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 تقديـر أثـر رأس املال البشري على النمو االقتصادي 
في مصر: دراسة قياسية

د. وائل فوزي عبد الباسط

 مدرس بقسم االقتصاد
 كلية التجارة - جامعة عيـن شمس

جمهورية مصر العربية

امللخص 1

شــهد العالــم منــذ بدايــة القــرن العشريـــن زيــادة فــي دور وأهميــة رأس املــال البشــري مقارنــة بـــرأس املــال املــادي والــذي كان 
مــن أهــم نتائجــه تســارع فــي التقــدم التكنولوجــي والثــورة املعرفيــة واملعلوماتيــة فــي كافــة النواحـــي االقتصاديــة، وكان نتيجــة ذلــك 
التوجــه لاهتمــام باالســتثمار فــي رأس املــال البشــري مــن خــال اإلنفــاق علــى التعليــم والتدريــب والصحــة بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة 

ومــن ثــم زيــادة النمــو االقتصــادي فــي الدولــة.

الكلمات املفتاحية: رأس املال البشري، النمو االقتصادي، االستثمار في رأس املال البشري.

مشكلة البحث
يعتبـــر راس املــال البشــري مــن أهــم املــوارد االقتصاديــة ألي دولــة، وأصــل مــن أهــم األصــول التـــي تمتلكهــا أي منظمــة 

اقتصاديــة إذ ال يمكــن أن تحقــق تلــك املنظمــة أهدافهــا دون راس املــال البشــري الــذي تمتلكــه تلــك املنظمــة.

كذلــك ال يقــل دور رأس املــال البشــري فــي النمــو االقتصــادي عــن دور باقــي عناصــر اإلنتــاج األخــرى ســواء األرض أو العمــل 
أو راس املــال املــادي.

ليس ذلك فقط بل أوضحت بعض الدراسات أن توليد ربع الدخل ألي دولة يتم من خال رأس املال املادي والباقي يتم 
من خال رأس املال البشري وإمكاناته. )زاهر، 2011(

وبالتالي فإن رأس املال البشــري يعد أهم العناصر االستـــراتيجية لتحقيق التنمية االقتصادية ألي دولة، لذلك تســعي كل الدول 
على اختاف أنظمتها السياســية واالقتصادية إلى تطويـــر رأس املال البشــري بكافة الوســائل والطرائق معتمدة في األســاس على التعليم.

ولكــن مــن وجهــة نظــر الباحــث أن االهتمــام بالصحــة والتعليــم مًعــا همــا املفتــاح لتحقيــق النمــو فــي رأس املــال البشــري 
ومــن ثــم تحقيــق النمــو االقتصــادي للدولــة وهنــا تكمــن مشــكلة الدراســة بالنســبة للباحــث، مــا هــو دور االســتثمار فــي رأس املــال 

البشــري فــي مصــر )التعليــم والصحــة( فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي وذلــك فــي الفتـــرة مــن 1983 إلــى 2015.

هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تقديـر أثـر رأس املال البشري علي النمو االقتصادي في مصر.

فرض الدراسة
االستثمار في رأس املال البشري )التعليم والصحة( يؤدي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي في مصر.

 - تعريف رأس املال البشري
ً
أوال

هناك العديد من التعريفات لرأس املال البشري يمكن عرض أهمها كما يلي:

* تم استالم البحث يف أبـريل 2017، وقبل للنرش يف يوليو 2017.

DOI: 10.21608/aja.2019.28375 :)معرف الوثائق الرقمـي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2019، ص ص 3- 16، 

شــهد العالــم منــذ بدايــة القــرن العشريـــن زيــادة فــي دور وأهميــة رأس املــال البشــري مقارنــة بـــرأس املــال املــادي والــذي كان مــن 
أهــم نتائجــه تســارع فــي التقــدم التكنولوجــي والثــورة املعرفيــة واملعلوماتيــة فــي كافــة النواحـــي االقتصاديــة، وكان نتيجــة ذلــك التوجــه 
لاهتمــام باالســتثمار فــي رأس املــال البشــري مــن خــال اإلنفــاق علــى التعليــم والتدريــب والصحــة بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة ومــن ثــم زيــادة 

النمــو االقتصــادي فــي الدولــة.
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»يتمثــل رأس املــال البشــري فــي مخــزون املعــارف واملعلومــات واملؤهــات واملهــارات املدرجــة فــي فكــر األفــراد، وبالخصــوص كفــاءة 
وفعالية اليد العاملة املوظفة الن التعليم يسمح للعمال بإنتاج أكثـــر مع ثبات حجم عوامل اإلنتاج األخرى«. )إبـــراهيم، 2012: 33(

»رأس املال البشري هو مجموع مهارات وخبـرات ومعرفة العامليـن في الشركة فهو ثـروة عقلية مصادرها املعرفة واملعلومات 
)Edvinsson and Malone, 1997( .»والذكاء والخبـرة وتؤثـر في زيادة القيمة السوقية والتشغيلية والتطويـرية للمنظمة

ويعــرف بـــرنامج األمــم املتحــدة اإلنمائــي رأس املــال البشــري بأنــه »كل مــا يـــزيد مــن إنتاجيــة العمــال واملوظفيـــن مــن خــال 
املهــارات املعرفيــة والتقنيــة التـــي يكتســبونها، أي مــن خــال العلــم والخبـــرة.

ثانًيا - تعريف االستثمار في رأس املال البشري

هناك العديد من التعريفات لاستثمار في رأس املال البشري حيث:

يعــرف تــودارو )Todaro( مفهــوم االســتثمار فــي رأس املــال البشــري بأنــه » االســتثمارات اإلنتاجيــة التـــي يتميـــز بهــا الفــرد، 
وهــي تشــمل علــى املهــارات والقــدرات والقيــم والصحــة وغيـــرها مــن األمــور التـــي ينتجهــا اإلنفــاق علــى التعليــم.

االســتثمار فــي راس املــال البشــري » هــي تعبئــة الطاقــات البشــرية وبلــوره إلمكاناتهــا املتعــددة وملواهبهــا العقليــة والجســدية 
املــوارد االقتصاديــة«. لكافــة  األمثــل  االســتغال  فــي طريــق  بصــورة مبدعــة  اســتخدامها  ليمكــن  مكانتهــا  قيمتهــا ورفــع  لزيــادة 

)الركابــي، 1981: 27(

»بنــاء اإلنســان وتوفيـــر الشــروط الدائمــة لضمــان وجــود أفــراد فــي املجتمــع قادريـــن علــي إحــداث التطــور بصــورة مســتمرة 
ملسايـــرة تغيـــرات العصر، وهذا لن يتم إال من خال استـــراتيجية تنموية لرأس املال البشري بحيث تعتمد الوسائل واألساليب 
العلمية والفنية والتـــربوية الحديثة القادرة علي خلق وتطويـــر املعرفة العلمية ونشر الخبـــرات واملعارف والقيم الحضارية بيـــن 
الســكان لرفــع اكبـــر قــدر ممكــن منهــم إلــى قــوي ذات مســتوي أعلــى فــي ضــوء الوســائل واملهــام التـــي تضطلــع بهــا عمليــة تنميــة رأس 

ــا اقتصاديــة واجتماعيــة«. )منصــور أحمــد، 1976: 195(
ً
املــال البشــري كاســتثمارات فــي اإلنســان تتوخــي أهداف

كمــا يعــرف االســتثمار فــي رأس املــال البشــري بأنــه »اإلنفــاق علــى تطويـــر قــدرات ومهــارات ومواهــب اإلنســان علــى نحــو 
يمكنــه مــن زيــادة اإلنتاجيــة« )الكبي�ســي، 2005(.

وأخيـــًرا فقــد تبنــي الباحــث تعريــف لاســتثمار فــي رأس املــال البشــري بأنــه » إنفــاق جــزء مــن مدخــرات الفــرد أو املجتمــع 
وذلــك مــن أجــل تطويـــر قــدرات، مهــارات، معلومــات والحالــة الصحيــة للفــرد بهــدف زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة للفــرد واملجتمــع 

ككل وبالتالــي زيــادة دخــل الفــرد واملجتمــع وتوســيع الخيــارات أمــام األفــراد مــن أجــل زيــادة الرفاهيــة ».

ا - رأس املال البشري في الفكر االقتصادي
ً
ثالث

هناك العديد من املحاوالت إلدراج رأس املال البشري في النظريات االقتصادية املهتمة بإحداث التنمية.

ولكــن تـــرجع بــوادر هــذا االهتمــام إلــى آراء االقتصــادي » الفريــد مارشــال » الــذي عاصــر بدايــة التغيـــرات فــي فنــون اإلنتــاج وذلــك 
فــي مطلــع النصــف األول مــن القــرن العشريـــن، حيــث تؤكــد آراء مارشــال علــي الــدور األسا�ســي الــذي يؤديــه اإلنســان فــي إنتــاج الســلع 
ونمــو اإلنتــاج وتطــوره وأهميــة التعليــم فــي رفــع إنتاجيــة الفــرد، إذ يقــول أن فئــة متعلمــة مــن النــاس ال يمكــن أن تعيــش فقيـــرة ذلــك أن 
اإلنســان بالعلــم واملعرفــة والوعــي والطمــوح والقــدرة علــي العمــل واإلنتــاج والقــدرة علــي الخلــق واإلبــداع يســتطيع أن يســخر كل قــوي 
الطبيعــة ومصادرهــا ومــا فــي باطــن األرض ومــا فوقهــا لصالحــة واالرتفــاع بمســتوي معيشــته وتوفيـــر الحيــاة الكريمــة لــه، ولقــد اعتبـــر 
كارل ماركــس اإلنســان أثمــن رأس مــال، وأكــد علــي عاقــة التعليــم بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وأهميــة التعليــم والتدريــب فــي 
 عبـــر فتـــرة مــن الزمــن، 

ً
زيــادة مهــارات العمــل وكذلــك أدخــل فيشــر رأس املــال البشــري فــي مفهــوم رأس املــال املــادي كأي �ســيء يــدر دخــا

)Marshal A, 1930( .وقــد أشــار الفريــد مارشــال إلــى أن أثمــن ضــروب رأس املــال هــو مــا يســتثمر فــي البشــر

العمــل أي  البشــري لشولتـــز )Shultz, 1961( وبيكــر )Becker, 1964( مرتبطــة بســوق  املــال  كانــت نظريــة رأس  كمــا 
فــي تكويـــن وتعليــم األطفــال  بمقارنــة عائــد الوقــت املخصــص للعمــل بالعائــد املســتقبلي الناتــج عــن تخصيــص هــذا الوقــت 

البشــري. املــال  بـــرأس  واالهتمــام 



املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2019

5

 N.Gregory Mankiw, David. Romer,( ،تطويـر لنموذج سولو )MRW:1992( كما اقتـرح كل من مانكيو، رومور ووايل
David. N. Weil, 1992( بإدراج رأس املال البشري منفصا عن رأس املال املادي ويعتمد النموذج املقدم علي فرضية أن رأس 
املــال البشــري يتـــراكم بنفــس تقنيــة تـــراكم راس املــال املــادي ممــا يســمح بالتعبيـــر عنــه بوحــدات ماديــة وليــس بوحــدات زمنيــة. 

ويتطــور رأس املــال البشــري بتطــور املعــارف بفضــل التـــربية والتعليــم واللــذان يخضعــان لجهــد اقتصــادي. )بـــراهيم،2012: 35(

كمــا أدرج لــوكاس )Lucas, 1988( رأس املــال البشــري فــي نموذجــه املقــدم فــي عــام 1988، حيــث أثبــت أن النمــو يعتمــد 
علــى نمــو رأس املــال البشــري والــذي يعتمــد بــدورة علــى الوقــت املخصــص لتكويـــن رأس املــال البشــري وعلــي فعاليــة تـــراكمه 
وعلــى حجــم التأثيـــرات الخارجيــة، وبالتالــي فــإن مصــدر النمــو هــو تـــراكم غيـــر منتهــي لــرأس املــال البشــري الــذي يتميـــز بعوائــد 
حديــة غيـــر متناقصــة. وياحــظ أنــه كلمــا كان الوقــت املخصــص للتكويـــن والتعليــم أكبـــر كلمــا كان معــدل نمــو رأس املــال 

البشــري أكبـــر وبالتالــي نمــو الناتــج الفــردي أســرع.

مــن  العديــد  وجــدت  الثامــن عشــر، حيــث  القــرن  إلــى  يـــرجع  البشــري  املــال  بـــرأس  لاهتمــام  الحقيقيــة  الجــذور  أن  إال 
املحــاوالت التـــي هدفــت إلــى جــذب االنتبــاه إلــى: أهميــة العنصــر البشــري، تحديــد ماهيــة رأس املــال البشــري، وإدخــال مهــارات 
الفــرد كأحــد مكوناتــه، والتـركيـــز علــي االســتثمار البشــري لتحسيـــن مهــارات وإنتاجيــة الفــرد، تقديـــر قيمــة رأس املــال البشــري 
لتحديد األهمية االقتصادية ملخزون املوارد البشرية، ولتحديد القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة للمجتمع وكذلك تحديد 

الربحيــة االقتصاديــة لــرأس املــال البشــري والناتجــة مــن هجــرة العمالــة واالســتثمار فــي مجــال الصحــة والتعليــم والتدريــب.

ونتيجــة زيــادة أهميــة رأس املــال البشــري فــي املجتمــع وفــي النمــو االقتصــادي فــإن ذلــك يتطلــب تدخــل الدولــة بصــورة 
مباشــرة أو غيـــر مباشــرة لضمــان التعليــم والصحــة لألفــراد وتحقيــق تـــراكم رأس املــال البشــري بهــدف زيــادة معــدالت النمــو 

االقتصــادي فــي املســتقبل.

وقد زاد االهتمام بموضوع تكويـن رأس املال البشري بعد الحرب العاملية الثانية وذلك لألسباب التالية: )الحبيب،1981: 19(

الزيــادة الكبيـــرة فــي حجــوم الناتــج القومـــي فــي الــدول املتقدمــة بالقيــاس إلــى الزيــادة فــي املــوارد الطبيعيــة وســاعات العمــل 1- 
ورؤوس األموال املنتجة األمر الذي يمكن تفسيـــره إلى حد كبيـــر بارتفاع مســتوي االســتثمار في رأس املال البشــري.

تصاعد االهتمام بالتنمية االقتصادية في الدول النامية التـي ظلت تعاني من التخلف بالرغم من نيلها استقالها السيا�سي.2- 

ممــا تقــدم نجــد أن االســتثمار فــي رأس املــال البشــري يفــوق فــي نتائجــه االقتصاديــة واالجتماعيــة االســتثمار فــي املــوارد 
املاديــة، وبالتالــي فــإن تنميــة املــوارد البشــرية مــن أهــم القضايــا الواجــب االهتمــام بهــا فــي مصــر خاصــة فــي الوقــت الحالــي.

رابًعا - الدراسات السابقة

دراسة )بـــراهيم، 2012(، والتـــي توصلت إلى أن هناك تأثيـــر سلبي للتغيـــر في معدل نمو رأس املال البشري خال الفتـــرة  1-
التـــي شــملتها الدراســة علــى معــدل نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي والســبب فــي ذلــك هــو زيــادة عــدد املسجليـــن فــي مراحــل 

ــر العمليــة التعليميــة فــي هــذه املرحلــة. التعليــم الثانــوي ومــا يحتاجــون إليــه مــن مخصصــات ماليــة تضمــن حســن سيـ

دراســة )محمــد الســيد علــي، 2013(، وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تقييــم العاقــة بيـــن رأس املــال البشــري بالتـركيـــز علــى  2-
التعليــم كأحــد املكونــات األساســية لــه والناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي مصــر ولقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى أن التعليــم قبــل 
الجامعــي فــي مصــر باســتثناء التعليــم الثانــوي التجــاري والزراعــي ال ارتبــاط وتأثيـــر علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي وكذلــك التعليم 
بعــد الجامعــي )الدراســات العليــا( ومــا عــدا ذلــك وخاصــة التعليــم الجامعــي فــإن تأثيـــره ســلبي علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي. كمــا 
تهــدف الدراســة إلــى تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات يمكــن أن تســاهم فــي تفعيــل دور راس املــال البشــري فــي تنميــة الناتــج 
املحلــي اإلجمالــي وذلــك مــن خــال نتائــج التحليــل اإلحصائــي للعاقــة بيـــن مراحــل التعليــم املختلفــة بالناتــج املحلــي اإلجمالــي.

املــال  3- رأس  بيـــن  للعاقــة  النظــري  اإلطــار  الدراســة  تلــك  ناقشــت  وقــد   ،)Hong Li Huang Liang, 2010( دراســة 
البشــري )التعليــم والصحــة( والنمــو االقتصــادي، ثــم تقــوم الدراســة بدراســة أثـــر اإلنفــاق علــى التعليــم والصحـــي علــى 
النمــو االقتصــادي فــي دول شــرق أســيا، حيــث وجــد أن تأثيـــر االســتثمار فــي التعليــم علــى النمــو االقتصــادي تأثيـــر قليــل 
ــي ثبــت أن تأثيـــرها أقــوي علــى النمــو االقتصــادي. وهــش ولكنــة مهــم فــي الفتـــرة الطويلــة، وذلــك علــى عكــس الصحــة التـ
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دراســة )بنــك االســتثمار األوروبــي(، )EIB, 2005(، لقــد أكــدت دراســة بنــك االســتثمار األوروبــي علــى أن االســتثمار  4-
فــي العناصــر غيـــر امللموســة تقــود إلــى تنميــة رأس املــال الفكــري، ووضــع البنــك إطــاًرا تصوريــا لكيفيــة توليــد الثـــروة مــن 
العناصــر غيـــر امللموســة ومــن ثــم تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي الســوق العاملـــي وفــي ســبيل ذلــك فقــد اســتخدم البنــك 
نموذًجــا لقيــاس املعرفــة يعتمــد علــى كــون الحاجــة والرغبــة فــي االكتشــاف واإلبــداع هــي القاطــرة التـــي تمكــن بواســطة 

التعليــم والتدريــب والتكنولوجيــا مــن تنفيــذ البحــوث وتــؤدي إلــى اإلبــداع واالبتــكار.

دراســة )منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 2001(، أوضحــت هــذه الدراســة مؤشــرات االســتثمار فــي املعرفــة،  5-
ولقــد تــم إدراج ثــاث مكونــات فــي تعريفهــا العلمـــي للمعرفــة وهــي:

االستثمار في البحوث والتطويـر وهو يتشابه مع رأس املال املتجدد.- 

االستثمار في البـرامج الجاهزة وهو يتشابه مع رأس املال الهيكلي.- 

االستثمار في التعليم وهو يتشابه مع رأس املال البشري.- 

ولقد أوضحت الدراسة أن كل من » السويد والواليات املتحدة وكوريا وفنلندا » تعد أكثـر دول العالم اعتماًدا على اقتصاد   
املعرفــة حيــث تتـــراوح اســتثماراتها فــي املعرفــة بيـــن %5.2 - %6.5 مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، ولقــد خلصــت الدراســة إلــى 
أنه كلما زاد إنفاق الدول على التعليم العالي والبحوث والتطويـر والبـرامج الحاضرة كلما كان اقتصادها أكثـر اعتماًدا 

علــى املعرفــة، وأكــدت الدراســة علــى الــدور املتـــزايد لــرأس املــال البشــري فــي تحقيــق األداء املتوقــع لــرأس املــال الهيكلــي.

دراســة )Bas van Leeuwen, 2004(، حيــث تقســم هــذه الدراســة النمــو االقتصــادي إلــى مجموعتيـــن مــن النظريــات  6-
والفرق الرئيس بينهم هو مســتوي التقدم التكنولوجي، ويتم اســتخدام رأس املال البشــري لتطبيق التقنيات في العملية 
اإلنتاجية والجديـــر بالذكر أن تطور أي بلد البد من عدم االعتماد بشكل أسا�سي علي التكنولوجيا القادمة من الخارج 
إنمــا يجــب االعتمــاد علــي رأس املــال البشــري لخلــق تكنولوجيــا جديــده، وكان نتيجــة لذلــك أن أصبحــت اليابــان مــن أهــم 
الــدول املتقدمــة، حيــث إنهــا شــهدت نمــو فــي رأس املــال البشــري والــذي بــدوره أدي إلــى زيــادة فــي التقــدم الصناعــي وبالتبعيــة 

الدخــل القومـــي، وكــذا كل مــن الهنــد وإندونيســيا، كمــا توصلــت الدراســة إلــى أهميــة االهتمــام بمســتوي التعليــم العالــي.

دراســة )Biswajit Maitra , 2014(، والتـــي توصلــت تلــك الدراســة أن اقتصــاد ســنغافورا انتقــل مــن البلــدان ذات  7-
الدخــل املنخفــض إلــى البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، وذلــك مــن خــال اتبــاع سياســة تعليميــة تهــدف إلــى تكويـــن رأس 
املال البشري، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عاقة بيـــن رأس املال البشري والنمو االقتصادي على املدي الطويل، 

وأن االســتثمار فــي رأس املــال البشــري يســاهم فــي زيــادة معــدل النمــو االقتصــادي.

خامًسا - نموذج لتقديـر أثـر رأس املال البشري علي النمو االقتصادي في مصر

بيانات ومتغيـرات الدراسة:

تقــوم هــذه الدراســة علــى مجموعــة مــن البيانــات 
الكليــة لاقتصــاد املصــري فــي سلســة زمنيــة ممتــدة مــن 
عــام 1983 حتــى 2015. والفتـــرة الزمنيــة تــم تحديدهــا 
وفقــا إلتاحــة البيانــات؛ حيــث إن بيانــات االســتثمار فــي 
التعليــم والصحــة ليــس متوفــر إال منــذ عــام 1983م. 
وهــذه املتغيـــرات كمــا هــي مذكــورة فــي الجــدول رقــم )1( 
الــذي يوضــح املتغيـــرات والرمــوز الخاصــة بهــا، وكذلــك 

مصــادر هــذه البيانــات.

أيًضــا مــن الجــدول رقــم )1( أن هنــاك  ويتضــح 
مصدريـــن للبيانــات. املصــدر األول هــو قاعــدة بيانــات 
تــم  ومنهــا  الدوليــة(  التنميــة  )مؤشــرات  الدولــي  البنــك 
)باألســعار  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  علــى  الحصــول 
الثابتــة( وذلــك بعــد تكميشــه بمكمــش الناتــج املحلــي 

جدول رقم )1(
املتغيـرات والرموز الخاصة بها ومصادرها

مصدر البياناتالرمزاملتغيـر

قاعدة بيانات Yالناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي
البنك الدولي: 

مؤشرات التنمية 
الدولية.

Kراس املال املادي الحقيقي

Infمعدل التضخم 

Openاالنفتاح التجاري

Eاالستثمار العام في التعليم 
g

قاعدة بيانات 
وزارة التخطيط 

)مصر(: البيانات 
السنوية 

لاستثمارات.

Eاالستثمار الخاص في التعليم 
P

Eاالستثمار الكلي )عام وخاص( في التعليم 
T

Hاالستثمار العام في الصحة 
g

Hاالستثمار الخاص في الصحة
P

Hاالستثمار الكلي )العام والخاص( في الصحة
T

املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي
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اإلجمالــي للحصــول علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي. وبالنســبة لــرأس املــال املــادي فهــو يعبـــر عــن تـــراكم رأس املــال املــادي 
اإلجمالــي بعــد إزالــة أثـــر تغيـــرات األســعار وذلــك باســتخدام مكمــش الناتــج املحلــي اإلجمالــي. أمــا فيمــا يتعلــق بمعــدل التضخــم 
فهــو مقــاس بالتغيـــر فــي الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك، وبالنســبة لانفتــاح التجــاري فهــو مقــاس بقســمة حجــم التجــارة 

)الــواردات + الصــادرات( علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي كنســبة مئويــة.

فــي جمهوريــة مصــر العربيــة،  بــوزارة التخطيــط  أمــا املصــدر الثانــي للبيانــات فهــو قاعــدة بيانــات االســتثمار الخاصــة 
تــم  ثــم  فــي التعليــم والصحــة )العــام والخــاص والكلــي( منهــا باألســعار الجاريــة،  وتــم الحصــول علــى كافــة بيانــات االســتثمار 
تحويــل هــذه املتغيـــرات إلــى القيــم الحقيقيــة باســتخدام مكمــش الناتــج املحلــي اإلجمالــي. واالســتثمار فــي التعليــم وفــي الصحــة 
يســتخدمان في هذه الدراســة كمؤشــر على االســتثمار في راس املال البشــري. وكل األرقام الخاصة باملتغيـــرات مقاســه باملليون 

جنيــه مــا عــدا التضخــم واالنفتــاح التجــاري فكاهمــا نســبة مئويــة.

 

املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي  

شكل )1( تطورات املتغيـرات الكلية في االقتصاد املصري في الفتـرة 2015-1983 

والشــكل رقــم )1( يوضــح تطــور قيــم كافــة املتغيـــرات فــي الدراســة خــال الفتـــرة 1983-2015. ويتضــح أن الناتــج املحلــي 
اإلجمالــي الحقيقــي متـــزايد عبـــر الزمــن باضطــراد. وبالنســبة لــراس املــال املــادي فهــو ذو اتجــاه متـــزايد عبـــر الزمــن إال انــه قــد 
شــهد انخفــاض فــي عــدد مــن الســنوات وهــي الفتـــرة الخاصــة باإلصــاح االقتصــادي ومــا قبلهــا )مــن 1989 إلــى 1993(، والفتـــرة 
التالية على 2001؛ حيث شــهدت التعثـــرات املصرفية وهروب بعض رجال األعمال إلى الخارج، والتـــي امتدت إلى ســنة 2004 
حيــث حــاول الجهــاز املصرفــي الخــروج مــن هــذه األزمــة بتطبيــق الدمــج واالســتحواذ املصرفــي لحمايــة املصــارف التـــي تعانــي مــن 
اختــال هياكلهــا املاليــة. كمــا إن األزمــة املاليــة العامليــة التـــي بــدأت فــي أمريــكا فــي عــام 2008، والثــورة الشــعبية التـــي حدثــت فــي 

مصــر فــي 25 ينايـــر 2011 قــد أثـــًرا ســلبا علــى تـــراكم راس املــال املــادي كمــا يتضــح مــن الشــكل.

أمــا التضخــم فهــو تعــدي 20 % قبــل اإلصــاح االقتصــادي الــذي بدايــة مــن 1991 فــي مصــر، ثــم أخــذ فــي التناقــص حتــى 
نهايــة البـــرنامج فــي منتصــف التســعينيات. إال أنــه عــاد للزيــادة بعــد علــم 2000 نظــًرا لزيــادة األســعار العامليــة للمــواد الغذائيــة 
والثــورة املصريــة وعــدم القــدرة علــى الســيطرة علــى الــدوالر )ممــا ضاعــف مــن تأثيـــر التضخــم املســتورد(، ورفــع الدعــم بمقــدار 
يعــرض  فهــو  التجــاري  باالنفتــاح  يتعلــق  الكهربــاء والبنـزيـــن(. وفيمــا  )مثــل  الطاقــة  مثــل  الســلع األساســية  بعــض  عــن  كبيـــر 
التذبــذب فــي مقــدار تحريـــر التجــارة وفقــا للفتـــرات املختلفــة. فقبــل اإلصــاح االقتصــادي كان هنــاك تقييــد للتجــارة الخارجيــة 
)ممــا يتضــح فــي ارتفــاع معــدالت الضرائــب الجمركيــة والقيــود غيـــر الجمركيــة املفروضــة علــى التجــارة الخارجيــة(. وفــي النصــف 
الثانــي مــن التســعينيات تـــراجعت حريــة التجــارة بعــد انتهــاء بـــرنامج اإلصــاح االقتصــادي، ثــم تحســنت مــع بدايــة القــرن الجديــد 

إال أن الحــال قــد تغيـــر إلــى النقيــض بعــد الثــورة املصريــة.
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وفيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي التعليــم والصحــة ياحــظ تذبــذب القيــم خــال الفتـــرة، وكان االســتثمار العــام هــو املؤثـــر 
األكبـر في ظل تضاؤل االستثمار الخاص في بداية الفتـرة، إال أن االستثمار الخاص أخذ في التـزايد حتى اقتـرب من االستثمار 
العــام فــي نهايــة الفتـــرة. وياحــظ أن االســتثمار الخــاص هــو األكثـــر ارتباطــا بتغيـــرات األســواق ويســتجيب ألليــة الســوق )الطلــب 
والعــرض( وتقلبــات األســعار والعائــد علــى االســتثمار، ومــن ثــم فليــس مــن املســتغرب أن يكــون االســتثمار الخــاص لــه تأثيـــر 

واضــح وارتبــاط بحالــة االقتصــاد القومـــي مــن ازدهــار وانكمــاش.

منهجية الدراسة

النظريــات  فــي ظــل  الواقــع االقتصــادي  اختبــار  يتــم  بحيــث  املنهــج االســتنباطي،  اســتخدام  الدراســة علــى  هــذه  تقــوم 
يتــم  القيا�ســي، حيــث  األســلوب  هــو  هنــا  املســتخدم  البحــث. واألســلوب  املتاحــة ملوضــوع  النظريــة  والخلفيــات  االقتصاديــة 
اتبــاع االنحــدار الخطــي للساســل الزمنيــة لتقديـــر إثـــر االســتثمار فــي راس املــال البشــري )مقســم إلــى االســتثمار فــي التعليــم 
واالســتثمار فــي الصحــة( علــى النمــو االقتصــادي فــي مصــر. ويمكــن التعبيـــر عــن العاقــة مــا بيـــن املتغيـــرات االقتصاديــة محــل 
ــر التابــع محــل الدراســة )النمــو االقتصــادي( فــي مصــر بالدالــة التاليــة: الدراســة والتـــي تعبـــر عــن املتغيـــرات املســتقلة واملتغيـ

Y= f)K, L, Inf, Open(

ويتضــح مــن الدالــة الســابقة أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي Y يعتمــد علــى حجــم رأس املــال املــادي K، وحجــم رأس املالــي 
.Open ودرجــة االنفتــاح التجــاري ،Inf فــي االقتصــاد L، ومعــدل التضخــم  البشــري 

 Abdelkader,( وســوف يتبــع البحــث هنــا نفــس األســلوب القيا�ســي الــذي اتبــع مــن قبــل العديــد مــن الباحثيـــن، وخاصــة
2015(. وفي ظل نموذج االنحدار الخطي للساسل الزمنية فيمكن التعبيـر عن معادلة االنحدار املستخدمة في تقديـر العاقة 
يعبـر عن كافة املتغيـرات املستقلة، حيث  

 
x

it
Y واملتجه 

t
ما بيـن املتغيـرات املستقلة واملتغيـر التابع فإننا نشيـر إلى املتغيـر التابع بـ 

 α  يشيـــر إلــى الفتـــرة الزمنيــة. وتعبـــر معادلــة االنحــدار التاليــة عــن العاقــة بيـــن املتغيـــرات، حيــث tيشيـــر إلــى املتغيـــر التابــع، و i
واملتغيـــر  مســتقل  متغيـــر  كل  بيـــن  العاقــة  علــى  الدالــة  املقــدرات  متجــه  هــو   β أن  كمــا  العاقــة،  فــي  الثابــت  الحــد  إلــى  يشيـــر 

ε فهــو البواقــي )خطــاء التقديـــر( والــذي يمثــل تأثيـــر املتغيـــرات األخــرى غيـــر املدرجــة فــي معادلــة التقديـــر.
t
التابــع، أمــا 

Y
t
=α+βX

it
+ε

t

 Autoregressive Distributed Lag )ADL( والنموذج املستخدم هنا هم نموذج االنحدار الذاتـي ذو املطبئات املوزعة
ويصبــح النمــوذج كمــا يلي:

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑗𝑗

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1
+ ∑ ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝐾𝐾

𝑖𝑖=0

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
+ 𝜀𝜀𝑡𝑡  

  
j = 1, 2,., J , k = 0, 1,., K∀ i=1,2,…,N , 

ولكــن هنــاك مشــكلة ســائدة فــي الساســل الزمنيــة للمتغيـــرات االقتصاديــة، إال وهــي عــدم االســتقرار فــي هــذه الساســل 
Non-stationary، وإذا ما تم استخدام هذه املتغيـرات في تقديـر العاقات القياسية بيـن املتغيـرات فسوف نحصل على ما 
يسمـــي على االنحدار الزائف Spurious Regression. وملعرفة إذا ما كانت املتغيـــرات مســتقرة أم ال يتم اســتخدام اختبارات 
واختبــار   ،Augmented Dickey-Fuller )ADF( test املوســع  ديكي-فولــر  اختبــار  مثــل   Unit Root Tests الوحــدة  جــذور 
فيليبس-بيـــرون Phillips-Perron )PP( Test. وإذا مــا كانــت املتغيـــرات بهــا مشــكلة جــذور الوحــدة فــإن الطريقــة األســهل لعــاج 
ذلــك هــو أخــذ الفــروق لهــذه الساســل حتــى تعــود إلــى االســتقرار. إال أن هنــاك أســلوب يمكــن معــه اســتخدام هــذه الساســل 
حتــى لــو كانــت غيـــر مســتقرة لتقديـــر أثـــر العاقــة القصيـــرة والطويلــة األجــل وهــو أســلوب انجــل - جرانجــر ذو املرحلتيـــن 
 Error-Correction لتقديـــر نمــوذج العاقــة وهــو مــا يشــتهر بنمــوذج تصحيــح الخطــاء ،Engle-Granger Two-Step Model
)Model )ECM وهــو مــا يسمـــي بنمــوذج التكامــل املشتـــرك Cointegration Model. والنمــوذج الخــاص بتصحيــح الخطــأ هــو 
γ معامل التكامل املشتـرك بيـن املتغيـر التابع واملتغيـرات 

i
 ،)Y

t-1
- α

0
- ∑γ

i
 X

i,t-1
كما يلي، حيث عنصر تصحيح الخطاء هو  )

املســتقلة، ويشيـــر إلــى العاقــة طويلــة األجــل بيـــن املتغيـــر التابــع واملتغيـــرات املســتقلة. وفيمــا يتعلــق بالعاقــة قصيـــرة األجــل 
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عنهــا  معبـــر  فهــي  املســتقلة  واملتغيـــرات  التابــع  املتغيـــر  بيـــن 
β، في حيـن أن  θ  تعبـر عن سرعة التعديل 

i
بمتجه املعلمات 

)تصحيــح الخطــاء( والتـــي يجــب أن تكــون ســالبة القيمــة حتــى 
يعــود النظــام إلــى التــوازن فــي األجــل الطويــل.

∆𝑌𝑌𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 + ∑ ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑘𝑘∆𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑘𝑘

𝐾𝐾

𝑘𝑘=0

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝑡𝑡−1 −  𝛼𝛼0 𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−1) + 𝜀𝜀𝑡𝑡− ∑ 𝛾𝛾+ 𝜃𝜃 𝜃𝑌𝑌

النموذج القيا�سي

الجــدول رقــم )2( يوضــح التحليــل الوصفــي للمتغيـــرات 
والتـــي تشــمل الحــد األدنــى واألق�ســى لقيــم كل املتغيـــرات، كمــا 
أن الوســيط والوســط واالنحــراف املعيــاري معروضــة فــي نفــس 

الجــدول لــك املتغيـــرات.

مصفوفــة  يوضــح  فانــه   )3( رقــم  للجــدول  وبالنســبة 
االرتبــاط بيـــن املتغيـــرات محــل الدراســة. ويتضــح منهــا أن هنــاك 
املــال  املحلــي اإلجمالــي ورأس  الناتــج  بيـــن  عاقــة طرديــة قويــة 
املــادي، أمــا العاقــة بيـــن كل مــن التضخــم واالنفتــاح التجــاري 
والناتــج املحلــي اإلجمالــي فهــي ضعيفــة وســالبة، أمــا االســتثمار 
الناتــج  مــع  طرديــة  عاقــة  لــه  فكاهمــا  والصحــة  التعليــم  فــي 
املحلــي اإلجمالــي، إال أن االســتثمار الخــاص فــي كل مــن التعليــم 
والصحــة لهمــا معامــل ارتبــاط كبيـــر مقارنــة بنفــس املعامــل لــكل 

مــن االســتثمار العــام أو الكلــي.

جــذور  اختبــارات  نتائــج  يوضــح   )4( رقــم  الجــدول 
لــكل  األولــي  والفــروق  املســتوي  فــي  املتغيـــرات  لــكل  الوحــدة 
فيليبس-بيـــرون.  واختبــار  املوســع  ديكي-فولــر  اختبــار  مــن 
ويتضــح مــن الجــدول أن كل املتغيـــرات غيـــر مســتقرة عنــد 
مســتوى  عنــد  األولــي  الفــروق  فــي  مســتقرة  ولكنهــا  املســتوي 
اختبــار  فــي  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  ماعــدا   ،%  1 معنويــة 
ديكي-فولــر املوســع فهــو معنــوي عنــد مســتوى معنويــة 5 %. 
علمــا بــان كل املتغيـــرات ماعــدا التضخــم واالنفتــاح التجــاري 
قد حولت إلى مقاييس اللوغاريتم حتى تقتـــرب من الخطية.

معــدل  بيـــن  العاقــة  اتجــاه  يوضــح   )2( رقــم  الشــكل 
املــال  عــدا راس  مــا  املســتقلة  واملتغيـــرات  االقتصــادي  النمــو 
يتأثـــر  االقتصــادي  النمــو  أن  نجــد  )أ(  الجــزء  ففــي  البشــري. 

جدول رقم )2(
التحليل الوصفي للمتغيـرات

املتغيـر
الحد 
األدنى

الحد 
األق�سى

املتوسطالوسيط
االنحراف 

املعياري
Y46858618018269414521019125418980
K12186932231218733519386055119
Inf0.020.240.100.110.06

Open0.350.720.500.500.10
E

g
236610548551960772344

E
P

1245231105215161409
E

T
284611775860475932853

H
g

15426333317735841346
H

P
15434877651248979

H
T

20208159545048321825
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جدول رقم )3(
مصفوفة االرتباط بيـن املتغيـرات

YKInfOpenEاملتغيـر
g

E
P

E
T

H
g

H
P

H
T

Y1
K0.831
Inf-0.39-0.161

Open-0.180.120.341
E

g
0.170.00-0.70-0.261

E
P

0.850.85-0.230.030.101
E

T
0.560.42-0.69-0.200.870.581

H
g

0.310.33-0.68-0.160.720.270.731
H

P
0.900.84-0.210.030.060.960.520.211

H
T

0.710.70-0.61-0.110.560.710.820.850.691
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جدول رقم )4(
اختبارات جذور الوحدة

املتغيـر
اختبار فيليبس-بيـروناختبار ديكي-فولر املوسع

الفروقاملستويالفروقاملستوي
Y-1.3048t**-3.2018C-1.9051t*-3.7152c
K-1.7068c*-3.8778--1.3822c*-3.7314-
Inf-2.3418c*-8.9048--2.1742c*-9.1882-

Open-1.8268c*-2.6928--2.2433c*-4.4562-
E

g
-1.7428c*-4.8138--1.6220c*-4.8130-

E
P

-1.6128c*-7.7478--1.4329c*-8.23314-
E

T
-1.6288c*-5.3138--1.5764c*-5.3222-

H
g

-1.9208c*-6.0048--1.8343c*-6.0744-
H

P
-1.0248c*-9.0228--1.7845c*-9.6397-

H
T

-1.9378c*-6.2748--1.9415c*-6.2822-
* تشيـر إلى أن املتغيـر مستقر عند %1 و** أن املتغيـر مستقر عند %5، والرقم بجوار 
قيــم االختبــار تشيـــر إلــى عــدد املبطئــات املســتخدمة، ويليهــا الرمــوز مثــل c ،t، - وتشيـــر إلــى 
أن االختبــار تــم باســتخدام اتجــاه زمنــي ومقــدار ثابــت، مقــدار ثابــت فقــط، ال اتجــاه زمنــي 

وال مقــدار ثابــت علــي التوالــي.
املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي
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ســلبا بالتغيـــرات فــي النمــو الســكاني. ففــي الفتـــرات التـــي بهــا معــدالت النمــو الســكاني كانــت آخــذة فــي االرتفــاع )الثمانينيــات( كانــت 
معــدالت النمــو االقتصــادي متـــراجعة، والعكــس صحيــح. أمــا فــي الجــزء )ب( فيتضــح التوافــق مــا بيـــن معــدالت النمــو االقتصــادي 
ومعــدالت النمــو فــي راس املــال املــادي؛ ممــا يشيـــر إلــى العاقــة الطرديــة مــا بيـــن هــذان املتغيـــران. أمــا الجــزء )ج( فيوضــح العاقــة 
الحقيقــي  املحلــي اإلجمالــي  الناتــج  فــي  النمــو  وهــو متوقــع الن  االقتصــادي  والنمــو  التضخــم  معــدالت  تغيـــرات  بيـــن  مــا  العكســية 
يتناســب عكســيا مــع ارتفــاع املســتوي العــام لألســعار. وفــي الجــزء )د( يتضــح أن الفتـــرات التـــي كانــت تتجــه الدولــة فيهــا إلــى تقيــد 

التجــارة الخارجيــة قــد شــهدت معــدالت نمــو اعلــي مــن تلــك التـــي كان فيهــا تحــرر أكبـــر للتجــارة الخارجيــة.
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شكل )2( االتجاهات الخاصة بالفروق األولي )معدالت النمو( بيـن املتغيـرات

أمــا العاقــة مــا بيـــن االســتثمار فــي راس املــال البشــري والنمــو االقتصــادي، وهــي جوهــر الدراســة فقــد تــم تقديـــرها فــي 
نموذجيـن منفصليـن. األول يقدر تأثيـر االستثمار في راس املال البشري مقاسا باالستثمار في التعليم على النمو االقتصادي، 
والثانــي يقــدر تأثيـــر االســتثمار فــي راس املــال البشــري مقاســا باالســتثمار فــي الصحــة علــى النمــو االقتصــادي فــي مصــر فــي الفتـــرة 

محــل الدراســة. والجــزء التالــي يقــوم بتقديـــر كا النموذجيـــن فــي ظــل التكامــل املشتـــرك وفقــا لنمــوذج انجل-جرانجــر.

تأثيـر االستثمار في راس املال البشري )التعليم( 1-

هنــا نقــوم بتقديـــر األثـــر قصيـــر األجــل وطويــل األجــل فــي ظــل مــا يعــرف بالتكامــل املشتـــرك لاســتثمار فــي التعليــم علــى النمــو 
االقتصــادي. ولكــن يجــب فــي البدايــة تحديــد أي املقاييــس الخاصــة باالســتثمار فــي التعليــم ســوف يتــم اســتخدامها. ومــن جــدول رقــم 
)3( يتضــح أن االرتبــاط مــا بيـــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي واالســتثمار الخــاص فــي التعليــم أكبـــر بكثيـــر مــن االرتبــاط مــا بيـــن الناتــج وكا 
من االســتثمار العام والكلي. والشــكل رقم )3( يوضح التوافق واالختاف ما بيـــن معدل النمو االقتصادي وكل من معدالت التغيـــر 
فــي االســتثمار فــي التعليــم. ويتضــح منهــا أن التغيـــرات فــي االســتثمار الخــاص فــي التعليــم هــو األكثـــر توافقــا مــع النمــو االقتصــادي 
ــر تأثيـــر االســتثمار فــي راس املــال البشــري علــي  املصــري؛ وهــو مــا يؤكــد صاحيــة هــذا املتغيـــر )االســتثمار الخــاص فــي التعليــم( لتقديـ

النمــو االقتصــادي فــي مصــر.

املرحلة األولي لنموذج انجل - جرانجر تتضح في النموذج التالي. والذي يشيـر إلى العاقة الطردية ما بيـن كل من رأس 
املــال املــادي واالســتثمار الخــاص فــي التعليــم علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي، والعاقــة العكســية مــا بيـــن الناتــج وكل مــن التضخــم 
واالنفتــاح التجــاري؛ وهــو مــا يتوقــع وفقــا للنظريــات االقتصاديــة والدراســات التطبيقيــة الســابقة. وأســفل النمــوذج يتضــح 

املقاييــس اإلحصائيــة الدالــة علــي جــودة النمــوذج.
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Y
t
= 4.29+0.71 K

t
+0.17 EP

t
-1.05 Inf

t
-0.37 Open

t

T=33 R2=0.87 R2
adj

=0.85 RSS=0.72 σ=0.16 F=47.21[0.00]

R2 هــو معــدل التحديــد املعــدل،  RSS مجمــوع مربعــات 
adj

R2هــو معامــل التحديــد،   T هــي عــدد املشــاهدات،  حيــث 
.Fاختبــار هــو   Fاملعيــاري، و σ االنحــراف  األخطــاء،  
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افق التغيـرات بيـن الناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار في التعليم شكل )3( تو

املرحلــة الثانيــة لنمــوذج انجــل - جرانجــر هــي اســتخدام البواقــي مــن املرحلــة األولــي للنمــوذج بعــد أخــذ املبطــاء األول لــه 
ECM وبعــد اختبــار مــدى اســتقراره باســتخدام اختبــار ديكــي - فولــر واختبــار ديكــي - فولــر املوســع نجــد 

EP,t-1
بحيــث يسمـــي  

أن القيــم الخاصــة باالختباريـــن همــا -2.65 و-3.08 علــى التوالــي؛ ممــا يثبــت اســتقرار هــذه البواقــي عنــد مســتوى معنويــة 1 %.

وبالتالــي يتــم تقديـــر نمــوذج تصحيــح األخطــاء وفقــا لطريقــة انجل-جرانجــر بحيــث يقــدر العاقــة قصيـــر األجــل وطويلــة 
األجــل فــي آن واحــد فــي ضــوء التكامــل املشتـــرك. ونجــد أنــه وفًقــا للنمــوذج املقــدر فــإن رأس املــال املــادي ورأس املــال البشــري 
لهما تأثيـر موجب على معدالت النمو االقتصادي، إال أن األخيـر يستمر تأثيـر في الفتـرة الحالة والفتـرة التالية، وتأثيـر رأس 
املال البشري )في الفتـرة الحالة والتالية( يعادل 25 % تقريبا من تأثيـر رأس املال املادي على النمو االقتصادي وكا األثـريـن 
معنــوي إحصائًيــا. أمــا التغيـــرات فــي التضخــم فهــي لهــا تأثيـــر ســالب، فــي حيـــن أن تأثيـــر التغيـــرات فــي االنفتــاح التجــاري املبطــأ 
بفتـــرة واحــدة فلــه تأثيـــر إيجابــي ولكــن كا األثـريـــن غيـــر معنــوي إحصائًيــا فــي املــدي القصيـــر. وبالنســبة لحــد تصحيــح الخطــاء 
ECM فهــو معنــوي إحصائًيــا وســالب وذو حجــم معقــول؛ ممــا يشيـــر إلــى أن االختــاالت التـــي تحــدث فــي أي فتـــرة زمنيــة ســوف 

تيــم تافيهــا والرجــوع إلــى التــوازن فــي املســتقبل وفًقــا لســرعة تصحيــح الخطــاء املقاســة باملعلمــة املقــدرة لــه. 
∆𝑌𝑌𝑡𝑡 = 0.039

[16.9]
+ 0.076

[3.81]
∆𝐾𝐾𝑡𝑡 + 0.012

[2.95]
∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 0.007

[1.71]
∆ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1 − 0.084

[−0.95]
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  

+ 0.057
[1.64]

∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐼𝐼𝑡𝑡−1 − 0.032
[−1.84]

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑡𝑡−1 

𝑅𝑅2 = 0.53 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
2 = 0.41 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0.004 𝜎𝜎 = 0.012 𝐹𝐹 = 4.46[0.00] 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 [2,22] = 0.097[0.91] 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ [1,29] = 1.300[0.26] 𝐹𝐹ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡 [12,18] = 1.121[0.40] 𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎
2  [2]  

= 0.003[0.99] 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡 [2,22] = 1.584[0.23] 
  

χ2 يمثــل اختبــار 
nor

F يمثــل اختبــار F لعــدم ثبــات التبايـــن، 
het

F يمثــان اختبــار F لارتبــاط السلســلي، 
arch

F و
ar

حيــث 
 t مشــار إليهــا بيـــن [ ] بعــد قيــم املقــدرات، أمــا قيــم P اختبــار رام�ســي لجــودة توصيــف النمــوذج. قيــم F

reset
التوزيــع الطبيعــي، 

الجدوليــة فهــي أســفل قيــم املعلمــات املقــدرة بيـــن [ ]. 

والنمــوذج فــي شــكله النهائــي يفســر مــا يقــرب مــن 53 % مــن التغيـــرات فــي النمــو االقتصــادي املصــري، وقــد تـــرتفع هــذه 
النمــوذج  ويتميـــز  العينــة.  نظــًرا لحجــم  الحريــة  مــن درجــات  يخفــض  ذلــك ســوف  أن  إال  أخــرى  بإضافــة متغيـــرات  النســبة 
بصغــر حجــم االنحــراف املعيــاري، ومعنويتــه ككل وفقــا الختبــار F. كمــا انــه ال يعانــي مــن املشــكات اإلحصائيــة مثــل االرتبــاط 
الذاتـــي )التسلســلي(، أو عــدم ثبــات التبايـــن، ويخضــع للتوزيــع الطبيعــي، والنمــوذج موصــف بشــكل ســليم رياضًيــا، وهــذا وفًقــا 
لاختبــارات التـــي تمــت مــع النمــوذج وتوجــد نتائجهــا أســفل النمــوذج. كمــا إن الشــكل رقــم )4( يشيـــر إلــى مــدى جــودة النمــوذج 
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وفقــا لقــدرة القيــم املقــدرة علــى تمثيــل القيــم الحقيقيــة كمــا يتضــح مــن الجــزء )أ(، أمــأ الجــزء )ب( فيشيـــر إلــى اتبــاع النمــوذج 
ــر( للتوزيــع الطبيعــي؛ وبالتالــي يمكــن االســتدالل اإلحصائــي بــه.  )أخطــاء التقديـ

تأثيـر االستثمار في راس املال البشري )الصحة( 2-

وباتبــاع نفــس الخطــوات التـــي قمنــا بهــا فــي تقديـــر النمــوذج الســابق، فإننــا نســتطيع أن نقــوم بتقديـــر األثـــر قصيـــر األجــل 
وطويــل األجــل فــي ظــل مــا يعــرف بالتكامــل املشتـــرك لاســتثمار فــي الصحــة علــى النمــو االقتصــادي. وبنفــس الطريقــة نجــد أن 
مصفوفــة االرتبــاط تشيـــر إلــى االرتبــاط الكبيـــر بيـــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي واالســتثمار الخــاص فــي الصحــة مقارنتــا باالرتبــاط مــا 

بيـــن الناتــج وكا مــن االســتثمار العــام والكلــي فــي الصحــة. والشــكل رقــم )5( يؤكــد مــا ســبق.

 
  

املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي

شكل )4( جودة التوفيق لنموذج االستثمار في راس املال البشري )التعليم(

 
  

املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي

افق التغيـرات بيـن الناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار في الصحة شكل )5( تو

أن الخطــوة األولــي لنمــوذج انجل-جرانجــر تشيـــر إلــى العاقــة الطرديــة مــا بيـــن كل مــن راس املــال املــادي واالســتثمار الخــاص فــي 
الصحــة علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي، والعاقــة العكســية مــا بيـــن الناتــج وكل مــن التضخــم واالنفتــاح التجــاري؛ وهــو مــا يتوافــق مــع 
النتائــج الخاصــة بالنمــوذج األول الخــاص باالســتثمار فــي التعليــم. وأســفل النمــوذج يتضــح املقاييــس اإلحصائيــة الدالــة علــي جــودة 

النمــوذج.
Y

t
= 4.46+0.68 K

t
+0.205 HP

t
-1.57 Inf

t
-0.378 Open

t

T=33 R2=0.88 R2
adj

=0.86 RSS=0.67 σ=0.15 F=51.41[0.00]

املرحلــة الثانيــة لنمــوذج انجــل - جرانجــر هــي اســتخدام البواقــي مــن املرحلــة األولــي للنمــوذج بعــد أخــذ املبطــأ األول لــه 
ECM وبعــد اختبــار مــدى اســتقراره باســتخدام اختبــار ديكي-فولــر واختبــار ديكي-فولــر املوســع نجــد أن 

HP,t-1
بحيــث يسمـــي 

القيــم الخاصــة باالختباريـــن همــا 3.06- و2.55- علــى التوالــي؛ ممــا يثبــت اســتقرار هــذه البواقــي عنــد مســتوى معنويــة 1 % و5 % 
علــى التوالــي.
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والخطــوة الثانيــة فــي نمــوذج تصحيــح األخطــاء وفقــا لطريقــة انجــل - جرانجــر كمــا فــي النمــوذج التالــي تشيـــر إلــى التأثيـــر موجــب 
لــراس املــال املــادي والبشــري علــى معــدالت النمــو االقتصــادي، إال أن تأثيـــر راس املــال املــادي تأثيـــره يعــادل علــى األقــل 8 أمثــال 
تأثيـــر راس املــال البشــري )االســتثمار الخــاص فــي الصحــة( علــى النمــو االقتصــادي وكا األثـريـــن معنــوي إحصائًيــا. أمــا التغيـــرات فــي 
التضخــم فهــي لهــا تأثيـــر ســالب، فــي حيـــن أن تأثيـــر التغيـــرات فــي االنفتــاح التجــاري املبطــاء بفتـــرة واحــدة فلــه تأثيـــر إيجابــي ولكــن كا 
األثـريـــن غيـــر معنــوي إحصائًيــا فــي املــدي القصيـــر. وبالنســبة لحــد تصحيــح الخطــاء ECM فهــو معنــوي إحصائًيــا وســالب وذو حجــم 
معقــول؛ ممــا يشيـــر إلــى أن االختــاالت التـــي تحــدث فــي أي فتـــرة زمنيــة ســوف تيــم تافيهــا والرجــوع إلــى التــوازن فــي املســتقبل وفًقــا 
لســرعة تصحيح الخطاء املقاســة باملعلمة املقدرة له. باإلضافة إلى أن النموذج قد تضمن متغيـــر صوري يأخذ القيمة 1 في الســنة 
1987 و0 في باقي السنوات مما يساعد علي جودة النموذج واتباعه للتوزيع الطبيعي، وهذه السنة تشيـــر إلى االختاالت التـــي كانت 
تعانيها مصر وبشكل حاد مما دفعها إلى محاولة إبـــرام بـــرنامج إصاح اقتصادي ما بينها وبيـــن صندوق النقد الدولي في ذلك الحيـــن. 

∆𝑌𝑌𝑡𝑡 = 0.04
[17.2]

+ 0.09
[4.24]

∆𝐾𝐾𝑡𝑡 + 0.011
[2.34]

∆𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡 − 0.081
[−1.50]

∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + + 0.032
[0.89]

∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐼𝐼𝑡𝑡−1 

− 0.031
[−1.79]

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐻𝐻𝑃𝑃,𝑡𝑡−1 − 0.034
[−2.44]

𝐷𝐷87𝑡𝑡  

 
𝑅𝑅2 = 0.51 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

2 = 0.39 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0.004 𝜎𝜎 = 0.012 𝐹𝐹 = 4.14[0.00] 
𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 [2,22] = 0.435[0.65] 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ [1,29] = 0.345[0.56] 𝐹𝐹ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡 [10,19] = 0.862[0.58] 𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎

2  [2]  
= 1.486[0.48] 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡 [2,22] = 1.366[0.28] 

  
ــز النمــوذج  والنمــوذج فــي شــكله النهائــي يفســر مــا يقــرب مــن 51 % مــن التغيـــرات فــي النمــو االقتصــادي املصــري. ويتميـ
بصغــر حجــم االنحــراف املعيــاري، ومعنويتــه ككل وفقــا الختبــار F. كمــا انــه ال يعانــي مــن كافــة املشــكات اإلحصائيــة ســالفة 
الذكــر كمــا تشيـــر نتائــج االختبــارات املوضحــة أســفل النمــوذج. والشــكل رقــم )6( يشيـــر إلــى مــدى جــودة النمــوذج وإمكانيــة 

اســتخدامه فــي عمليــات االســتدالل اإلحصائــي كمــا ســلف توضيحــه. 

 
  

املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي

شكل )6( جودة التوفيق لنموذج االستثمار في راس املال البشري )الصحة(

مدي استقرار النماذج املقدرة وقدرتها على التنبؤ: 3-

يتضــح  النموذجيـــن  كا  إال  بالنظــر 
جودتهمــا؛ إال أننــا هنــا نـــريد املقارنــة بينهمــا فــي 
بعــض النقــاط الهامــة. ويتضــح مــن املعلمــات 
املــال  راس  فــي  االســتثمار  تأثيـــر  أن  املقــدرة 
البشــري لــه تأثيـــر موجــب ومعنــوي علــى النمــو 
االقتصــادي فــي مصــر. إال أن تأثيـــر االســتثمار 
االســتثمار  تأثيـــر  مــن  أكبـــر  أثـــره  التعليــم  فــي 
فــي  االســتثمار  تأثيـــر  إن  حيــث  الصحــة،  فــي 

جدول رقم )5(
اختبارات Chow الستقرار النماذج املقدرة

نموذج االستثمار في الصحةنموذج االستثمار في التعليماالختبار

1-step Chow test[F )1, 23( = 0.013 [0.91[F )1, 23( = 0.101 [0.75

 Breakpoint )N-down(
Chow test

[F )1, 23( = 0.013 [0.91[F )1, 23( = 0.101 [0.75

Forecast )N-up( Chow test[F )21, 3( = 0.578 [0.81[F )21, 3( = 0.945 [0.61
املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي
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مــا  فــي الصحــة. وهــو  تأثيـــر االســتثمار  تقريبــا ضعــف  تأثيـــره  التعليــم 
يشيـــر إلى ضرورة االهتمام باالستثمار في التعليم كمرتكز هام في دفع 
النمــو االقتصــادي كأحــد أهــم )إن لــم يكــن هــو األهــم علــى اإلطــاق( 

البشــري.  املــال  راس  عناصــر 

تقريبــا  النموذجيـــن  كا  أن  نجــد   )7( رقــم  الشــكل  فــي  وبالنظــر 
النمــاذج  قــوة  إلــى  يشيـــر  مــا  وهــو  الخطــاء  تصحيــح  حــد  نفــس  لهمــا 
املقــدرة وعــدم اختــاف نتائجهــا بشــكل يثيـــر الشــك فــي جودتهــا. ونـــري 
أن كا الحديـــن ذو إشــارة ســالبة ومعنوي إحصائًيا وحجمه مناســب، 
وبالتالــي ســوف يعــود التــوازن فــي املــدي الطــول إذا مــا حــدث أي اختــال 

فــي االقتصــاد.

والجــدول رقــم )5( يعــرض اختبــارات اســتقرار النموذجيـــن وفقــا 
الختبــارات Chow الثاثــة، وهــي كلهــا تشيـــر إلــى أن كا النموذجيـــن مستقريـــن فــي كل االختبــارات. وإذا مــا أردنــا تقييــم قــدرة 
النموذجيـــن علــى التنبــؤ فــي ظــل املشــاهدات املتاحــة فــي النمــوذج كمــا فــي الشــكل رقــم )8( فإننــا نـــري أن كاهمــا قــادر علــي التنبــؤ 

بشــكل جيــد وملــدة 5 ســنوات علــى األقــل فــي املســتقبل. 
االستثمار في الصحةنموذج -ب نموذج االستثمار في التعليم-أ   

 

 

املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي 

شكل )8( قدرة نموذجي االستثمار في راس املال البشري )التعليم والصحة( على التنبؤ

النتائج:
االســتثمار فــي التعليــم والصحــة فكاهمــا لــه عاقــة طرديــة مــع الناتــج املحلــي اإلجمالــي، إال أن االســتثمار الخــاص 1- 

فــي كل مــن التعليــم والصحــة لهمــا معامــل ارتبــاط كبيـــر مقارنــة بنفــس املعامــل لــكل مــن االســتثمار العــام أو الكلــي.

يؤكــد 2-  مــا  وهــو  املصــري؛  االقتصــادي  النمــو  مــع  توافقــا  األكثـــر  هــو  التعليــم  فــي  الخــاص  االســتثمار  فــي  التغيـــرات 
صاحيــة هــذا املتغيـــر )االســتثمار الخــاص فــي التعليــم( لتقديـــر تأثيـــر االســتثمار فــي راس املــال البشــري علــي النمــو 

فــي مصــر. االقتصــادي 

تأثيـــر االســتثمار فــي راس املــال البشــري لــه تأثيـــر موجــب ومعنــوي علــى النمــو االقتصــادي فــي مصــر. إال أن تأثيـــر 3- 
االستثمار في التعليم أثـــره أكبـــر من تأثيـــر االستثمار في الصحة، حيث إن تأثيـــر االستثمار في التعليم تأثيـــره تقريبا 

ضعــف تأثيـــر االســتثمار فــي الصحــة.

التوصيات:

ضــرورة االهتمــام باالســتثمار فــي التعليــم كمرتكــز هــام فــي دفــع النمــو االقتصــادي كأحــد أهــم )إن لــم يكــن هــو األهــم 1- 
علــى اإلطــاق( عناصــر راس املــال البشــري.

ضرورة رفع كفاءة اإلنفاق على التعليم الحكومـي وذلك لزيادة دور الدولة في االستثمار في رأس املال البشري.2- 

 
املصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي  

 شكل )7( حد تصحيح الخطاء في نموذجي 
االستثمار في راس املال البشري )التعليم والصحة(
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ABSTRACT

In this paper, we discussed the theoretical framework of the relationship between human capital in 
the form of health and education and economic growth. Then, we examined the human capital and growth 
relationship in Egypt.

Human capital is the most important element in any economic development strategy in any country. 
Investment in education and health through increasing the expenditure on these two are used by countries, 
which are targeting economic development and economic growth. Economists usually call expenditure on 
education and health, the human capital. In this paper, the author is estimating the impact of human capital 
on the economic growth in the Egyptian economy. Results show the significant impact of human capital on 
the economic growth in Egypt from 1980s until nowadays. In addition, the impact of education is approx-
imately double of the health impact on economic growth, especially in the long run. Policy makers should 
take this in account when they are planning the future of the economic growth in Egypt.

the study also designed to provide a set of recommendations that could contribute to activating the 
role of human capital on economic growth


