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FINANCIAMENTO DE US$ 1.111 MILHOES CONCEDIDO
PELO BID A AMERICA LATINA EM 1974

O Banco Interamericano de Desenvolvi-

mento concedeu em 1974 aos palses da

America Latina 53 emprestimos num total

de US$ 1.110,7 milhdes. Este volume

anual de recursos, o maior da hist6ria

do Banco, supera em mais de US$ 200

milhoes o nfvel dos emprestimos apro-
vados em 1973 — que havia sido ate

entao o mais alto concedido pelo Banco

num iinico ano — e eleva a US$ 7.427

milhoes o total dos recursos contribui-

dos pelo BID para promover o desen-

volvimento economico e social desses

palses.

Ao anunciar tal fato, o Presidente da

Kstituicao, Senhor Antonio Ortiz Mena,

formou que os recursos concedidos en-

tre 1961 e 1974, que foram canalizados

atraves de 823 operagoes de empresti-

mo, contribuem para a execugao de obras

e programas cujo custo total ascende

a cerca de US$ 26.000 milhoes.

Ortiz Mena informou tambem que os

desembolsos de recursos durante o ano

por conta de emprestimos aprovados su-

peraram US$ 673 milhoes, elevando o

total acumulado de desembolsos a USS

4.341 milhoes. Por sua vez, a coopera-

gao tecnica nao reembolsavel concedida

pelo Banco em 1974 alcangou o equiva-
lente de US$ 18,8 milhoes, triplicando o
nlvel de US$ 6,4 milhoes de dolares a

que chegara no ano anterior.

Os financiamentos aprovados em 1974

provieram de duas fontes: US$ 635,6 mi

lhoes foram concedidos dos recursos or-

dinarios de capital e US$ 475,1 milhoes

do Fundo para Operagoes Especiais, re

cursos estes que o Banco empresta em

condigoes mais favoraveis de juros e
prazos. Obedecendo a politica do Banco

de prestar seu maximo apoio aos palses

de menor desenvolvimento relative 53%

desses recursos concedidos em termos

concessionais foram destinados a esses

palses, varios dos quais receberam em

1974 emprestimos que constitufram os

maiores financiamentos individuals rece-

bidos do BID nos 15 anos de atividade

do Banco.

No transcurso de 1974 o Banco apro-

vou igualmente o maior emprestimo indi

vidual dos 15 anos de existencia da insti-

tuigao: USS 95 milhoes foram concedidos

a Argentina e ao Uruguai para a exe

cugao da segunda etapa das obras da

central hidreletrica de Salto Grande. Es-

ta operagao soma-se a urn emprestimo

anterior de US$ 79 milhoes concedido

para o mesmo projeto em 1972, o que

eleva o total dos recursos proporcionados
pelo BID para Salto Grande a US$ 174

milhoes, o maior volume de financiamen-

(Continua na pig. 4)

A atividade crediticia do BID em 1974 impulsionou projetos em
setores vitais para o desenvolvimento latino-amerieano, entre eles
o aqueduto narional Xaya-Pixcaya (esq., acima) na Guatemala,
para eujas obras o BID ja coneedera em 1969 os reeursos iniciais;
a usina siderurgica da COSIPA, no Brasil (abaixo), atualmente
em expansao; o projeto de desenvolvimento eletrieo e irrigac&o
do Rio Bao, na Republica Dominieana (centro), adjacente a re-
presa hidreletrica de Tavera, tambem finaneiada com re-ursos do
BID; as obras de melhoramento e ampliacao do porto de Bridge
town, a1 capital de Barbados (dir., acima); e o projeto de desen
volvimento turistico tracado pelo governo peruano para Machu
Picchu (abaixo) e a area de Cuzco e Puno, que incluira obras
de infra-estrutura, coustriicao de hoteis e a restauracao de ino-
numentos historicos.



O BID NAS

REUNIOES

INTERNACIONAIS

O Banco Interamericano de Desenvolvi

mento comparece regularmente, por inter-

m4dio de funcionarios que participam na

qualidade de convidados ou de observa-

dores, a reunioes internacionais nas quais

sao analisados problemas do desenvolvi

mento, formulados diagnosticos ou tra-

Qadas politicas. Estas sao algumas das
reunioes realizadas em datas recentes,

com indicaqao dos temas tratados e con-

clus5es ou resolugoes adotadas.

Conferencia sobre reatores de interesse

para os paises em desenvolvimento: Rea-

lizada cm Viena de 18 a 21 de novembto

de 1974, sob os auspicios do Escritorio

Internacional de Energia Atomica (IAEA),
com o comparecimento de representantes

de palses em desenvolvimento, de firmas

de engenharia, de instituigfies de finan-

ciamento internacional e instituigoes go-

vernamentais de financiamento, de cons-

trutores de usinas nucleares e de escri-

t6rios nacionais de energia at6mica. Co-

mo representante do Banco compareceu o

Senhor Salvatore N. Liberatore, chefe da

Segao de Energia.

Durante as sessoes, foi examinado o

mercado para usinas de energia atflmica

nos palses em desenvolvimento, levando-

se em conta a pesquisa feita pela IAEA

em 1974, a qual indica um mercado po-

tencial de 220.000 MW, os quais podem

ser fornecidos por 155 unldades de 500

MW, em condigSes de entrarem em ope

ragao de 1981 a 1990. A Conferencia re-

comendou: Intensificag&o de estudos de
planejamento para a utilizagao de ener

gia nuclear; efetuag&o de estudos de via-
bilidade, e estudos sobre a capacidade

de produgSo local; envio de miss5es re-
gulares da IAEA aos diversos palses que
estejam considerando ou empreendendo

programas de energia nuclear, com a fi-
nalidade de prestar assistencia em suas

diversas etapas; coleta de informagoes

Designacoes no BID

0 Presidente do Banco Interameriacno

de Desenvolvimento, Antonio Ortiz Mena,

anunciou a designagao do Senhor Eduar-
do Barros como Representante do BID
no Paraguai. A nomeagao entrou em
vigor a partir do dia 16 deste mes.

Engenheiro agrdnomo pela Universida-
de do Chile, o Senhor Barros fez cur-
sos de pds-graduagao na Universidade
da California. No Banco, onde ingres-

sou em 1961, ocupou a chefia da Se
gao de Agricultura e atuou como Repre
sentante na Coldmbia entre 1966 e 1969,

loqo ocupando a chefia da Divisao 2 do
Departamento de Operagoes.

especlficas sobre reatores de pequena e
media capacidade, disponlveis ou que pos-

sam entrar no comereio em data pr6xi-

ma, com vistas a transmitir essas infor
magoes aos paises interessados; estudo

da conveniencia de que os palses explo-

rem a possibilidade de efetuarem com-

pras em comum, com o objetivo de re-

duzir os custos e estudo para determinar

as facilidades de financiamento para pro

jetos de energia nuclear.

A Conferencia ressaltou que a capaci

dade da IAEA em fazer avaliag5es tec-

nicas de projetos nucleares esta nao so-

mente a disposigao dos seus palses mem-

bros como tambem das instituigoes fi-

ncnceiras. Recomendou que se desenvol-

vam estudos para interpretar os critSrios

de avaliagao de projetos em cooperagao

com as instituigSes financeiras interna

cionais.

Seminario sobre distribuicao de recursos

na pesquisa agricola na America Latina:
Realizado em Cali, Colombia, de 26 a 29
de novembro de 1974, sob o patrocinio do
Centro Internacional de Agricultura Tro

pical (CIAT). Participaram desta reu-

niao representantes de organismos nacio

nais de pesquisa agricola do Brasil, Co
lombia, Equador e Estados Unidos; do

Centro Internacional da Batata (CIP) e

do Centro Internacional de Pesquisas do
Arroz (IRRI), alem de delegagSes da
Argentina e do Canada. Como represen
tantes do Banco compareceram Jacques

J. Kozub, Chefe da Segao de Economia
Agricola, e Josg Soto-Angli, da Divisao
de Treinamento.

Os representantes dos centros de pes

quisa nacional expuseram as experien-

cias doa seus organismos na atribuigao
e aplicagao de recursos para a pesquisa
agricola. O Senhor Soto-Angli, do BID,

apresentou um trabalho sobre a expe-

riencia do Banco em apoio a programas

de pesquisa agricola, de treinamento e

transferencia de tecnologia, que vem sen-

do realizados pelos centros internacio

nais em beneficio dos paises membros,

Tambem a partir de 16 de fevereiro,
o Presidente do BID designou como Re
presentante do Banco no Chile o Senhor
Herman Barger, que anteriormente era o
Representante no Paraguai. Anteriormente
ao seu ingresso no Banco, em fevereiro
de 1974, ocupou altos cargos no Depar
tamento de Estado. dos Estados Unidos,
entre eles o de Conselheiro Econdmico na

Indonesia, Assistente do Subsecretario de
Estado para Assuntos Econdmicos, Di-
retor do Escritdrio de Com6rcio Interna

cional e Finangas, Conselheiro Econo
mico no Mexico, Diretor da AID nesse
pals, Diretor Executivo Suplente pelos
Estados Unidos no Banco Asiatico de

Desenvolvimento, Ministro para Assuntos
Econdmicos e Comerciais na Embaixada

dos Estados Unidos no JapSo e Subse-
creterio de Estado Assistente para As
suntos do Paclfico e Extremo Oriente.

documento que deu Snfase a importancia
que o BID atribui ao fortalecimento dos

programas nacionais neste setor.
O seminario contribuiu para o melho-

ramento do intercambio de experienciaa

entre os organismos nacionais e as Ins
tituigoes internacionais de pesquisa ou

de financiamento. , Das apresentagSes e
debates destacaram-se us seguintes as-

pectos: a) A atribuigao de recursos na

cionais para a pesquisa agricola e feita
mediante orgamentos anuais, apesar de
a pesquisa ter compromissos financeiros
a m^dio e longo prazo. b) Quase todas
as despesas «operacionais» para estes

programas representam investimentos,
mesmo quando sejam consideradas como

despesas correntes para fins orgamen-

tarios. c) Aparentemente nao ha um nl-
vel 6timo de recursos para serem des-

tinados a pesquisa agricola. Nao obs
tante, nos casos em que se considera

a despesa como despesa operacional e

nao como investimento, os recursos cons-

tituem uma parcela muito reduzida do

orgamento nacional (meno» de 1%) e sao

insuficientes para a consecugao das me-

tas cujo alcance 6 de medio e longo pra

zo. d) Nao existem criterios para definir

o nivel dos recursos requeridos pelos

centros internacionais, sem que existam

compromissos de apoio simultaneos as

atividades das instituigoes nacionais para

o aproveitamento das tecnologias formu-

ladas em nivel internacional.

Priraeiro seminario sobre administraeao de

desenvolvimento agricola planejado: Sob o

patrocinio do Agricultural Sector Imple

mentation Project (ASIP) do Government

Affairs Institute de Washington, reali-

zou-se, de 7 a 11 de outubro passado

este seminario, cuja finalidade foi a de

efetuar uma avaliagao critica do Manual
de Administragao de Desenvolvimento

Agricola Planejado, sugerir modificagoes

que reflitam as experiencias praticas dos
participantes e adaptar as conclusSes do
seminario ao texto do Manual. Como

representantes do BID compareceram a

esta conferencia os Senhores Frank Meis-

sner e Jacques Kozub.

O Senhor Ortiz Mena designou tam

bem o Senhor Sidney Schmukler Subge-

rente da Regiao II do Departamento de

OperagSes, em substituigao ao Senhor
Paul Colcaire, que se exonerou em 31
de j'aneiro passado.

O Senhor Schmukler ingressou no Ban

co em novembro de 1968 e anteriormente

ocupava o cargo de Assessor de Pro

gramas. Antes do seu ingresso no BID,

ocupou importantes posigoes na AID, da

qual foi Chefe da Divisao de Planeja

mento para a America Latina, e no Del
partamento de Estado dos Estados Uni-~
dos, onde ocupou a chefia da Divisao de

Desenvolvimento Econdmico do Escritdrio

de Assuntos Econdmicos.



Ministro Argentino visita o Banco
As operagdes de emprestimo do Banco
Interamericano de Desenvolvimento com

a Argentina foram analisadas durante um

encontro mantido em 15 de Janeiro pas
sado, na sede do Banco em Washington
entre o Presidente da instituigao, Anto
nio Ortiz Mena, e o Ministro de Econo-

mia da Argentina, Alfredo Gomez Mo
rales.

O Ministro argentino viajou aos Esta
dos Unidos a fim de assistir a reuniao

3o Comite Provisdrio da Junta de Go-

vernadores do Fundo Monetario Interna

cional sobre o Sistema Monetario Inter

nacional, realizada em meados de Ja
neiro, e de manter entrevistas com altos

funcionarios do governo norte-americano
e representantes dos bancos e organis
mos internacionais.

O Dr. Gdmez Morales visitou o BID

acompanhado pelo Embaixador argentino

nos Estados Unidos, Alejandro Orfila;

pelo Diretor de Organismos Internacio

nais do Ministerio de Economia, Saul

Bauer; pelo Diretor de Investimentos Ex-

ternos, Rene Blandeau; pelo Subgerente

Geral do Banco Central da Republica

Argentina, Horacio Alonso e pelo asses

sor Ricardo Arriazu.

0 Presidente Ortiz Mena ofereceu um

almogo ao Ministro Gdmez Morales e co-

mitiva, para o qual foram tambem con-

vidados funcionarios do Banco Mundial,

do Fundo Monetario Internacional, da

Secretaria do Tesouro e do Departamen

to de Estado dos Estados Unidos.

Recursos: Outra emissao de 100 milhoes

Uma emissao publica de obrigagdes no

valor de US$ 100 milhoes foi langada
no mercado norte-americano pelo BID

em 8 de Janeiro ultimo. Esses documen

ts, com o prazo de 10 anos, vencerao

em 15 de Janeiro de 1985, renderao ju-
ros de 8,25% e tem um prego de venda
de 99%.

Esta foi a primeira vez, nos ultimos
quatro anos, que o Banco recorreu ao

mercado dos Estados Unidos desde que
nele colocou, em 1970, uma emissao de

obrigagdes de US$ 100 milhdes, com 25
•nos de prazo. Com as aludidas emis-

des, o total de valores emitidos pelo
BID no mercado norte-americano alcan-

gou US$ 1.186,5 milhoes.

No ano anterior, o BID havla colocado

obrigagdes em outros dois palses mem-

bros: uma emissao no equivalente de

US$ 23,3 milhoes na Venezuela e outra

no equivalente de US$ 10 milhoes em

Trinidad e Tobago. Essas duas emis-
sdes constitufram as primeiras contri-

buigdes extraordinarias efetuadas por
palses da regiao que vdm recebendo re-

ceitas adicionais provenientes da venda

de hidrocarbonetos. Aldm disso, o Ban
co pdde colocar em 16 palses latino-
americanos e Israel obrigagdes a curto
prazo no equivalente de US$ 40,2 mi
lhoes, que se somaram a outras opera
gdes financeiras tambem realizadas em

1974: um emprestimo no equivalente de
US$ 24,6 milhoes obtido no Japao, ou-
tro no equivalente de US$ 6 milhdes na

Suecia e de US$ 200.000 na Finlandia.

A venda da emissao langada em 8 de

No BID, o Ministro Comer Morales, Ortiz
Mena e o Diretor pela Argentina, Raul Fer
nandez. Por ocasiao da sua visita, Gomel
Morales assinou o contrato de um empres
timo de USf 11,5 milhoes, concedido pelo
BID para desenvolvimento agrfcola, irriga-
cio e colonizacao na zona patagoniea.

Durante a entrevista foram objeto de

consideragSo os emprestimos do BID a

Argentina para 1974-76, que abrangem
operagoes no setor agricola, industrial,

energetico, de fomento das exportagdes
e em outros setores vitais para o de
senvolvimento.

No ambito das prioridades estabeleci-
das pelo governo, o pals recebeu do
BID, em 1974, quatro emprestimos no
total de US$ 183 milhoes, o maior mon-
tante de recursos concedido pelo BID
a Argentina num unico ano. Uma dessas

operagdes, de US$ 95 milhoes, conce

didos de forma conjunta a Argentina e
ao Uruguai para a execugao da segunda
etapa das obras do projeto hidreletrico
de Salto Grande, constituiu por sua vez
o maior emprestimo individual concedido

pelo BID em seus quinze anos de ope

ragdes.

Durante as conversagdes, o Ministro

Gdmez Morales, na qualidade de Gover-

nador do BID pelo pals sede do Instituto

para a Integragao da America Latina

(INTAL), expressou ao Presidente do

Banco o interesse do governo argentino
em fortalecer e ampliar as atividades de
cooperagao tecnica que o INTAL vem

desenvolvendo, incrementando de forma

substancial sua contribuigSo anual ao
Instituto.

Janeiro no mercado dos Estados Unidos

foi entregue a um consdrcio de bancos

de investimento e bancos comerciais sob

a diregSo conjunta de Lehman Brothers;

Lazard Freres & Co.; Goldman, Sachs
& Co. e Merril Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated. As obrigagdes nSo
serao resgataveis antes de 15 de Janeiro
de 1983. Nessa data ou em qualquer
outra posterior, o Banco podera resgata-
las, a sua escolha, no todo ou em parte,
a 100% do seu valor nominal mais os
juros acumulados.

Com estas emissdes, os acordos fi-
nanceiros realizados pelo BID desde 1961
ate 31 de Janeiro ultimo, com palses
membros, nSo membros e com outras

fontes, permitiram a instituigao aumentar
os recursos de que dispde para conce-
der emprestimos aos 22 palses latino-
americanos e do Caribe membros do

Banco num total de US$ 2.660,3 milhdes.
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4

em milhdes

de ddlares

$1,111

Os emprestimos de 1974 financiam
projetos em setores vitais
(ContinuacSo da pag. 1)

tos autorizado para um unico projeto
pelo Banco ate esta data.

Os recursos de que dispde o BID
para conceder seus emprestimos viram-
se aumentados em US$ 104,3 milhdes,

gragas a varias operagdes financeiras:
uma emissao de obrigagdes no equiva
lente de US$ 23,3 milhdes, colocada na

Venezuela e outra emissao no equivalente

de US$ 10 milhdes, colocada em Trini
dad e Tobago, que constitulram as pri-
meiras contribuigdes extraordinarias efe-
tuadas por palses da regiao que vem re-

cebendo receitas adicionais originadas
da venda de petrdleo; um emprestimo no
equivalente de US$ 24,6 milhdes obtido
no Japao; outro no equivalente de US$ 6
milhdes obtido na Suecia; US$ 200.000

na Finlandia, e US$ 40,2 milhdes em

obrigagdes a curto prazo colocadas em
16 palses latino-americanos e Israel.

No decorrer do ano, culminaram com

exito as negociagdes para estabelecer
os termos em que um grupo de doze
palses industrializados, que abrange a
Republica Federal da Alemanha, a Aus
tria, a Belgica, a Dinamarca, a Espanha,
Israel, a Italia, a lugoslavia, o Japao,
os Palses Baixos, o Reino Unido, e a
Suiga, solicitara seu ingresso no BID
como palses extra-regionais. Os doze

palses firmaram em 17 de dezembro pas
sado a "Declaragao de Madri", afirman-

do sua decisao de contribulrem, quando

seu ingresso for formalizado, com US$
755 milhdes dos quais US$ 440 milhdes
serSo de capital realizado. A negocia-
gao incluiu tambem Portugal, para o qual

ficou aberto a assinatura o acordo final.

Os 53 emprdstimos aprovados pelo
Banco em 1974 foram destinados a fi-

nanciar a execugfio de obras de infra-
estrutura fisica, sobretudo de energia

eietrica e transportes; a impulsionar o
desenvolvimento da agricultura e da In-
dustria, e para a construgao de obras
de saneamento, desenvolvimento da ati
vidade turlstica, a realizagao de estudos

de pre-investimento, incentivo a educa-
g§o e financiamento de exportagdes re-

gionais.

A distribuigao por setores das opera
gdes de emprestimo efetuadas pelo Ban
co em 1973 e 1974 e o total acumulado

de cada um desses setores reflete-se no

quadro da pagina 5.

O setor mais beneficiado pelas opera
gdes de 1974 foi o da energia eietrica,

que recebeu, alem do emprestimo de*
US$ 95 milhdes para Salto Grande, finan
ciamentos destinados a projetos em Cos
ta Rica, Chile, Equador, Paraguai, Repu
blica Dominicana e outra operagao para

a Argentina, de US$ 43 milhdes, desti-
nada a cooperar na segunda etapa de
um amplo programa de eietrificagao
rural.

Entre os projetos financiados figuram
a central hidreletrica de Antuco, no

Chile, para a qual o Banco concedeu

US$ 75,3 milhdes; o Piano Nacional de
Eietrificagao do Equador, ao qual foram
concedidos tres emprestimos num total

de US$ 51,5 milhdes; a central hidre
letrica de Arenal, na Costa Rica, para
cuja construgao o Banco contribuiu com
US$ 50,5 milhdes e a expansao do siste-
ma de geragao, transmissao e distribuigao

de energia eietrica no Paraguai, obras

para as quais foram concedidos US$ 33,6
milhdes. No total, os projetos para a

produgao ou distribuigao de energia eie

trica receberam US$ 384,1 milhdes.

O desenvolvimento do setor agrope-^
cuario recebeu, por sua vez, o impulsq^
de financiamentos que totalizaram US$'
229 milhdes. As maiores contribuigdes

foram destinadas ao financiamento de

programas no Mexico, pals que obteve,

em total, US$ 133,5 milhdes para tres

projetos: um de desenvolvimento pes-
queiro, um de pequena irrigagao e outro
de obras maiores de irrigagao. A Argen

tina, por sua vez, recebeu US$ 45 mi
lhdes para recuperagao de terras, de
senvolvimento agricola e colonizagao na

provlncia de San Juan, e o Chile US$ 22
milhdes para um programa que Ihe per-
mitira aumentar a curto prazo a produgao
de alimentos.

Os restantes financiamentos para de
senvolvimento agropecuario beneficiaram
a Guatemala, Honduras, a Nicaragua e

o Panama.

As operagdes do BID no setor dos
transportes e das comunicagdes ultrapas-
saram US$ 195 milhdes e compreende-
ram um emprestimo ao Brasil de US$ 60
milhdes, destinado a ampliagao e moder-
nizag3o de um trecho rodoviario de 400
quildmetros, entre Sao Paulo e Curitiba^^
um emprestimo de US$ 50 milhdes con^^
cedido ao Mexico para a construgao de
estradas secundarias em 15 estados;

US$ 35 milhdes a Bolivia para a constru

gao de uma estrada de rodagem que li-
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Os projetos de desenvolvimento agricola, que
abrangem desde a localizac&o de campone-
ses ate a mecanizacao das fazendas, recebe-
ram nos 15 anos de operacoes do BID em
prestimos no montante de US$ 1.683 milhoes.
Foi este o setor mais favorecido.

gara Oruro, no Altiplano, com o vale de

Cochabamba e as terras agrlcolas bai-

xas do oeste do pals; US$ 21,4 conce
didos ao Uruguai para o melhoramento

da sua rede viaria; um emprestimo de

US$ 20,5 milhdes concedido a Honduras

para a construgao e melhoramento da

estrada Progreso—Yoro, que liga a re

giao central do pais com a costa norte

e US$ 9,1 milhdes concedidos a Barba

dos para expansao e melhoramento do

porto de Bridgetown.

Para obras de saneamento, basicamente

ampliagao e melhoramento dos sistemas

de agua potavel e esgotos, o Banco con-

cedeu emprestimos num total de US$ 119

milhdes. Esses emprestimos beneficia-

ram o Peru, que recebeu um total de

US$ 35,2 milhdes destinado a dois pro

jetos; El Salvador, que recebeu US$ 18,4

milhdes; Guatemala, com emprestimos no

total de US$ 15 milhdes; e Honduras.

Por sua vez, o Haiti recebeu do Banco

US$ 352.000 a tftulo n3o reembolsavel,

para estudos que permitirao ampliar os

servigos de agua e esgotos em Porto

Principe e nas zonas circunvizinhas.

O desenvolvimento da industria e da

mineragao centralizou-se em duas gran-

des operagdes projetadas pelo Brasil pa

ra expandir sua industria siderurgica (ver
pSgina 6), ao mesmo tempo em que
o desenvolvimento da atividade turlstica

— que pode prover de importantes re-
ceitas varios paises da America Latina
e do Caribe especialmente dotados para

OlSTRIBUlQAO DOS EMPR6STIMOS

1973 1974 1961-74

Setor

(Em milhoes de dolares)

Agricultura US$187 US$229 US$1,683

Energia Eietrica 216 384 1.570

Transporte e Comunicagdes 135 195 1.311

Industria e Mineragao 165 105 1.080

Saneamento 48 119 752

Desenvolvimento Urbano 14 415
Educagao 91 10 306

Pre-investimento 14 28 133

Financiamento de Exportagdes 10 12 108

Turismo

TOTAL

4 29 69

US$884 US$1,111 US$7,427

atrair visitantes — recebera forte impulso
no Peru com a execugao de um projeto
de desenvolvimento turistico integrado
para os departamentos de Cuzco e Pu-
no, que permitira desenvolver a infra-
estrutura fisica e turlstica numa area

que conta, entre outros atrativos de re-
nome mundial, com as ruinas de Machu
Picchu. A fim de cooperar no financia
mento desse projeto, o Banco destinou
US$ 29,3 milhdes.

A realizagao de estudos de pre-inves
timento que serao levados a efeito pela
Bolivia, Brasil, Equaaor e Panama, obte-
ve do Banco, em 1974, uma cooperagao
que alcangou USS 28 milhdes, ao pas-
so que os projetos do setor educacional
receberam US$ 10 milhdes. AI6m disso,

para financiar exportagdes de bens de
capital da regiao, o BID concedeu recur
sos da ordem de US$ 11,9 milhdes no

decorrer do ano.

TRES OPINIOES DE ORTIZ MENA

O Presidente do BID anunciou o resul-
tado das atividades de 1974 numa reu-

niao realizada com o pessoal do Banco,
em cujo transcurso emitiu comentarios
acerca dos seguintes pontos:

• Ressaltou que o BID, com seus pro
gramas, n8o presenteia dinheiro. Em-
presta recursos para gerar empregos,
aumentar a produgao essencial de nos-
sos povos a fim de que estes continuem
alcangando progressos na forma em que
o vdm fazendo, com espirito aberto e
com desejo de cooperagao com todas
as outras regides.

• Assinalou que a crise mundial de ali-
mentos levou os paises a reformular o
processo de produgao e mobilizagao
desses produtos, comegando por uma
alteragao dos sistemas de armazenamen-
to. Isto deve ser feito nos locais de
produgao e, deste ponto, serem os pro
dutos distribuidos aos paises consumido-
res; nao devem ser efetuados movimen-
tos de transferdncia para um pais que
possui grandes armazenamentos e que,
por sua vez, os transportara para outras
zonas. O planejamento de um programa
completo de produgao, armazenamento e
distribuigao de produtos na America La
tina requerera vultosissimo investimento,
mas tal objetivo podera ser cumprido

mediante a estreita cooperagao das na-
gdes interessadas em manter lagos fir-
mes com a regiao para conseguir um
abastecimento adequado.

• Finalmente, observou que o processo

inflacionario mundial afeta de multiplas
formas os paises em desenvolvimento.
Mas al6m disso — acrescentou Ortiz Me
na — este processo de ajustamento ge
ral ocasionou nos paises industrializado

um processo de redugao da demanda e
se comega a sofrer, como e natural, uma
diminuigao de mercados externos. Ao
reduzir-se a produgao, verifica-se uma
baixa das materias necessarias. Se pen-

sarmos que nossa regiao exporta de for
ma muito importante insumos para a

produgao de bens e servigos em paises
industrializados, o efeito que iremos so

frer com uma demanda menor — se

mantivermos nossa produgao — sera uma

baixa dos pregos. Entao teremos, por

um lado, aumento de pregos dos bens e

servigos que temos de comprar em pai
ses industrializados;- redugao de prego

nos insumos que iremos fornecer a es
ses paises; aumento de prego dos com-
bustiveis que nao produzimos e, al6m
disso, aumento de prego dos alimentos
que tampouco produziremos.



O BID contribuira com US$ 103 milhdes
para o piano siderurgico brasileiro

O Banco Interameriacno de Desenvolvi

mento completou sua atividade creditlcia

de 1974 aprovando, entre outras, duas
importantes operagdes em apoio ao pia
no siderurgico brasileiro, que permitirao
a esse pals mobilizar recursos adicionais
provenientes do Banco Mundial, de for-
necedores de bens de capital e de fontes

locais. Abaixo, detalhe das operagdes
aprovadas:

BRASIL: Em 18 de dezembro o Banco

aprovou um emprestimo de US$ 63 mi

lhdes para cooperar no financiamento da
expansao da Usina Siderurgica de Volta

Redonda, cuja produgao se elevara de
2,5 milhdes para 4,6 milhdes de tonela-
das anuais em 1979.

O emprestimo foi concedido a Compa-
nhia Siderurgica Nacional (CSN), de Vol
ta Redonda, uma das tres maiores em-

presas siderurgicas do Brasil. A operagao

esta estreitamente vinculada a outra de

US$ 40 milhdes, concertada de forma
simultanea com a Companhia Siderurgica
Paulista (COSIPA), de Sao Paulo, cuja
usina esta situada em Cubatao, no Esta

do de Sao Paulo. As duas companhias
encontram-se entre as maiores produto-
ras de ago no pals e seu capital per-
tence, na sua maioria, ao governo bra
sileiro.

Este projeto faz parte de um programa
nacional coordenado e supervisionado
pelo Conselho de Nao Ferrosos e de Si-
derurgia, que tern por finalidade elevar
a capacidade de produgao de ago bruto

no Brasil de 7,9 milhdes para 22,3 mi
lhdes de toneladas anuais em 1979.

Dentro do programa de expansao atual-
mente em desenvolvimento, a companhia

5i:

vem utilizando os recursos de um em

prestimo de US$ 43 milhdes que o Banco
Ihe concedeu em 1971 para ampliar sua
capacidade de produgao ate 2,5 milhdes
de toneladas anuais em 1976. Esta nova

operagdo permitira a CSN uma expansao
adicional que elevara sua capacidade de

produgao para 4,6 milhdes de toneladas
em 1979.

O emprestimo do BID cobrira 4% do
custo total deste projeto que ascende a
US$ 1.616,1 milhdes. Os recursos desse

emprdstimo permitirao a CSN a expan
sao das jazidas de minerio de ferro de

Casa de Pedra, perto de Belo Horizonte,
bem como a aquisigao e instalagao de
duas baterias de fornos de coque; uma
usina de sinterizagao de 4.600 toneladas
diarias; uma fabrica de oxigdnio de 1.100
toneladas diarias; um laminador conti-

nuo de barra a quente; uma linha de
acabamento de chapas; duas linhas de
decapagem contlnua; um trem laminador
de barra a frio; dois laminadores de
tdmpera; duas linhas de acabamento a
frio e uma linha de galvanizagao e equi-
pamentos pertinentes.

O Banco aprovou no mesmo dia ou
tro emprestimo de US$ 40 milhdes para
assistir a Companhia Siderurgica Paulista
(COSIPA), de S3o Paulo, a aumentar sua
produgao de 2,3 milhdes de toneladas
anuais para 3,5 milhdes em 1978. A em-
presa utilizara os recursos do Banco para
financiar uma nova ampliagao de sua
usina de Cubatao, localizada no Oceano
Atlantico a 70 quildmetros da cidade de
S8o Paulo, que e o principal mercado
para os produtos da empresa.

A COSIPA produz exclusivamente ar-
tigos pianos de ago nao laminados. Cal-

HOMENAGEM. Em solene

cerimonia realizada na Uni-

versidade Federal do Ceara,

Brasil, essa alta Casa de es

tudos concedeu o titulo de

Doutor Honoris Causa ao Dr.

Haul Barbosa, Diretor Exe

cutive do BID como Repre

sentante do Brasil e do Equa
dor.

A Universidade destacou

que o Dr. Barbosa, ex-gover-

nador do Ceara e ex-presi-

dente do Banco do Nordeste

do Brasil, prestou relevantes
servieos a instituieao e ao

desenvolvimento socio-cultural

do Nordeste brasileiro.

cula-se que em 1974 a produgao total
da empresa alcangou um milhao de to

neladas de ago bruto. Em 1972, o Ban

co Interamericano havia concedido &

COSIPA outro emprdstimo de US$ 43|
milhdes para auxilia-la a aumentar sua

capacidade de produgao de 1 milhao

de toneladas para 2,3 milhdes anuais,

como parte de uma ampliagao anterior.

O novo emprdstimo cobrira 4,6% do

custo total do projeto, que se estima

em US$ 861 milhdes. Esta etapa de

ampliagao da COSIPA abrange a aqui

sigao ou instalagao de um cais e obras

de carga e descarga; novos equipamen-

tos de manipulagao de matdria-prima;

uma terceira usina de sinterizagao; um

segundo forno de oxigdnio basico com

duas cubas de 120 toneladas e duas fun-

didoras continuas de chapas grossas;

um forno de reaquecimento de chapas

grossas com plataforma de resfriamento

e forno de normalizagao; uma nova caixa

desbastadora e um bobinador descen-

dente para o laminador de chapa a quen

te; um equipamento de decapagem con

tlnua; um trem laminador contfnuo para
redugao a frio com cinco caixas; um
laminador de tdmpera e linhas de inspe-
gao de bobinas, corte e limpeza eletro-
lltica; uma oficina para o laminador a'
frio, caldeiras de aita e baixa pressao,
um turbogerador com subcentral e uma

quarta fabrica de oxigdnio, como tam

bem a recuperagao e ampliagao de equi-

pamentos ja instalados e outros servigos
auxiliares e de manutengao.

GUATEMALA: O Banco anunclou em 19

de dezembro a aprovagao de uma ope
ragao de cooperagao tdcnica no valor
de US$ 474.000, para a eiaboragao de
um piano de transportes. Os recursos

foram concedidos a Municipalidade da
Guatemala e.dos mesmos, o equivalente
de US$ 291.000 sera de natureza nao

reembolsavel.

Esta operagao tern como objetivo co-
laborar com a Municipalidade na eiabo
ragao do Piano Piloto de Transporte da
Guatemala e da sua Area Metropolitana
e ajudar a criar a capacidade organi-
zacional necessaria para levar a cabo
o aludido piano. A Cidade da Guate
mala, o centro urbano mais importante
do pals, concentra mais de 15% da po-
pulagao total da nagao, 65% das indus

tries nacionais e gera quase dois tergos
do produto bruto nacional.

O acelerado crescimento da cidade,

cuja populagao atual pode ser estimada

em aproximadamente 875.000 habitantes,



e da area metropolitana, integrada pela

capital e dez municlpios adjacentes com

uma populagao total em torno de

1.134.000 habitantes, trouxe como con-

.sequencia um deficit de infra-estrutura e

"de servigos publicos, mormente no setor
transporte. O ritmo de crescimento de-

mografico dessa area (cerca de 5,5%

ao ano) permite supor que para o ano

2000 a populagao da capital guatemal-

teca alcance uns 2,8 milhdes de pes-

soas e da area metropolitana quase 4,2

milhdes, agravando os problemas resul-

tantes da cardncia de infra-estrutura e

servigos publicos. Os estudos a serem

efetuados permitirao identificar as me-

didas que devem ser adotadas a curto

e medio prazo nesta area, estabelecendo

prioridades baseadas em analise de via-

bilidade, financiamento e custo-beneficio.

PARAGUAI: O Banco anunciou tambem

a aprovagao de uma operagao de coo

peragao tecnica de US$ 360.000, para a

elaboragao dos estudos dos sistemas de

transmissao de eletricidade da Adminis-

tragao Nacional de Eletricidade (ANDE),

do Paraguai.

Os recursos serao utilizados pela

ANDE para contratagao dos estudos de

iviabilidade tecnico-economica dos siste

mas de transmissao, e dos projetos fi

nals, estimativas de custos e documen-

tagao de licitagdes dos aludidos siste

mas. O custo total dos estudos ascen-

dera ao equivalente de US$ 400.000 e

sua execugao tornara posslvel tambem

a futura apresentagao de um pedido de

emprestimo junto a um organismo inter
nacional de credito, para o financiamento

das obras projetadas.

Esta operagao de cooperagao tecnica

esta diretamente vinculada ao empres

timo no equivalente de US$ 33,6 milhdes,

concedido pelo BID ao Paraguai em 27

de novembro passado, para contribuir ao

financiamento da expansao do sistema

de geragao, transmissao e distribuigao

de energia eietrica nesse pals.

REGIONAL: O BID aprovou tambem, em

19 de dezembro, uma operagao de coo

peragao tecnica no equivalente de US$
99.000, para a realizagao de um curso

sobre operagao e planejamento de dis-

tritos de irrigagao no Equador, El Sal

vador, Honduras e Panama. O projeto
(ficara a cargo da Secretaria de Recur
sos Hidraulicos (SRH), do Mexico e

os recursos — provenientes do Fundo
Fiduciario de Progresso Social — foram

concedidos a tltulo nao reembolsavel.

Bancos de Desenvolvimento: Reuniao no BID

Para continuar com o intercambio de

ideias sobre os problemas de interesse

comum apresentados em suas respecti-

vas regides, realizaram uma nova reu

niao na sede do BID, em Washington,
os presidentes do Banco Africano de

Desenvolvimento, Abdelwahab Labidi; do

Banco Asiatico de Desenvolvimento, Shi-

ro Inoue e do Banco Interamericano,

Antonio Ortiz Mena.

Labidi e Inoue encontravam-se em

Washington em razao das reunides do

Comitd Ministerial Conjunto das Juntas

de Governadores do FMI e do Banco

Mundial — Comitd de Desenvolvimento —

realizadas em meados de Janeiro, reu

niao a qual compareceram, juntamente

com Ortiz Mena, na qualidade de obser-

vadores.

Alem de trocarem opinides sobre os

temas que sao objeto de consideragao

pelo Comitd, os trds presidentes deli-
beraram ainda sobre as condigdes eco-

ndmicas e sociais predominantes em suas

respectivas regides, como tambdm as
formas de coordenar seus esforgos para

promover o desenvolvimento dos paises
membros das suas instituigdes.

O encontro fez parte de uma serie de

reunides periddicas de que tenham parti-
cipado os trds presidentes, havendo-se

efetuado a anterior em 30 de setembro

de 1974 tambdm em Washington, por mo-

tivo da ultima Assembleia Anual das Jun

tas de Governadores do Fundo Monetario

e do Banco Mundial.

LICITACOES NA AMERICA LATINA
Os palses membros do BID publicaram em datas recentes inumeros editais ou licitagdes

para fornecimento de bens e servigos cuja aquisigao sera efetuada, em alguns casos,

mediante recursos fornecidos pelo Banco.

A seguir, dados essenciais de alguns editais:

BRAS 11.:

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DAS JONAS E ENERGIA

COPEC — COMPLEXO PETBOQUfMICO
DE CAMACABI

EDITAL DE CONCORR8NCIA

N.o 06/75

A SECRETARIA DAS MINAS E ENER

GIA — COPEC — Complexo Fetroqul-

mico de Camagari torna publico que as

08:00 horas do dia 13 de margo de 1975,

fara realizar na sede do COPEC Km 1,

Via de Acesso a Camagari, Concorrencia

Publica para FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS — conjuntos Motor-
Bomba para o Sistema de Coleta e Dis-
posigao Final dos Efluentes Llquldos do
P61o Petroqulmico de Camagari.

Os interessados poderSo obter as in-
formagSes que visem melhores esclareci-
mentos a respeito, na Sede do COPEC,

diariamente, das 7:30 as 17:00 horas.

Elmyr Ramalho
Presidente da Comissao

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DAS MINAS E ENERGIA

COPEC — COMPLEXO PETROQUIMICO

DE CAMACABI

EDITAL DE CONCORRfiNCIA

N.» 07/75

A SECRETARIA DAS MINAS E ENER

GIA — COPEC — Complexo Petroqul

mico de Camagari torna publico que as

10:00 horas do dia 13 de margo de 1975,

fara realizar na sede do COPEC Km 1,

Via de Acesso a Camagari, Concorrencia

Publica para FORNECIMENTO DE

EQUIPAMENTOS — sistemas de contro-

le para as estagSes elevatdrias e E.T.E.

para o Sistema de Coleta e Disposigao
Final dos Efluentes Liquidos do P61o

Petroqulmico de Camagari.

Oa interessados poder&o obter as in-
formagoes que visem melhores esclareci-
mentos a respeito, na Sede do COPEC,

diariamente, das 7:30 as 17:00 horas.

Elmyr Ramalho

Presidente da Comissao



Advertencia de Ortiz Mena ao Comite de Desenvolvimento
Enfrentamos o risco de que aumente o
numero de paises em situagao critica
O Presidente do Banco Interamericano

de Desenvolvimento, Antonio Ortiz Mena,

advertiu que se nao for considerada uma
urgente mudanga de orientagao na foca-
lizagao da cooperagao internacional com
a finalidade de assegurar um fluxo ade-

quado de recursos financeiros publicos

e privados a paises em todos os nlveis

de desenvolvimento, "enfrentamos o ris

co de presenciar um retrocesso macigo
nas condigdes econdmicas de grande

numero de nagdes e um lamentavel in-

cremento da lista dos paises em situa

gao critica".

O Senhor Ortiz Mena deu a conhecer

o seu pensamento em carta dirigida ao

Presidente do Comitd Ministerial Conjun-

to das Juntas de Governadores do Fundo

Monetario Internacional e do Banco Mun

dial para Transferdncia de Recursos
Reals (Comitd de Desenvolvimento), Se
nhor Henri Bddie. O Comitd criado em

cutubro passado durante as reunides
anuais do FMI e do Banco Mundial, com

o objetivo de estudar e propiciar medi-
das especlficas para a transferdncia de
recursos reais aos palses em desenvol
vimento, realizou uma reuniao em Wash
ington em 17 de Janeiro passado, a qual
o Senhor Ortiz Mena assistiu como ob-

servador.

Ortiz Mena sallentou que "a interde-
pendencia das nagdes no mundo em que

vivemos torna ilusdrio pensar que uma

nagao ou um grupo de nagdes possa
esperar evitar, mediante seu isolamento,
os efeitos da crise mundial, do mesmo

modo que seria injusto e Irrealista crer
que uma crise possa ser superada com
solugdes por grupos restritos de nagdes,
por importantes que estas sejam. Neste
momento pode-se perceber, por exemplo,
que os palses Industrializados estSo ati-
vamente empenhados em estabelecer me-
canismos de cooperagao para fazer face
aos problemas atuais. Por outro lado,
concretizaram-se algumas medidas e vdm
sendo propostas outras, para auxillar os
palses que se encontram em situagao
de extrema pobreza e incapacidade eco-

ndmica".

"Em troca — observou Ortiz Mena —

grandes areas do mundo em desenvolvi
mento, que abrangem a maioria dos pal
ses que mediante longos e tenazes es-
forgos conseguiram impulsionar um pro
cesso de crescimento ainda bastante dis-

tante de uma meta desejavel, se encon

tram neste momento diante dos riscos

simultaneos de uma redugao da demanda

dos seus produtos no mercado mundial,
de um aumento inflacionario dos pregos

de manufaturados e bens de capital que

devem importar, o que se soma ao au

mento dos pregos dos hidrocarbonetos

e seus derivados, juntamente com o en-

fraquecimento das correntes publica e

particular de financiamento do desenvol
vimento".

Expressa a carta que, em particular,

sera necessario considerar a ampliagao

dos criterios de habilitagao propostos em

algumas das iniciativas objeto de con-

sideragao pelo Comitd, para ter em conta

a situagdo dos paises em desenvolvimen

to cujo esforgo se vd ameagado pelas
novas condigdes econdmicas internacio

nais.

"Por outro lado — prossegue — 6
necessario considerar medidas para in-

crementar efetivamente a transferdncia

de recursos reais adicionais a todos os

palses em desenvolvimento. Sem duvida,

isto exige, alem de um continuado e ain

da maior esforgo dos palses mais desen-

volvidos, urgente e decisiva contribuigdo

dos palses membros da OPEC, em pro-

porgao com a sua capacidade financeira.

Talvez os aludidos palses resolvessem
seguir de imediato o exemplo que de

forma vigorosa e eficaz esta dando na

America Latina o governo da Venezuela,

com suas numerosas iniciativas de coo

peragao com organismos internacionais e

com os palses latino-americanos."

Acrescenta a carta que serla conve-
niente que os palses da area socialista

e em particular a Uniao Sovietica assu-

missem igualmente ativo papel "no reco-
nhecimento da responsabilidade de coo
peragao internacional da qual nenhuma
nagao deste planeta pode fugir".

"Tendo em conta estas consideragdes
— afirma Ortiz Mena —, creio que um
programa de cooperagao internacional
para o desenvolvimento, neste momento,

deveria incluir os seguintes elementos:

• Uma ampliagao adequada dos recur

sos do FMI para proporcionar o neces

sario financiamento compensatdrio a to

dos os paises acentuadamente atingidos

em seus balangos de pagamentos como

resultado dos recentes problemas da in-

fiagao mundial, do aumento dos pregos

do petrdleo e derivados, bem como de
outros produtos basicos e manufaturados;
• Um esforgo por parte dos palses mais

desenvolvidos e pelos palses da OPEC(
que contam com a necessaria capacida
de financeira, a fim de transferirem para

os palses em desenvolvimento recursos
reais adicionais de forma crescente, pa

ra assegurar a manutengao do ritmo de
desenvolvimento alcangado em anos re

centes;

• Atengao, com recursos especiais, pa
ra com os problemas mais agudos dos
paises em situagao de extrema pobreza,
incluindo esforgos, em que possam par-

ticipar outros paises em desenvolvimen
to, para dota-los de maior capacidade
econdmica propria;

• Um esforgo eficaz de liberalizagao do
comdrcio internacional e eliminagao das

medidas discriminatdrias dos palses mais
desenvolvidos que vdm dificultando ou

impedindo o acesso das exportagdes dos
palses em desenvolvimento.

• Adogao de medidas eficazes nos pai
ses mais desenvolvidos e em palses da
OPEC, para facilitar o acesso dos ban
cos internacionais e regionais de de
senvolvimento e dos palses em desen
volvimento aos seus mercados de capi
tals."

Ortiz Mena assinalou que, em sua opi-

ni3o, os Bancos regionais — e no caso
da America Latina, o Banco Interameri

cano de Desenvolvimento — devem ter

a oportunidade de participar de maneira
muito ativa neste esforgo, no ambito de
eficaz cooperagao e coordenag3o ja exis-
tentes, com o Fundo Monetario Interna
cional e o Grupo do Banco Mundial.

Por todas as razdes expostas — con-

cluiu Ortiz Mena — desejo expressar o

interesse do Banco em continuar asso-

ciado as tarefas do Comitd de Desen

volvimento; desejo pdr a disposigBo do
Comitd a colaboragdo do pessoal tdcnico
do Banco; e desejo tambem solicitar que
se inclua o Banco em grupos de traba-
Iho sobre temas relacionados com sua

atividade e que sejam de interesse para
o financiamento externo da America La

tina.
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