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 وطويلة األجل بين االستثمار األجنبي العالقة السببية قصيرة األجل
 Granger)ى مصر بإستخدام ف المباشر ورأس المال البشري 

Causality) ومنهجية(Toda-Yamamoto) 
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 لخص:ستمال

ي األجلين  ف تسعى هذه الدراسة إلى قياس العالقة السببية بين االستثمار األجنبى المباشر ورأس المال البشري 
الفالقصير والطويل   إختبار سببية جرانجر لألجل القصير   بإستخدام2019- 1995فترة من  ي مصر خالل 

ي األجل  فلألجل الطويل وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة سببية  (Toda-Yamamoto)ومنهجية  
القصير بين االستثمار االجنبى المباشر ورأس المال البشرى وهى عالقة إحادية االتجاه من االستثمار االجنبى  

الحكومي على الصحة ومتوسط سنوات    اق المحليفالمباشر إلى رأس المال البشرى من خالل مؤشري اإلن
لدراسة كمقاييس لرأس المال البشرى وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود عالقة طويلة األجل بين االستثمار  ا

 اق المحلي الحكومي على الصحةف األجنبى المباشر ورأس المال البشرى وهى عالقة ثنائية االتجاه بإستخدام االن
مبادرات التي تبنتها أجهزة ومؤسسات التحديد أهم    كمقياس لرأس المال البشري وتوصلت الدراسة أيضا إلى

 . االستثمار األجنبي المباشر رأس المال البشري  لدعم العالقة بينالدولة المصرية 
 تتاحية ف الكلمات اال

 . األجلين الطويل والقصير -سببية جرانجر -(Toda-Yamamoto)منهجية  -االستثمار األجنبى -رأس المال البشري 
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This study seeks to measure the causal relationship between foreign direct 
investment and human capital in the period from 1995-2019 by using the Granger 
causality test for the short run  and Toda-Yamamoto methodology for the long run. 
This relationship has reached a causal relationship in the short run between foreign 
direct investment and human capitalwhichisa one-way relationshipfrom foreign 
direct investment to human capital from the two indicators of domestic spending on 
health and the average of the study as measures of human capital. The study also 
found a long-run relationship between foreign direct investment and human capital, 
which is a two-way relationship using domestic government spending on health as 
a measure of human capital. The study also found the most important recent trends 
and initiatives in the relationship between foreign direct investment and human 
capital in Egypt. 
Keywords 
Human Capital - Foreign Investment - Toda-Yamamoto Methodology - Granger 
Causality - Long run - Short run - two-way - One-way 

 
 مقدمة:  .1

إن تنمية الموارد البشرية واالستثمار األجنبي المباشر يؤثران بشكل فردي على النمو االقتصادي، إال أنهما 
يعززان بعضهما البعض من خالل تأثيرات تكميلية.حيث أن الشركات متعددة الجنسيات التي تنتمي في الغالب  

المكثف،ت المال  ذات رأس  البلدان  هذه إلى  وتتمتع  المضيفة.  البلدان  بإنشاء فروع ومشاريع مشتركة مع  قوم 
الشركاتكثيفة رأس المال بكمية هائلة من التكنولوجيا لتحقيق إنتاجية عالية. وتنتقل هذه التقنيات التكنولوجية إلى  

بنقل التكنولوجيا  البلدان المضيفة من خالل إدخال أنشطة جديدة، لتحل محل العمليات المحلية البدائية. وتم ذلك
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إلى   والوصول  اإلدارية  والممارسات  التكنولوجية،  والمهارات  والتطوير،  للبحث  المال  رأس  توفير  خالل  من 
 األسواق.

وقد أدى تدفق تلك المهارات التكنولوجية والممارسات اإلدارية ما بين الدولة األم والدولة المضيفة إلى تنمية  
ه في الشركات المحلية. هذا االمتداد المعرفي من الشركات متعددة الجنسية  مهارات رأس المال البشري واستثمار 

إلى الشركات المحلية ينتج عنه تدرج تكنولوجي يؤدي إلى زيادة في إنتاجيتها. وتلك اإلنتاجية العالية تعزز  
يترتب عليه تسريع    دخل الفرد وتزيد الطلب على العمالة الماهرة. وبالتالي، فإن تدفق االستثمار األجنبي المباشر

 (.  VeasanKheng, et al., 2017)تكوين رأس المال البشري في اقتصادات الدول المضيفة
تؤدي تنمية الموارد البشرية إلى جذب االستثمار األجنبي المباشر الوارد، ويتم ذلك من خالل التأثير  وكذلك  

خالل   من  وكذلك  العاملة،  القوى  مهارات  لمستوى  االجتماعي  المباشر  االستقرار  مثل  المباشرة  غير  اآلثار 
ويعد رأس المال البشري أحد أهم العوامل األساسية في جذب االستثمار األجنبي، ومع تزايد    والسياسيوالصحي،

اعتماد العالم على التكنولوجيا أصبح رأس المال البشري هام للغاية ليس فقط لألفراد، ولكن أيضًا للدول في 
التنا االستثمار  فسية.مزاياها  تتسابق من أجل جذب  النامية  الدول ومنها  االخيرة أصبحت معظم  اآلونة  وفى 

 وتوفير المناخ المالئم.   العامة،األجنبي المباشر من خالل تعديل سياستها 
 :مشكلة البحث 1.1

المتقدمة منه والنامية والتى  ستثمار االجنبى المباشر دور بارز في تحقيق التنمية االقتصادية لدول العالم  لإل
تسعى الى هذه التنمية للتخلص من المشاكل االقتصادية واالجتماعية المختلفة التى تواجهها من بطالة وفقر 
من   الكثير  وغيرها  المدفوعات  ميزان  وعجز  العامة  الموازنة  وعجز  والثروات  للدخول  توزيع  وسوء  وتضخم 

القضاء عل الى  الدول  اليها المشكالت وتسعى هذه  المباشر  العقبات في طريق جذب االستثمار االجنبى  ى 
هم العوامل االساسية في أ حد  أس المال البشرى  أوتوفير المقومات الالزمة لجذب هذه االستثمارات ويعتبر ر 
حداث التنمية االقتصادية للدول إ ن له دور كبير في  أجذب االستثمار االجنبى المباشر الى الدول المضيفة كما  

تلفة وتتلخص مشكلة البحث في االجابة على السؤال الرئيسى التالى واالسئلة الفرعية التابعة له هل هناك المخ
ذا كان هناك عالقة بينهم هل  إس المال البشرى في مصر؟ و أعالقة سببية بين االستثمار االجنبى المباشر ور 
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م ثنائية  أ حادية االتجاه  أالعالقة السببية  م االثنين؟ وهل هذه  أم عالقة طويلة االجل  أ هى عالقة قصيرة االجل  
 االتجاه ؟ 
 : أهمية البحث وهدفه 1.2

حداث التنمية االقتصادية واالجتماعية  إس المال البشرى فى  أنظرا لالهمية الكبيرة لالستثمار االجنبى المباشر ور 
همية هذا البحث حيث هناك ندرة فى الدراسات التى تناولت العالقة بين االستثمار  أ للدول النامية والمتقدمة تاتى  

س المال البشرى والتى تتناول االجلين الطويل والقصير معا فى مصر و يهدف هذا البحث أاالجنبى المباشر ور 
س المال البشرى فى مصر فى االجلين القصير  أالسببية بين االستثمار االجنبى المباشر ور   الى دراسة العالقة

تودا باستخدام سببيىة جرانجر ومنهجية  تأياماموتو ومعرفة    -والطويل  اكثر  و أ يهما  يهما من  أثيرا فى االخر 
اشرة الى مصر وكذلك ى معوقات فى طريق جذب االستثمارات االجنبية المبأمسببات االخر وذلك للقضاء على  

 ى معوقات فى طريق التنمية البشرية وبالتالى المساعدة فى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية . أ
 : منهج البحث 1.3

عدد الملتحقين  لتحقيق أهداف البحث يتم االعتماد على بيانات سلسلة زمنية عن ) االستثمار األجنبي المباشر،  
الدراسة، اإلنفاق الحكومي على الصحة(. في االقتصاد المصري خالل الفترة  بالتعليم الجامعي، متوسط سنوات  

. وسوف يتم استخدام األسلوب الكمي في  2019. مستمدة من بيانات البنك الدولي عام  2019  -  1995
الكمية عن االستثمار األجنبي   البيانات  يتم استقراء  القياسي، حيث  التحليلي  المنهج  التحليل باالعتماد على 

، واستنباط العالقات بينهما. 2019  -  1995لمباشر ورأس المال البشري في االقتصاد المصري خالل الفترة ا
-Toda)إختبار سببية جرانجر لألجل القصير ومنهجية  كما يتم االعتماد على أساليب قياسية حديثة تعتمد على  

Yamamoto)    لقياس العالقات بين المتغيرات، وذلك  لألجل الطويل( بإستخدام البرنامج اإلحصلئيEviews .) 
 : خطة البحث 1.4

استعراض تتضمن هذه الدراسة مقدمة موجزة عن مشكلة البحث وأهميتة وأهدافه والمنهجية وخطته، وأقسام يتناول أولها: 
السابقة  إلى    الدراسات  البشري  المال  رأس  من  االتجاه  أحادية  العالقة  توضح  دراسات  إلى  تقسيمها  تم  وقد 

االستثمار األجنبي المباشر، ودراسات أحادية االتجاه من االستثمار األجنبي المباشر إلى رأس المال البشري،  
نبي المباشر ورأس المال ودراسات ثنائية االتجاه،والدراسات التي توضح عدم وجود عالقة بين االستثمار األج 
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في   البشري  المال  ورأس  المباشر  األجنبي  االستثمار  بين  العالقة  توضح  التي  الدراسات  وأخيرا  البشري، 
:  اإلطار النظريللعالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري.ويوضح ثالثهما:ويبين ثانيهمامصر.
.ورابعهما: النموذج المستخدم لقياس العالقة مال البشري في مصراالستثمار األجنبي المباشر ورأس التطور  

 . النتائج والتوصيات :  وخامسهما.ي األجلين القصير والطويلف بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري
 في العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري:   التي تناولتالدراسات أواًل: 

 العالقة أحادية االتجاه من رأس المال البشري إلى االستثمار األجنبي المباشر  -1

( دراسة  في إلى  (  FarisNasifAlshubiri, 2020هدفت  المالية  االستدامة  مؤشرات  تأثير  في  التحقق 
االستثمار العالي على  التعليم  المباشر، في    مؤسسات  والتعاون    26األجنبي  التنمية  بلدان منظمة  دولة في 

. واستخدمت عدة مؤشرات لرأس المال البشري )اإلنفاق على التعليم  2015- 2001االقتصادي خالل الفترة  
ثر  العالي، متوسط العمر المتوقع في الجامعة، عدد الملتحقين بالتعليم العالي(، واستخدمت الدراسة تقديرات اآل

(.وتوصلت الدراسة إلى  generalized method of moments (GMM)ثر العشوائي وطريقة )الثابت واآل
يترتب عليه زيادة االستثمار األجنبي المباشر بنسبة   %1أن زيادة االنفاق على التعليم في الوقت الحالي بنسبة 

االستثمار األجنبي المباشر وعدد الملتحقين  ، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة كبيرة وسلبية بين  19%
ثر الثابت ولكن هذه العالقة السابقة كانت غير مهمة وفقًا لنتائج  بالتعليم العالي وذلك وفقًا لنتائج اختبار اآل 

ثر العشوائي، وكذلك أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية وغير مهمة بين متوسط العمر المتوقع في  اختبار اآل
 الستثمار األجنبي المباشر.الجامعة وا

تحديد دور اللغة في التأثير على العالقة   (PalithaKonaraandYingqi Wei, 2019)حاولت دراسة  
بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري، وذلك استناًدا إلى مجموعة بيانات ثنائية واسعة النطاق  

. وذلك باستخدام ثالثة متغيرات تمثل رأس المال  2008- 1995زوًجا من البلدان خالل الفترة    3315تغطي  
البشري )التعليم الثانوي، التعليم العالي، التعليم العالي والتدريب وهو مؤشر التنافسية(، ورأس المال اللغوي تم  
المستثمر،   للبلد  الرئيسية  اللغات  أو  باللغة  التحدث  على  القادرين  المضيف  البلد  في  السكان  بنسبة  قياسه 

االستعمارية(وا العالقات  الدين،  )الثقافة،  التحكمية  األتي: .لمتغيرات  إلى  الدراسة  قدرة    يعتمد وتوصلت  مدى 
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الشركات المتعددة الجنسيات على االستفادة من رأس المال البشري في البلدان المضيفة لعمليات االستثمار  
األجنبي المباشر على االعتماد على لغات البلد المضيف )رأس المال اللغوي(، مما يثبت وجود أدلة واضحة  

-HCاألجنبي المباشر ورأس المال البشري )  ( في العالقة بين االستثمارLCعلى دور رأس المال اللغوي)

FDI .) 

إلى دراسة دور رأس المال البشري والكفاءات    (ConstantinaKottaridi, et al., 2019هدفت دراسة )
دولة في االتحاد األوروبي    15والمهارات في التأثير على االستثمار األجنبي المباشر من خالل مقارنة بين  

مراعاة مقاييس الجودة والكمية لرأس المال البشري وذلك بالتمييز بين دور كل    ودول وسط وشرق أوروبا، مع
من التعليم العالي والتعليم المهني في التأثير على االستثمار األجنبي المباشر. واستخدمت الدراسة عدة مؤشرات 

لتعليم الكلي اإلجمالي  لرأس المال البشري )نفقات التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، متوسط سنوات ا
سنة وما فوق، متوسط سنوات الدراسة في التعليم الثانوي، متوسط سنوات 15لألفراد التي تتراوح أعمارهم من  

لهذه   المهنية  والبرامج  العامة  البرامج  في  المسجلين  الطالب  عدد  تقييم  تم  وقد  العالي(  التعليم  في  الدراسة 
التحك والمتغيرات  المختلفة،  التجاري، المستويات  االنفتاح  الثابت،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  )لوغاريتم  ميةهى 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت، سعر الفائدة الحقيقي(.وتوصلت الدراسة إلى عدم كفاءة التعليم في دول وسط 
  15ي الـوشرق أوروبا مما يدعو إلى ضرورة إعادة الهيكلة في نظامها التعليمي، على عكس دول االتحاد األورب

التي أظهرت كفاءة عالية من التعليم مما ترتب عليه زيادة ثقة المستثمرين وزيادة تلبية طلبات سوق العمل مما  
أدي إلى جذب استثمارات أجنبية ذات قيمة إضافية أكبر، كما توصلت الدراسة إلى أن التعليم المهني يخلق  

 مباشر من التعليم العام. مناخًا استثماريًا أكثر جاذبية لالستثمار األجنبي ال
( إلى تحديد مدى مالئمة إمكانات  SvitlanaShevelovaandSvitlanaPlaskon, 2018هدفت دراسة )

( لجذب االستثمار األجنبي  R&Dالموارد البشرية الستيعاب االبتكار واالستفادة من نفقات البحث والتطوير )
. وذلك باستخدام أسلوب قياسي يعتمد 2015- 1996منطقة في أوكرانيا خالل الفترة    25المباشر، وذلك في  

(. وأشتمل النموذج على الناتج المحلي اإلجمالي كمتغير تابع ومؤشر  GMMعلى دالة كب دوجالس وطريقة ) 
المال  لرأس  كمؤشرات  التعليم  وإجمالي  الجامعي  التعليم  الجامعي،  قبل  )التعليم  من  وكل  االقتصادي  للنمو 

البحث   نفقات  كمتغيرات R&Dوالتطوير)البشري،  المحليين(  الطلبات  لمقدمي  الممنوحة  االختراع  براءات   ،)
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مستقلة.وتوصلت الدراسة إلى أن نفقات البحث والتطوير تلعب دورًا كبيرًا في جذب االستثمار األجنبي المباشر 
مهم، إن تأثير الموظفين  ذو التأثير اإليجابي على النمو االقتصادي، براءات االختراع لها تأثير كبير ولكن غير  

الحاصلين على التعليم قبل الجامعي سلبي ولكن الموظفين الحاصلين على التعليم الجامعي لهم تأثير إيجابي  
على االستثمار األجنبي المباشر وذلك من خالل قدرتهم على استيعاب البحث والتطوير. وهذا يعني أن جودة 

عابية للبلد لجذب االستثمار األجنبي المباشر وذلك له تأثير كبير  رأس المال البشري عامل مهم للقدرة االستي
 على النمو االقتصادي.

(إلى معرفة هل يمكن أن يؤثر الفساد على العالقة بين  NabamitaDutta,etal., 2017هدفت دراسة ) 
كان انخفاض  رأس المال البشري واالستثمار األجنبي المباشر لبلد مضيف؟ حيث سعت الدراسة إلى فهم ما إذا  

مستوى الفساد يجعل رأس المال البشري أكثر إنتاجية من حيث جاذبيته لالستثمار األجنبي المباشر. وذلك من 
كانت البلدان ذات مستويات الفساد األعلى أو األدنى تستفيد بشكل مختلف من حيث تدفق    افيما إذ خالل التحقق

دولة   107ى رأس المال البشري، وذلك باستخدام بيانات  االستثمار األجنبي المباشر بعد تحسن مماثل في مستو 
الفترة   )2009- 1984خالل  الصغرى  المربعات  طريقة  الدراسة  واستخدمت   ،ols التقدير وطريقة   )

(GMM  وتوصلت الدراسة إلى أن رأس المال البشري يلعب دورًا هامًا في جذب االستثمار األجنبي المباشر.)
لمساهمة الرئيسية لهذه الدراسة في التأكيد على أن فوائد رأس المال البشري على  إلى البلدان المضيفة، وتكمن ا

االستثمار األجنبي المباشر يمكن تعزيزها أكثر إذا استطاعت البلدان خفض مستويات الفساد لديها. كما أظهرت 
اع رأس المال البشري.  النتائج أن البلدان التي لديها مستويات عالية جًدا من الفساد ال تزال تستفيد من ارتف

واألهم من ذلك أن البلدان ذات المستويات األدنى من الفساد تستفيد أكثر مع ارتفاع مماثل في رأس المال  
البشري. كما توصلت النتائج إلى أنه إذا أصبحت درجة الفساد في بلد فاسد للغاية قابلة للمقارنة مع بلد فساد 

بالمائة تقريًبا مقابل زيادة معادلة في مخزون    40مباشر سيرتفع بنسبة  منخفض، فإن تدفق االستثمار األجنبي ال
 رأس المال البشري.

لالستثمار    اإلقليميإلى تحليل دور رأس المال البشري في التوزيع    (NimeshSalike, 2016هدفت دراسة)
بيانات   باستخدام  وذلك  الصين،  في  المباشر  الفترة    31األجنبي   استخدمت و .  2013-2002منطقة خالل 

الدراسة ست مؤشرات لرأس المال البشري )مؤشر وقف رأس المال البشري: يشير إلى مدى توفر الموارد البشرية  
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في الوقت الحاضر، مؤشر استخدام رأس المال البشري: يشير إلى جودة القوى العاملة في المجاالت العلمية  
إلى   البشري: يشير  المال  السكانية لرأس  التركيبة  البشرية، مؤشر والتقنية، مؤشر  للموارد  المستقبلي  العرض 

إنتاجية رأس المال البشري: يشير إلى كفاءة القوى العاملة، مؤشر دعم رأس المال البشري: يشير إلى دعم  
الموارد البشرية للحصول على تعليم أفضل، مؤشر صحة رأس المال البشري: يشير إلى الحالة الصحية للموارد  

التح التكتل الصناعي، االنفتاح االقتصادي، البشرية(، والمتغيرات  التحتية،  البنية  كمية هى )متوسط األجر، 
 التضخم(. 

التالية: من بين مؤشرات رأس المال البشري وجد أن مؤشر وقف رأس المال   النتائج  وتوصلت الدراسة إلى 
ر األجنبي المباشر.وهذا البشري ومؤشر التركيبة السكانية لرأس المال البشري لهما تأثير كبير في جذب االستثما

في   أيًضا  ولكن  الحالي  البشرية  الموارد  توافر  في  فقط  تبحث  ال  الجنسيات  متعددة  الشركات  أن  على  يدل 
المستقبل. هذا أمر منطقي ألن معظم االستثمارات في الصين هي في شكل استثمار في المجال األخضر  

اآلخر هو في شكل صحة الموارد البشرية، في حين  طويلة األجل. االستنتاج المهم    استراتيجيات يحتاج إلى  
أنه من المهم أن يحصل الناس على تعليم أفضل، من المهم بنفس القدر أن يتمتعوا بصحة جيدة. ال يوجد  
دليل على قيام المستثمرين األجانب بإعطاء أهميةلدعم مؤشر رأس المال البشري للحصول على تعليم أفضل.  

النهائية لرأس المال البشري وليس المدخالت. كما توصلت الدراسة إلى أن المنطقة   ما يهمهم أكثر هو النتيجة
الساحلية في الصين ناجحة في جذب الكثير من االستثمار األجنبي المباشر، وفيما يتعلق بالمتغيرات التحكمية  

ترنت والنقل( له تأثير  وجد أن مستوى البنية التحتية )مقاسة كمؤشر مركب الشتراكات الهاتف واالشتراك في اإلن
 كبير على اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر. 

( إلى تحديد دور رأس المال البشري  في تدفقات Emmanuel A. Cleeve, et al., 2015هدفت دراسة )
دولة   35االستثمار األجنبي المباشر إلى أفريقيا )جنوب الصحراء الكبرى(. وتم استخدام بيانات سلسلة زمنية لـ

الفترة  ف المنطقة خالل  تدفقات   2012-1980ي  على  تؤثر  المتغيرة  المهارة  احتياجات  كانت  إذا  ما  لتقييم 
تم استخدام العديد من مؤشرات رأس المال البشري )النسبة المئوية لغير المتعلمين  و االستثمار األجنبي المباشر.  

الملتحقين بالتعليم الثانوي، متوسط سنوات   عام، محو األمية، عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي، عدد   15فوق  
الدراسة(، لتقييم ما إذا كانت جودة العمل تفسر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل فترة الدراسة.وتوصلت 
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الدراسة إلىأن جميع مقاييس رأس المال البشري التي تم النظر فيها، بما في ذلك التعليم األساسي، وجدت ذات 
على تدفق االستثمار األجنبي المباشر، فمن الواضح أنه بدون الوصول على نطاق أوسع لقوة   صلة بالتأثير

عاملة ذات جودة أفضل، كما هو الحال عن طريق التعليم العالي، فإن بلدان جنوب الصحراء الكبرى ستواجه  
تغيرات التحكم، مثل  ستثمار األجنبي المباشر. كذلكوجد أن معظم ملالصعوبات هائلة في جذب القيمة المضافة

حجم السوق والنمو، ووقف الموارد الطبيعية، والصدمات االقتصادية العالمية الرئيسية، تلعب دوًرا مهًما في 
 التأثير على تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة.

)ركزت   على  Aurora and Teixeira, 2012دراسة  البشري  المال  رأس  تأثير  تقييم  على  االستثمار  ( 
شركة في الصين، تقيم هذه الدراسة أهمية    77األجنبي المباشر وذلك من خالل دراسة استقصائية أجريت على  

رأس المال البشري في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الصين. باستخدام وتقنيات التقدير اللوجستي.  
يشكل عاماًل مباشًرا في جذب االستثمار األجنبي    وتوصلت الدراسة أنه على الرغم من أن رأس المال البشري ال

رأس المال البشري عاماًل هاًما في جذب االستثمار األجنبي المباشر من  ولكن يشكل    المباشر إلى الصين،
خالل جهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركات. كما أشارت األدلة التي تم جمعها إلى أنه من المهم أن  

ة الترابط بين سياسات التعليم واالبتكار وتنفيذ سياسات االستثمار األجنبي المباشر، وأن  تدرك السلطات العام
رأس المال البشري قادر فقط على جذب رأس المال األجنبي المبتكر عندما يرتبط بمستويات عالية من البحث  

 والتطوير.
التحقق في  إلى  (HeirshSoltanpanah and Mohammad Sharif Karimi, 2011سعت دراسة )

العالقة بين تراكم رأس المال البشري وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر لثالث دول )ماليزيا وتايالند وإندونيسيا(  
. ورأس المال البشري له عدة مؤشرات )االلتحاق بالمدارس االبتدائية، االلتحاق  2005-   1985خالل الفترة  

معي، نفقات التعليم، الحياة المتوقعة عند الوالدة(، والمتغيرات التحكمية  بالمدارس الثانوية، االلتحاق بالتعليم الجا
هى )الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد، الناتج المحلي اإلجمالي )بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي( واستخدمت 

ا تأثير إيجابي وذات وتوصلت الدراسة إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر له.  (GMMالدراسة طريقة )
داللة إحصائية على تراكم رأس المال البشري في ماليزيا وتايالند وإندونيسيا. كما أن االستثمار األجنبي المباشر 
يمثل عاماًل هاًما في برامج التنمية في البلدان النامية بسبب تأثيره الديناميكي على رأس المال البشري والذي  
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عية والسياسية وهى القناة الرئيسية التي يتم من خاللها تحقيق التقدم التكنولوجي في بدوره يعزز التنمية االجتما 
 البلدان النامية. 

 العالقة أحادية االتجاه من االستثمار األجنبي المباشر إلى رأس المال البشري:  -2

تحديد العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر    إلى(  Muhammad Asali et al., 2016)  دراسةهدفت  
مصنفة عل أنها    122دولة مصنفة على أنها اقتصادات متقدمة،    24)دولة    146ورأس المال البشري ل  

( وتم قياس رأس  OLS. واستخدمت الدراسة نموذج )2010- 1980اقتصادات أقل تقدمًا(، وذلك خالل الفترة  
بعدة مؤشرات   البشري  الملتحقين  المال  الثانوي، عدد  بالتعليم  الملتحقين  بالتعليم، عدد  الملتحقين  غير  )عدد 

، مساحة األرض، الكثافة  ت عدد الوفيابالتعليم الجامعي، متوسط سنوات الدراسة(، والمتغيرات التحكمية هى ) 
يتم بتقديرها بدقه جنبي المباشر على التحصيل التعليمي  ثار االستثمار األآالسكانية(.وتوصلت الدراسة إلى أن

سيترتب عليها زيادة نسبة    %1فقط في االقتصادات األقل تقدمًا وأن زيادة نسبة االستثمار األجنبي المباشر بـ 
وأن العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والتعليم مهمة فقط للمستويات  %.  0.088االلتحاق بالتعليم العالي بـ

أن االستثمار األجنبي المباشر من المرجح أن يتركز في الصناعات كثيفة  العليا في التعليم، مما يشير إلى  
 رأس المال البشري.

( على  FDIثار تدفق االستثمار األجنبي المباشر )آ( بمحاولة استكشافSujataKar, 2013قامت دراسة )
مقاطعة( وأيًضا ما إذا كان األخير يسبب األول أم ال. كما تم دراسة    16تنمية رأس المال البشري في الهند )

مؤشر أسعار المنتجين، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي    )تضخمأربعة من متغيرات االقتصاد الكلي األخرى، وهي  
ر األجنبي المباشر.وتوصلت الدراسة إلى أن هناك  ، على نمو االستثما(الحقيقي، ونمو الصادرات والواردات 

عدد   وأن  البشري  المال  تنمية رأس  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  من  فقط  االتجاه  أحادية  سببية ضعيفة 
جميع   في  المباشر  األجنبي  االستثمار  توزيع  في  دورًا  لعب  والثانوي  والمتوسط  االبتدائي  بالتعليم  الملتحقين 

التعليم العالي تأثير كبير في تدفق االستثمار األجنبي المباشر داخل ب م يكن لعدد الملتحقين  المناطق، بينما ل
هذه المناطق. وكان التضخم ونمو الواردات محددات مهمة أخرى لنمو االستثمار األجنبي المباشر. كما توصلت 

أن إلى  اال  زيادة  الدراسة  تدفق  إلى جذب  يؤدي  االبتدائي  التعليم  على  المباشرعلى  اإلنفاق  األجنبي  ستثمار 
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من خالل تطوير قاعدة قوية لرأس المال البشري تعمل كمحفز لجذب المستثمرين    وذلك  الطويلالقصيرو المدى
 العالميين. 

البيانات في الواليات المتحدة األمريكية على مستوى الدولة خالل   (Miao Wang, 2011ستخدمت دراسة)إ
( في مختلف القطاعات / FDI. لدراسة تأثير االستثمار األجنبي المباشر الوافد )2004- 1997الفترة الزمنية  

الصناعات على رأس المال البشري على مستوى الدولة )المقاس بمتوسط سنوات التعليم العالي(. والمتغيرات  
واإلنفاق الحكومي على التعليم والفقر والبطالة. واستخدمت الدراسة ثمانية قطاعات /    )الدخلالتحكمية هى  

صناعات: التصنيع، تجارة الجملة، تجارة التجزئة، معلومات، التمويل والتأمين، العقارات واإليجار والتأجير،  
لت الدراسة إلى أن االستثمار األجنبي المباشر  .وتوص(الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، والصناعات األخرى 

في قطاعات التصنيع يميل إلى خفض متوسط مستوى رأس المال البشري )متوسط سنوات الدراسة في التعليم  
يؤدي االستثمار األجنبي المباشر في صناعات المعلومات إلى زيادة رأس المال البشري للدولة.    (، بينماالجامعي

ار األجنبي المباشر في الصناعات األخرى له تأثير كبير على رأس المال البشري على  ال يبدو أن االستثم
 مستوى الدولة.

 العالقة ثنائية االتجاه بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري:  -3

  2011- 1980دولة خالل الفترة    55باستخدام بيانات    VeasnaKheng, et al., 2017)قامت دراسة )
باستخدام    وذلكلبحث العالقة السببية ذات االتجاهين بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري،  

بيانات عن االستثمار األجنبي المباشر )صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي  
م قياس رأس المال البشري بمؤشرين )عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي والتعليم العالي، متوسط  اإلجمالي(، وت

سنوات الدراسة في التعليم الثانوي والتعليم العالي(،والمتغيرات التحكمية هى )معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، 
تحاق بالتعليم العالي تؤدي إلى زيادة كبيرة  االنفتاح االقتصادي(.وتوصلت الدراسة إلى أن الزيادة في معدل االل 

في االستثمار األجنبي المباشر والعكس صحيح،أى أن االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري    نسبياً 
كالهما له تأثير إيجابي وكبير على بعضهما البعض، كما وجد بعض األدلة التي تدعم الرأي القائل بأن رأس  

 حدًدا مهًما لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر مع مرور الوقت.المال البشري أصبح م 



 

 2021إبريل    -  العاشر ة كلية السياسة واالقتصاد العددمجل
   

 

319 
 

( بيانات عن صناعة  Sumon Kumar Bhaumik and RalitzaDimova, 2013ستخدمت دراسة )إ
دولة نامية والتي يمكن القول انها تتمتع فيها بميزة نسبية، وقامت الدراسة    100المنسوجات والمالبس الجاهزة ل  

ن وهما أن المستوى التعليمي للقوى العاملة المحلية ال يحسن كفاءة اإلنتاج لدى الشركات، فرضي  اختبارعلى  
وأن تدريب الشركات متعددة الجنسية للعمالة يحسن الكفاءة بشكل كبير )أو يقلل من عدم الكفاءة(.وتوصلت  

جنبي المباشر على تنمية رأس  الدراسة إلى نتائج مثيرة لالهتمام بالنسبة لسياسات التعليم وتأثير االستثمار األ
المال البشري في البلدان النامية. وهى أن سنوات التعليم )وهو المقياس الذي تم استخدامه كمؤشر لرأس المال  

أن حجم التأثير   إلى  الدراسة  كما توصلت البشري(، قد ال تعكس بدقة جودة التعليم ومهارات القوى العاملة.  
فاءة أقل بكثير من حجم التأثير للعمالة التي حصلت على التدريب، أي أن  للتعليم الرسمي للعمال على الك

 التدريب ال يزال مهًما أكثر بكثير من التعليم الرسمي للعمال.

 عدم وجود عالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري:  -4

(تحديد العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال  JovankaPinas, et al., 2020)حاولت دراسة
(. استخدمت هذه الدراسة اختبار ديكي فولر واختبار تكامل  2016  -1971البشري في هولندا خالل الفترة )

وهانسن لتحديد ما إذا كانت هناك عالقة سببية بين االستثمار األجنبي المباشر والتسجيل في المدارس الثانوية  ج
أنه ال توجد عالقة بين تدفق االستثمار األجنبي المباشر  إلى  ديل لرأس المال البشري(. وتوصلت الدراسة  )كب

ن امتالك قوة عاملة ماهرة للغاية ليس هو سبب قرار المستثمرين االستثمار  وأورأس المال البشري في هولندا.  
 في هولندا. 

 البشري في مصر:  العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال -5

بمراجعة الدراسات السابقة المرتبطه باالقتصاد المصري التي اعتمدت على أساليب قياسية متقدمة، نجد أنها  
 محدود للغاية ومن هذه الدراسات مايلي: 

وهي سبع    Mean( عن محددات االستثمار االجنبي المباشر الى بعض دول2017دراسه )سيد، واخرون   
( وتم اختبار نموذج االثر الثابت  Data ) Panelباستخدام  2010: 1980دول منها مصر وذلك خالل فتره 
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هي االنفاق    التأثير واالثر عشوائي و توصلت الدراسه إلى أن أهم محددات االستثمار االجنبي المباشر إيجابية  
ما توصلت الدراسة إلى أن متغيرات مثل التضخم  الديون الخارجية، االنفتاح التجاري، والسكان، ك   الحكومي،

و صادرات السلع والخدمات و معدل نمو الناتج المحلي و سعر الصرف غير جاذبة لالستثمار األجنبي المباشر  
 حيث أنها غير معنويه التأثير.

بية  دولة عر   17( إلى دراسة محددات االستثمار األجنبي المباشر في  2017هدفت دراسة )اسماعيل، حسن  
الفترة   كاالتي    2010:  1995منها مصر خالل  المحددات  هذه  االنفاق    )الناتجوكانت  اإلجمالي،  المحلي 

 الحكومي، االنفتاح االقتصادي، معدل نمو الكتلة النقدية، التضخم، الفساد، مؤشر الحرية المالية والمصرفية(. 
)سليمان،  قامت   االج2016دراسة  االستثمار  محددات  أهم  باختبار  مقارنه  (  اجراء  خالل  من  المباشر  نبي 

إلى معنويه كل من معدل    وتوصلتالدراسة  2012:  2002في الفتره    ومنها مصر  لمجموعه من الدول الناميه
إلى معنويه كل    الدراسةنمو الناتج وعدد السكان باعتبارهم المحدد الرئيسي لحجم السوق الداخلي كما توصلت  

 .وعدم معنويه كل من معدل التضخم هو معدل سعر الصرف األساسيةمن االنفتاح االقتصادي و البنيه 
( إلى أن أهم محددات جذب االستثمار األجنبي 2008( و )أحمد،  2014وتوصلت دراسة كل من ) عامر،  

المباشر في مصر هى ) عجز الموازنة العامة للدولة، النفقات العامة للدولة، االستهالك النهائي، الناتج المحلي  
الفرد،  دخل  متوسط  السكان،  عدد  للدولة،  العامة  اإليرادات  المستهلكين،  ألسعار  القياسي  الرقم  اإلجمالي، 

 محلي اإلجمالي، البطالة السافرة، االدخار المحلي اإلجمالي(.  االستثمار ال
( قامت هذه الدراسة على تحديد مفهوم واثار ومحددات االستثمار االجنبي المباشر في 2012دراسة )رخا،  

االقتصاد المصري وهي دراسه نظريه وقد توصلت إلى أهم هذه المحددات وهي محددات اقتصاديه وتشمل  
ا مقايسها الناتج المحلي وعدد السكان و معدل سعر الصرف االجنبي والسياسات االقتصاديه  حجم السوق وأهم 

االساسية   البنية  وتوافر  والمرونة  االقتصادية  الحرية  مثل  لها صفات  مستقره  بيئه  من خالل  المستقره  الكليه 
دية رخص األيدي العاملة والحوافز الضريبيه وعدم تغيير القوانين بشكل عشوائي وايضا من المحددات االقتصا

 . والتمويل وهناك محددات بيئية وسياسيه ومحددات قانونيه والتشريعيه
 ومن الدراسات التي تناولت العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري في مصر ما يلي:
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( دراسة   (HananAbdelKhalikAbouelfarag and Mohamed Sayed Abed, 2019هدفت 
إلى تحديد آثار كل من االستثمار األجنبي المباشر والديون الخارجية على النمو االقتصادي ورأس المال البشري  

، وذلك لعدد ستة قطاعات اقتصادية )الزراعة، البناء، التصنيع، المالية،  2014:  1985في مصر خالل الفترة  
ت الدراسة إجمالي االلتحاق بالتعليم الثانوي (. واستخدمARDLالسياحة، الخدمات اآلخرى(، باستخدام نموذج ) 

كمؤشر لرأس المال البشري. وتوصلت الدراسة إلى أن االستثمار األجنبي المباشر كان له تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا  
باستثناء قطاع السياحة وقطاع الخدمات اآلخرى حيث كانت   على رأس المال البشري في جميع القطاعات 

 همية.المعامالت غير ذات أ 
إلى البحث في محددات االستثمار األجنبي المباشر في كل من مصر   (2013هدفت دراسة )عبد الجواد،  

الفترة   وذلك خالل  البشري،  المال  رأس  منها  المحددات  من  العديد  واستخدمت  ، 2011:  1990والسعودية 
دراسة إلى أن وفرة  األيدي باستخدام أسلوب تحليل السالسل الزمنية وتحليل االنحدار المتعدد، وتوصلت ال

 العاملة الماهرة من أهم محددات جذب االستثمار األجنبي المباشر في كل من مصر والسعودية. 
 للعالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري:  اإلطار النظري :ثانياً 
زادت أهميته مع تزايد االتجاه العالمي  مفهوم االستثمار األجنبي المباشر إلى القرن التاسع عشر، ولقد  يعود  

  حيث األجنبي المباشر،    االستثمارتعددت تعريفات  نحو المزيد من التحرر االقتصادي واالنفتاح االقتصادي.وقد 
تعرفها المنظمة العالمية للتجارة: بأنها االستثمارات التي تحدث عندما يقوم مستثمر في بلد ما )األم( بامتالك  

 (. 2019ي بلد أخر )مضيف( مع وجود القدرة على ادارة ذلك األصل )فريحة، خروف، أصل أو موجودات ف
ويوجد العديد من محددات االستثمار األجنبي المباشر ومن أهم هذه المحددات في الوقت الحالي رأس المال  

بأنه مجموعة المعرفة  البشري،و  والكفاءات والقدرات المجسدة في األفراد  والمهارات  يعرف رأس المال البشري 
الرعاية الطبية. وبالتالي يمكن  و الخبرة العملية،  و التعليم،  و كتسبها األفراد بمرور الوقت، من خالل التدريب  أوالتي  

تقسيم رأس المال البشري إلى ثالثة عناصر رئيسية: الصحة والتعليم والخبرة / التدريب. ويمكنأن يزيد مخزونها  
 .( Ogundari, 2018 &Awokuseالتعليماألفضل والوضع الصحيالعالي) من خالل

إنتاجية    إن منتجات جديدة وتحسين  إنشاء  إلى  يؤدي  وإبداعية مما  إنتاجية  أكثر  العالي  التعليم  ذوي  األفراد 
فتمتع البلد المضيف بالقدرة على استيعاب التكنولوجيا وتوفر مخزون ذو كفاءة من  ،  العواملمن ناحية أخرى 
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أس المال البشري قادرة على االستفادة من جميع التطورات في مجاالت النشاط اإلنتاجي يساعد بشكل كبير  ر 
 في تحفيز الشركات متعددة الجنسية على االستثمار في تلك الدول. 

 ويوجد العديد من المؤشرات لقياس رأس المال البشري ومن أهم هذه المؤشرات: 

األ  .1 البشريةلبرنامج  التنمية  اإلنمائي )مؤشر  المتحدة  التنمية    1990(فمنذ عام  UNDPمم  تقارير  ظهرت 
 Humanالتنمية البشرية ) تقيس مؤشرمم المتحدة اإلنمائي التي أصبحت البشرية العالمية التابعة لبرنامج األ

Development Index(HDI)  المتوقع عند    مبني المؤشر(وهذا العمر  متغيرات وهي )متوسط  أربع  على 
الميالد، متوسط سنوات الدراسة، معرفة القراءة والكتابة بين البالغين، معدالت االلتحاق بالمؤسسات التعليمية،  
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وهذا يعكس القدرة على تحقيق مستوى معيشي الئق( )تقرير: أين  

ا ثروة  والبحوث  تكمن  للدراسات  اإلمارات  مركز  ترجمة  والعشرين(،  الواحد  للقرن  المال  رأس  )قياس  ألمم؟ 
 (.2008االستراتيجية  

م لتحديد مقدار رأس المال البشري الذي متوقع أنيحصله طفل ولد اليوم تس المال البشري والذي  أمؤشر ر  .2
ير وهى معدل بقاء الطفل على قيد  حين يصل الثامنة عشر من عمره ويعتمد هذا المؤشر على ثالث معاي

الحياة حتى االلتحاق بالمدرسة، عدد سنوات الدراسة المتوقع حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر، النمو الصحي  
:  2019( )البنك الدولي،  2018لألطفال من خالل استخدام معدالت التقزم. وقد أطلق هذا المؤشر في اكتوبر  

 م: الطبيعة المتغيرة للعمل، واشنطن، البنك الدولي(.9201عن التنمية في العالم    رتقري

المال  بتقييم مدى جودة عنصر رأس  الجنسيات  الشركات متعددة  تقوم  المؤشرات أن  تلك  ويمكن من خالل 
 البشري في أى دولة كمحدد من محددات جذب االستثمار األجنبي المباشر في تلك الدول. 

ومن ناحية أخرى نجد أن هناك العديد من دوافع االستثمار األجنبي المباشر في الدول المضيفة ومن أهم هذه 
القدرة التكنولوجية للدولة المضيفة باعتبارها عملية    تلك االستثمارات األجنبية المباشرة  دورالعوامل   بناء  فى 

البشري من خالل   المال  تنمية رأس  العاملة على تعليمية محورها األساسي  التكنولوجيا وتدريب األيدي  نقل 
وتصميم وتصنيع وابتكار التكنولوجيا مما يساهم    واستيعاب استخدامها بحيث يصبح لديهم القدرة على صيانة  

 . فى زيادة قدراتها اإلنتاجية واالقتصادية
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 االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري في مصر: ثالثًا: تطور 
 بالمليار دوالر  2019-1995من   ترةفالمصر خالل يف دفقات االستثمار األجنبى المباشر ( ت1شكل رقم )
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 Eviews9ستخدام برنامج إعداد الباحثين ب :إالمصدر

 التعليق على الرسم 

ــتثمار األجنبى المباشــــر إلى مصــــر خالل فترة الدراســــة  حيث  نالحظ من الشــــكل الســــابق تذبذب تدفقات االســ
ملـيار دوالر عـام    1.2إلى أن وصــــــــــــــل إلى   1995نالحظ في الـبداـية أرتـفاعـه من نصــــــــــــــف ملـيار دوالر عـام 

ــادي في جانب التكيف الهيكلي  بدًأ من عام    2000 ــات االصــــالح االقتصــ ــياســ ــل ســ ــتقرار    1995بفضــ واالســ
متاثرًا بعدم    2003مليار دوالر عام    0.23الســـــــــياســـــــــي واالقتصـــــــــادي في تلك الفترة ثم انخفض بعد ذلك إلى 

مليار    10االســتقرار الســياســس في المنطقة الناتج عن احتالل العراق ثم ارتفعت بعد ذلك إلى أن وصــلت إلى 
حات االقتصـــــــادية وتعديالت قانون  بفضـــــــل المزيد من اإلصـــــــال  2007مليار عام    11.5و  2006دوالر عام  

االســتثمار ثم بعد ذلك تراجعت االســتثمارات األجنبية المباشــرة في مصــر بفضــل االضــطرابات الســياســية التى  
مليار دوالر   2.7مليار دوالر ثم  0.48-حيث وصــــلت إلى   2011واحداث يناير    2008شــــهدتها مصــــر منذ  

  8.1ثمار االجنبى المباشـر إلى مصـر إلى أن وصـلت إلى ثم أرتفعت بعد ذلك حجم تدفقات االسـت  2012عام  
طبقـا لبيـانـات البنـك الـدولى  بفضـــــــــــــــل االصــــــــــــــالحـات    2019مليـار دوالر عـام  9،و  2018مليـار دوالر عـام  
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ــكل  ــر والشـ ــتثمرين  فى مصـ ــهيالت للمسـ ــرائب وتسـ ــات فى الضـ ــملت تخفيضـ ــريعات والتي شـ ــادية والتشـ االقتصـ
نبى المباشــر إلى مصــر كنســبة مئوية من الناتج المحلي االجمالى خالل التالى يوضــح تدفقات االســتثمار االج

حتى    1995عام    %1نفس الفترة والتى تذبذبت أيضــــــــــــــًا بين أرتـفاع وانخـفاض خالل نفس الفترة حـيث بدأت ب 
ثم أرتفعت بعد ذلك إلى أن وصــلت إلى   2003عام    %28.ثم انخفضــت إلى   2000عام    %1.2وصــلت إلى 

ثم ارتفعت بعد ذلك إلى أن   2011عام    %0.2-انخفضـت بعد ذلك إلى أن وصـلت إلىثم    2006عام    9.3%
ــلت إلى  ــتثمار ومنها    2019عام    %3وصـ ــل االتجاهات الحديثة في االسـ ــمل بفضـ ــتثمارية تشـ إعداد خريطة إسـ

ــتثمارية   ــمن كافة الفرص اإلســـــــــــ ــمل حوافز للمحافظات والقطاعات األكثر إحتياجًا وتتضـــــــــــ كافة الفرص وتشـــــــــــ
ــرو  ــة التمويل الدولية والبنك الدولىوالمشـــ ــســـ ــتثمار العربى واألجنبى )تقرير مؤســـ (  2019،عات المطروحة لإلســـ

تحســـن أغلب المقومات الجاذبة لإلســـتثمار ومنها المناخ اإلقتصـــادى من خالل ســـياســـات مالية  وكذلك بفضـــل  
الطبيعية والبنية التحتية للنقل البحرى  ونقدية محفزة لإلســــــــتثمار وقطاع مصــــــــرفى متطور وتوافر وتنوع الموارد  

ــًا توافر العمالة  والموانئ والمطارات والبنية التحتية للطاقة بأســــــعار تنافســــــية والبنية التحتية لإلتصــــــاالت وأيضــــ
 الماهرة واألجور التنافسية وجاذبية وحجم السوق والموقع الجغرافى من حيث القرب من األسواق العالمية.

االستثمار االجنبى المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلى االجمالى فى مصر خالل   ( تدفقات 2شكل رقم )
 2019- 1995الفترة من 
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  4نالحظ من الشكل السابق أرتفاع متوسط سنوات الدراسة فى مصر كاحد مقاييس راس المال البشرى من 
 وانخفضت بعد ذلك .  2015سنوات عام    7.1ثم  2007سنوات عام    6إلى  1995سنوات عام  

 ى مصر فس المال البشرى أ(نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعى كمقياس لر 4شكل رقم )

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

tertiary

اعداد الباحثين  :المصدر
 Eviews9باستخدام برنامج  

 التعليق على الشكل السابق 
إلى أن وصلت   1995عام   %21.5أرتفعت نالحظ من الشكل السابق أن نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعى 

عام    %30.8ثم تذبذبت بعد ذلك بين أرتفاع وانخفاض بسيط حتى وصلت إلى   2000عام % 30.1إلى 
 ثم انخفضت بعد ذلك انخفاضات طفيفة.   2015عام  %36.22ثم إلى  2010

حلى كمقياس  ( اإلنفاق المحلى الحكومى على الصحة فى مصر كنسبة مئوية من الناتج الم5شكل رقم )
 2019- 1995لرأس المال البشرى فى مصر خالل الفترة من 
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geh

اعداد الباحثين  :المصدر
 Eviews9باستخدام برنامج  

 التعليق على الشكل السابق: 
إلى   1995عام   %1.62نالحظ من الشكل السابق أرتفاع نسبة االنفاق المحلى الحكومى على الصحة من  

ثم انخفضت بعد ذلك انخفاضات بسيطة إلى أن وصلت إلى  2001عام  %2.33لت إلى أن وص
عام  % 1.18ثم تذبذبت بعد ذلك ما بين أرتفاعات وانخفاضات إلى أن وصلت إلى   2005عام % 1.98
2018. 

 رابعًا: نموذج الدراسة والمنهجية 

 : نموذج الدراسة 1
 يتكون النموذج من المعادلة التالية

FDI t = B0 + B1GEHt + B2MEOFYE t + B3TERTIARt + Et 

 حيث: 
fdit   1995حجم االســــــــــــتثمار االجنبى المباشــــــــــــر خالل الفترة من –  

 وهو المتغير التابع. 2019
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GEHt  الحكومى على الصـــــــحة كنســـــــبة مئوية من الناتج    المحلى  االنفاق
مقــــاييس ر أالمحلى االجمــــالى   )متغير  أحــــد  المــــال البشــــــــــــــرى  س 

 مستقل(.
MEOFYE t  س المال البشـــرى)متغير  أحد مقاييس ر أمتوســـط ســـنوات الدراســـة ك

 مستقل(.

 TERTIAR

 t   س  أ. النســــــــــــــبـة اإلجمـاليـة للملتحقين بـالتعليم الجـامعى كمقيـاس لر
 البشرى )متغير مستقل(.المال  

T  .الزمن 
Et  الخطر العشوائى 

 

 : منهجية الدراسة: 2
والتى ترجع    (Toda-Yumamoto)نستخدم اختبار سببية جرانجر لتقدير السببية لألجل القصير و منهجية  

والتى تستخدم لتقدير السببية فى األجل الطويل فى حالة    1995عام    Yamamotoو  Todaإلى كل من  
هى    (d)حيث    VAR (K+dmax)المتغيرات ذات درجات التكامل المختلفة وذلك من خالل تقدير نموذج  

النموذج،   الزمنية فى  السالسل  استقرار  األكبر فى  نموذج    (k)الدرجة  لتقدير  المناسبة  اإلبطاءات  هى عدد 
(VAR)–(Toda, 1995). 

 ويكتب النموذج القياسى فى حالة المتغيرات السابقة كما يلى )المعادلة الرئيسية( 
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 حدود الخطأ بمجموع ووسط حسابى صفر. Utمقدرات النموذج ،    ،  ،  ،  ،Bحيث 
 التالية:ختبار فروض العدم التالية والفروض البديلة إويقوم هذا النموذج ب
س المال أال توجد عالقة سببية فى األجل القصير بين االستثمار االجنبى المباشر ور  الفرض العدم األول: 

 البشرى فى مصر
س  أ توجد عالقة سـببية فى األجل القصـير بين االسـتثمار االجنبى المباشـر ور  ضـــــــــــد: الفرض البديل األول: 

 المال البشرى فى مصر  .
س المال أال توجد عالقة سـببية فى األجل الطويل بين االسـتثمار االجنبى المباشـر ور  الفرض العدمى الثانى:
 البشرى فى مصر  .

ــد الفرض البديل الثانى: توجد عالقة سببية فى األجل الطويل بين االستثمار االجنبى المباشر ور  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ س  أ ضـ
 المال البشرى فى مصر  .

 اسية: الدراسة القي3
 البيانات والمصادر:  -

اق الحكومى على الصــحة ومتوســط ســنوات الدراســة ونســبة  فبالنســبة لبيانات االســتثمار االجنبى المباشــر واالن
ــول عليها من بيانات   ــة )  (World Bank)الملتحقين بالتعليم الجامعى تم الحصــــ   –  1995خالل فترة الدراســــ

2019 ) 
 نتائج الدراسة القياسية:1.3

 ختبار السببية لألجل القصيرإ1.1.3
س المال أاألجل القصـير بين االسـتثمار االجنبى المباشـر ور  فىة هل هناك عالقة  فيسـتخدم هذا االختبار لمعر 

م ثنائية االتجاه ام التوجد عالقة بينهم  أحادية االتجاه  أنمو االخروهل العالقة بينهم   فىيهما يتســـبب  أالبشـــرى و 
 لىوكانت نتيجة االختبار كما ي
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جرانجر ختبار سببية إ( نتيجة 4جدول )  

 Eviews9مخرجات برنامج  ꞉المصدر

 ومن الجدول السابق توصلنا الى النتيجة التالية
س المال البشـرى تتجه من  أحادية االتجاه في األجل القصـير بين االسـتثمار االجنبي المباشـر ور أهناك عالقة   

ــتثمار األجنبى المباشـــــر إلى ر  ــنوات الدراســـــة واإلنفاق  إس المال البشـــــرى وذلك عند  أاالســـ ــتخدام متوســـــط ســـ ســـ
س المال البشــــــــــــرى حيث تم رفض الفرض العدمى األول وقبول أالمحلي الحكومي على الصــــــــــــحة كمقاييس لر 
 فى حالة هاتين المقياسين. %5و %10قل من أالفرض البديل حيث كان مستوى المعنوية 

  ختبار السببية لألجل الطويلإ2.1.3
 يتم من خالل الخطوات التالية

 أواًل: إختبار جذر الوحدة
وكانت النتائج كما   (Augmented Dickey-Fuller)سـتخدام إختبار  إسـتقرارية السـلسـلة الزمنية بإللتأكد من  

فى الجدول التالى ونالحظ من الجدول أن سالسل كل من االستثمار األجنبى المباشر واالنفاق الحكومي على  
الصـحة والملتحقين بالتعليم الجامعي غير مسـتقرة عند المسـتوى ومسـتقرة فى الفرق األول وبالتالى تقبل فرضـية 

رة عند الفرق األول أما متغير متوسط سنوات الدراسة فهو مستقر  العدم بوجود جذر الوحدة وبالتالى تكون مستق
  dmaxعند المسـتوى ومن ثم نقبل الفرض البديل وهو عدم وجود جذر الوحدة ومن الجدول السـابق نالحظ أن 

ــلة الزمنية والخطوة التالية يجب تحديد   ــلسـ ــتقرار للسـ ــاوية للواحد طبقًا ألعلى درجة )رتبة( إسـ وهى عدد   (k)مسـ
 .(VAR)طاءات األمثل لنموذج اإلب

Pairwise Granger Causality Tests 

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     GEH does not Granger Cause FDI  19  0.80298 0.5778 

 FDI does not Granger Cause GEH  2.73113 0.0996 

    
     MEOFYE does not Granger Cause FDI  18  1.00134 0.4807 

 FDI does not Granger Cause MEOFYE  4.62491 0.0348 

    
     TERTIARY does not Granger Cause FDI  17  0.08699 0.9915 

 FDI does not Granger Cause TERTIARY  0.49783 0.7694 
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 ( 5جدول رقم )
 نتائج إختبار جذر الوحدة

 
  المستوى  الفرق األول 

 ADF االتجاه  ADF االتجاه 

 3.811 - ثابت 

0.009 
 1.473 - ثابت 

0.528 

FDI 

 3.532 - ثابت 

0.018 
 0.706- ثابت 

0.826 

GEH 

 4.146 - ثابت 

0.004 
 3.765 - بدون 

0.0008 

MEOFYE 

 5.495 - ثابت 

0.0003 
 2.055 - ثابت 

0.262 

TERTIAR 

 E-views9إعداد الباحث باستعمال برنامج  المصدر:  
 (VAR)ثانيًا: تحديد عدد درجات التأخر المثلى لنموذج 

ــرات إوذلك ب ــتخدام مؤشــــــ وكانت النتائج كما فى الجدول التالى    (LR)،  (FPE)،  (HQ)، (SC)،  (AIC)ســــــ
 dmax = 1 ، k = 2:وبالتالى 2ن درجة التاخير المثلى هى أوالتى توضح 

 ( 6جدول)
 VARخر المثلى لنموذج   أدرجة الت 

 

VAR Lag Order Selection 

Criteria     

Endogenous variables: FDI GEH 

MEOFYE TERTIARY     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       

0 

-

109.0535 NA   1.731947  11.90037  12.09919  11.93401 

1 

-

66.54946   62.63749*  0.111881  9.110469   10.10462*  9.278719 

2 

-

44.42882  23.28488   0.077590*   8.466192*  10.25565   8.769040* 
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 فى األجل الطويل Toda-Yamamotoثالثا: إختبار سببية 
 الجدول التالى يلخص النتائج

 ( نتائج السببية لالجل الطويل7جدول )
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

    

Dependent variable: FDI  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GEH  5.227390 2  0.0733 

MEOFYE  0.289424 2  0.8653 

TERTIARY  2.715465 2  0.2572 

    
    All  5.619791 6  0.4671 

    
        

Dependent variable: GEH  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    FDI  18.79639 2  0.0001 

MEOFYE  20.64537 2  0.0000 

TERTIARY  29.85808 2  0.0000 

    
    All  56.80097 6  0.0000 

    
        

Dependent variable: MEOFYE  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    FDI  0.390367 2  0.8227 

GEH  3.322894 2  0.1899 

TERTIARY  20.33948 2  0.0000 

    
    All  53.02445 6  0.0000 

    
        

Dependent variable: TERTIARY  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    FDI  1.308545 2  0.5198 

GEH  3.545244 2  0.1699 

MEOFYE  1.341657 2  0.5113 

    
    All  4.265242 6  0.6408 
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 Eviews9مخرجات برنامج   ꞉المصدر
جل ثنائية االتجاه بين  لى النتيجة التالية وهى أن هناك عالقة سببية طويلة األ إومن الجدول السابق توصلنا 

على   يالحكوم ينفاق المحلمصر عند استخدام اإل يف ي جنبى المباشر ورأس المال البشر االستثمار األ
م رفض الفرض العدمى الثانى وقبول الفرض البديل حيث مستوى  الصحة كمقياس لرأس المال البشرى حيث ت 

 .  %1و  %5المعنوية  أقل من  
 خامسًا: النتائج والتوصيات ومقترحات لبحوث مستقبلية.

 النتائج. .1
ي األجلين  فتحديد  العالقة السببية بين االستثمار األجنبى المباشر ورأس المال البشرى  استهدف هذا البحث  

إختبار سببية جرانجر لألجل القصير بإستخدام  ، وذلك2019- 1995فترة من  ى مصر خالل الفالقصير والطويل  
 World)لألجل الطويلوتم الحصول على جميع البيانات من البنك الدولي  (Toda-Yamamoto)ومنهجية  

Bank, World Development Indicator, 2019  وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة سببية .)
ي األجل القصير بين االستثمار األجنبى المباشر ورأس المال البشرى وهى عالقة إحادية االتجاه من االستثمار  ف

إلى وجود عالقة طويلة األجل بين االستثمار  األجنبى المباشر إلى رأس المال البشرى وتوصلت الدراسة أيضا 
 األجنبى المباشر ورأس المال البشرى وهى عالقة ثنائية االتجاه.

 لدعم العالقة بينالمبادرات التي تبنتها أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية  وتوصلت الدراسة إلى تحديد أهم  
 : االستثمار األجنبي المباشر رأس المال البشري 

ب استثمارات أجنبية مباشرة في الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة سعت مصر إلى جذ  •
مضافة مرتفعة، وذلك من خالل االهتمام بالتعليم الفني واستحداث مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل  

 تتناسب مع أنواع الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية بها. 

قوانين جديدة لالستثمار لجذب االستثمار األجنبي المباشر وأوضحت تلك القوانين على  قامت مصر بوضع    •
ضرورة وجود دور كبير للمستثمر األجنبي في دعم رأس المال البشري في مصر وذلك من خالل تخصيص  
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ال الفني، واالنفاق على البحث والتطوير، وفي مجال  التعليم  رعاية  جزء من أرباح تلك االستثمارات فى دعم 
 الصحية، وفي اتخاذ التدابير الالزمة لحماية البيئة وتحسينها. 

خلق طلب على    بهدفوائل البلدان التي تبنت مشروع رأس مال البشري الذي أطلقه البنك الدولي  أمصر من   •
في   خالل    البشري   العنصراالستثمار  من  الشامل،  وذلك  الصحي  التأمين  نظام  مستشفيات إطالق   وبناء 

وسعت مصر لذلك    عدد المدارس وتحسين قدرات المعلمين  ةجديدة،ورفع مستوى المستشفيات القائمة، وزياد 
 لتحقيق العديد من األهداف ومنها جذب الشركات متعددة الجنسيات لالستثمار في مصر.

وتساهم هذه التقارير الدولية   ،في مصر  السياسات االقتصادية  جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتؤكد سالمة •
في تعزيز ثقة المستثمرين األجانب في االقتصاد المصري وتؤدي إلى ضخ المزيد من االستثمارات خالل الفترة  

 .القادمة

برفع تصنيف مصر في    2019، خالل شهر فبراير (OECD)ة يقامت منظمة التعاون االقتصادي والتنم •
، حيث أشارت المنظمة في بيان لها إلى تراجع مخاطر االستثمار في مصر  5  الدرجةخاطر الدول إلي  مؤشر م

التصنيف الخاص بمصر إلى    وارتفاعفقد أرجعت المنظمة التقدم التي تم إحرازه     ، 5إلي الدرجة    6من الدرجة  
 في جميع المجاالت بما فيها االستثمار في التعليم والصحة. اإلصالحات التي نفذتها الحكومة المصرية

 : التوصيات .2

لقوة عاملة أفضل تعليمًا في الدورات المهنية أن تخلق مناًخا    يمكنضرورة تعزيز التدريب المهني حيث   •
التقنيات الجديدة بسرعة أكبر   عدم تنمية رأس المال    نوسهولة. أاستثمارًيا أكثر جاذبية حيث يمكن اعتماد 

البشري هو مسار قد يقود البلدان بعيًدا عن النمو المستدام. وستشجع التنمية البشرية الرفيعة المستوى على  
 جذب االستثمارات األجنبية، مما يؤدي إلى الحد من الفقر.

مارات األجنبية. يجب التزام الدول بزيادة النفقات على التعليم العالي حتى تساهم في تحسين وجذب االستث •
االنفتاح   أدى  ذلك،  على  أيًضا. عالوة  االقتصادي  النمو  يحفز  البشري  المال  في رأس  االستثمار  أن  حيث 
االقتصادي والعولمة إلى ضرورة مشاركة أفراد المجتمع في التحديات التي يواجهونها في قطاع التعليم العالي. 

تثمارية الموازية التي تدر دخاًل لمؤسسات التعليم العالي كما يجب على صناع القرار النظر في المشاريع االس 
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ضرورة تعزيز  و التي تساهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف التعليم وتؤدي إلى تحسين جودة التعليم بشكل عام،  و 
فرص االستثمار واستغالل أفضل وأنسب الظروف للنمو االقتصادي الذي يحتاج إلى التركيز على كفاءة السوق  

 كار وتعزيز تراكم المعرفة .واالبت

ضرورة المحافظة على جودة البيئية فقد تؤدي الزيادة المستمرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى تأثير   •
خالل التأثير على صحة اإلنسان، وبالتالي تؤثر على رأس المال البشري وما لذلك    منسلبي على االقتصاد  

االستثمار األجنبي المباشر لذلك فقد بدء في األعوام القليلة السابقة  من أثار سلبية على النمو االقتصادي و 
 .بالبيئة  االهتمام

يجب على واضعي السياسات الذين يسعون إلى جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل أو تشجيع   •
محلية، والمهم بشكل االستثمار األجنبي المباشر الصادر أن يهتموا ليس فقط بالتعليم وتطوير القوى العاملة ال

االستثمار األجنبي المباشر حيثما كان ذلك وممكنًا.    مع متطلبات   سياسات اللغة والتعليم  الئمةخاص هو م
من المتوقع أن يحدد كل من مزايا رأس المال البشري واللغات حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، وقد و 

ت رأس المال البشري على االستثمار األجنبي المباشر. يمكن  تؤثر درجة استخدام اللغات بسهولة على تأثيرا
كشكل من أشكال رأس المال المولدة من الموارد اللغوية للبلد. إنه رأس مال ألن    LCتعريف رأس المال اللغوي  

يث  االستثمار في الموارد اللغوية يمكن أن يؤدي إلى الربح ويمكن أن يقدم قيًما كبيرة للمعامالت واالستهالك. ح
يمكن االستفادة من اللغة في تسهيل اإلجراءات وتحقيق مجموعة متنوعة من النتائج اإليجابية. ينصب التركيز  
على المهارات اللغوية العامة، بالفوائد التي يمكن ألي بلد أن يكسبها من االستثمار في تعليم اللغات األجنبية،  

 .لألهمية االقتصادية للغة في التجارة العالمية 

و أن البلدان بحاجة إلى بلوغ مستوى من التنمية قبل أن تتمكن من جني اآلثار المفيدة لالستثمار األجنبي  يبد  •
المباشر على إجمالي اإلنتاجية وبالتالي على الدخل واالستهالك والرفاهية االقتصادية لذا ينبغي للحكومات في 

جذب االستثمار األجنبي المباشر وبداًل من ذلك، البلدان النامية أن تبتعد عن الحوافز الضريبية واإلعانات ل
حشد مواردهم لتعزيز التعليم، وتطوير األسواق المالية، والتجارة الدولية، وغيرها من المجاالت التي ثبت أنها  
تزيد النمو االقتصادي. وال تعزز هذه السياسات النمو االقتصادي وتوفر بيئة جذابة لالستثمار األجنبي المباشر  

 بل تسمح للبلدان باالستفادة من االستثمار األجنبي المباشر.  فحسب،
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و  • األعمال،  مناخ  تحسين  إلى  تستند  أن  الحكومة  على  استراتيجيةيجب  الرقمية،    وضع  للتنمية 
يجب  كما  واالبتكار،والسياسات المؤسسية واإلقليمية التي تهدف إلى تحقيق النمو االقتصادي المستدام للبالد.  

الحكومة زيا اإلجمالي وذلك ألن  على  المحلي  الناتج  نمو  والتطوير كعامل مهم في  البحث  اإلنفاق على  دة 
المشاركة بشكل مباشر في أنشطة البحث والتطوير ومعترف بها على نطاق    التدريب   العمالة المؤهلة العالية

المنح والقروض   واسع تمثل عامل حاسم يساهم في األداء المبتكر للشركات متعددة الجنسية، كما يجب إدخال
 ات منلهذه السياس  وذلك لماوغيرها من أشكال الدعم المالي لتشجيع الطالب على مواصلة التعليم الجامعي  

 .تأثير إيجابي على تحسين جودة رأس المال البشري في المستقبل

الحديثة في  حيث أن االتجاهات  يتعين على الشركات متعددة الجنسيات تدريب عمالها بطريقة صحيحة،   •
أن حجم التأثير للتعليم الرسمي للعمال    العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري تتجه إلى

على الكفاءة أقل بكثير من حجم التأثير للعمالة التي حصلت على التدريب، أي أن التدريب ال يزال مهًما أكثر  
 بكثير من التعليم الرسمي للعمال

 : ستقبليةاألبحاث الم .3
االستثمار األجنبي المباشر ورأس  فترة زمنية لتفسير العالقة السببية بين    الدراسات كلعمل المزيد من   -

 في مصر. المال البشري 
ستخدم مؤشرات مختلفة لرأس المال البشري لتوضيح العالقة بينها  عمل المزيد من الدراسات التي ت -

 وبين االستثمار األجنبي المباشر.
قة السببية بين االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري دراسة مقارنة للدول النامية اختبار العال -

 والمتقدمة.
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