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A DIVIDA LATINO-AMERICANA

A dívida externa total dos países da América Latina já ultrapassa
a casa dos 318 bilhões de dólares, como mostra o quadro a seguir:
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DIVIDA JÁ ULTRAPASSA US$ 318 BILHÕES
Países	 População	Dívida	Contas

Correntes

Argentina ..................	28.5
	

39.0	-1.9
Bolívia ....................	5.9

	
3.5	-0.2

Brasil .....................	124.6
	

89.0	-14.6
Chile .....................	11.5

	
17.2	-2.5

Colômbia ..................	28.7
	

9.0	-2.4
Costa Rica ..................	2.3

	
3.5	-0.2

Rep. Dominicana ..............	5-7
	

2.1	-0.5
Equador ..................	89

	
7.7
	

-1.2
ElSalvador .................	5.1

	
1.2	-0.2

Guatemala ..................	7.7
	

1.4	-0.3
Honduras ..................	3.9

	
1.6	-0.2

Jamaica ...................	2.3
	

2.2	-0.4
México ....................	73-5

	
85.0	-3.0

Nicarágua ..................	2.9	 .4
	 - 04

Panamá	...................	20
	

3,5	-0.6
Paraguai ...................	3,4

	
0.7	-0.5

Peru .....................	18.8
	

104	-1.5
Trinidad-Tobago ..............	1.2

	
0.9
	

0.04
Uruguai ...................	2.9

	
3.7	-0.6

Venezuela ..................	14.7
	

34.0	-2.2
Outros ....................	7.3

	
0.8	-0.5

TOTAL	 318.8

OBS.: PopulaçSo (em milhões); Dívida (em bilhões de dólares); Contas Correntes (em bilhões
de dólares). Todos os dados são relativos a 1982.

FONTE: agência Reu ter

Apenas quatro países - Brasil, México, Argentina e Venezuela
são responsáveis por 247 bilhões de dólares da dívida. É curioso notar
que três dos quatro grandes devedores são auto-suficientes em petró-
leo, sendo que o México e a Venezuela são grandes exportadores.

Somando-se aos quatro grandes a dívida do Chile - quinto colo-
cado - chega-se à fantástica cifra de US$ 264 bilhões, quase 83% da
dívida total. Este país tem a maior dívida per capita: cerca de mil e qui-
nhentos dólares, ou mais de um milhão de cruzeiros de dívida externa
por habitante.

Já a observação dos déficits em conta corrente mostra a situação
brasileira bem mais desfavorável que as demais. São US$ 14,6 bilhões,
contra US$ 3,0 do México e apenas US$ 2,2 da Venezuela e US$ 1,9
da Argentina. Ou seja, a pressão para o crescimento da dívida brasileira
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é muito maior que para os demais, sendo comparável, neste caso, à
situação chilena, que para uma dívida total de US$ 17,2 bilhões apre-
senta um déficit em conta corrente de 2,5 bilhões de dólares.

Exatamente com base na generalidade do problema da dívida ex-
terna é que algumas autoridades monetárias latino-americanas têm chega-
do a acenar com a possibilidade de uma renegociação conjunta da dívi-
da. Seria uma espécie de cartel de devedores para obter melhores condi-
ções junto aos governos e bancos internacionais. Mas muitos outros se
opõem à iniciativa...


