  

Din corelograma primei diferenţieri a seriei de timp observăm că valorile 
coeficienţilor de autocorelaţie – ,008,0ˆ,000,0ˆ,211,0ˆ,368,0ˆ 4321 −==== ρρρρ  

142,0ˆ5 −=ρ  –, descresc într-un ritm rapid, astfel că după primul lag este posibil 
ca procesul autoregresiv să aibă o componentă AR de ordin p = 1.   

 
Tabelul 1b  

Corelograma primei diferenţieri a seriei de timp 
 

 
              

Aplicarea procedurii Box-Jenkins ţine seama de valoarea parametrului d,  
egală cu ordinul de diferenţiere aplicat seriei iniţiale pentru a obţine o serie 
staţionară.  

Întrucât Y tlnΔ este staţionară, seria Y tln este ( )1I , respectiv d =1.  
În vederea determinării p şi q estimăm parametrii modelului prin OLS; 

rezultatele estimării sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 2a  
Rezultatele modelelor estimate pentru seria de timp GDP 

 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 
c 0,007984 0,008025 0,007999 0,008012 
ar(1) 0,367567 0,332860 0,485481 -0,218832 
ar(2)  0,088608  0,302587 
ma(1)   -0,134935 0,557360 
AIC -6,520910 -6,518205 -6,51786 -6,520263 
SCI -6,492978 -6,476188 -6,47596 -6,464240 
DW 2,068089 1,967281 2,020407 1,981934 

 
Dintre modelele concurente alegem modelul Eq3, ARIMA(1,1,1), ce 

admite următoarea reprezentare: 
eYY ttt 134935,0485481,0007999,0 1−+= −  

Alegerea modelului ARIMA s-a făcut ţinând cont de: a) criteriile clasice 
(R-pătrat ajustat, testul F); b) indicatorii ce au la bază teoria informaţiei 
(criteriul Akaike şi Schwartz). 

Pentru testarea validităţii  am analizat: 
 autocorelarea rezidurilor: pentru modelul autoregresiv definit prin 

Eq3 se verifică faptul că seria rezidurilor nu prezintă autocorelaţie; 
respectiv nu este nevoie să mai testăm un alt model ARIMA. 

Tabelul 2b  
AC, ACP and Q-stat pentru Eq3 
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         Tabelul 2c  
Corelograma reziduurilor modelul ARIMA 

 

 
 
 homoscedasticitatea seriei rezidurilor: fenomenul nu este prezent la 

nivelul corelogramei seriei rezidurilor.  
 distribuţia seriei rezidurilor: valoarea statisticii Jarque-Berra 

sugerează o repartiţie normală din punct de vedere al asimetriei şi al 
aplatizării. 

0

10

20

30

40

50

-0.025 0.000 0.025

Series: Residuals
Sample 1947:3 2010:3
Observations 253

Mean      -1.57E-06
Median  -9.15E-05
Maximum  0.037629
Minimum -0.028914
Std. Dev.   0.009207
Skewness   0.156706
Kurtosis   4.671437

Jarque-Bera  30.48573
Probability  0.000000

 
Figura 9. Testul Jarque Berra pentru Eq3                                                 

 
Seria de timp analizată Yt, iniţial nestaţionară, a fost transformată într-una 

staţionară după aplicarea celor două transformări, respectiv: logaritmarea şi 
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diferenţierea de ordinul I. Utilizând procedura Box-Jenkins am obţinut un 
model de tip ARIMA (1,1,1). Validitatea modelului estimat a fost justificată pe 
baza lui R – pătrat ajustat, testului F, indicatorilor Akaike şi Schwartz, testelor 
statistice şi previziunii.   
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Forecast: DLNYF
Actual: DLNY
Forecast sample: 1947:1 2010:3
Adjusted sample: 1947:3 2010:3
Included observations: 253

Root Mean Squared Error 0.009189
Mean Absolute Error      0.006762
Mean Abs. Percent Error 373.8114
Theil Inequality Coefficient 0.427442
      Bias Proportion        0.000000
      Variance Proportion 0.456323
      Covariance Proportion 0.543677

 
Figura 10. Previziunea GDP folosind modelul Eq3 

 
Ţinând cont de valoarea funcţiei de pierdere (0,009189), previziunea 

seriei de timp analizată este exactă pentru un prag de semnificaţie de 5% şi 
pentru modelul autoregresiv de forma ARIMA (1,1,1). 

Având în vedere valoarea scăzută a lui R2, 13,9%, putem folosi cu rezervă 
valorile anterioare ale seriei pentru a realiza predicţii cu un grad ridicat de 
acurateţe. 
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