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  جامعة تلمسان
  

  :ملخص
  

تفادت البلدان النامية من قروض خارجية معتبرة ، و التي كانت من الممكن أن خالل الثالثين سنة الماضية اس

 باالنطالقة السريعة عن طريق تحفيز االستثمار و تسريع النمو ، لكن الواقع يشير إلى أن  التراكم اتسمح للكثير منه

قتصاديات تلك البلدان و كابحا لعجلة الثقيل لتلك الديون مع عدم القدرة أو صعوبة تسديدها بات يشكل عقبة حقيقية أمام ا

 فكان ضروريا التفكير في سبل لتخفيف وطأة تلك المديونية ، وجاء مقترح االقتصادي آالن ملتزر حول ؛التنمية بها

  .تحويل الدين الخارجي كسبـيل من تلك السبل ، والذي أخذت به مجموعة من الدول المدينة 

  

 سياسة  تحويل الدين الخارجي ، أساسـها وااليجابيـات والسلبيـات في هذه المداخلة سنتطرق إلى إشكالية

 .التي يمكـن أن تتمخض عن تطبيقهـا ، أشـكالها و التعريج على بعض التجارب الدولية 

  
  :تمهـيد

  
خالل الثالثين سنة الماضية استفادت البلدان النامية من قروض خارجية معتبرة ، و التي كانت من الممكن أن 

 باالنطالقة السريعة عن طريق تحفيز االستثمار و تسريع النمو ، لكن الواقع يشير إلى أن  التراكم الكثير منهتسمح ل

الثقيل لتلك الديون مع عدم القدرة أو صعوبة تسديدها بات يشكل عقبة حقيقية أمام اقتصاديات تلك البلدان و كابحا لعجلة 

  . التنمية بها

  

نيتها الخارجية، تلجأ الدول المدينة إلى تحويل جانب من ديونها إلى في سبيل التخفيف من عبء مديو

 ، و يعول على هذه اآللية كونها تسهم آنيا في تقليص مخزون الدين الخارجي كما Debt equity swapsاستثمارات 

ولعل . ت التنميةو تخلق ميكانيزم تمويل جديد و إضافي يساعد على تجاوز عقبا  أنها تشجع االستثمار األجنبي المباشر

  . من الدين الخارجي%30 و التي طالت حوالي 1985أهم سابقة في هذا الخصوص هي تلك التي خاضتها الشيلي سنة 

  

تحويله إلى مشاريع لحماية البيئة و كذا :  من جانب آخر، فان تحويل الدين الخارجي يأخذ أشكاال أخرى مثل

  .اية الطفولة و غيرهامشاريع التنمية البشرية كالتعليم، الصحة، حم

  

في هذه المداخلة سنتطرق إلى إشكالية سياسة  تحويل الدين الخارجي ، أساسـها وااليجابيـات والسلبيـات 

 .التي يمكـن أن تتمخض عن تطبيقهـا ، أشـكالها و التعريج على بعض التجارب الدولية عامة 
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 :فكرة تحويل الدين الخارجي .1 
، 1990 سنة 1450 ، 1980 سنة $ مليار 600: وحظ ارتفاع الديون الخارجية للبلدان النامية  ل1980منذ  

فخالل الثالثين سنة الماضية استفادت البلدان النامية من قروض . 2001 سنة 2450 إلى 1995 مليار سنة 2150

ة عن طريق تحفيز االستثمار و  باالنطالقة السريعاخارجية معتبرة ، و التي كانت من الممكن أن تسمح للكثير منه

تسريع النمو ، لكن الواقع يشير إلى أن  التراكم الثقيل لتلك الديون مع عدم القدرة أو صعوبة تسديدها بات يشكل عقبة 

 فكان ضروريا التفكير في سبل لتخفيف وطأة تلك ؛حقيقية أمام اقتصاديات تلك البلدان و كابحا لعجلة التنمية بها

اء مقترح االقتصادي آالن ملتزر حول تحويل الدين الخارجي كسبـيل من تلك السبل ، والذي أخذت به المديونية ، وج

  .مجموعة من الدول المدينة 

  

تحويل الدين  "  MOYEيمكن النظر إلى تحويل الدين الخارجي على أنه إلغاء دين مقابل شئ آخر ، و يعرفه 

 دائنه لقرض مقابل سيوالت ، أصل آخر أو حق جديد في شروط تسديد الخارجي يستدعي التبادل اإلرادي بين المدين و

تحويل الدين الخارجي هو إلغاء الديون الخارجية مقابل التزام من الحكومة المدينة  "   PNUD، حسب ) 1" (جديدة 

  .)2"(بتعبأة مواردها الوطنية من أجل هدف محدد مسبقا 

 Debtء المديونية الخارجية تحويل الدين إلى استثمارات من ضمن الحلول المطروحة  إذن للتخفيف من عب

equity swaps م به االقتصادي آالن ملتزر، والذي يرىمعظم البالد المدينة تتملّك فيها "، وهو االقتراح الذي  تقد أن

عظم ديون هذه ونظرا ألن م...  كثيرا من المشروعات والطاقات اإلنتاجية الهامة-من خالل قطاعها العام-الحكومات 

البالد مضمونة من جانب الحكومات، فإن هذه البالد تستطيع أن تُخفّف من عبء دينها الخارجي بالسماح للدائنين في 

مشاركة الدولة بملكية هذه المشروعات وإدارتها على أسس تجارية سليمة، تُدر عوائد اقتصادية معقولة، وبهذا الشكل 

سيعمل على تقليل العجز الداخلي لهذه البالد وتخفيف عبء ديونها، وتقليل حاجتها يعتقد أنصار هذا االقتراح أنه 

  ).3"(لالستدانة الخارجية، وتُصبح هناك مشاركة بين الدائنين والمدينين في تحمل المخاطر

وعموما فالعملية تقتضي طرفا ثالثا هو المستثمر الذي غالبا ما يكون شركة متعددة الجنسيات، حيث يقوم 

  بالعملة الصعبة بحسم معين ) عن البلد الدائن(شراء الدين من البنك ب

)Une décote (ل من البلد المدين على مقابل المبلغ الذي دفعه بالعملة المحلية ولكن بحسم أقّليتحص وبفضل هذا . ثم

  ).4( البناء والتجهيزالمبلغ يشتري المستثمر أجزاء من شركات محلّية في إطار عمليات الخوصصة حيث يقوم بتمويل

 من أبرز التجارب فيما يخص تحويل الدين نظرا إلى المبلغ المعتبر 1985هذا وتُعتبر التجربة الشيلية سنة 

 من الديون %29 مليار دوالر، أي ما يمثّل 4,2فخالل ثالث سنوات ونصف تم تحويل . الذي طالته إجراءات العملية

 تم 1996 إلى 1985من "توسعت العملية في أنحاء شتى من العالم حيث أنه بعد ذلك ). 5(متوسطة وطويلة األجل

 مليار دوالر كديون إلى استثمارات، وقد ترتّب عن التوافق المنسجم بين عمليات التحويل هذه وبرامج 38,6تحويل 

 بشكل ، بدأت تتالشى العملية1994، لكن ومع بداية 1990 و1989الخوصصة تكثيف صفقات التحويل  خالل 

  ).6"(كبير
  
  :اإليجابيات والسلبيات.2 
  

 سنقتصر في دراستنا هذه فقط على إيجابيات وسلبيات عملية تحويل الدين بالنسبة للبلد المدين باعتبار أن

  .معضلة المديونية إنما تعني بشكل أساسي الدول النامية المدينة قبل األطراف الدائنة
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  :   اإليجابيات-ا
  
  تمثّل األثر المباشر لعملية تحويل الدين في تخفيض مخزون الديني :تخفيض الدين-

Debt reduction وفّر على البلد المدين جانبا من احتياطاته بالعملة الصعبة والتي هي في الغالباألمر الذي سي ،

  فضا  المدفوع منخ price Redemptionكلّما كان سعر االسترداد "ومعلوم أنه . شحيحة لدى البلدان المدينة

، ألن الفائدة التي يجنيها البلد المدين من )7"(، كانت قيمة الدين المخفّض معتبرة) مرتفعاDiscountأو أن الخصم  (

 وسعر االسترداد، فكلّما Face value هي الفارق بين قيمة الدين - إلى جانب الدفع بالعملة الوطنية- عملية التحويل هذه 

  .لبلد كبيرة من العمليةكان الفارق كبيرا، كانت فائدة ا

  

نتيجة النخفاض خدمة الدين من جهة، واحتمال ارتفـاع القـدرة           : أثر إيجابي على ميزان المدفوعات    -

 من جهة أخرى، فإن ذلك سيكون له أثر إيجـابي  Debt-equity swapالتصديرية في حال تحويل الدين إلى استثمار 

في هذا األخير يعني بالضرورة تقليص الحاجة إلى االستدانة لتغطيـة         على ميزان المدفوعات، ومعلوم أن تقليص العجز        

 .هذا العجز
  
في حال توجيه االستثمار في إطار عملية تحويل الدين إلى قطاعات أولية، فـإن ذلـك                 :ترقية االستثمار -

رات فـي األرجنتـين     سمحت عملية تحويل الدين إلـى اسـتثما       "سيسهم في تحريك اآللة اإلنتاجية، وعلى سبيل الذكر،         

فـي  . باالستثمار في مشاريع موجهة للتصدير وذلك بالعملة الوطنية، وكان نتيجة ذلك تحصيل عملة صعبة بعد التصدير    

 الذي يتوفّر عليه Flight capitalدول أخرى، أدت عملية تحويل الدين إلى تشجيع الخوصصة وتسهيل عودة الرأسمال 

  ).8(" في الخارجNationalsالمواطنون 
  
 شكال من أشكال التمويل الخـارجي،       FDIيعتبر االستثمار األجنبي المباشر      :تمويل المشاريع التنموية  -

فمقابل عدم  . لذلك فقيام البلد المدين بتحويل دينه إلى استثمارات سيسمح له بجلب تمويل خارجي ولو أنه بالعملة الوطنية                

وفـي حـال نجـاح هـذه        .  دفع قيمة الدين المحول بهذه العملـة       حصول البلد المدين على عملة صعبة، فهو معفى من        

االستثمارات، سيكون ذلك داعيا لترويج فرص االستثمار بالبلد المدين وبالتالي استقطاب مزيد من االسـتثمار األجنبـي                 

  . المباشر
  
  : السلبيات-ب
  
لبلد المدين إلى إصـدار جديـد       غالبا ما يؤدي تحويل الدين إلى تفاقم التضخّم وذلك بسبب لجوء ا            :التضخم-

 أثر عملية المبادلة، عـن      -أي إلغاء -يقترح أن تقوم الدولة النامية المدينة بتعقيم        "وقصد تجنّب هذا األثر السلبي      . للنقود

ولكن يبقى ذلك رهن قدرة هذا السوق       ). 9"(طريق إصدار وبيع سندات حكومية في السوق المحلية بمعدالت فائدة مغرية          

صاص كّل ما يعرض من سندات، األمر الذي يعني ضمنيا أن الحّل المطروح ال يضـمن بالضـرورة تجنّـب                    على امت 

  .العرض المذكور

  

في إطار عملية تحويل الدين، يقوم البلد المدين بدفع المبلـغ المقابـل للـدين     :أثر على الميزانية العامة   -

 أنه عادة ما يكون البلد المدين يفتقر إلى موارد جبائية كافيـة تؤهلـه        المحول إلى المستثمر المستفيد بالعملة الوطنية، إالّ      
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وفي هذه الحالة، من مصلحة البلد المدين أالّ يتبنّى فكرة التحويل ألن العملية ستقود في               . )10 (إلى سداد المبلغ بشكل آني    

  .ون شك أثرا سلبيا على الميزانية العامةاألخير إلى تحويل الدين الخارجي إلى دين داخلي، األمر الذي سيخلّف وراءه د

الدفع خالل مجـال    "لكن وبغرض تفادي هذه المشكلة، بإمكان البلد المدين اللّجوء إلى طرق أخرى، ومن ذلك               

 بدل الدفع نقدا، وهي حاالت من الممكـن التفـاوض   ”Payout in “Kindأو دفع المبلغ عينا ) بدل الدفع اآلني(زمني 

  . )11 ( المعنية بالتحويلعليها مع األطراف
  
ينجر عن تحويل الدين الخارجي إلى استثمارات نقل ملكية األصول المحلية إلـى المسـتثمر               : أثر سياسي -

األجنبي وهو ما يعني حدوث توجه جديد بالنسبة للبلد المدين على المستويين السياسي واالقتصادي، فتحويل الملكية إنما                 

لذلك فكثيـر مـن     . ادة الوطنية حيث أن المالك األجنبي سيصبح شريكا في ممتلكات الدولة          يمس بطريقة أو بأخرى السي    

لقـد رحبـت    : "االقتصاديين يعارض فكرة التحويل بناء على هذه الخلفية، ومن هؤالء الدكتور رمزي زكي الذي يقول              

ألنه يتيح  ) تحويل الدين إلى استثمارات   (قتراح  الدوائر المالية الدائنة بالعواصم الرأسمالية الصناعية أيما ترحيب بهذا اال         

وتلك هي، في اعتقادنا، أهم سمات      . لها العودة مرة أخرى لمزاولة الهيمنة والسيطرة بعد انتهاء عصر الكولونيالية الفجة           

مدينـة، ألنـه فـي      ومن نافلة القول أن نذكر بأن هذا االقتراح، من المؤكّد، ليس في صالح البالد ال              . اإلمبريالية الجديدة 

  ).12"(الواقع ليس إالّ عودة لالستعمار في أسلوب عصري، عبر بوابة الديون
  

من بين األخطار المحتملة لعملية تحويل الدين في ظّل غيـاب مراقبـة البلـد المـدين                  :تحايل المستثمر -

من ذلك تحويله للمبالغ بالعملـة   بتصرفات غير مشروعة وBeneficiaryلإلجراءات العملية هو قيام المستثمر المستفيد       

 والتي تُعرف على أنهـا  Round Trippingالوطنية قبل الشروع في االستثمار المتفق عليه، وهو ما يصطلح عليه بـ

الحالة التي ال تُستعمل فيها المبالغ بالعملة المحلية المنجرة عن عملية التحويل من طرف المستثمر المسـتفيد لتغطيـة                   "

ملة الوطنية في البلد المدين، ولكن تُستعمل في شراء العملة األجنبية، والتي يعاد تحويلها خارج البلد المـدين                  تكاليفه بالع 

 فـي برنـامج التحويـل       Natioanlsلهذا السبب عادة ما يقترح البلد المدين مشاركة مواطنيه          ). 13"(مع تحقيق أرباح  

Conversionبدل الشريك األجنبي .  
  
  : حويل الدين الخارجيأشكال أخرى لت. 3
  
  : تحويل الدين إلى مشاريع التنمية البشرية-ا

مقايضة ) Debt for development swap(تعني عملية تحويل الدين الخارجي إلى مشاريع التنمية البشرية 

لة المسعفة  كالتعليم، الصحة واإلنفاق على الطفو    ) 14(جانب من الدين الخارجي لبلد مدين ببعض عناصر التنمية البشرية         

تتمثّل هذه الوسيلة في تحويل الديون إلى المؤسسات الخيرية بسعر خصم في السوق الثانوي، الذي يحوَّل                "و. وغير ذلك 

الحقا إلى أدوات معينة بالعملة المحلية، وغالبا ما تقوم البنوك التجارية بالمساهمة في التنمية من خالل إعطائها قروضا                  

  ).15"(ثّر على عناصر اإلنفاق في البلد المدينلمؤسسات خيرية بحيث تؤ

في الواقع، تكتسي هذه العملية أهمية كبرى على المستوى السوسيواقتصادي، فإلى جانب أنها تُخفّف ولو بالنزر             

القليل من المديونية، فهي تُساهم في تحقيق تنمية بشرية خاصة كون الطرف القائم على العملية هـي مؤسسـات غيـر                     

دف باألساس إلى توفير التعليم والصحة للفئات المحرومة، وهو عين ما تحتاج إليه الدول المدينة التي تُضـحي   ربحية ته 

لكن يبدو أن الـدول المتقدمـة ال تُبـدي    . بأموالها من العملة الصعبة لخدمة الدين على حساب خدمة مواطنيها اجتماعيا     

لك هو كون مجموع الديون التي تم تحويلها إلى مشاريع تنموية بين سنة             كثيرا من االهتمام لهذه المسألة، والدليل على ذ       
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كما أن المنظمة الوحيدة التي تُعتبر كمستثمر غير ربحي فـي           .  مليون دوالر  739 لم يتعد    2000 ومنتصف سنة    1991

  ):16( فقطفعملية التحويل هذه هي اليونيسي
  

  :تجربة السنغال
تحويل دين على السنغال إلى مشاريع تنموية وذلك بتمويل مشاريع المياه،          ، قامت اليونسيف ب   1993في ديسمبر   

 مليـون   24، اشترت اليونسيف    INGفبمساعدة من بنك    . الصرف الصحي، الصحة والتعليم في أنحاء شتى من الوطن        

 قامت السنغال   بالمقابل،).  من قيمة الدين     %25أي  ( ماليين دوالر    6دوالر، وهو دين مستحق لألرجنتين، بسعر شراء        

ـ    خـالل ثـالث سـنوات لـدعم مشـاريع اليونسـيف            ) الفرنك( مليون دوالر بالعملة المحلية      11بدفع المبلغ المقدر ب

  ).17(بالسنغال
  

  
  .تحويل دين على السنغال: 01الشكل 

  

  
  

بيل تعزيز دور   إن التجربة السنغالية على الرغم من تواضع قيمة الدين محّل التحويل إالّ أنها خطوة جيدة في س                
المنظمات الدولية في مساعدة الدول النامية فيما يخص قضايا المرأة والطفولة، وليس يخفى الدور المحوري الذي تقـوم                  

، وكذا أهمية   Institutionnalistesبه المرأة اليوم في التنمية االقتصادية كما يؤكّد على ذلك االقتصاديون المؤسساتيون             
  .لمحرومة في تحقيق توازن اجتماعيرعاية الطفولة خاصة ا

  
  )18 ( تحويل الدين إلى مشاريع لحماية البيئة-ب
  

تُعتبر مسألة المحافظة على البيئة اليوم قضية تهم العالم بأسره، ألن حدوث كارثة بيئية في بلد ما قد يؤثّر على                    
ه وفي سبيل المحافظة على البيئة، تقـوم        دول أخرى، والدول األكثر حرصا على هذه المسألة هي الدول المتقدمة، وعلي           

. هذه الدول بتحويل جانب من ديون العالم النامي إلى مشاريع لحماية الثروة الغابية، الحيوانية، النباتية ومكافحة التلـوث                 
ليـة   بين الحكومة البوليفية ومؤسسـة الحمايـة الدو        1987تمت أول مبادلة للديون بمشروعات لحماية البيئة سنة         "ولقد  

Conservation International -سة غير ربحية بواشنطن100.000 حيث أعادت شراء بمبلـغ قيمتـه   -وهي مؤس 
ومقابـل  .  دوالر كان قد تم التعاقد عليه بين بوليفيا وبنوك تجاريـة           650.000 لدين بقيمة اسمية     CitiBankدوالر من   

 دوالر  250.000 بالعملة المحلية بقيمـة      Dotationتخصيص  إلغاء المؤسسة لهذا الدين، قامت بوليفيا بإنشاء صندوق         
 نوعا مـن الحيوانـات البريـة        13 في شمال شرق بوليفيا لحماية       Réserve،  )19(هدفه تمويل إدارة واستغالل مخْلَفْ    

  ).20"(المهددة باالنقراض
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تم تحويله إلى مشـاريع      دولة من هذه العملية حيث يقدر مجموع ما          30ومنذ ذلك التاريخ، استفادت أكثر من       
وقد .  ، وهو في الواقع مبلغ زهيد إذا ما قُورن بحجم الديون التي تُثقل كاهل الدول النامية                 (21)دوالرلحماية البيئة مليار    

 . التي تهتم بقضايا البيئة حول العالمONG’sيبرر ذلك بضعف إمكانات المنظمات غير الحكومية 
  

  :تجربة الفلبين
  مليـون دوالر إلـى  19 بتحويـل  World Wildlife Fund صندوق الحياة البرية العالمي ، قام1993سنة 

فبفضل المساعدة المالية التي قدمتها وكالـة الواليـات المتّحـدة للتنميـة الدوليـة               ) .22(مشاريع لحماية البيئة في الفلبين    
)USAID (   رة بحواليمليون دوالر، قام الصندوق      13والمقد )WWF (  مليون دوالر من السـوق الثـانوي        19بشراء

  .للديون لدين تجاري كانت قد حصلت عليه الفلبين
  

ــادل       ــعر يع ــدين بس ــترى ال ــد اش ــندوق ق ــون الص ــذلك يك ــدين   %68وب ــة ال ــن قيم    م
)Face value ( من قيمة الدين %90 مليون دوالر أي 17مقابل موافقة الحكومة الفلبينية استبدال قيمة هذا الدين بمبلغ 
)Redemption price ( ولكن بالعملة الوطنيةPeso.  

أما عن استخدام هذا المبلغ، فقد خُصص لتمويل مشاريع لحماية البيئة على المدى الطويل من خـالل إنشـاء                   
مؤسسة البيئة الفلبينية، والتي هدفها المحوري هو دعم تسيير الموارد الطبيعية، حماية التنوع البيئي في الفلبـين وكـذا                   

  .الدعم التقني والتسييري للمنظمات غير الحكوميةتقديم 
  ):23(وقصد تبسيط عملية التحويل هذه، نُقدم الشكل التالي الذي يبين الخطوات المتّبعة في سبيل إنجاح العملية

  
  خطوات إنجاح عملية التحويل: 02الشكل 

  

  
  

ألخرى من هذه المبادرة وهـي األردن،  قد استفادت هي ا) 1الجدول (  نُشير هنا إلى أن بعض الدول العربية

ـ                . سوريا، مصر وتونس    91وقد أسفرت عمليات التحويل في هذا اإلطار إلى تخفيض جزء بسيط من الديون يقـدر بـ
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 مليون دوالر فيمـا     121 مليون دوالر لتونس و    1,8 مليون دوالر بالنسبة لسوريا،      31,7مليون دوالر بالنسبة لألردن،     

  .)24( تم إنشاء صناديق وطنية لحماية البيئة في هذه البلدانمقابل ذلك. يخص مصر
 

  ).دوالر( تحويل ديون دول عربية إلى مشاريع بيئية :01الجدول 
  

قيمة األموال المدفوعة   قيمة الدين محل التحويل  السنة البلد المدين  البلد الدائن
  لصناديق البيئة

1995  13.400.000  6.700.000  
1995  22.700.000  11.300.000  
2000  43.600.000  21.800.000  

  األردن

2001  11.300.000  5.700.000.00  
  ألمانيا

  15.900.000  31.700.000  2001  سوريا
  تونس  السويد  1.342.000  1.342.000  1992
1993  477.300  477.300  

  18.000.000  121.000.000  1995  مصر  سويسرا
  
  

  :ى مشاريع لمكافحة السيدا  تحويل الدين الخارجي إل–ج 
 من طرف البلدان األعضاء في األمم المتحدة إلى تحويل جزء           2001لقد أشار بيان االلتزام المعتمد في جوان        

  . وعالج األفراد المصابين بها  VIH/SIDAمن ديون البلدان النامية إلى مشاريع تهدف إلى الوقاية من مرض السيدا 
   داء السيدا تجربة البلدان المستفحل فيها

 بلدا أغلبهم بلدان ذات الدخل الضعيف و المستفحل فيها داء السيدا من مبـادرة لتحويـل الـدين              26لقد استفاد   
  من أجل حصر انتشار وباء العصر القاتل في تلك البلدان ، و اقتصدت تلك البلدان  $ مليار 40الخارجي بلغ أكثر من 

  ).25. (ة الدين  من جراء انخفاض خدم $ مليار 1.3حوالي 
  

  :خاتمة 
خالل الثالثين سنة الماضية استفادت البلدان النامية من قروض خارجية معتبرة ، و التي كانت من الممكن أن                  

 باالنطالقة السريعة عن طريق تحفيز االستثمار و تسريع النمو ، لكن الواقع يشير إلـى أن  التـراكم                    اتسمح للكثير منه  
دم القدرة أو صعوبة تسديدها بات يشكل عقبة حقيقية أمام اقتصاديات تلك البلدان و كابحا لعجلة                الثقيل لتلك الديون مع ع    

 فكان ضروريا التفكير في سبل لتخفيف وطأة تلك المديونية ، وجاء مقترح االقتصادي آالن ملتـزر حـول                   ؛التنمية بها 
  .من الدول المدينة تحويل الدين الخارجي كسبـيل من تلك السبل ، والذي أخذت به مجموعة 

  
وحتى يأتي هذا السبيل  أكله ، فال بد أن تكون اإلجراءات التي تهدف إلى تخفيض دين البلدان الناميـة عـن                      
طريق تحويل الدين الخارجي ،  أن تتم بصفة مالئمة آخذة في الحسبان الحاجات التنموية لكل بلد مدين و تقيم السلبيات                     

  .استخلصناه  من خالل عرض  بعض التجارب الدولية و االيجابيات المنتظرة وذلك ما 
  

لقد فتح التصحيح الهيكلي الباب للمستثمر األجنبي عبر قناة تحويل الدين الخارجي لالستثمار في البلد المـدين،                 
فبفضل إجراءات الخوصصة أصبح بإمكان االستثمار الخاص التموقع داخل االقتصاد الوطني، بل ويعول عليه بدرجـة                

  .ة في النهوض باقتصاديات الدول المدينة في سبيل التخفيف من وطأة مديونيتها الخارجيةكبير
  

 مـن   %30 بتحويل حـوالي     1985وتُعتبر التجربة الشيلية من أبرز التجارب في هذا الصدد حيث قامت سنة             
  .نامية من هذه السياسةو سيحمل المستقبل في طياته إجابات للتساؤالت حول مدى استفادة البلدان ال.دينها الخارجي
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