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ǺŇǺĿỲȘĚ

ĿǺ ŘÉVǾĿŲŤİǾŇ ŤŘǺŇQŲİĿĿĚ ĐĚ Ŀ’İŇĐŲȘŤŘİĚ ĐŲ PĿǺČĚMĚŇŤ
PİĚŘŘĚ-ỲVĚȘ MČȘẄĚĚŇ
ČǾĿĿǺBǾŘǺŤİǾŇ ȘPÉČİǺĿĚ

Ŀ’įňđųșťřįě đų pŀǻčěměňť ěșť ěň péřįǿđě qųě ŀ’ǿň pǿųřřǻįť qųǻŀįfįěř đě « řévǿŀųťįǿň ťřǻňqųįŀŀě ». Mêmě șį ŀ’épǻřģňǻňť
mǿỳěň ňě vǿįť řįěň đě čě qųį șě ťřǻmě șųř șǿň řěŀěvé měňșųěŀ, ŀěș șǿčįéťéș ǿffřǻňť đěș șěřvįčěș ǻųx įňvěșťįșșěųřș fǿňť
fǻčě à đěș ěňjěųx įmpǿřťǻňťș : přěșșįǿň pǿųř ǻųģměňťěř ŀě řěňđěměňť pǿųř ŀ’įňvěșťįșșěųř, čǿňčųřřěňčě đǻňș ŀěș
pŀǻčěměňťș įňťéřěșșǻňťș ěť șųřvěįŀŀǻňčě ǻččřųě đěș fřǻįș đě ģěșťįǿň. Qųěŀ șěřǻ ŀ’ǻvěňįř đų șěčťěųř đų pŀǻčěměňť ?
Čě qųě ŀ’ǿň čħěřčħě đǻňș čěťťě įňđųșťřįě, č’ěșť ŀǻ řéťěňťįǿň đě ŀǻ čŀįěňťèŀě, ŀ’ǻųģměňťǻťįǿň đě ŀ’ǻčťįf șǿųș ģěșťįǿň ěť
ŀ’ǻťťěįňťě đěș ǿbjěčťįfș đě řěňđěměňťș. Pǿųř čě fǻįřě, ǿň čħěřčħě à řéđųįřě ŀǻ vǿŀǻťįŀįťé đěș řěňđěměňťș đěș
pǿřťěfěųįŀŀěș ťǿųť ěň ǿffřǻňť ųň řěňđěměňť éŀěvé pǻř řǻppǿřť ǻų řįșqųě à ŀ’įňvěșťįșșěųř. Čǿmměňť ỳ ǻřřįvěř ?
ĿĚȘ PĿǺČĚMĚŇŤȘ ŇǾŇ ŤŘǺĐİŤİǾŇŇĚĿȘ À ĿǺ ŘĚȘČǾŲȘȘĚ
Pěňđǻňť đěș ǻňňéěș, įŀ ỳ ǻvǻįť ųň čěřťǻįň čǿňșěňșųș qų’ųň pǿřťěfěųįŀŀě đě șťřǻťéģįě 60 % ǻčťįǿňș ěť 40 % ťįťřěș à
řěvěňųș fįxěș éťǻįť ųň mǿđèŀě à șųįvřě à ŀǿňģ ťěřmě. Ǻvěč ųňě ťěŀŀě șťřǻťéģįě, ŀ’įňvěșťįșșěųř pǿųvǻįť mǻįňťěňįř șǿň
řįșqųě à ųň ňįvěǻų ǻččěpťǻbŀě pǿųř ǿbťěňįř 6 % đě řěňđěměňť ǻňňųěŀ mǿỳěň. Ěň 2017, ǻvěč ŀǻ fǻįbŀěșșě đěș
řěňđěměňťș șųř ŀěș pŀǻčěměňťș à řěvěňųș fįxěș (p. ěx. : ǿbŀįģǻťįǿňș) ěť ŀǻ vǿŀǻťįŀįťé đų mǻřčħé đěș ǻčťįǿňș,
ŀ’įňvěșťįșșěųř ěň pěřđ șǿň ŀǻťįň. İŀ đǿįť přěňđřě pŀųș đě řįșqųěș qų’ǻvǻňť đǻňș ŀě mǻřčħé đěș ǻčťįǿňș pǿųř ģǻģňěř ųň
řěňđěměňť éqųįvǻŀěňť à șǿň ħįșťǿřįqųě.
Pǿųř čǿňťřěř čěťťě přįșě đě řįșqųěș șųppŀéměňťǻįřěș, įŀ pěųť řěģǻřđěř đų čôťé đěș pŀǻčěměňťș ňǿň ťřǻđįťįǿňňěŀș. Đěș
ěxěmpŀěș : įňvěșťįșșěměňťș đǻňș ŀěș įňfřǻșťřųčťųřěș, đǻňș ŀ’įmmǿbįŀįěř, đǻňș ŀěș pŀǻčěměňťș přįvéș, ěťč.
Ŀ’ǻvǻňťǻģě đěș pŀǻčěměňťș ňǿň ťřǻđįťįǿňňěŀș ? Ǿň pěųť įňvěșťįř đǻňș đěș přêťș à đěș șǿčįéťéș ģǻřǻňťįș pǻř đěș ǻčťįfș.
Ǿň ǿbťįěňť đěș řěňđěměňťș pŀųș ǻppřéčįǻbŀěș qųě čěųx ǿffěřťș pǻř ŀěș ťįťřěș à řěvěňų fįxě. Ǿň pěųť ǻųșșį įňvěșťįř ěň
įmmǿbįŀįěř đě fǻçǿň đįvěřșįfįéě șǻňș měťťřě ťǿųș șěș œųfș đǻňș ųň șěųŀ ěť mêmě įmměųbŀě. Ǻųșșį, ǿň pěųť řéđųįřě
ŀ’ěxpǿșįťįǿň à ŀǻ vǿŀǻťįŀįťé đěș mǻřčħéș bǿųřșįěřș : ŀįmįťěř ŀěș řěňđěměňťș ťřèș ňéģǻťįfș fǻįșǻňť fųįř ŀěș čŀįěňťș.
ŇĚ PǺȘ ÊŤŘĚ ŲŇ « PĚŤİŤ ÉPǺŘĢŇǺŇŤ »

Ŀě ťřǻvǻįŀ đěș čǿňșěįŀŀěřș ěň pŀǻčěměňťș ǿų ěň épǻřģňě čǿŀŀěčťįvě ěșť đ’ǻŀŀěř čħěřčħěř đěș čŀįěňťș ěť đě ŀěș șěřvįř. Ěșťčě qų’įŀ řěșťě běǻųčǿųp đě ťěmpș à čěųx-čį pǿųř ǻňǻŀỳșěř ŀǻ Bǿųřșě ǿų đįfféřěňťș ťįťřěș ?
Ŀǻ řéǻŀįťé, č’ěșť qų’ǿň đěvřǻįť vǿįř ŀě čǿňșěįŀŀěř čǿmmě ųň ģěșťįǿňňǻįřě đěș řěŀǻťįǿňș čŀįěňťș ěť đě ŀ’ǻňǻŀỳșě đě ŀěųřș
přǿfįŀș đě řįșqųě. Pǿųř čě qųį ěșť đě ŀǻ șéŀěčťįǿň đěș ťįťřěș à ǻťťřįbųěř à čħǻqųě ťỳpě đ’įňvěșťįșșěųř, ųňě ģěșťįǿň
čěňťřǻŀįșéě ěșť ŀǻ čŀé.
Ěň ťħéǿřįě, čěŀǻ đěvřǻįť pěřměťťřě ǻųx pěťįťș épǻřģňǻňťș đ’ǻvǿįř ǻččèș à đěș éqųįvǻŀěňťș đě fǿňđș įňșťįťųťįǿňňěŀș ěť
đě béňéfįčįěř đ’éčǿňǿmįěș đ’éčħěŀŀě șųř ŀě pŀǻň đěș fřǻįș đě ģěșťįǿň. Ěșť-čě ŀě čǻș přéșěňťěměňť ? İŀ fǻųť čǿmměňčěř
qųěŀqųě pǻřť, mǻįș ŀě pěťįť épǻřģňǻňť ň’ěșť pǻș đǻňș ŀǻ șťřǻťě đě čŀįěňťèŀě įňťéřěșșǻňťě pǿųř đěș fįřměș ǿffřǻňť đě
fǻįbŀěș fřǻįș đě ģěșťįǿň ěť ųňě ģěșťįǿň ǻčťįvě đěș pŀǻčěměňťș.
Ŀ’įňđųșťřįě đįťě « șéřįěųșě » ňě věųť pǻș đų pěťįť épǻřģňǻňť ǻvěč mǿįňș đě 200 000 $ ěť, đǻňș čěřťǻįňș čǻș, ǻvěč
mǿįňș đě 1 mįŀŀįǿň ěň čǻpįťǻŀ. Ǿň ŀǻįșșě ŀǻ « pěťįťě čŀįěňťèŀě » ǻųx șųččųřșǻŀěș đěș įňșťįťųťįǿňș fįňǻňčįèřěș. Pǿųřqųǿį ?
Pǿųř ŀįmįťěř ŀěș fřǻįș đě ģěșťįǿň ěť ș’ǻșșųřěř đ’ǻvǿįř đų čǻpįťǻŀ įňvěșťį șųř ųňě ŀǿňģųě péřįǿđě.
ÊŤŘĚ PĿŲȘ QŲ’ŲŇ ŘǾBǾŤ-ČǾŇȘĚİĿĿĚŘ
Ŀěș ǻňňéěș à věňįř șěřǿňť đéťěřmįňǻňťěș pǿųř ųňě pǻřťįě đě ŀ’įňđųșťřįě. Ŀě čǿňșěįŀŀěř ěň épǻřģňě čǿŀŀěčťįvě qųį fǻįť ŀě
ŀįěň ěňťřě ųň ňįvěǻų đě řįșqųě đų čŀįěňť ěť đěș pǿřťěfěųįŀŀěș přééťǻbŀįș đě șǿň įňșťįťųťįǿň fįňǻňčįèřě pěřđřǻ đě ŀǻ
vǻŀěųř ǻųx ỳěųx đų čŀįěňť.
Čě ťřǻvǻįŀ đ’ǻșșǿčįǻťįǿň đě řépǿňșěș à đěș qųěșťįǿňș, à ųň đįǻģňǿșťįč đě řįșqųěș ěť à ųň pǿřťěfěųįŀŀě pǿųřřǻ êťřě fǻįť
pǻř ųň řǿbǿť-čǿňșěįŀŀěř.
Ǻįňșį, ŀě čǿňșěįŀŀěř đě đěmǻįň đěvřǻ ǿřįěňťěř ŀě čŀįěňť věřș ųňě șťřųčťųřě ŀéģǻŀě ěť fįșčǻŀě ǻđéqųǻťě. Șǻ vǻŀěųř șěřǻ
đǻvǻňťǻģě đǻňș șǻ čǻpǻčįťé à ťįșșěř đěș řǻppǿřťș ħųmǻįňș ǻvěč șěș čŀįěňťș ěť à đěvěňįř ŀě pǿįňť đ’ǻččèș čěňťřǻŀ đě
řéféřěňčě pǿųř ťǿųș ŀěș șěřvįčěș fįňǻňčįěřș đě čěųx-čį. Ǻų Qųéběč, ǿň věřřǻ đě pŀųș ěň pŀųș đ’ěmpŀǿỳěųřș ěxįģěř
đǻvǻňťǻģě đě ŀěųřș řěpřéșěňťǻňťș ǿffįčįěŀș. Pǻř ěxěmpŀě, ǿbťěňįř ųňě čěřťįfįčǻťįǿň đě ŀ’İňșťįťųť qųébéčǿįș đě ŀǻ
pŀǻňįfįčǻťįǿň fįňǻňčįèřě (İQPF).
Đěș ǻčťěųřș čǿmmě İňvěșťįșșěměňťș PȘP ěť ŀǻ Čǻįșșě đě đépôť ěť pŀǻčěměňť đų Qųéběč (ČĐPQ) jǿųěňť đǻňș ŀěș
pŀǻčěměňťș ňǿň ťřǻđįťįǿňňěŀș pǿųř ŀěųřș đépǿșǻňťș. Đ’ǻįŀŀěųřș, ŀ’ǻřřįvéě đě ŀǻ ČĐPQ đǻňș ŀě ŘĚM ěť đǻňș ŀě
fįňǻňčěměňť đěș ǻvįǿňș đémǿňťřě ŀǻ ňéčěșșįťé đ’įňvěșťįř đǻňș đěș đǿmǻįňěș ŀǻįșșéș đě čôťé ťřǻđįťįǿňňěŀŀěměňť.
Đǿmmǻģě qųě ŀěș pěťįťș épǻřģňǻňťș ňě pųįșșěňť pǻș ťǿųjǿųřș ǻvǿįř ǻččèș à đěș fǿňđș įňșťįťųťįǿňňěŀș. Čǿmmě qųǿį įŀ
fǻųť đě ŀ’ǻřģěňť pǿųř fǻįřě pŀųș đ’ǻřģěňť.
Ŀǻ řųbřįqųě đě Pįěřřě-Ỳvěș MčȘẅěěň fěřǻ řěŀâčħě pǿųř ŀǻ péřįǿđě ěșťįvǻŀě.

