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Rezumat. În acest articol am construit intervale de previziune 
pentru rata inflaţiei în România, utilizând valorile previzionate 
trimestrial de Banca Naţională a României în intervalul 2007-2010. Mai 
întâi, am folosit metoda erorilor istorice, care este cea mai folosită, în 
special de către băncile centrale. Intervalele de previziune au fost 
construite considerând că seria erorilor de predicţie este distribuită 
normal de medie zero şi abatere standard egală cu rădăcina pătrată a 
erorii medii pătratice-RMSM. Am introdus ca măsură a stării economiei 
indicatorul - varianţa relativă a fenomenului la un moment specific de 
timp în raport cu varianţa pe întregul orizont de timp. Apoi, am calculat 
volatilitatea relativă pentru a cunoaşte schimbarea ce trebuie adusă 
indicatorului RMSM pentru a lua în considerare şi starea economiei. În 
final, am propus o nouă modalitate de a construi intervale de previziune, 
când seria de timp urmează un proces autoregresiv de ordinul 1. În acest 
caz, lungimea intervalelor de previziune este mai mică, iar varinţa 
relativă mai mare. Consider necesară construirea intervalelor de 
previziune pentru a măsura incertitudinea predicţiilor, care este 
cuantificată de Banca Naţională a României folosind intervale de 
previziune bazate pe o metodologie simplă. De asemenea, am calculat 
intervale de previziune bazate pe eroarea medie absolută (MAE), 
indicator folosit de BNR, şi bazate pe eroarea medie pătratică (MSE). 
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Introducere 
 
Previziunile economice servesc unui anumit scop, cel mai adesea acesta fiind 

legat de orientare în luarea unor decizii de natură economică. Însă, aceste previziuni 
sunt afectate de incertitudine, pentru care există şi măsuri statistice de evaluare. 

Percepţia publică tinde să asocieze previziunile macroeconomice 
publicate de guvern cu domeniul exactităţii, neavând perspectiva incertitudinii. 
Însoţirea previziunilor de instrumentele de măsurare a incertitudinii oferă 
autonomie mediului public implicat în elaborarea previziunilor. Guvernul 
foloseşte diferite strategii pentru minimizarea incertitudinii. Krause 
demonstrează cum riscul strategiilor în domeniul managementului oferă 
recomandări privind modul de adaptare la schimbarea condiţiilor economice. 
Incertitudinea se bazează în esenţă pe asocierea de probabilităţi verosimilităţii 
evenimentelor viitoare (Krause, 2002). 

Până la începutul anilor ’50 fenomenele economice erau analizate din pers-
pectiva deterministă, însă complexitatea comportamentului agenţilor economici a 
făcut necesară introducerea concepţiei stochastice în studiul evoluţiei proceselor şi 
fenomenelor economice (Stancu, Mihail, 2005). Întrucât previzionarea unui 
fenomen prin furnizarea unor valori exacte ale indicatorului previzionat implică un 
grad mare de incertitudine, cercetătorii s-au orientat pe construirea unor intervale în 
care se poate afla valoarea previzionată cu o anumită probabilitate. 

Toate instituţiile îşi fundamentează incertitudinea previziunilor pe baza 
erorilor istorice, însă chiar şi în acest caz studiile pe baza acestei metode de 
cuantificare a incertitudinii în literatura de specialitate sunt aproape inexistente, cu 
excepţia celor aparţinând lui Williams and Goodman (Knüppel, 2009). Începând cu 
1999, Banca Centrală a Suediei în scopul atingerii obiectivului de stabilitate a 
preţurilor, construieşte şi intervale de previziune pentru rata inflaţiei. 

Chatfield arată necesitatea previziunilor de a fi însoţite de intervale de 
predicţie, care să reprezinte gradul de variaţie al incertitudinii. De asemenea, se 
pot da şi anumite probabilităţi de apariţie a unor evenimente sigure. Fair arată 
mai mult, că trebuie precizată şi posibilitatea apariţiei unei crize economice în 
intervalul de previziune (Chatfield, 1993). 

După o scurtă prezentare a principalelor realizări în literatură legate de 
construirea intervalelor de previziune, am construit intervale de predicţie pentru 
rata inflaţiei trimestriale previzionate de BNR în 2007-2010 pe baza metodei 
erorilor istorice, ţinând mai apoi cont şi de starea economiei. În plus, având în 
vedere că seria ratelor inflaţiei urmează un proces autoregresiv de ordinul 1, am 
propus o nouă metodă de construire a intervalelor de previziune. În final, pe 
orizontul de predicţie 2007-2010 am comparat intervalele de previziune bazate 
pe indicatorul MAE utilizat de BNR cu cele pe baza indicatorului MSE. 
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Intervale de previziune 
 
Problema determinării intervalelor de previziune şi a repartiţiilor previziu-

nilor a fost abordată destul de târziu în literatura de specialitate, lucrări notabile în 
această sferă fiind realizate de Cogley, Adolfson, Clark, Jore, Giordani şi Villiani. 
Rezultatele studiilor au evidenţiat o concluzie importantă: pentru ca intervalul de 
previziune să fie construit cu o anumită probabilitate fixată este necesar ca modelul 
macroeconomic să includă abaterea varianţelor în funcţie de timp. 

Kjellberg şi Villani enumeră avantajele şi dezavantajele celor două tipuri de 
previziuni, cele bazate pe model şi cele care se construiesc pornind de la 
presupunerile experţilor. Metodele de previziune care au la bază modele descriu 
relaţii complexe utilizând variabile endogene, prin transparenţa lor făcând uşoară 
identificarea greşelilor care au generat previziuni eronate. Dezavantajele sunt legate 
de dificultatea de a adapta modelul la schimbările recente din economie, ca şi de 
forma prea simplă a multor modele (Kjellberg, Villani, 2010).  

Chatfield arată că intervalele de previziune sunt de multe ori prea înguste, 
neţinându-se seama de incertitudinea legată de specificarea modelului, 
problemă întâlnită şi în cazul aprecierii experţilor. Spre deosebire de 
previziunile bazate exclusiv pe model, evaluările experţilor se modifică imediat 
la orice schimbare de informaţie legată de fenomenul previzionat. 
Dezavantajele în aprecierile profesioniştilor în domeniu vizează tocmai gradul 
de transparenţă redus, de dificultatea utilizării variabilelor explicative 
numeroase în afara unui model explicit. Modul de construire a unui interval de 
previziune este descris de Granger, prezentare retrospectivă a metodelor fiind 
realizată de Chatfield (Chatfield, 1993). 

Christoffersen explică modul de evaluare a acestor intervale, iar metodele 
de măsurare a densităţii previziunilor sunt introduse abia în 1999 de către 
Diebold, care mai apoi le extinde şi pentru date bivariate. Wallis este primul 
care propune teste pentru intervalele de previziune, iar Otrok şi Whiteman, 
Robertson şi Cogley introduc intervalele de previziune bayesiene. Spre 
deosebire de celelalte metode de construire a intervalelor de previziune 
specificate în literatura de specialitate, cele bayesiene analizează şi impactul 
erorii estimatorului parametrului asupra intervalului. Stock şi Watson specifică 
funcţia de distribuţie condiţionată pentru previziunea cu k paşi înainte. 
Abordarea acestora este preluată şi de Hansen, care construieşte intervale de 
previziune asimptotice pentru a include şi acea sursă de incertitudine 
determinată de estimarea parametrului (Hansen, 2005). 
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Construirea intervalelor de previziune bazate pe erorile istorice de predicţie 
 
Calculul unor intervale pe baza acurateţei previziunilor reprezintă o 

modalitate eficientă de a pune în evidenţă incertitudinea care însoţeşte orice 
previziune efectuată. În cele ce urmează, se vor utiliza erorile de previziune 
istorice pentru a determina intervalul de previziune pentru rata inflaţiei. Se vor 
folosi ratele previzionate ale inflaţiei la sfârşitul anului publicate de Banca 
Naţională a României pentru fiecare trimestru din intervalul 2007-2010. Erorile 
de previziune sunt calculate ca diferenţă între valoarea previzionată istoric şi 
valoarea efectiv înregistrată. Erorile de previziune pentru fiecare trimestru sunt 
măsurate prin RMSE.  

Intervalele de previziune sunt determinate considerându-se că seria 
erorilor de previziune este repartizată normal de medie zero şi abatere standard 
egală cu RMSE corespunzător erorilor istorice de previziune. Pentru o 
probabilitate de (1-α) se determină intervalele de previziune:  

KkkRMSEzkXkRMSEzkX tt ...,,1)),()(),()(( 2/2/ =×+×− αα . 
unde: kXt ( ) este previziunea punctuală a variabilei ktX + la momentul t; 

2/αz  este cuantila α/2 a distribuţiei normale normate. 
 
În tabelul de mai jos sunt afişate RMSE şi limitele inferioară şi superioară 

ale intervalului de previziune pentru rata inflaţiei previzionate punctual de BNR 
cu un trimestru înainte (one-step-ahead). 

Tabelul 1  
Limitele intervalelor de previziune ale ratei inflaţiei în România  

din 2007 T1 până în 2010 T4 ( metoda erorilor istorice) 
Trimestrul RMSE Limita inferioară Limita superioară 
2007 T1 0,67 3,18 5,82 
2007 T2 0,51 3,31 5,29 
2007 T3 0,19 4,42 5,18 
2007 T4 1,99 0,79 8,61 
2008 T1 1,65 3,06 9,54 
2008 T2 2,36 1,57 10,83 
2008 T3 2,72 0,07 10,73 
2008 T4 2,51 -0,62 9,22 
2009 T1 0,77 4,49 7,51 
2009 T2 0,59 4,35 6,65 
2009 T3 0,11 4,88 5,32 
2009 T4 0,06 4,38 4,62 
2010 T1 0,43 3,35 5,05 
2010 T2 0,02 4,34 4,41 
2010 T3 0,27 7,24 8,30 
2010 T4 0,31 7,56 8,78 
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Intervalele de incertitudine bazate pe RMSE prezintă dezavantajul de a fi 
independente de starea economiei. De aceea, Blix şi Sellin(1998) au propus 
modificarea metodei astfel încât intervalul să ţină seama şi de modificările din 
economie, înmulţind RMSE cu un factor de incertitudine ales subiectiv de 
expertul care realizează previziunea. O altă soluţie vizează utilizarea, pentru 
seria observaţiilor, a unui model în care timpul variază. Seria ratelor trimestriale 
ale inflaţiei urmează un proces autoregresiv AR în care seria reziduurilor are o 
varianţă de tip stochastic. Se acceptă ipoteza că erorile sunt identic repartizate şi 
urmează o distribuţie normală normată. Atunci, modelul de regresie se poate 
scrie: 

t
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tktk emrimri ∑
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devierilor  
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un proces de tip mers aleator (,,random walk”). 

Se introduce o nouă măsură statistică, denumită volatilitate relativă  sau 
varianţă relativă (varianţa la momentul T în raport cu media geometrică a 
varianţelor corespunzătoare intervalului de calcul a RMSE), calculată după 
formula: 
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perioadei pentru care se calculează RMSE, durata intervalului mărginit de cele 
două momente este 121 −+= ttn , iar Tα̂ este o estimare bayesiană. 

 
Noile intervale de variaţie a valorilor previziunii se vor calcula astfel:  
 

KkkRMSEzkXkRMSEzkX tttt ,...,1)),()(),()(( 2/2/ =××+××− αα αα . 
S-a obţinut pentru volatilitatea relativă o valoare de 0,279. 

 
Volatilitatea relativă a trimestrului 4 al anului 2010 a fost de 1,279, ceea 

ce înseamnă că este necesară o scădere cu 62,1% a valorii RMSE, astfel încât să 
se ţină cont de modificările din economie. 
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Propunerea unei noi modalităţi de construire a intervalului de previziune 
pentru România 
 
În perioada 2007-2010 ratele inflaţiei la sfârşitul anului calculate trimestrial 

pot fi reprezentate pe baza unui proces de tip AR de ordinul 1 (AR(1)). Pentru a 
determina intervalul de variaţie a predicţiilor BNR ţinând cont de starea economiei 
în fiecare din perioadele pentru care s-au înregistrat date, coeficientul cu care se 
înmulţeşte RMSE este calculat altfel decât este recomandat în literatura de 
specialitate. Rata inflaţiei este modelată astfel în perioada 2007-2010:  

ttt err +×+= −1inf_714,0917,6inf_  
Pentru un proces de tip AR de forma ttt eXX +×= −11ϕ , varianţa este: 

2
1

2

1
)var(

ϕ
σ
+

= e
tX , unde −2

eσ varianţa erorii procesului de tip AR. 

Varianţa ratei inflaţiei este: 816,0
509,1
232,1

714,01
)inf_var( 2

2

==
+

= er
σ

 

Vom introduce ca măsură a stării economiei indicatorul δ cu semnificaţia 
de varianţă relativă a fenomenului la un anumit moment în raport cu varianţa pe 
întregul orizont de timp, care pentru momentul T se calculează ca: 

339,0
inf)_var(

)]([ 2

=
−

=
r

eEe tT
Tδ . 

Tabelul 2 
Limitele intervalelor de previziune ale ratei inflaţiei în România  

din 2007 T1 până în 2010 T4 (propria metodă)  

Trimestrul et [et – E(et)]2 δt RMSE Limita 
inferioară 

Limita 
superioară 

2007 T2 -0,921 0,849 1,040 0,507 3,267 5,333 
2007 T3 0,307 0,094 0,116 0,193 4,756 4,844 
2007 T4 1,149 1,320 1,618 1,993 -1,621 11,021 
2008 T1 1,195 1,428 1,750 1,653 0,629 11,971 
2008 T2 0,905 0,819 1,003 2,363 1,552 10,848 
2008 T3 0,029 0,001 0,001 2,720 5,394 5,406 
2008 T4 -0,967 0,934 1,145 2,510 -1,333 9,933 
2009 T1 -0,071 0,005 0,006 0,770 5,991 6,009 
2009 T2 -0,722 0,521 0,639 0,587 4,765 6,235 
2009 T3 -1,336 1,785 2,188 0,113 4,614 5,586 
2009 T4 -0,980 0,961 1,177 0,063 4,354 4,646 
2010 T1 -0,603 0,364 0,445 0,434 3,817 4,575 
2010 T2 -0,923 0,852 1,044 0,017 4,342 4,412 
2010 T3 2,410 5,808 7,118 0,270 3,999 11,535 
2010 T4 0,526 0,277 0,340 0,311 7,960 8,374 
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În acest caz, s-a obţinut o varianţă relativă mai mare, ceea ce semnifică 
faptul că este necesară o scădere a valorii RMSE cu 66,1% dacă se ţine cont în 
construirea intervalului de previziune şi de starea economiei din ultimul 
trimestru al anului 2010.  

 
Metodologia utilizată de banca naţională a României  
şi o alternativă la aceasta 
 
Furnizarea unei evaluări a incertitudinii ţine de eficacitatea cu care o 

instituţie reuşeşte să influenţeze activitatea economică. Metodologia utilizată de 
BNR este una simplă, ca măsură a incertitudinii globale medii a previziunii 
inflaţiei pe baza modelului macroeconomic propriu de prognoză pe termen 
scurt utilizându-se eroarea medie absolută (MAE – mean absolute error). Acest 
indicator sintetic cuprinde toate efectele şocurilor neanticipate trecute care au 
determinat abaterea valorilor prognozate faţă de cele efectiv înregistrate. Pe 
baza acestui tip de eroare se construiesc intervalele de previziune, BNR 
enumerând câteva avantaje ale metodologiei sale: 

1) ia în considerare toate şocurile anterioare care au influenţat rata 
inflaţiei; 

2) determină o clasificare a abaterilor de la valorile efective în toată 
istoria realizării proiecţiilor: abateri care au generat supraestimarea 
inflaţiei proiectate, respectiv cele care au determinat subestimarea 
acesteia; 

3) metodologia exclude orice ipoteză arbitrară legată de acţiunea unor 
factori individuali de risc; 

4) permite ajustarea intervalelor de incertitudine astfel încât acestea să 
reflecte evaluările diferiţilor agenţi privind amplitudinea incertitudinii 
viitoare faţă de cea din perioadele trecute. 

Spre deosebire de indicatorul RMSE, indicatorul pentru eroarea de 
prognoză MAE este mai puţin senzitiv la erorile mari de predicţie. Dacă setul 
de date este mic se recomandă utilizarea MAE, însă cele mai multe instituţii 
utilizează RMSE întrucât unitatea sa de măsură este aceeaşi cu cea a 
indicatorului pentru care se calculează. Întotdeauna RMSE este cel puţin egal 
cu MAE. Egalitatea are loc în cazul în care erorile au aceeaşi magnitudine. Cu 
cât diferenţa dintre valoarea MAE şi cea a RMSE e mai mare, cu atât este mai 
mare şi variabilitatea seriei de date. RMSE este afectat de varianţa generalizată, 
de interpolare, de erorile de fază şi de prezenţa valorilor extreme. 

Se propune o nouă măsură de calcul a erorii de previziune prin analogie 
cu MSE (eroarea medie pătratică – mean square error). Acest indicator măsoară 
diferenţa dintre valoarea estimatorului şi valoarea parametrului ţintit de acesta. 
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În statistică, MSE este o funcţie de risc care are semnificaţia de valoare 
aşteptată a pierderii pătratice, adică măsoară media pătratului erorii. Cum MSE 
are ca unitate de măsură pătratul unităţii de măsură a indicatorului, rădăcina 
pătrată din MSE are semnificaţie concretă. Prin analogie cu raţionamentul ce stă 
la baza calculului MSE, putem considera estimatorul ca valoarea prognozată a 
ratei inflaţiei (ri_p), iar parametrul ca valoarea efectivă a acesteia (ri_e) şi va 
rezulta: MSE(ri_p)=Var(ri_p) + 2)]_,_([ eripriBias . 

 
Tabelul 3 

Intervale de previziune trimestriale pe orizontul 2007-2010 pentru rata inflaţiei  
în România (calculate pe baza metodei erorilor istorice, tehnica ex-post) 
 li(MAE) ls(MAE) li(MSE) ls(MSE) 

2007T1 2,641 6,359 0,787 7,539 
2007T2 2,441 6,159 1,414 6,679 
2007T3 2,941 6,659 4,266 5,527 
2007T4 2,841 6,559 1,902 9,492 
2008T1 4,441 8,159 1,032 13,221 
2008T2 4,341 8,059 -0,263 15,027 
2008T3 3,541 7,259 -0,195 13,715 
2008T4 2,441 6,159 1,273 9,837 
2009T1 4,141 7,859 3,051 9,719 
2009T2 3,641 7,359 3,891 7,696 
2009T3 3,241 6,959 4,553 5,533 
2009T4 2,641 6,359 3,123 5,940 
2010T1 2,337 6,055 2,950 5,876 
2010T2 2,518 6,236 2,602 6,135 
2010T3 5,907 9,626 3,394 11,869 
2010T4 6,308 10,027 3,089 12,935 

Sursa: Prelucrări pe baza datelor furnizate de BNR şi INS (www.bnr.ro, 
www.insse.ro)(li(MAE), li(MSE) şi ls(MAE), ls(MSE) – limita inferioară, respectiv superioară 
a intervalului de prognoză calculat pe baza MAE, respectiv MSE). 

 
Am construit intervale de previziune trimestriale pe orizontul 2007-2010 

pentru rata inflaţiei în România în cazul folosirii MAE, respectiv RMSE ca 
indicatori sintetici ai erorii de previziune. Se observă că lungimea intervalelor 
calculate pe baza MSE este mai mică, deci precizia este mai mare. 

 
Concluzii 
 
Pe baza datelor privind prognozele asupra ratei inflaţiei furnizate 

trimestrial de BNR s-au construit intervale de previziune, utilizându-se metoda 
erorilor istorice de previziune. Pentru cazul României, având în vedere 
modelarea ratelor inflaţiei după un proces de tip AR(1), am îmbunătăţit tehnica 
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de construire a intervalelor ţinând seama şi de starea economiei în fiecare 
perioadă pentru care s-au înregistrat datele. Recomand folosirea de către Banca 
Naţională a României a intervalelor de predicţie bazate pe RMSE sau MSE 
pentru îmbunătăţirea procesului decizional. 
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