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mais pobre do ano ,
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A Suiça foi ,  em 1992,

o país mais rico do Mun-
do com um rendimento
por habitante de 36.230
dólares, enquanto Mo-
çambique surge como o
mais pobre com apenas
60 dólares, segundo o
Atlas 1994 do Banco
Mundial .

O rendimento p'or ha-
bitante em Moçambi-
que, com 16,5 mi lhões
de pessoas, baixou 25
por cento entre 1991 e
1 992. Em contrapartida,
na Suiça, aumentou no
mesmo período 2.52O, o
equivalente ao rendi-
mento per caPita acu-
mulado nos  ca torze
países mais pobres do
Mundo.

A Suiça ultrapassa o
Luxemburgo (35.260 dó-
lares), o Japão (28.220
dólares) e quatro países
escandinavos. Os Esta-
dos Unidos ocupam o oi-
tavo lugar com 23.120
dólares, à frente da Ale-
manha com 23.030 dó-
lares.

Oito dos 10 Países
mais pobres situam-se
na Africa - Moçambi-
que, Etiópia e Tanzânia
com 110 dólares,  Serra
Leoa e Uganda com 170
dólares, Guiné-Bissau,
Malawi e Burundi com
210 dólares -  dois na
Asia - Butão, 180 dóla-
res e Nepal, 170 dóla-
res.

Alguns países pobres
como AnEola ou Haiti
não forneceram todavia
elementos em 1992, úl-
t imo ano compilado es-
ta t i s t i camente  Pe lo
Banco Mundial, que re-
censeou 207 Países.

O rendimento por ha-
bi tante diminuiu enr 51
nações entre 1991 e
1992, incluindo os PaÊ
ses resultantes do desa-
parecimento da URSS.

Ainda segundo a mes-
ma fonte, mais de mil
milhões de pessoas vi-
vem abaixo do l imiar da
pobreza absoluta, com
um dólar por dia, ou se-
ja "o nívelde vida da Eu-
ropa Ocidental há 200
anOSD. ' ì

Os países Pobres re-
gistam ainda outros Pro-
blemas como a mortali-
dade infanti l- a EtiÓPia

- 
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elevada com 168 mortes

em cada 1 .000 crianças Os japoneses e os ha-
contra sete em cada bitantes de Hong Kong
1.000 em França - ou apresentam a mais ele-
o analfabetismo, que vada esperança de vida,
atinge os 78 por cento 79 anos, contra os afe-
na Serra Leoa. gãos,43 anos.


