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يف التنبؤ املستقبلي بالنمو االقتصادي يف مصر  -الذكاء االصطناعي  -استخدام الشبكات العصبية   

Neural Network –Artificial intelligence - Future Forecasting of Egypt Economic Growth  

  * هند حممد هاين قنديل
 ملخص الدراسة:  

ج حتتاجه الدول لرتسم خططها االقتصادية بناء على متغريات املاضي و احلاضر وباستخدام  ،املستقبليات علمدراسة                           و
أيضا حملاولة التنبؤ بسلوك تلك املتغريات االقتصادية يف املستقبل بأقل خطأ ممكن  إحصائيةمناذج  ، و قياسية و أساليب علمية ، واستخدام التكنولوجيا ً

ة أفضل ترشد إىل األسلوب األمثل ملتخذي القرار يف وضع اخلطط االقتصادية ورسم السياسات وذلك عن طريق استهداف أمثل للمتغريات وذلك حيقق معرف
عند رسم االقتصادية لتحقيق أفضل النتائج وضمان جناح اخلطط و السياسات االقتصادية ، ذلك النجاح الذي تعد الدول العربية يف أشد احلاجة إليه 

  .ا  يف ظل املتغريات العاملية ، و املتغريات السياسية املتسارعةخططه

 مشكلة الدراسة:   

ا االقتصادية الكلية بشكل عام                  متر الدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص بتغريات سياسية حادة تؤثر على متغريا
ا االقتصادية ، بناء على خطط مرنة تقود ملستقبل آمن ،ومنوها االقتصادي بشكل خاص ، وبالتايل فهي حباجة أكثر من  وهي  غريها للمرور من اختالال

ا من النمذجة االقتصادية للتنبؤ الناجح باملستقبل الختيار السياسات املالئمة  ،بذلك حباجة أكثر من الدول املتقدمة للتحول لدراسة املستقبليات و أدوا
واليت عادة ما تستهدف معدالت متوازنة من النمو االقتصادي، وبالنظر إىل مستويات الدخل  خططها االقتصادية،وضمان جناح  لظروفها االقتصادية،

ويعين قيمة اإلنتاج "واملعامل احلدي لإلنتاج  العام واخلاص، االدخارالعام واخلاص، و  االستهالكاص و العام واخل االستثمارالقومي، والدخل املتاح، وإمجايل 
دخل، ومعدل الضريبة ،ومنو الناتج نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الدخل، ونسبة الواردات والصادرات إىل ال" املستثمر رأس املالالعائد للوحدة األخرية من 

  .)1(احمللي

 أهداف الدراسة:   
النمو "دف الدراسة إىل الكشف عن مدى  أمهية الشبكة العصبية االصطناعية يف التنبؤ بأهم املتغريات االقتصادية                  

و أمهية . يف مصر م2012إىل الربع األول من عام   -   1982يف الفرتة من الربع األول من عام   GDP اإلمجايلمنو الناتج احمللي يف متمثال " االقتصادي
دم التأكد من خالل التنبؤ بسلوك تلك املتغريات وقيم البارامرتات لصانع السياسة االقتصادية لنجاح اخلطط االقتصادية بزيادة درجة اليقني واخنفاض درجة ع

  .خفض قيمة اخلطأ 
   

                                                             
  القاهرة - مدرس االقتصاد بقسم االقتصاد باألكادميية احلديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة  *

1. International Monetary Fund Report (2011):IMF.  
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 الدراسة أمهية:    

يف % 4.7م، واخنفض إىل 2008يف عام % 7.2بلغ " Real GDP growth"أثبتت الدراسات أن النمو االقتصادي يف مصر              
، األمر الذي "International Monetary Fund IMF: املصدر % . "1م، اخنفض إىل 2011،ويف % 5.1م، كان يساوي 2010م، ويف 2009عام 
ويؤكد على أمهية التنبؤ مبعدالت النمو االقتصادي يف املستقبل يف ضوء ،املخاوف كثريًا حول مستقبل االقتصاد املصري يف ظل املتغريات املختلفةيثري 

املعدالت النقدية واملالية وما تقدمه من معلومات ملتخذي القرار 
 فرضية الدراسة:   

والنقدية طاملا استخدمت مؤشرا جيدًا للنشاط االقتصادي، تفرتض الورقة أن استخدام الشبكة العصبية مبا أن املتغريات املالية              
تنبؤ االصطناعية سيعطي نتائج تنبؤ أفضل للنمو االقتصادي املصري من حيث أسلوب التقدير بواسطة منوذج االحندار اخلطي، وتفرتض حتسن أداء ال

  .الشبكات العصبية، وذلك يعين أقل متوسط ملربعات اخلطأ املستقبلي للنمو االقتصادي باستخدام
  للدراسةاحلدود الزمنية:  

سيتم استهداف معدالت متوازنة لنمو االقتصاد املصري مبراعاة املتغريات االقتصادية الكلية،  ومنو الناتج احمللي وذلك يف الفرتة من             
  .م باستخدام الشبكة العصبيةGDP/2011لإىل الربع  األول   -م GDP/2009 لالربع األول 
 منهجية الدراسة:   

االستنباطي يف استخدام الشبكات العصبية االصطناعية الستنباط، وتنبؤ معدالت و الدراسة األسلوب االستقرائي،  اعتمدت                                
واليت طاملا استخدمت مؤشرًا جيدًا للنشاط االقتصادي،  -املتغريات املالية والنقدية  -ضوء املتغريات االقتصادية الكلية  يفمتوازنة للنمو االقتصادي،  وذلك 

تقدير بواسطة واستخدمت الدراسة  الشبكة العصبية االصطناعية باستخدام برنامج املاتالب لتعطي نتائج تنبؤ أفضل للنمو االقتصادي املصري من أسلوب ال
  . حيث سيتحسن أداء التنبؤ املستقبلي للنمو االقتصادي باستخدام الشبكات العصبية وذلك يعين أقل متوسط ملربعات اخلطأ ذج االحندار اخلطي،منو 

 منهجية مناذج علم املستقبليات:   
ومنوذج التغذية العكسية أو  - الستهدايف أو املعياريالنموذج ا - النموذج االستكشايف : مناذج لعلم املستقبليات توجد ثالث                                

يف التنبؤ املستقبلي باملتغريات  "الذكاء االصطناعي"استخدام الشبكات العصبية ذات التغذية املرتدة  بغرضالنوع األخري من النماذج،  استخدمنا؛ املرتدة
ا العصبية االصطناعية  الشبكات؛ وعرفنا وذلك بالتطبيق على االقتصاد املصري "النمو االقتصادي" اإلسرتاتيجيةاالقتصادية ذات األمهية   أو نظم :على أ

 اوهل احليوية العصبية الشبكات أسلوب حياكي بأسلوب املعلومات مبعاجلة قوموت لإلنسان، العصيب والنظام املخ دراسة من منبثقة املعلومات ملعاجلة تقنية
؛ وتقدمي النتائج املستقبلية بأسوب حياكي الواقع وبأقل خطأ ممكن ،املعلومات ملعاجلة الرياضية النماذج أو اخلوارزميات عتمد على تأداء معينة كما  مميزات

من قبل يتم التعلم  "outputs"خمرجات والفعلي الذي خيرج منها  ،والنمط الواقعي "Inputs" املدخالت وباستخدام التغذية األمامية للشبكة بتلك املتغريات
ومت استخدام الشبكات العصبية ؛ وهو النمو االقتصادي يف املستقبل ،"Target"و بالتايل يتحسن األداء يف التنبؤ باملخرج اهلدف  ،الشبكة العصبية

و بناء على العديد من  - مقارنة بأسلوب االحندار اخلطي  -مبعدالت النمو االقتصادي املصري يف املستقبل  -احملسن  -االصطناعية يف التنبؤ األقرب للواقع 
جبانب  معدل النمو االقتصادي ذاته يف فرتات سابقة، حيث   - جمموعة من املتغريات املالية و النقدية علىمستندة  -املتغريات الكلية احلالية و املاضية 

م،  2010، ويف م2009يف عام % 4.7، واخنفض إىل م2008يف عام % 7.2بلغ  "Real GDP growth"النمو االقتصادي يف مصر أثبتت الدراسات أن
يثري املخاوف كثريًا حول  ، األمر الذي"International Monetary Fund IMF: املصدر "% . 1اخنفض إىل م، 2011،ويف % 5.1كان يساوي 

  . ملتغريات املختلفةمستقبل االقتصاد املصري يف ظل ا



 SUST. Journal of Future Studies  (J F S) of (2016) ; ISSN (text): 1858 -7003 Vol. (02) 2016 مجلة الدراسات المستقبلیة 

 

 مجلة الدراسات المستقبلیة
Journal of Future Studies 

http: jfs@sustech.edu  
 
 

3 
 

 أهم نتائج و توصيات الدراسة:   
سـعت الورقــة الختبــار دقــة التنبــؤ مبعــدالت النمــو االقتصــادي بــالتطبيق علــى مصــر مــن خــالل عــدة منــاذج مســتندة علــى                           
ـال االقتصـادي بشـكل عـام، التنبـؤ مبتغـري كلـي اسـرتاتيجي للسياسـة مبا ميكن من تطـوير اسـتعمال الشـبكة العصـبية  جمموعة من املتغريات املالية و النقدية، يف ا

و يظهـر النمـوذج أداء رائـع لتنبـؤ الشـبكة  ،م2011إىل  1982وهدف اسرتاتيجي كـالنمو االقتصـادي الـذي تعكسـه معـدالت منـو النـاتج يف الفـرتة مـن  ،الكلية
ويالحـظ ذلـك مـن أن املتغـريات تظـل  يدفع بدقة أكرب يف التنبؤ كلما زادت عـدد تقسـيم الفـرتات،واليت تزيد من تدريب الشبكة مما  ،بسبب تعدد عدد الفرتات

ودقيقــة ،إال أن األســلوب  ،ولــذلك نزيــد عــدد تقســيم الفــرتات للوصــول لنتــائج مرضــية عــاجزة يف التوضــيح للربــع األول مــن معــدل نــاتج النمــو النــاتج احلقيقــي،
والـيت ختفـق مـن  ،و اخلطيـة السـاكنةمنـه يف النمـاذج  ،%19ث درجـة التوقـع باسـتخدام الشـبكة العصـبية بنسـبة تسـاوي الديناميكي يف جممله أكثر دقـة مـن حيـ

ومثيلتهــا يف ظــل سياســة  ،حيــث مســتوى دقــة األداء يف التنبــؤ، كمــا تكشــف النتــائج أن االنتشــارات املوجبــة الــيت حتــدث للمتغــري يف ظــل سياســة نقديــة توســعية
من االنتشارات السالبة اليت حتدث للمتغري يف ظل سياسة نقديـة انكماشـية ممـا يعـين تـأثر النشـاط االقتصـادي بالسياسـة االنكماشـية أكثـر  نقدية انكماشية أقل

تنبـؤ بواسـطة كمـا أن األداء الـردئ لل .وأن النـاتج يتـأثر بشـكل أكثـر معنويـة بالسياسـة النقديـة االنكماشـية عنهـا مـن التوسـعية منها مـن قبـل السياسـة التوسـعية،
أن  " Amano and van Norden"ميكـن جتنبـه باسـتخدام النمـوذج الـديناميكي باسـتخدام الشـبكة العصـبية، ويـرى كـال مـن  السـاكنةو  ،النمـاذج اخلطيـة

ــالرغم تــدين درجــة التنبــؤ وعــدم حتديــد جيــد للبــارامرتات، والعجــز عــن التحقــق ال تجــرييب للنظريــة البــاحثني يســتخدمون النمــاذج اخلطيــة لســهولتها يف التقــدير وب
والـيت يرتفــع فيهــا  ،دقيقــةال ريغــوواضـعي السياســات علــى مثـل تلــك النتـائج  ،االقتصـادية ،ولكــن مـع تطــور التكنولوجيــا ال ميكـن املخــاطرة باعتمـاد صــانع القــرار

  .وميكن أن يزيد يف ظل تطبيقات أخرى وفقا للبحث موضع الدراسة،% 19 - 15اخلطأ من 

ـا سـيئة التنبـؤ، -الشـائعة االسـتعمال يف الـدول العربيـة   - والسـاكنةالدراسـة إىل أن النمـاذج اخلطيـة  خلصت البـارامرتات تكـون غامضـة  تتسـم بأ
  .وهذه املشكالت ميكن تالفيها باستخدام النماذج الديناميكية يف الشبكة العصبية العينة يكون صغري، كما أن حجم وجمهولة،

 مقدمة:   
أمر مثري لالهتمام منذ  ظل التنبؤ باملستقبلو    ؛"اهتمامي منصب على املستقبل ألنين سأمضى بقية حيايت فيه: "يقول تشارلز كيرتنج

و أنا كنا . و أنا ملسنا السماء فوجدناها ملئت حرسًا شديدًا وشهبا":  قدمي األزل، ومنذ أن كان الشيطان يسرتق السمع يف السماء ملعرفة املستقبل قال تعاىل
م رشدا ً  وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف. نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابًا رصدًا  م ر ؛ "10-8سورة اجلن آية "" األرض أم أراد 

 تتم ومن خالهلا يف املاضي و احلاضر،  حدثت و إمنا علم يتنبأ باملستقبل بناء على معلومات أو متغريات ولكن دراسة علم املستقبليات ليس رمجًا بالغيب،
لتمدنا مبخرجات حول املستقبل بأقل نسبة عدم تأكد ممكنة ،أو بأكرب   ،أو الرياضية أو القياسية أو الذكاء االصطناعي  وغريها اإلحصائيةتغذية النماذج 

ا،إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية حيث   علم املستقبليات ظهور يعود؛ و )1(نسبة يقني ممكنة توقع أمهية  وقد رأت كانت الدول املنتصرة حباجة لبناء اقتصاديا
وكيفية بأسره  املوارد الطبيعية يف العامل  تقدير حجم ، وكذلك سياسيا و اقتصاديا و اجتماعياتؤثر على العالقات بني الدول  اليت قداملستقبلية  الظروف

ا وقود منوها االستحواذ دف خلق مستقبل أفضل  .ممكن، وذلك بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى عائد )2(و تقدمها االقتصادي ،على تلك املوارد  أل وكل ذلك 
  نعترب من أهم تلك النماذج أو املنهجيات هي السيناريوهات واجلدير بالذكر أن الدراسات املستقبلية عرفت مناهج وأمناط عدة ميكن أن  ؛هلا يف االقتصاد

                                                             
1. Kohzadi, N., M. S. Boyd, I. Kaastra, B. S. Kermanshahi, and D. Scuse( 2008): “Neural Networks for Forecasting: An 

Introduction.” Canadian Journal of Agricultural Economics 43:463–74. 
2. Swanson, N. R. and H. White. (2007): “A Model Selection Approach to Real-Time Macroeconomic Forecasting 

Using Linear Models and Artificial Neural Networks.” Review of Economic sand Statistics 79: 540–50. 
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وهو الشئ الذي الميكن التفكري فيه أو  "UNTHINKABLE" من شركة راند األمريكية حيث طرح كتاب مساه" هرمان خان"واليت تعترب من ابتكار
  .)1(ختمينه

  
 اقتصاد املستقبل(أمهية دراسات املستقبل للتنبؤ باملتغريات املستقبلية : اجلزء األول(:  

سيناريوهات متعددة إىل املتغريات الفعلية و املاضية خللق  تطور علم دراسة املستقبليات بالنظر من القرن املاضي و التسعينات تالثمانيناخالل 
، وهذا طبيعي ألنه يتنبأ "Uncertainty"وبالتايل هناك درجة من عدم اليقني  ،فهو علم خيتص بشئ حيدث يف املستقبل، ملستقبل أفضل  من االقتصاد

قلص درجة عدم التأكد دف دراسة املستقبليات خلفض درجة عدم اليقني تلك ألقل درجة ممكنة، أو ت ولذلك بشئ سيحدث مستقبالً وغري معلوم،
دير اجلورسم خطط التنمية االقتصادية، و  ،- السياسات النقدية و املالية -ومن خالل ذلك يتم رسم السياسات االقتصادية الكلية  لتقرتب إىل اليقني،

ومييز علم الدراسات . )2(و االقتصاديللنم "optimal"بالذكر أن اهلدف االسرتاتيجي ألي خطة اقتصادية أو سياسة اقتصادية هو استهداف معدالت مثلى 
من  متخذي القرارات االقتصادية،ويفتح اخليارات أمام  ،اخلطط البديلة العديد من يكشف عنبأنه االقتصادي املستقبلية إذا ما توازى مع علم التخطيط 

متخذ القرار، إضافة إىل معرفة  مستقبلية لكل حالة تواجهلتنمية وذلك بسبب وجود خطة ا تكاليفخيفض  ، وكذلكالسياسة الكليةاجل حتقيق أهداف 
دف  ،و كذلك معرفة مناطق الضعف ،"maximize " ستغالهلا وتعظيمهاال "نقاط القوة"وموارد الدولة  إمكانيات خفضها والتهديد وحماولة التعامل معها 

حباجة ملزيد من التطبيقات يف اقتصاديات الدول العربية لالستفادة منه يف خطط التنمية و  جند أن علم املستقبلويف الواقع . )minimize")3" إلغائهاأو 
ا من الدول املتقدمة، .أهداف السياسات الكلية ا أكثر حاجة لنجاح سياسا ا أكثر حساسية الحتماالت اخلطأو  أل و الفشل واليت ترتجم إلهدار  ،أل

ً . )4(األزمات و االختالالت االقتصادية املوارد الطبيعية و البشرية ومزيد من  وحتديدًا يف الواليات املتحدة األمريكية يف جامعة دنفر ،وقد تطور هذا العلم حاليا
مواضيع مؤطرة لكل جمال تنموي اقتصادي واجتماعي وسكاين  ومن خالل ،حيث مت إنشاء برنامج حاسويب لديه عدد من املؤشرات لفرتات زمنية حمددة

االت ،السيناريوهات عدد من وحيتوي على املدى بعيدًا عن التخطيط قصري  بالتخطيط بشكل طويل املرتبطة و اليت قد تساعد متخذي القرار يف شىت ا
  .)5(والذي قد يضر بعملية التطوير والتنمية ،املدى

   

                                                             
1. Muller, P( 2006): “The Information Content of Financial Aggregates During the 2000s” In Monetary Seminar 90, 183–

304. A Seminar Sponsored by the Bank of Canada, May 1990.Ottawa: Bank of Canada. 
2. Mehrotra, K., C. K. Mohan, and S. Ranka(2008):  Elements of Artificial Neural Networks. Cambridge: MIT Press. 
3. Amano, R. and S. van Norden(2010): “A Forecasting Equation for the Canada-U.S. Dollar Exchange Rate.” In The 

Exchange Rate and the Economy, 207–65. Proceedings of  a conference held at the Bank of Canada, June 2010. Ottawa: 
Bank of Canada. 

4.  Ding, X., S. Canu, and T. Denorex(2010) : “Neural Network Based Models for Forecasting.” In Neural Networks and 
Their Applications, edited by J. G. Taylor, 153–167. Chichester:Wiley and Sons. 

5. Swanson, N. R. and H. White(2007): “A Model Selection Approach to Real-Time Macroeconomic Forecasting Using 
Linear Models and Artificial Neural Networks.” Review of Economic sand Statistics 79: 540–50. 
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 مناذج الدراسات املستقبلية:  
للنموذج البديهي أو األويل، ومل حنسب األخري منوذجًا ألنه  تطوير هو: أو املعياري أالستهدايفالنموذج املستقبلي  .1

وهو حماولة للتعرف على التفاعالت  ؛مستمد فقط من رؤية بديهية ناجتة عن خربة ذاتية. يفتقر وجود قاعدة كبرية من البيانات واملعلومات
ً فإن احلدس يف هذه القضية ليس مصدر إهلام لكنه تقدير ي ؛املستمدة من قضية معينة لبعض احلاالت املستقبلية  عتربه الباحث مناسبا

  .أو املعياري هو تطوير للنموذج البديهي، ولكنه يستفيد من خمتلف التقنيات العلمية املستخدمة أالستهدايفبينما النموذج  .احملتملة
العالقات النموذج االستكشايف يشري إىل مستقبل ممكن من خالل مثال يوضح  :النموذج املستقبلي االستكشايف .2

والعالقة املتناسقة القائمة بينهم فاملستقبل حندده  ،واحلاضر واملستقبل املاضيوالتشابكات؛ وهذه العالقات والتشابكات تقوم على ثالثية 
  .من خالل احلاضر الذي كان مستقبل املاضي

املتغريات يف إطار موحد جيمع يركز هذا النموذج على مجيع  :النموذج املستقبلي للتغذية العكسية أو املرتدة .3
وعدم جتاهل األسباب  ،وهلذا فهو يعتمد على التفاعل، على عدم نسيان املاضي ،النموذجيني السابقني، وذلك على شكل ردود فعل

تنظيمي، وأنه فهو جيمع، مبا فيها البحوث االستكشافية، البيانات والوقائع والبحث ال. املوضوعية اليت رمبا تتدخل لتغيري مسار املستقبل
 يف هذا البحث نوظفو . هذا النموذج ميثل خطوة إىل األمام للبحث املنهجي املستقبلي. يعلق أمهية خاصة على اإلبداع واخليال والتقدير

تغريات يف التنبؤ املستقبلي بامل  "الذكاء االصطناعي" النوع األخري من النماذج، حيث يتم استخدام الشبكات العصبية ذات التغذية املرتدة
  .)1(وذلك بالتطبيق على االقتصاد املصري ،"النمو االقتصادي" اإلسرتاتيجيةاالقتصادية ذات األمهية 

 لفــرتة قادمــة مــن الــزمن، اســتنادًا إىل معطيــات الفــرتة  النمــو االقتصــاديميكــن التنبــؤ مبعــدل :  التنبــؤ املســتقبلي  مبعــدالت النمــو االقتصــادي
 االدخـارالعـام واخلـاص، و  االسـتهالكالعـام واخلـاص و  االسـتثمارالسابقة، اليت تأخذ شكل سالسـل زمنيـة تتعلـق بالـدخل القـومي، والـدخل املتـاح، وإمجـايل 

نسـبة اإلنفـاق احلكـومي إىل الـدخل، ونسـبة ، "املسـتثمر رأس املـالويعـين قيمـة اإلنتـاج العائـد للوحـدة األخـرية مـن "العام واخلاص، واملعامـل احلـدي لإلنتـاج 
ره العـامل اليابـاين ايتشـمورا . الـواردات والصـادرات إىل الـدخل، ومعـدل الضـريبة ّ الـذي يعتمـد باألســاس . "Ichimura"وذلـك باسـتخدام النمـوذج الـذي طـو

الـذين فرقـا بـني معـدل النمـو الفعلـي  "Evsey Domarو   Roy Harrod" والـذ يعـود ل. للنمـو  "Harrod-Domar" علـى منـوذج هـارود ـ دومـار
املعامـل  "v"ومتثـل معـدل النمـو السـنوي، "G"، حيـث G = vS إىل ايتشـمورا معـدل النمـو يف منـوذج هـارود ـ دومـار  إذ قسـم.ومعـدل النمـو املرغـوب 

 ؛يعكس القسم األول أثـر اسـتثمارات قطـاع األعمـال اخلـاص يف املعـدل العـام لنمـو االقتصـاد. إىل ثالثة أقسام -الدخاراملعامل احلدي ل -احلدي لإلنتاج 
ويعكس القسـم الثالـث أثـر العالقـات االقتصـادية اخلارجيـة يف املعـدل العـام .ويعكس القسم الثاين أثر االستثمارات احلكومية يف املعدل العام لنمو االقتصاد

وبتطبيــق قــيم املعلمـات احملســوبة علــى املعادلـة الســابقة ميكــن  ،وقــيم املتغـريات يف ســنة األسـاس ،وبتقـدير قــيم معلمــات معادلـة النمــوذج؛ )2(قتصــاد لنمـو اال
ال اخلـاص حساب املعدل العام لنمو االقتصاد يف سنوات قادمة، وحتديد اجتـاه التطـور االقتصـادي يف املسـتقبل، وحتديـد نسـبة إسـهام كـل مـن قطـاع األعمـ

  .)3(د والقطاع احلكومي وقطاع العامل اخلارجي يف املعدل العام لنمو االقتصا

                                                             
1. Rhee, W. and R. W. Rich(2005): “Inflation and the Asymmetric Effects of Money on Output Fluctuations.” Journal of 

Macroeconomics 17: 683–702. 
2. Nelson, C. and C. Plosser( 2008): “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series:Some Evidence and 

Implications.” Journal of Monetary Economics 10: 139–62. 
3. Cover, J. P(2007): . “Asymmetric Effects of Positive and Negative Money Supply Shocks.” Quarterly Journal of 

Economics 107: 1261–83. 
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 ـا تتوقـف علـى دقـة الطـرق ،إن صحة: التنبؤ املستقبلي ودرجة التأكد  ،واألدوات املسـتخدمة يف عمليـة التنبـؤ ،ودقـة القـيم املتنبـأ 
فكلمـا كانـت مــدة التنبـؤ أطـول اخنفضــت . وعلـى طـول مـدة التنبــؤ ،وعلـى الـوزن النسـيب لكــل عامـل مـن العوامــل املـؤثرة يف الظـاهرة االقتصــادية

وقــد أســهم تطــور اســتخدام . )1(وكلمــا كانــت تقــديرات العوامــل املــؤثرة يف االجتــاه العــام للظــاهرة صــحيحة كــان التنبــؤ أكثــر دقــة. لتأكــددرجــة ا
وجـد بـرامج جـاهزة ميكـن اسـتخدامها للتنبـؤ بعـد حسـاب تإذ . واتساع جماالته يف تسهيل عملية التنبؤ والوصول إىل نتائج أكثر دقـة ،احلاسوب
للمـدى الطويـل علـى  التخطـيطويعـد التنبـؤ طويـل األجـل أسـاس عمليـة  ؛وتكون التنبؤات قصرية أو متوسـطة األجـل؛ معادالت التنبؤمعلمات 

الربنـــامج املالئـــم لعمـــل الشـــبكات  "Matlab"ويعـــد برنـــامج  ؛جـــل إىل مراجعـــة مـــن وقـــت آلخـــروحتتـــاج التنبـــؤات طويلـــة األ ؛املســـتوى الكلـــي
 ."E views"نامج مالئمة لرب  األخرى اإلحصائيةبينما األساليب القياسية  و  العصبية أو الذكاء االصطناعي ،

  اقتصاد املستقبل ( الشبكات العصبية االصطناعية كأداه هامة لدراسات التنبؤ باملستقبل: اجلزء الثاين. ( 
 الشبكات العصبية االصطناعية  :تعريف الشبكة االصطناعية العصبية"Neural Network"  هي إحدى أنواع

 ،هذا العلم احلديث أحد تطبيقات علم املستقبليات الذي تبىن عليه كافة التطبيقات احلديثة ،"Artificial intelligence" الذكاء االصطناعي 
: أهم أنواع الذكاء االصطناعي  ؛ و)2(ونظم دعم القرار  وأنظمة التحكم اآليل، ونظم دعم القرار ، و املعقدة من أنظمة التنبؤ و التعرف ،

وهي ، " الشبكات العصبية"يف الدراسة  ؛ ونستخدم)3(اخلوارزمية الوراثية منطق الغموض ، ، -حمل الدراسة - األنظمة اخلبرية ،الشبكات العصبية
شغل تفكري الباحثني  اإلنسانودماغ  البشري، اإلنسانأقوى تقنيات الذكاء االصطناعي، وهي حماكاة للشبكة العصبية احليوية املوجودة يف دماغ 

وصالت من عدد من اخلاليا العصبية احليوية املتصلة مع بعضها البعض ب اإلنسانيتكون مخ  ؛ وو الفرضيات لطريقة عمله ، فوضعوا اخلوارزميات
ولكن املتغري هو عدد الوصالت العصبية سواء بالزيادة أو النقصان طوال عمر  اإلنسان؛يثبت عددها يف املراحل األوىل من عمر و  عصبية،
ا ،والشبكات العصبية االصطناعية الدماغ البشري الذي يغلب بأسراره فهم الباحثني، هووهذا  ،اإلنسان ا  ،وفرضيا إال حماولة  ةماهيوخوارزميا

يف  لفهم سلوك الشبكة العصبية احليوية لذلك كان هناك ضرورة يف حماكاة الشبكة االصطناعية للشبكة احليوية من حيث البناء  لتحاكيها أيضاً 
 .ودفع تقنيات الذكاء االصطناعي لألمام، طريقة التعلم

 

   

                                                             
1. Amano, R. and S. van Norden. (2008): “A Forecasting Equation for the Canada-U.S. DollarExchange Rate.” In 

The Exchange Rate and the Economy, 207–65. Proceedings of aconference held at the Bank of Canada, June 1992. 
Ottawa: Bank of Canada. 

2. Hutchinson, J., A. Lo, and T. Poggio( 2004):  “A Nonparametric Approach to the Pricing and Hedging of 
Derivative Securities Via Learning Networks.” Journal of Finance 49: 851–99. 

3. Holden, K., D. A. Peel, and J.L. Thompson (2008):  Economic Forecasting: An Introduction. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



 SUST. Journal of Future Studies  (J F S) of (2016) ; ISSN (text): 1858 -7003 Vol. (02) 2016 مجلة الدراسات المستقبلیة 

 

 مجلة الدراسات المستقبلیة
Journal of Future Studies 

http: jfs@sustech.edu  
 
 

7 
 

  

شكل رقم"1" - اخللية العصبية احليوية 

 

 







  

  . "م2011، جامعة االمام جعفر الصادق ، بغداد"مقدمة يف الشبكات العصبية االصطناعية  ، قصي حبيب احلسيين :املصدر

 ـا يف  :بناء الشبكة العصبية االصطناعية إن اخللية العصبية االصطناعية تنجز مناذج  رياضـية بسـيطة حمـددة إال أن قو
ــا يف البنــاء للشــبكة العصــبية يف دمــاغ االنســان مــن حيــث اتصــال اخلاليــا العصــبية مــع بعضــها الــبعض  ، احلسـاب و التنبــؤ تــنجم مــن حماكا

 ،وبتغيري وتعـديل وضـع اخلاليـا العصـبية خيتلـف سـلوك الشـبكة ،فاللبنة األساسية يف الشبكة العصبية هي اخللية العصبية على شكل شبكة ،
 .)1(و تأثريها ونتائجها

  
   

                                                             
1. Maasoumi,  E., A. Khotanzad, and A. Abaye. 1994. “Artificial Neural Networks for Some Macroeconomic Series: A First 

Report.” Econometric Reviews 13: 105–22. 
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شبكة عصبية وحيدة اخللية -" 2"شكل رقم  

 

 Swanson, N. R. and H. White( 2007): “A Model Selection Approach to Real-Time Macroeconomic : املصـدر    

Forecasting Using Linear Models and Artificial Neural Networks.” Review of Economics and Statistics  .  

ا حتتوي، )1(شبكة عصبية متعددة الطبقات، وميكن التمييز بني نوعني من الشبكات شبكة عصبية وحيدة الطبقة  على وحيدة الطبقة أي أ
هو مبني يف الشكل كما . فقط واحد رابط على حتتوي اأ كما  . فقط املدخالت باستقبال ومترير تقوم يهف املدخالت طبقة أما ؛للمعاجلة وحيدة طبقة
  .أعاله

 خمفية، بعض الطبقات تكون وقد  للمعاجلة، طبقة من أكثر على الشبكة العصبية املتعددة الطبقات حتتوي :شبكة عصبية متعددة الطبقات 
 الطبقة كما أن.  فقط  واحد من عصبون مكونة اخلفية الطبقة تكون وقد أداءه،ا وحتسني العصبية الشبكة قوة هذه الطبقات زيادة ووظيفة 

ا عملية املعاجلة من اإلبطاء بينما عيبها الوحيد البيانات معاجلة من الشبكة قدرة من تزيد اخلفية ا إجياد وميز  حل وإجياد األمثل احلل أن بإ مكا
 .)2(األقل على واحدة خفية طبقة هناك تكون أن جيب األداء؛  واجلدير بالذكر أنه وبالتايل حتسني معقدة مشكلة أي

  

                                                             
1.  Kuan, C.-M. and H. White(2004): “Artificial Neural Networks: An Econometric Perspective.” Econometric Reviews 

13: 1–91. 
2. Ding, X., S. Canu, and T. Denoeux(2006): “Neural Network Based Models for Forecasting.” InNeural Networks and 

Their Applications, edited by J. G. Taylor, 153–167. Chichester:Wiley and Sons 
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  "3"شكل رقم 



 Kohzadi, N., M. S. Boyd, I. Kaastra, B. S. Kermanshahi, and D. Scuse( 2008): “Neural Networks for: املصدر

Forecasting: An Introduction.” Canadian Journal of Agricultural Economics  

  الشبكات العصبية االصطناعية"ANNS" يـأ وتـنظم لتطبيقـات حمـددة مثـل  ،تتعلم بطريقة تشابه تعلم اإلنسان من خـالل األمثلـة والتـدريب ، و 
والتعلم يف النظام البايولوجي يستخدم تكييف نقـاط االشـتباك العصـيب بـني . أو تصنيف البيانات من خالل عملية التعلم  ،واإلدراك ،منوذج التمييز
وملــا كــان اســتخدام أســلوب الشــبكات العصــبية ال يتطلــب افرتاضــات عــن   وهريــة يف عمــل الشــبكات العصــبية،وهــذه هــي الفكــرة اجل  العصــبونات،

ا خطية أو طبيعية أو مستقرة، لذا يعتقـد أن اسـتخدام هـذا األسـلوب قـد يكـون جمزيـًا يف معاجلـة مسـألة التنبـؤ الـيت حنـن  طبيعة السلسلة الزمنية، كو
ذه الدراسة  .)1(بصددها 

 ات و األحباث السابقة اليت استخدمت الشبكة العصبية االصطناعية يف التنبؤ املستقبلي بالسالسل الزمنية للمتغرياتالدراس:   
 حبثـــًا تضــــمن تـــدريب الشـــبكة يف التنبـــؤ االقتصـــادي باســــتخدام السالســـل الزمنيـــة االعتياديـــة مثــــل  "Portuga"قـــدم الباحـــث  م1995يف ســـنة 

"ARIMA "،  والشـبكات العصـبية االصــطناعية "ANN " ،  واختـرب النــاتج احمللـي الشـعري ملنطقــة "RioGrand " وأعطــى وصـفًا ملــدخالت  ،يف الربازيـل
  .)2(الشائعة  " ARIMA" وطرق التنبؤ املختلفة، وبينت النتائج أن استخدام الشبكات العصبية أعطت تنبؤًا أكثر دقة من مناذج ، األداء النسيب

ـر النيـل ، واسـتخدمت  م1999يف عـام  " Atiya et al " أمـا ـدف اسـتخدام الشـبكة العصـبية ملسـألة التنبـؤ بتـدفق امليـاه يف  ، فقـد نشـروا حبثـًا 
رجـات باسـتخدام السلسلة الزمنية كنموذج للمقارنة بني بعض الشبكات العصبية يف التنبؤ ، كما طبقت أربع طرائق خمتلفة لعملية اإلدخـال للحصـول علـى املخ

واسـتخدما ، حبثًا للتنبؤ بأسعار الكهرباء يف أسـرتاليا م1999يف عام  " Sansom & Saha" أيضاوقدم ؛ ساس لسلسلة فورير املتقطعةطرق جديدة اقرتحت كأ
  . وتوصال إىل أن األسعار األسبوعية ثابتة ولكنها تتغري كل ستة أشهر ،الشبكات العصبية للتنبؤ

                                                             
1. Maasoumi, E., A. Khotanzad, and A. Abaye(2004): “Artificial Neural Networks for SomeMacroeconomic Series: A First 

Report.” Econometric Reviews 13: 105–22. 
2. Masters, T( 2000): Pra tical Neural Network Recipes in C++. San Diego: Academic Press 
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وطريقـة بيـز لتقـدير معلمـة أمنـوذج األعـذار  ،وباستخدام احملاكاة لطرائق التقدير املعروفـة ، ، قام الباحث العجيلي  بدراسة مقارنة م1999ويف عام 
والنمـوذج املضـاعف للتوقعـات املسـتقبلية ألمـراض  ،ويف العام نفسه قام الباحث أبو الشعري بدراسة مقارنة بـني طريقـة التمهيـد األسـي؛ )1(الذايت من الرتبة األوىل

  .)2(تصيب األطفال 
ً 2000يف عـام  " Kneale et al " قدم واسـتخدموا الشـبكة العصـبية  بـؤومنـوذجني للتن ، للمقارنـة بـني تسـعة تقييمـات لدرجـة حـرارة الكـون م حبثـا

ـــؤ  " Time Delay" وشـــبكة  ،" Back Propagation Neural Network"  ذات االنتشـــار العكســـي للخطـــأ  وتوصـــلوا إىل أن شـــبكة  ، للتنب
"TDNNS " ـال ـا ال تعـد كافيـة للعمـل يف هـذا ا حبثـًا طـوروا فيـه طريقـة التنبـؤ بالسالسـل  ." Lendass et al " ويف العـام نفسـه نشـر؛ هـي األفضـل إال أ

وكبسـها بـأمنوذج غـري خطـي للحصـول علـى متجـه حمـدد  ،الزمنية غري اخلطية، وهذه الطريقة متتاز باستخدام أكرب عدد مـن املعلومـات الـيت ميكـن احلصـول عليهـا
ً " "Bel  stock market " حبالـة السـوق املاليـة" Radial Basis Function" احلجـم يسـهل عمليـة التنبـؤ واسـتخدامه الشـبكة العصـبية للتنبـؤ  قـدم  ؛ أيضـا

يف العــام نفســه دراســة لطريقــة مقرتحــة لصــياغة العــزوم حــول الصــفر لنمــاذج املتوســطات املتحركــة ذات رتــب خمتلفــة ، وباســتخدام  )3( الباحثــان الناصــر والبــازي
بدراســة حالــة الســوق يف كنــدا  م 2001يف عــام " Tkacz"كمــا قــام  ." غــري طبيعــي" أو  " طبيعــي" احملاكــاة للمقارنــة بــني النتــائج يف حالــة كــان توزيــع اخلطــأ 

    واســــــــــــــــــتخدام بيانـــــــــــــــــــات مومسيـــــــــــــــــــةالعصـــــــــــــــــــبية، ــــــــــــــــــدف حتســـــــــــــــــــني بدقــــــــــــــــــة التنبـــــــــــــــــــؤ حبالـــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــوق باســـــــــــــــــــتخدام منــــــــــــــــــوذج الشـــــــــــــــــــبكات 
"Seasonal Time Series"  ،أمـا ؛ )4(وتوصـل إىل أن الشـبكات العصـبية أعطـت أقـل قــيم معـدل مربـع خطـأ التنبـؤ"Lotric and Dobnikar"  يف عــام

 "يف التنبـــؤ للسالســل الزمنيـــة ، واســتخدمت شـــبكات عصــبية متعـــددة الطبقــات مـــع وحــدات متهيـــد "noise"ما حبثـــًا لتقليــل حالـــة التشــويشفقــد قــد م2001
Smoothing "والتمهيـد باسـتخدام خطـأ التنبـؤ كمقيـاس ، وتوصـال إىل أن  ، ، كمـا اسـتخدمت طريقتـان للمقارنـة مهـا التمهيـد باسـتخدام الطرائـق اإلحصـائية

  واســتخدم؛ التنبــؤ بالتشــويش للسلســلة الزمنيــة الــيت اســتخدمت الشــبكات العصــبية متعــددة الطبقــات أفضــل مــن األمنــوذج الــذي اســتخدم خطــأ التنبــؤ كأســاس
"Wang"  2001عــام يف ً  Fuzzy"واعتمــد علــى أمنــوذج متطــور مــن الشــبكة العصــبية املضــببة ،  "On-line"التنبــؤ بالسالســل الزمنيــة علــى اخلــط  م أيضــا

Neural Networks" ويف ؛ والعوامـل لـيالئم البيانـات واسـتخدمت هـذه الطريقـة للتنبـؤ بالسالسـل الزمنيـة ،الـيت نوقشـت بصـورة موسـعة والتطـور يف املنهجيـة
حبثــًا للحصــول علــى منـوذج التقــدير املســتقبلي لكميــات الطلــب علــى املــواد املخزنيـة يف الشــركة العامــة لتوزيــع كهربــاء بغــداد للســيطرة  )5( العـام نفســه قــدم الطــائي

ّ ؛  عليــه ــًا اســتخدما فيــه الشــبكات العصــبية للســيطرة علــى مصــعد كهربــائي ألن الشــبكات العصــبية قــادرة علــى  )6(كمــا قــدم الصــاحلي وعلــي يف العــام نفســه حبث
وتســهيل عمليـة تصــميم هــذه الشــبكة، فقــد مت جتزئــة مســألة املصــعد  ،وتقليــل الكلفــة ، ومـن اجــل زيــادة الكفــاءة ، تعامـل مــع هــذا النــوع مــن مســائل الســيطرةال

" Moisao and Pires"قـد الباحثـان م 2002 عام يف. الكهربائي إىل مسألتني فرعيتني ، مث مت السيطرة على كل مسألة فرعية من خالل شبكة عصبية خاصة
ــــــــــه أن التنبــــــــــؤ بقــــــــــيم السالســــــــــل الزمنيــــــــــة يعــــــــــد مشــــــــــكلة شــــــــــائعة واســــــــــتخدما نــــــــــوعني مــــــــــن الشــــــــــبكات العصــــــــــبية مهــــــــــا تنظــــــــــيم ذايت    حبثــــــــــًا ذكــــــــــرا في

" Self Organizing Features Map" ، والشـبكات التعاقبيـة "Recurrent Neural Network"،  ، للتنبـؤ حبالـة السـوق ملـدة يـوم واحـد ، ويــومني
ع البيانـات يـام باالعتمـاد علـى بيانـات سـابقة وأثبتـا تفـوق الشـبكات العصـبية علـى الطرائـق اإلحصـائية االعتياديـة نظـرًا لقـدرة الشـبكات علـى التعامـل مـوسـبعة أ

                                                             
ا ، رسالة دكتوراه ،جامعة تشرينالشبكات العصبية و البنية ا" : م2010"موسى عالم زكي  .1   .هلندسية للخوارزميات و تطبيقا
  .التنبؤ باحلمل لقدرة الشبكات العصبية االصطناعية مستندا بالشبكات العصبية ، دار بغداد ": م2011"حممد علي عمر الياسري   .2
 5اهلندسية باستخدام  الشبكات العصبية،العلوم املصرفية و التطبيقية ،عدد تصميم منظومة لتمييز أمناط اإلشكال  ":م2010"عباس حمسن البكري والسيد غيث امساعيل .3

 .،جامعه بابل 18جملد 
4.   Nelson, C. and C. Plosser(2005) :  “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and 

Implications.” Journal of Monetary Economics 10: 139–62. 
  . اجلزائر دور الذكاء االصطناعي  يف صنع القرارات االدارية ،امللتقى الوطين السابع ،جامعة سكيكدة، ":م2010"فروم حممد الصاحل  .5
   .املرجع السابق   .6
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يف عــام  بدراســـة العالقــة بـــني عناصـــر وأدوات  " Zhou and Tong"قــام الباحثـــان ؛ ويف العــام نفســـه )1(غــري الدقيقـــة ، املضــببة أو البيانـــات غــري الكافيـــة
قــدم حبثــًا عــرض فيــه دراســة شــبكة  يف ذات العــام،   "Yao"أمــا ؛ "Classification and Regression "الشـبكات العصــبية لتحليــل االحنــدار والتصــنيف

االت التنبـؤ بـالرغم مـن أن الشـبكة العصـبية حتتـاج إىل تـدريب عصبية للتنبؤ حبالة السوق وتوصـل إىل أن الشـبكة العصـبية تفـوق الطرائـق االعتياديـة يف معظـم حـ
ً 2002يف العــام   "Ennett and Frize "ونشــر؛ طويــل ــًا اســتخدما فيــه الشــبكة العصــبية ذات االنتشــار العكســي للخطــأ  م أيضــا  Propagation"حبث

Neural " نشـر كـل مـن البـدري ؛ وأيضـًا )2(مقدار نسبة املوت للتـدريب واالختبـارلدراسة حالة املرضى واستخدما التاريخ املرضي كمدخل أما املخرج  فيوضح
ع كهربـاء حبثًا تضـمن اسـتخدام الشـبكات العصـبية االصـطناعية وحتديـد شـبكة انسـياب اخلطـأ خلفـًا للتنبـؤ ببيانـات الطاقـة املباعـة للشـركة لعامـة لتوزيـ )3(وعلوان 

حتديد املعاملني عن طريـق التجربـة واالسـتفادة مـن اخلـربة السـابقة ، كمـا قامـا بـإجراء مقارنـة بـني نتـائج تنبـؤ بغداد اعتمادًا على معامل التعلم والزخم ، حيث مت 
، " Winter و Box-Jenkins"والطرائــق االعتياديــة املتمثلــة بطرائــق  "Bp"وكــذلك مقارنــة مــا بــني طريقــة " Simulnet"مــع الربنــامج اجلــاهز  "Bp"الشــبكة 
حبثًا تضمن اقرتاح خوارزمية تصنيف جديـدة لتصـنيف صـور احلضـارات العراقيـة القدميـة ، حيـث اعتمـد  العام نفسهيف  )4(نشر احلمامي وآخرون ؛ كما واالحندار

صـورة  (2)صورة فرعية ويـتم حسـاب الطاقـة إىل  (16)التصنيف املقرتح على استخدام مستوى واحد من تفرعات املوجيات املتعددة اليت تؤدي إىل احلصول على 
وأخــريًا مت اســتخدام الشــبكة العصــبية االحتماليــة لتصــنيف الصــور غــري املعرفــة حيــث مت " قلــة اإلضــاءة -قلــة اإلضــاءة "صــور فرعيــة مــن نــوع  (4)فرعيــة واســتبعاد 

  .  %100احلصول على نسبة متيز جيدة وصلت تقريبًا إىل 
بتكييف صيغة رياضـية للتنبـؤ بـالقيم املسـتقبلية للسالسـل الزمنيـة باسـتخدام الشـبكات العصـبية  م2003يف عام  "Boneو Asaad" وقام الباحثان

أدت إىل نتائج جيدة وبينا أن الوسيط املـوزون أفضـل للـتعلم مـن الوسـط احلسـايب "  Boosting algorithms"املومسية ، وأوضحا بأن خوارزمية حتسني األداء 
كــل مــن الشــيخلي والكــيالين منــاذج الشــبكات العصــبية لنمذجــة نظــام دينــاميكي ال خطــي يعكــس نشــاط املبيعــات الــذي   واســتخدام؛ ويف ذات العــام املــوزون

والنقـد املسـتلم لنشـاط املبيعـات يف الشـركة العامـة لتوزيـع كهربـاء  ، والطاقـة املباعـة ، والتنبـؤ بالطاقـة الكهربائيـة املسـتلمة ، والتحكم ، والتقييم ، يتضمن التحليل
ً لتوظيـف الشــبكات العصـبية للتنبـؤ بــالقيم املسـتقبلية لظـاهرة تتبـع سلســلة زمنيـة غـري منتظمــة يف  )5(كــل مـن الناصـر والعبيــدي  يف عـامأيضـًا   قـدم ؛ و ادبغـد حبثـا

عصـــبية مــع طرائــق التنبـــؤ طــول املومسيــة ، وتوصــال إىل أن الشـــبكات العصــبية تــتمكن مــن الـــتعلم والتكيــف ذاتيــًا مــع أي أمنـــوذج ، وقورنــت نتــائج الشــبكات ال
شـعبة حبـوث العمليـات يف الشـركة العامـة  )6(ويف العـام نفسـه قـدم قسـم املعلوماتيـة وحبـوث العمليـات؛ االعتيادية للتعرف على سلوكية وجودة الشـبكات العصـبية

يانــات متثــل وحــدات الطاقــة الكهربائيــة الشــهرية لتوزيــع كهربــاء بغــداد ، دراســة تضــمنت منهجيــة متثلــت باســتخدام الشــبكات العصــبية االصــطناعية يف حتليــل ب
للطاقـة الكهربائيـة  املباعة واملستلمة ووحدات احلمولة الكهربائية وحساب التنبؤات املستقبلية هلذه الوحدات وكذلك تصنيف بيانـات متثلـت بقـراءات االسـتهالك
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بيانات خام عن استهالك الطاقة الكهربائية ، وقامت مبقارنة التنبؤ ما بني السالسل الزمنيـة االعتياديـة مـع  )1(استخدم أمني بك م 2004ويف عام 
 ، للشــبكات العصــبية االصــطناعية +Cللتحليــل اإلحصــائي وبرنــامج بلغــة  "MatLab, Minitab"أســلوب الشــبكات العصــبية مــن خــالل تطبيــق برنــاجمي 

 ,J.F. Baldwin,T.Martin "قـدم ؛ وأيضـًا يف ذات العـاموأكثـر كفــاءة مـن األسـاليب األخـرى ،عطـي نتـائج أفضـلوتوصـلت إىل أن الشـبكات العصـبية ت
J.M. Rossiter  "2( "املضببة"والتنبؤ باستخدام جمموعات االجتاه الغامضة أو املذبذبة  ،حبثًا تضمن منذجة السالسل الزمنية(.  

  االصطناعية للتنبؤ بالنموالتنبؤ باستخدام مناذج الشبكة العصبية االقتصادي يف مصر 
ولعمـل مقارنـة مـع النمـاذج اخلطيـة سـيتم اسـتخدام  أربعة مناذج وفقا لتقسيم منو الناتج من الربع األول إىل الربـع الرابـع ، )3(مناذج النمو االقتصادي

ايـة هـذه  الدراسـة  - 1.6نفس املتغريات االقتصادية املستخدمة للعشر مناذج اخلطية املوجودة يف اجلدول  ، الطبقـة املخفيـة الوحيـدة  -املوجود  يف امللحق يف 
 كــل احلــاالت ،حيـث أن هــذا هــو العـدد املالئــم لدقــة يفعـدد الوحــدات املخفيــة املوجـودة يف الطبقــة املخفيــة اثنـان  هـي األكثــر مالءمـة للتطبيقــات االقتصــادية،

أن يكـون  وهـي طريقـة أخـرى " بيلـي ، وثامسـون"م اقرتح كل مـن 1990يف العام  .يؤدي ذلك خلفض دقة التنبؤالتوقع ،حيث إذا زاد العدد إىل ثالثة وحدات 
  . لكل سنت من  عدد الناتج احمللي ،ولذلك فإن وحدتان تكونا كافيتان  75عدد الوحدات املخفية 

سـتند إىل تقـدير منـوذج الشـبكة العصـبية، يف الفـرتة األوىل املالحصـائي وألغراض التنبؤ نستخدم طريقتان خمتلفتان للتنبؤ ، يف املرحلـة األوىل التنبـؤ ا

jkkومت التنبــؤ بالبــارمرتات   وهــي عينــة تعلــم وتــدريب الشــبكة، - م1999:1 - 1999إىل الفــرتة األوىل مــن عــام   -م 1982:1 -  1982مــن عــام  B, 
  وذلك باستخدام النموذج 
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،ويالحـظ  م2011اىل الربـع األول مـن عـام  " m+1999:1" م1999بقيمهما  مت التنبؤ بقيم النـاتج مـن الفـرتة األوىل مـن عـام  )4(وبعد أن تنبأنا
حـدة علـى منـو تـؤثر بشـكل اقـل "  Yield spread"يف الفرتة الرابعة يكـون منحـىن الشـبكة العصـبية مقعـر، ويعـين ذلـك أن القـيم اإلجيابيـة  إبطاءأنه عند وجود 

ممــا يعــين تـأثر النشــاط االقتصــادي بالسياســة  معكــوس ، "Yield" النـاتج يف فــرتة حتكــم السياسـة النقديــة ،ومــن مث تــأيت فـرتة السياســة االنكماشــية ممثلــة مبنحـىن
يـث يكـون لـه احنـدار حـاد يف االنتشـارات االنكماشية أكثر منها من قبل السياسة التوسعية ، ويدل على ذلك املنحىن التصاعدي املنحدر للشـبكة العصـبية ،ح

ــة االنتشــارات االجيابيــة ، أكثــرالســلبية ،بينمــا يكــون   "4"أن بــارامرتات النمــوذج اخلطــي يــتم تعــديلها بواســطة تعلــم الشــبكة كــل  ظكمــا يالحــ انبســاطًا يف حال
ت اللوجسـتيكية يف أسـلوب تنبــؤ الشـبكة بالبـارامرتات يـتم تعــديل وميكـن لتجنـب التعـرض لــبعض املشـكال نتـائج تنبـؤ للنـاتج ، وذلــك لزيـادة درجـة دقـة التنبــؤ ،

 - الربـع األول - األوىلإىل الفـرتة  م2000مـن عـام  - األولالربـع  -تنبـؤ مـن الفـرتة األوىل  "49"حيـث يتكـون لـدينا  النموذج أقل بقليل من ربع فرتة للناتج ،
 فـرتات، "7"وبشـكل متسلسـل ، وذلـك يطبـق يف نتـائج التنبـؤ الـيت حتتـاج تعـديل كـل  ، أربـاع "7"، وبـذلك يكـون هنـاك جتديـد للنمـوذج كـل م2011من عام 

                                                             
 .، العراقالتنبؤ باحلمل لقدرة الشبكات العصبية االصطناعية مستندا بالشبكات العصبية ، دار بغداد: "م2011"سريحممد علي عمر اليا .1

2. Hutchinson, J., A. Lo, and T. Poggio(2004): “A Nonparametric Approach to the Pricing and Hedging of 
Derivative Securities Via Learning Networks.” Journal of Finance 49: 851–99 

كهدف اسرتاتيجي لصانع السياسة االقتصادية بأنه حتقيق معدالت مرتفعه من املتغريات   Economic Growthالنمو لغويًا يعين الزيادة وميكن تعريف النمو االقتصادي  .3
  .، العمالة ، تكوين رأس املال ومبا حيقق الرفاهية االقتصادية  كالناتج القومي احلقيقي ،الدخل القومي ، االستهالك ، االدخار: االقتصادية الكلية 

  International Monetary Fund IMFشيماء حممد هاين قنديل  وباستخدام برنامج املاتالب والبيانات املستخدمة . مت التنبؤ بواسطة الباحثة ومبساعدة م .4
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، وبالتــايل مت تقــدير النمــوذج مــن الربــع  "Kohzadi,1995"ومت اســتخدامه مــن قبــل  ،ومســتخدم للحصــول علــى دقــة أعلــى يف التنبــؤ ،وهــذا أســلوب معــروف
،مث يـتم  م1994اىل الربـع الثالـث مـن عـام  م1982مث مت التوقع لنمو النـاتج مـن الربـع الرابـع مـن عـام  ، م1992إىل الربع األول من عام  م1982االول من عام 

اىل  م2001جبانـب نتيجــة التنبـؤ مـن الربــع الرابـع مــن  ، م2000اىل الربـع الرابـع مــن عـام   م1982التنبـؤ مـرة أخــرة بـالنموذج العصـيب مــن الربـع االول مـن عــام  
ــالربع األول مــن عــام  ، م2003الربــع الثــاين مــن  ويف  ، -التنبــؤ الــديناميكي  -يعــرف بوهــذا األســلوب يف التوقــع  ، م2011ويــتم تكــرار ذلــك حــىت التنبــؤ ب

وهـذا يعـين أن النمــوذج  ، م2011، اىل الربـع األول مـن عــام  م1995مـن الفــرتة الثانيـة مـن عــام  تنبـؤ، "52"يف الربــع األول مـن النمـاذج علــى  حنصـلالنهايـة 
ا يف الـتعلم "13"ميكن أن يعدل كل أربعة أرباع مبجموع  تنبـؤات يف  "9"وتعطـي الشـبكة  وبالتـايل زيـادة دقتهـا يف التنبـؤ ، ، تعـديل لنتـائج الشـبكة لزيـادة قـدر

بينمـا أسـلوب التنبـؤ الـديناميكي مـن   ،ة بـالنموذج اخلطـيمقارنـ "السـاكن"الربع األول من معـدل منـو النـاتج ،كمـا يالحـظ أن  تـدين أداء النمـوذج االسـتاتيكي 
كمــا أن نســبة  عنهــا يف التنبــؤ بواســطة النمــوذج اخلطــي، "% 19"خــالل الشــبكة العصــبية يكــون أفضــل وبشــكل ملحــوظ ،حيــث تعطــي نتــائج أفضــل بنســبة 

 لتنبـؤ الشـبكة حيـث النتـائج تكـون حمسـنة عنهـا يف النمـوذج السـاكن ،التشويش يف النموذج الديناميكي أقـل حـدة منـه يف النمـوذج اخلطـي ممـا يعـين أداء أفضـل 
اذج مــوعينـة التــدريب صـغريه جـدا  لتخطــيط منـط البيانـات بشـكل كــايف، حيـث ال يوجـد منـوذج مرضــي مـن قبـل الن وذلـك ألن منـو النـاتج كــان شـديد التقلـب،

  .)1(نع القرار أن يعتمد على نتائج تنبؤها  ومعرفة سلوك املتغريات من خالهلاال ميكن لصا ،و"% 2.5"الساكنه حيث يصل معدل أخطاء التنبؤ ألكثر من 

 نتائج الدراسة: 
لمسامهة يف الكشف عن أمهية التنبؤ املستقبلي بسلوك املتغريات االقتصادية كأحد أدوات توظيف الدراسات لالورقة  هدفت         

و  ،اخلطط التنموية العربية وهذا ما يكون صانع السياسة يف الدول العربية حباجة اليه لنجاح حتليل املشكالت يفاملستقبلية، ومناهجها 
ووضع اخلطط املالئمة واليت حتمل نسب أكرب من النجاح يف  ،وبالتايل القدرة يف اختاذ القرارات الصائبة تشخيص دقيق لالختالالت،

ا لوضع اخلطط طويلة األجل مبا  ،قبل متخذي القرار بسلوك املتغريات املستقبل يعود للمعرفة اجليدة جدا من والقدرة على التنبؤ الدقيق 
و التأكد مما خيفض من نسب اخلطأ اليت  ،ودرجه عالية من اليقني ،طاملا توافرت تنبؤات صحيحة يتناسب مع تغريات وظروف املستقبل،

  . يةتؤدي لفشل خطط و أخطاء قرارات السياسة االقتصاد
كما سعت الورقة الختبار دقة التنبؤ مبعدالت النمو االقتصادي بالتطبيق على مصر من خالل عدة مناذج مستندة على جمموعة من      

ال االقتصادي بشكل عام املتغريات املالية و النقدية، التنبؤ مبتغري كلي اسرتاتيجي ، و مبا ميكن من تطوير استعمال الشبكة العصبية يف ا
و يظهر  ، م2011إىل  م1982وهدف اسرتاتيجي كالنمو االقتصادي الذي تعكسه معدالت منو الناتج يف الفرتة من  ، للسياسة الكلية

واليت تزيد من تدريب الشبكة مما يدفع بدقة أكرب يف التنبؤ كلما زادت عدد  ، النموذج أداء رائع لتنبؤ الشبكة بسبب تعدد عدد الفرتات
ولذلك نزيد  ويالحظ ذلك من أن املتغريات تظل عاجزة يف التوضيح للربع األول من معدل ناتج النمو الناتج احلقيقي، تقسيم الفرتات،

إال أن األسلوب الديناميكي يف جممله أكثر دقة من حيث درجة التوقع باستخدام  عدد تقسيم الفرتات للوصول لنتائج مرضية ودقيقة،
واليت ختفق من حيث مستوى دقة األداء يف التنبؤ ، كما  ،و اخلطية ،منه يف النماذج الساكنه ،"%19"الشبكة العصبية بنسبة تساوي 

ومثيلتها يف ظل سياسة نقدية انكماشية أقل من  ،تكشف النتائج أن االنتشارات املوجبة اليت حتدث للمتغري يف ظل سياسة نقدية توسعية
ة نقدية انكماشية مما يعين تأثر النشاط االقتصادي بالسياسة االنكماشية أكثر منها االنتشارات السالبة اليت حتدث للمتغري يف ظل سياس

كما أن األداء الردئ ؛  وأن الناتج يتأثر بشكل أكثر معنوية بالسياسة النقدية االنكماشية عنها من التوسعية من قبل السياسة التوسعية،
                                                             

  International Monetary Fund IMFشيماء حممد هاين قنديل  وباستخدام برنامج املاتالب والبيانات املستخدمة .مت التنبؤ بواسطة الباحثة ومبساعدة م .1
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تخدام النموذج الديناميكي باستخدام الشبكة العصبية ، ويرى كال من للتنبؤ بواسطة النماذج اخلطية و الساكنه ميكن جتنبه باس
"Amano and van Norden "وعدم حتديد  ، أن الباحثني يستخدمون النماذج اخلطية لسهولتها يف التقدير وبالرغم تدين درجة التنبؤ

 ،التكنولوجيا ال ميكن املخاطرة باعتماد صانع القرارولكن مع تطور  جيد للبارامرتات، والعجز عن التحقق التجرييب للنظرية االقتصادية،
وميكن  وفقا للبحث موضع الدراسة،" % 19-15 " واليت يرتفع فيها اخلطأ من ،دقيقةال غريوواضعي السياسات على مثل تلك النتائج 

تتسم   -ستعمال يف الدول العربية الشائعة اال  -  كما ختلص الدراسة إىل أن النماذج اخلطية والساكنه؛  أن يزيد يف ظل تطبيقات أخرى
ا سيئة التنبؤ، وهذه املشكالت ميكن تالفيها باستخدام  كما أن حجم العينة يكون صغري، وجمهولة، ،البارامرتات تكون غامضة بأ

  .النماذج الديناميكية يف الشبكة العصبية 

 توصيات الدراسة:  
ـــة               ـــة يف الشـــبكة العصـــبية يف الـــدول العربي ـــؤ املســـتقبلي  للكشـــفتوصـــي الدراســـة باســـتخدام النمـــاذج الديناميكي ـــة التنب عـــن أمهي

وهـــذا مـــا يكـــون صـــانع  ،اخلطـــط التنمويـــة العربيـــة يفومناهجهـــا   بســـلوك املتغـــريات االقتصـــادية  كأحـــد أدوات توظيـــف الدراســـات املســـتقبلية،
 ،وبالتــايل القــدرة يف اختـاذ القــرارات الصــائبة و تشـخيص دقيــق لالخـتالالت، ، اجــة اليــه لنجـاح حتليــل املشــكالتالسياسـة يف الــدول العربيـة حب

يعـود للمعرفـة اجليـدة جـدا مـن قبـل متخـذي القـرار بســلوك  ، والـذي والـيت حتمـل نسـب أكـرب مـن النجـاح يف املســتقبل ،ووضـع اخلطـط املالئمـة
ـــا لوضـــع اخلطـــط طويلـــة األجــل مبـــا يتناســـب مـــع تغـــريات وظــروف املســـتقبل،والقـــدرة علـــى التنبـــؤ الــد ، املتغــريات طاملـــا تـــوافرت تنبـــؤات  قيق 

  .مما خيفض من نسب اخلطأ اليت تؤدي لفشل خطط و أخطاء قرارات السياسة االقتصادية  صحيحة ودرجه عالية من اليقني و التأكد 
و  السـاكنةحيـث درجـة التوقـع باسـتخدام الشـبكة العصـبية منـه يف النمـاذج  كما توصي باستخدام األسلوب الديناميكي ألنه أكثر دقة مـن

ـــه  الســـاكنةللتنبـــؤ بواســـطة النمـــاذج اخلطيـــة و  الـــردىكمـــا أن األداء . اخلطيـــة والـــيت ختفـــق مـــن حيـــث مســـتوى دقـــة األداء يف التنبـــؤ ميكـــن جتنب
  .باستخدام النموذج الديناميكي باستخدام الشبكة العصبية

ـا ســيئة التنبـؤ ، - الشــائعة االسـتعمال يف الـدول العربيــة   -والسـاكنة النمـاذج اخلطيـة   كمــا  البـارامرتات تكــون غامضـة وجمهولـة، تتسـم بأ
  .وهذه املشكالت ميكن تالفيها باستخدام النماذج الديناميكية يف الشبكة العصبية أن حجم العينة يكون صغري،

  
  

  

  

  

  

  

  



 SUST. Journal of Future Studies  (J F S) of (2016) ; ISSN (text): 1858 -7003 Vol. (02) 2016 مجلة الدراسات المستقبلیة 

 

 مجلة الدراسات المستقبلیة
Journal of Future Studies 

http: jfs@sustech.edu  
 
 

15 
 

 References: 
1. Amano, R. and S. van Norden(2010): “A Forecasting Equation for the Canada-U.S. 

DollarExchange Rate.” In The Exchange Rate and the Economy, 207–65. Proceedings of  a 
conference held at the Bank of Canada, June 2010. Ottawa: Bank of Canada. 

2. Angstenberger, J(2009): “Prediction of the S&P 500 Index with Neural Networks.” In Neural 
Networks and Their Applications, edited by J. G. Taylor, 143–152. Chichester: Wiley and Sons. 

3. Bailey, D. L. and D. M. Thompson. 1990. “Developing Neural Network Applications.” AI 
Expert (September): 34–41. 

4. Campbell, J. Y., A. W. Lo and A. C. MacKinlay. 1997. The Econometrics of Financial Markets. 
Princeton: Princeton University Press. 

5. Cover, J. P(2007): . “Asymmetric Effects of Positive and Negative Money Supply Shocks.” 
Quarterly Journal of Economics 107: 1261–83. 

6. Ding, X., S. Canu, and T. Denoeux(2010) : “Neural Network Based Models for Forecasting.” 
InNeural Networks and Their Applications, edited by J. G. Taylor, 153–167. Chichester:Wiley 
and Sons. 

7. Donaldson, R. G. and M. Kamstra. (2010): “Forecast Combining with Neural Networks.” 
Journal of Forecasting 15: 49–61. 

8. Friedman, M( 1968): “The Role of Monetary Policy.” American Economic Review 58: 1–17. 
9. Holden, K., D. A. Peel, and J.L. Thompson(2008):  Economic Forecasting: An Introduction. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
10. Hutchinson, J., A. Lo, and T. Poggio( 2004):  “A Nonparametric Approach to the Pricing 

andHedging of Derivative Securities Via Learning Networks.” Journal of Finance 49: 851–99. 
11. Hutchinson, J., A. Lo, and T. Poggio(2004) : “A Nonparametric Approach to the Pricing and 

Hedging of Derivative Securities Via Learning Networks.” Journal of Finance 49: 851–99. 
Kohzadi, N., M. S. Boyd, I. Kaastra, B. S. Kermanshahi, and D. Scuse( 2008): “Neural 
Networks for Forecasting: An Introduction.” Canadian Journal of Agricultural Economics 
43:463–74. 

12. International Monetary Fund Report (2011):IMF. 
13. Kuan, C.-M. and H. White(2004): “Artificial Neural Networks: An Econometric Perspective.” 

Econometric Reviews 13: 1–91. 
14. Maasoumi, E., A. Khotanzad, and A. Abaye(2004): “Artificial Neural Networks for 

SomeMacroeconomic Series: A First Report.” Econometric Reviews 13: 105–22. 
15. Masters, T( 2000): Practical Neural Network Recipes in C++. San Diego: Academic Press 



 SUST. Journal of Future Studies  (J F S) of (2016) ; ISSN (text): 1858 -7003 Vol. (02) 2016 مجلة الدراسات المستقبلیة 

 

 مجلة الدراسات المستقبلیة
Journal of Future Studies 

http: jfs@sustech.edu  
 
 

16 
 

16. Masters, T( 2003):  Practical Neural Network Recipes in C++. San Diego: Academic Press. 
McMenamin, J. S. 1997. “A Primer on Neural Networks for Forecasting.” Journal of Business 
Forecasting (Fall): 17–22. 

17. Mehrotra, K., C. K. Mohan, and S. Ranka(2008):  Elements of Artificial Neural Networks. 
Cambridge: MIT Press. 

18. Morgan, D. P. (2003):  “Asymmetric Effects of Monetary Policy.” Federal Reserve Bank of 
Kansas City Economic Review 78: 21–33. 

19. Muller, P( 2006): “The Information Content of Financial Aggregates During the 2000s” 
InMonetary Seminar 90, 183–304. A Seminar Sponsored by the Bank of Canada, May 
1990.Ottawa: Bank of Canada. 

20. Nelson, C. and C. Plosser( 2008): “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time 
Series:Some Evidence and Implications.” Journal of Monetary Economics 10: 139–62. 

21. Proceedings of a conference held at the Bank of Canada,. Ottawa: Bank of Canada. 
22. Perron, P(2007): “The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis.” 

Econometrica 57: 1361–1401. 
23. Proceedings of aconference held at the Bank of Canada, June (2002): Ottawa: Bank of Canada. 
24. Review of Economics and Statistics 2007: 540–50. 
25. Rhee, W. and R. W. Rich(2005): “Inflation and the Asymmetric Effects of Money on Output 

Fluctuations.” Journal of Macroeconomics 17: 683–702. 
26. Rhee, W. and R. W. Rich(2005): “Inflation and the Asymmetric Effects of Money on Output 

Fluctuations.” Journal of Macroeconomics 17: 683–702. 
27. Swanson, N. R. and H. White. (2007): “A Model Selection Approach to Real-Time 

MacroeconomicForecasting Using Linear Models and Artificial Neural Networks.” Review of 
Economicsand Statistics 79: 540–50. 

28. White, H. (2009) : Artificial Neural Networks: Approximation and Learning.Cambridge: 
Blackwell 

 

 

  



 SUST. Journal of Future Studies  (J F S) of (2016) ; ISSN (text): 1858 -7003 Vol. (02) 2016 مجلة الدراسات المستقبلیة 

 

 مجلة الدراسات المستقبلیة
Journal of Future Studies 

http: jfs@sustech.edu  
 
 

17 
 

 مالحق:  
Table 1: linear models , in  sample, 1968 :1 to 1998 :1 

 ∆풎풚풕 = 휶ퟎ + ∑ 휶풋풙풋풕 풎
풋
풋 ퟏ + 휺풕풇풐풓 풎 = ퟏ, ퟒ 

Model Regressors Constant α  α  α  R  
1a Spread  2.711 

(7.825) 

0.713 

(4.456) 

-- -- 0.112 

1b ∆RM1  2.739 

(8.669) 

0.185 

(4.787) 

-- -- 0.166 

1c ∆   2.553 

(8.019) 

0.261 

(5.160) 

-- -- 0.185 

1d spread  

RR90  

4.108 

(7.289) 

0.543 

(3.513) 

-0.371 

(-3.299) 

-- 0.170 

1e RR90  

∆ RMI  

3.787 

(7.829) 

-0.332 

(-3.281) 

0.220 

(4.559) 

-- 0.234 

4a spread  2.610 

(13.491) 

0.807 

(7.543) 

-- -- 0.348 

4b spread  

∆ RGDP  

2.025 

(6.010) 

0.796 

(7.688) 

0.188 

(2.480) 

-- 0.379 

4c spread  

∆ RGDP  

1.385 

(3.253) 

0.962 

(9.176) 

0.233 

(3.302) 

-- 0.449 

4d spread  

RR90  

3.924 

(17.52) 

0.650 

(7.419)( 

-0.348 

(-6.173) 

-- 0.479 

4e spread  

RR90  

∆ RM2  

2.803 

(5.956 

0.792 

(8.206) 

-0.294 

(-5.103) 

0.171 

(2.478) 

0.540 
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Table2: linear models forecast performance statistics 

Model Regressors RMSE MAD Theil U Confusion 

rate 

 

1a Spread  2.925 2.359 0.830 0.48  

1b ∆RM1  3.088 2.625 0.877 0.58  

1c ∆   2.966 2.527 0.842 0.42  

1d spread  

RR90  

2.611 2.156 0.741 0.50  

1e RR90  

∆ RMI  

2.691 2.261 0.764 0.36  

4a spread  2.459 2.126 0.822 0.32  

4b spread  

∆ RGDP  

2.420 2.065 0.809 0.32  

4c spread  

∆ RGDP  

2.214 1.868 0.740 0.32  

4d spread  

RR90  

2.042 1.736 0.682 0.34  

4e spread  

RR90  

∆ RM2  

1.899 1.580 0.635 0.32  
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Table 3: static neural network forecast performance statistics 

 

Model Inputs RMSE MAD Theil U Confusion 

Rate 

%(RMSE
− RMSE  

1a Spread  3.181 2.672 0.903 0.44 +8.8% 

1b ∆RM1  2.970 2.470 0.843 0.58 -3.3% 

1c ∆   2.976 2.455 0.845 0.40 +0.3% 

1d spread  

RR90  

2.639 2.209 0.749 0.46 +0.3% 

1e RR90  

∆ RMI  

2.733 2.166 0.776 0.38 +1.6% 

4a spread  2.345 2.023 0.784 0.32 -4.6% 

4b spread  

∆ RGDP  

2.225 1.906 0.744 0.32 -8.1% 

4c spread  

∆ RGDP  

2.174 1.839 0.727 0.32 -1.8% 

4d spread  

RR90  

1.710 1.410 0.572 0.34 -16.3% 

4e spread  

RR90  

∆ RM2  

1.620 1.251 0.542 0.34 -14.7% 
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Table 4: Dynamic neural network forecast performance statistics 

 

Model Inputs RMSE MAD Theil U Confusion 

Rate 

%(RMSE
− RMSE  

1a Spread  2.775 2.207 0.788 0.42 -5.1% 

1b ∆RM1  2.825 2.264 0.802 0.54 -8.5% 

1c ∆   2.768 2.221 0.786 0.38 -6.7% 

1d spread  

RR90  

2.456 1.909 0.697 0.48 -5.9% 

1e RR90  

∆ RMI  

2.627 2.043 0.746 0.34 -2.4% 

4a spread  2.097 1.750 0.701 0.32 -14.4% 

4b spread  

∆ RGDP  

2.106 1.733 0.704 0.32 -13.0% 

4c spread  

∆ RGDP  

2.095 1.762 0.700 0.32 -5.4% 

4d spread  

RR90  

1.645 1.304 0.550 0.36 -19.4% 

4e spread  

RR90  

∆ RM2  

1.575 1.267 0.526 0.36 -17.1% 
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