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Проблеми оцінки точності та якості макроекономічних прогнозів
У статті увага зосереджується на аналізі якості макроекономічних прогнозів, а також загальних проблем
функціонування системи макроекономічного прогнозування в Республіці Казахстан. Наданий порівняльний аналіз
похибок у первинних та уточнених макроекономічних прогнозах показників реального сектору економіки. Для
оцінки точності прогнозів автори використовують такі поширені в усьому світі показники як середню квадратичну
похибку та середню абсолютну похибку у відсотках, а також офіційні статистичні дані та реєстри. В цілому, якість
прогнозів та узгодженість припущень щодо динаміки показників реального сектору та фіскальної політики оцінена
за допомогою основних ознак системи національних рахунків. У статті також розглядаються інституційні аспекти
системи макроекономічного прогнозування в Республіці Казахстан. Автори роблять висновок про те, що уточнені
прогнози, за винятком показників грошово-кредитної політики, показують малу похибку, що може вказувати на
потребу у більш чіткій координації дій органів державної влади у процесі підготовки прогнозів, розробки систем
незалежної оцінки їх якості та підвищення їх прозорості.
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Проблемы оценки точности и качества макроэкономических прогнозов
В статье внимание сосредотачивается на анализе качества макроэкономических процессов, а также общих проблем
функционирования системы макроэкономического прогнозирования в Республике Казахстан. Предоставлен
сравнительный анализ погрешностей в первичных и уточненных макроэкономических прогнозах показателей
реального сектора экономики. Для оценки точности прогнозов авторы используют такие распространенные во всем
мире показатели как среднюю квадратическую погрешность и среднюю абсолютную погрешность в процентах, а
также официальные статистические данные и реестры. В целом, качество прогнозов и согласованность
предположений касательно динамики показателей реального сектора и фискальной политики оценено при помощи
основных признаков системы национальных счетов. В статье также рассматриваются институциональные аспекты
системы макроэкономического прогнозирования в Республике Казахстан. Авторы делают вывод о том, что
уточненные прогнозы, за исключением показателей денежно-кредитной политики, показывают малую
погрешность, что может указывать на потребность в более четкой координации действий органов государственной
власти в процессе подготовки прогнозов, разработки систем независимой оценки их качества и повышения их
прозрачности.
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