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المركزي :الدين المحلي يقفز لـ 2.49تريليون جنيه والخارجي  53.4مليار دوالر
الخبـــــــــــــر
موقع اخبار مصر:http://www.egynews.net/

أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى  2.49تريليون جنيه بنهاية مارس وارتفاع الدين الخارجي إلى  53.4مليار دوالر
ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه.
وذكر البنك المركزي – في بيان له – أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي  2.496تريليون جنيه مقارنة مع 2.016
تريليون جنيه بنهاية مارس  2015بزيادة قدرها  480مليار جنيه.
وأفاد بيان المركزي بأن نحو  % 90من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة  2.247تريليون جنيه بزيادة قدرها 376.1
مليار جنيه ،فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة االقتصادية  % 0.9بإرتفاع قدره  11.6مليار جنيه وشكلت مديونية بنك
االستثمار القومي نحو  % 9.1من إجمالي الدين العام المحلي بواقع  226.2مليار جنيه بانخفاض قدره  7.5مليار جنيه.
وعلى صعيد الدين الخارجي ،أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت  13.5مليار دوالر مقارنة بمعدله في نهاية
مارس  2015والذي كان يبلغ  39.9مليار دوالر.
ونوه المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية  2015فقد بلغ معدل الزيادة  5.4مليار دوالر بمعدل زيادة قدرها
 ،% 11.2مرجعا ذلك إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيالت بواقع  5.1مليار دوالر وزيادة أسعار صرف معظم العمالت
المقترض بها أمام الدوالر االمريكي مما أدى الى زيادة الدين الخارجي بنحو  300مليون دوالر.
وبالنسبة ألعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل األجل ،أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت  4.3مليار دوالر خالل الفترة من يوليو
 2015وحتى مارس  2016فيما بلغت األقساط المسددة نحو  3.7مليار دوالر والفوائد المدفوعة بنحو  600مليون دوالر.
ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خالل الفترة من يوليو  2015وحتى مارس  2016لتبلغ  % 16.5إلى
الناتج المحلي اإلجمالي.

الرأي
* يمثل حجم الدين المحلي وأعباء خدمته تحديا كبيرا مقارنة بالدين الخارجي والذي يمثل نسبة محدودة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة
بمتوسط منطقة الشرق األوسط .وال يمكن التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه مصر على مر أعوام
ومازالت تعاني منه خصوصا خالل األعوام األربع األخيرة والتي انخفضت فيها اإليرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد .بينما يمكننا
محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق اإلدارة الرشيدة لمحفظة الدين الحكومي.
* نرى ضرورة التوجه إلى اعتماد األداة المالية (صكوك التمويل) في الوقت الحالي سواء على المستوى الحكومي أو غير الحكومي مما
سيجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدوالرية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من
جانب آخر ويرفع من مساحة البدائل التمويلية المتاحة ،فهناك ضرورة لالستفادة من هذه األداة في إطار خطة الدولة نحو تطوير األدوات
المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات االعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل ،لما في ذلك من أثر
إيجابي على زيادة حجم االستثمار والتشغيل في االقتصاد القومي ،وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها ،ولتلبية احتياجات
شريحة كبيرة من األشخاص االعتبارية العامة والخاصة والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق
الصكوك.
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* مثلت أدوات الدين المحلي نسبة متصاعدة من ودائع وحدات الجهاز المصرفي ،في الوقت الذي تراجعت فيه معدالت توظيف القروض إلى
الودائع على مستوى القطاع ككل ،وهو الدور الرئيسي المعنى به البنوك كوسيط مالي لتوظيف ودائعها في مشروعات تحقق قيمة مضافة
القتصاد البالد ،ونرى أنه ال بد من وضع حد أقصى لالستدانة الداخلية وحجم طروحات األوراق المالية التي تنوي طرحها من إجمالي ودائع
البنوك ،وأن يكون لديها مؤشر يربط بين محفظة استثمارات البنوك في أدوات الدين ،وبين إجمالي الودائع المتوفرة لدى وحدات الجهاز
المصرفي ،إذا كانت تهدف فعليا إلنعاش األسواق ومحاربة الركود االقتصادي ،وفي حال تطبيق ذلك سيكون على وزارة «المالية» تقليص
حجم الطروحات لفترة زمنية حتى تهبط بالمؤشر للحدود اآلمنة التي تسمح لها باستئناف االقتراض ،وهو ما سيدفع البنوك حتما لبذل المزيد من
الجهد للبحث عن قنوات بديلة لتوظيف ما لديها من سيولة وتوجيهها لقنواتها الصحيحة ،عبر ضخها بسوق القروض والتسهيالت االئتمانية
للشركات وأصحاب المشروعات.
*على الرغم من استمرار وزارة المالية في زيادة السندات ذات اآلجال المتوسطة في مقابل أذون الخزانة ذات اآلجال قصيرة األجل وبناء
منحنى عائد إلصدارات الحكومة ،من خالل إصدارات منتظمة آلجال مرجعية ( 10 ،7 ،5 ،3 ،1.5سنوات) وإعادة فتحها لخلق سيولة في
جانب المعروض من السندات؛ إال أن نشاط السوق الثانوي لسندات الخزانة مازال ضعيفا حيث يبلغ النشاط نسبة  % 1.1من إجمالي اإلصدار،
وذلك حتى في ظل زيادة المعروض من اإلصدارات باإلضافة إلى تركز المستثمرين في سندات الخزانة ،لهذا نرى ضرورة اإلسراع بخطوة
تفعيل سوق السندات الثانوي بالبورصة المصرية ،حيث إن السوق ما زال ضعيفا وغير عميق ،وتستحوذ البنوك على كل تعامالته ،وذلك على
عكس األسواق األخرى عالميا المتوافر بها أسواق ثانوية نشطة مما يسمح بتوفير تمويالت متوسطة وطويلة األجل للشركات.
* ويستدعي ذلك اتخاذ حزمة من اإلجراءات المتكاملة لتعزيز قدرة السوق الثانوي لسندات الخزانة ومنها توسيع قاعدة المستثمرين ،واستحداث
آليات مثل بيع وإعادة شراء السندات ،وتوحيد تسوية األذون والسندات لتفعيل آليات تسليف األوراق المالية الحكومية ،والمحافظة على
اإلصدارات المنتظمة وخلق نقاط مرجعية في كل من سوق اإلصدار والتداول وكذلك توحيد نظام التسوية لألوراق المالية الحكومية لتعزيز
سيولة السندات ،حيث تساهم سيولة السوق الثانوي في تخفيض تكلفة تلك األوراق من خالل خفض عائد اإلصدار .هذا باإلضافة إلى إعادة
النظر في نظام طرح العطاءات ) (Uniform vs. Competitive auctionsونظام التداول بالسوق الثانوي.

