
BID aprova alívio da dívida de 5 países da América Latina 
 
Os países membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovaram, nesta 
sexta-feira, um perdão de 4,4 bilhões de dólares da dívida da Bolívia, Haiti, Honduras, 
Nicarágua e Guiana. 
 
O BID, principal credor desses cinco países, disse que cancelará cerca de 3,4 bilhões de 
dólares no pagamento de capital e mais 1 bilhão de dólares no pagamento de juros no futuro. 
 
"Esta decisão representa uma oportunidade histórica para um novo começo", disse o 
presidente do BID, Luis Alberto Moreno, em um comunicado divulgado antes do início da 
reunião anual do banco, neste fim de semana, na Guatemala. 
 
"O acordo, respaldado por nossos membros, ajudará estes países a liberar recursos para 
investir na qualidade da educação, na saúde e em outros serviços sociais necessários para que 
seus cidadãos superem a pobreza", acrescentou Moreno. 
 
O pacote inclui 1,4 bilhão de dólares em dívidas que serão canceladas de Honduras, 1 bilhão 
da Bolívia, 984 milhões da Nicarágua e 467 milhões para a Guiana. 
 
O Haiti, que faz parte de uma iniciativa mais ampla liderada pelo Banco Mundial e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) para aliviar a dívida de vários países, receberá um perdão 
transitório de 20 milhões de dólares durante os próximos dois anos. Para 2009, poderia obter 
um cancelamento pleno, dos quais 525 milhões serão do BID. 
 
Além disso, o Haiti também poderia receber até 50 milhões de dólares anuais em empréstimos 
de ajuda do BID até 2009 e créditos a juros baixos posteriormente, disse o banco. 
 
O anúncio do BID amplia o alívio da dívida para a Bolívia, a Nicarágua, Honduras e a Guiana, 
que formam parte das 19 nações mais pobres, em sua maioria na África, cujas dívidas foram 
canceladas depois de um acordo entre os membros do Grupo dos Oito países mais 
industrializados do mundo em 2005. 
 
O Haiti não faz parte do acordo do G8.  
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