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اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﻣد ﻹدارة اﻟدﻳن ٢٠١٦-٢٠١٤
اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﻣد ﻹدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم اﻹطﺎر اﻷﻓﺿﻝ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻳﺔ
ﺑﻳن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ﻹدارة اﻟدﻳن ،ﻻﺳﻳﻣﺎ أن ﺗطوﻳر ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻳﺗم ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﺎﻛرو-
ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ.
إن ﻗ اررات اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻵﻧﻳﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻔﺎﺋدة ،إﻧﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ

اﻟدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﻳﻝ اﻷﺟﻝ .وﻳﺳﺎﻫم وﺟود اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﻣد ﻹدارة اﻟدﻳن

ﻓﻲ ﺗﺟﻧب اﻋﺗﻣﺎد أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻣوﻳﻝ آﻧﻳﺔ ﻏﻳر ﻣدروﺳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻛﻣﺎ ﻳؤﻣن ﻗد اًر ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ

اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺧﻔض ﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺗﻣوﻳﻝ ،وﻫو ﻣﺎ ﺗﻬدف إﻟﻳﻪ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إدارة اﻟدﻳن.
ﻳﻌرض ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻣﺗد ﻟﻔﺗرة ﺛﻼث ﺳﻧوات  ،٢٠١٦-٢٠١٤ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ اﻟﻳﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﻠﻳﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺑدﻳﻠﺔ ﻹدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ،آﺧذﻳن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻹطﺎر اﻟﻣﺎﻛرو-اﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ
وﻣﺳﺗوى اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم اﻟﻣرﺗﻔﻊ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ إدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ
ﻣﺣدودﻳﺔ ﻗدرة اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب ﺣﺟم ﻛﺑﻳر ﻣن اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ.
ﺗﺷﻣﻝ إدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ .وﻳﻧطﺑق ذﻟك
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﻳون اﻟدوﻟﺔ واﻟدﻳون اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛدﻳون ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎء ﻟﺑﻧﺎن،
واﻟﺗﻲ ﻳﺟري ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺗﺳدﻳدﻫﺎ ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﺧزﻳﻧﺔ وﻫﻲ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن أرﻗﺎم اﻟدﻳن اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر
و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﺗﻣت اﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻔﺗرة  ٢٠١٦-٢٠١٤اﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻛﻣﺎ ﺗم ﻧﺷرﻫﺎ.
اﻟﻬدف ﻣن إدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻔﺿﻠﻰ ،ﺗﺑﻧت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

"إن اﻟﻬدف اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻹدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻫو ﺿﻣﺎن ﺗﻠﺑﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ واﻻﻟﺗزام
ﺑﺗﺳدﻳد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟك ﺑﺄﻗﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط
واﻟطوﻳﻝ اﻷﺟﻝ وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ درﺟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة".
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺗﻬدف إدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺔ
واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﻗد ﺗط أر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .وﻣن اﻟﺿروري أن ﻳﺻﺎر إﻟﻰ
دﻋم وﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ،واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻳﺎر ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻟﻺﺻدارات
اﻟداﺧﻠﻳﺔ.
إن إﻧﺷﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹدارة اﻟدﻳن ﻳرﺳﺦ وﻳﻣﺄﺳس اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻳن إدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ
واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ،ﻓﺈن إدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ،

وذﻟك ﻋﺑر ﺗطوﻳر ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻘﺻﻳرة واﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ.
اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم :اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻳﻌﺗﺑر اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .ﻓﻔﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ ﻋﺎم  ،٢٠١٣ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﺣواﻟﻲ  ١٣٨ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ١ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ وﺻﻝ إﻟﻰ ﺣدﻩ اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  ١٨٠ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ
ﻋﺎم  .٢٠٠٦اﻻ ان ﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ ﻗد ﻋﺎد اﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣؤﺧ اًر ﻣن  %١٣٢ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ٢٠١٢اﻟﻰ

 %١٣٨ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .٢٠١٣

ان اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟدﻳون  -ﺳﻧدات اﻟﺧزﻳﻧﺔ اﻟﻘﺻﻳرة واﻟطوﻳﻠﺔ اﻻﺟﻝ واﻟﻘروض – ﻳﻣﻛن
ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺷرات ﺑﺳﻳطﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻠورة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
اﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات .أﻣﺎ أﺑرز اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟدﻳون اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ أدﻧﺎﻩ،

ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
-

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اطﺎﻟﺔ آﺟﺎﻝ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣن ﺧﻼﻝ إﺻدار ﺳﻧدات ﺧزﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ذات آﺟﺎﻝ طوﻳﻠﺔ اﻻﻣد ﻣؤﺧ اًر ،اﻻ ان ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ.

-

اﻧﺧﻔﺿت ﺣﺻﺔ اﻟدﻳون ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  ٤٠ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻟدﻳن،

ﺑﻌد أن ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  ٥٠ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻋﺎم  ٢٠٠٧وﻫو اﻟﺳﻘف اﻷﻗﺻﻰ اﻟذي ﺗم اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ

ﺣﻳﻧﻪ.
-

وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻹﻳرادات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻰ  ٤٠ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻋﺎم  ،٢٠١٣ﺑزﻳﺎدة
ﻣﻘدارﻫﺎ  ٢ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻘﻠﻝ ﻣن "اﻟﻔﺳﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ" اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ.

 ١في سياق ھذا التقرير ،يعتبر الدين العام القائم ھو اجمالي الدين العام مع تنزيل الفوائد المتراكمة.
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جدول -خصائص الدين القائم :التكلفة والمخاطر
مؤشرات التكلفة والمخاطر
القيمة )مليون دوالر(
معدل الدين/الناتج المحلي )المعدل اإلسمي(
كلفة الدين
المعدل المرجح لنسبة الفوائد
نسبة الفائدة من اإليرادات الحكومي
مخاطر إعادة التمويل
المعدل الوسطي لالستحقاقات )سنوات(
الدين المستحق خالل عام )نسبة(%
مخاطر معدل الفوائد
المعدل الوسطي إلعادة تثبيت الفوائد )سنوات(
حجم الدين خالل عام ) %نسبة(
دين بنسبة فائدة ثابتة
الدين بالعملة األجنبية )نسبة  %من مجموع الدين(

الدين بالعملة
األجنبية*
25,787.4
57.1

الدين بالعملة
المحلية*
36,688.3
81.2

62,475.7
138.3

5.9
17%

6.7
24%

6.4
40%

5.6
8.9

3.5
20.4

4.3
15.7

5.5
9.9
98.8

3.5
20.4
96.3

4.3
16.1
97.3
41.3

مجموع الدين

* تصنيف الدين بين محلي و خارجي ھو على أساس العملة

إن ﻣﻌدﻝ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  ١١٦ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗم
اﺣﺗﺳﺎب أرﺻدة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣدة واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ  ١٠,٢٨ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 .٢٠١٣وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷرﺻدة اﻳداﻋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن.
ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻻ ﻳﺗم ﺗﻧزﻳﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدﻳن اﻟﻌﺎم.
ﺗﺣﻠﻳﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑدﻳﻠﺔ
إن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﺟدﻳد اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟدﻳون

اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ) ،(Rolloverإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔواﺋد .وﻳﻣﻛن اﻟﺗﺧﻔﻳف
ﻣن ﺣدة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺑر اﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﻣوﻳﻝ ﺗرﺗﻛز اﻟﻰ ﺗﻣدﻳد آﺟﺎﻝ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق،
واﻻﺳﺗداﻧﺔ ﺑﻔواﺋد ﺛﺎﺑﺗﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗداﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻳرة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ .ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻳﺗم ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﺑﺎﻟﻘﻳﺎس ﻣﻊ ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ.
وﻗد ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻣن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن
اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ) (Shocksﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼث ﺳﻧوات .وﺗﻣت دراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن
ﻫذﻩ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷﺳﺎس ) .(Baselineوﺗم

اﺳﺗﺧدام اﻟﻔرق اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻛﻣﻘﻳﺎس ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،واﻟذي ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ أﻳﺿﺎً ﻹظﻬﺎر ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ

ﻗﻳﺎﺳﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻻﺳﺎس .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗواﺟﻪ إدارة اﻟدﻳن
)ً (Tradeoff
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وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ الاﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وٕادارة اخملﺎﻃﺮ

اﻟﻌﺎم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻣﺛﻝ ﺣﺟم اﻟدﻳن واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺳﻧوﻳﺔ وطﺎﻗﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.
وﺑﻌد اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻛﻠﻔﺔ ،وأﺧذ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﺗﺳﻣﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﺎﻻﺧﺗﻳﺎر ﻣن ﺑﻳن ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ .ﻓﻲ
ظﻝ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ،ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﻐﻳﻳر ﺑﻧﻳﺔ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر ﻫو ﻣﺣدود ﻧﺳﺑﻳﺎً ﻓﻲ
اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر.

اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷﻋوام ٢٠١٦-٢٠١٤
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوارد أﻋﻼﻩ ،ﺗم اﺧﺗﻳﺎر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻹدارة اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 زﻳﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ  ٢٠١٦-٢٠١٤ﻟﺗﻐطﻲ ﺑﺷﻛﻝ
أﺳﺎﺳﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﺻﻝ اﻟدﻳن واﻟﻔواﺋد ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
زﻳﺎدة ﺳﻘف اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﻟﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻗﺗراض ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ٣٠ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺳﻧوﻳﺎً

ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻓﺗﻐطﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.

 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻳﺟب اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻣدﻳد اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻵﺟﺎﻝ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻲ
اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻬدف إطﺎﻟﺔ ﻣﻌدﻝ اﻷﺟﻝ
اﻟوﺳطﻲ ﻟﻠدﻳنٕ ،واطﺎﻟﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟوﺳطﻳﺔ ﻟﺗﺛﺑﻳت اﻟﻔواﺋد ﻟﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ٤,٣
ﺳﻧوات .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻣدﻳد آﺟﺎﻝ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻳﺗراﻓق ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳوﻓر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،واﻟذي ﻳﺻﻌب
ﻋﻠﻰ ﻟﺑﻧﺎن ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

إن اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗداﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺗﻳن اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻻﻋﺗﺑﺎرات
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة.
ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم إﻗرار ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺗطﺑﻳﻘًﺎ ﻟﻼﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﺿروري إﻗرار ﻗﺎﻧون ﺟدﻳد ﺑﻘﻳم

ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣددة ﻳرﻓﻊ ﺳﻘف اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻛﻣﻳم ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺧﺎطر

واﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ووﺳﺎﺋﻝ اﻻﻗﺗراض ﻓﺳﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﻳدﻫﺎ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻹدارة اﻟدﻳن
اﻟﻌﺎم .وﻳﻌود ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﺑر ﺗﻘﺎرﻳر ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺷﻛﻝ دوري ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
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