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Na sua longa carreira, Philippe Maystadt 

ocupou cargos importantes no Governo belga 

durante quase vinte anos, nomeadamente, 

os de Ministro da Administraçào Civil e da 

Politica Cientifica de 1980 a 1981, Ministro do 

Orqamento, das Politicas Cientificas e do 

Planeamento de 1981 a 1985, Vìce-Primeiro 

Ministro e Ministro dos Assuntos Econòmicos 

de 1985 a 1988, Ministro das Finanças de 1988 

a 1995, e Vice-Primeiro Ministro e Ministro das 

Finanças e do Comércio Externo de 1996 a 

1998, tendo sido Governador do BEI pela 

Bèlgica durante dez anos. De 1993 a 1998, 

presidiu ao Comité Interino do Fundo 

Monetar io Internacional. 

Ο Conseiho de 
Governadores 
do BEI 
nomeou por 
unanimidade 
Philippe 
Maystadt 
Presidente do 
BEI e do 
respectivo 
Conseiho de 
Administraçào. 



De 1977 a 1991 e de 1995 a 1999, 

Philippe Maystadt foi membre da 

Assembleia de Représentantes, e 

de 1991 a 1995, foi membre do 

Senado, funçôes que volteu a assu-

mir em Junho de 1999. Em 1998, 

quando cessou funçôes no Gover

no, foi eleite Presidente do Partido 

Social Cristào (PSC). 

O novo Presidente de BEI tem 51 

anos, é casado e tem très filhos. 

Estudou Direito e Economia na 

Bèlgica (Universidade Católica de 

Levaina) e nes Estados Unides 

(Los Angeles), sendo Professor da 

Faculdade de Direito da UCL. É 

autor de diversos trabalhos e pu-

blicaçôes ne dominio do Direito 

econòmico e financeiro. 

Philippe Maystadt è o sexto 

Presidente do BEI desde que este 

foi criado em 1958, sucedende a Sir 

Brian Unwin, que presidiu ao Banco 

desde 1 de Abril de 1993. O 

Presidente de Banco é nemeade 

por um periodo de seis anos. • 

Très novos Vice-Presidentes 

Francis MAYER exerce as funçôes 

de Vice-Presidente do BEI desde ο 

inicio de Outubro. Tem a seu cargo 

as politicas de captaçào e de tesou-

raria e a actividade do Banco no 

mercado de capitais, assim comò as 

operaçôes em Franca, no Magrebe 

e no Machereque, em Israel, em 

Gaza e na Cisjordânia. 

Antes de ingressar no BEI, fez car

reira no Ministério das Finanças 

francés, onde chefiava ο Departa

mento de Assuntos Internacionais. 

Nesta qualidade, tambèm foi mem

bro de Conseiho de Administraçào 

de BEI de Julhe de 1994 a 21 de 

Setembro de 1999. Além disso, em 

Outubro de 1997, assumiu a presi-

dència do «Paris Club», um organis

mo que reune os 19 maiores 

Estados cederes, e que tem per f im 

premever ο reescalonamente ou e 

perdào da divida de paises com 

problemas de insolvenza. 

Tendo entrado no Tesouro francés 

em 1979, Francis Mayer desempe

nhou varies cargos, incluindo es de 

Chefe do Departamento de Bancos 

Nacionais e de Companhias Finan

ceiras (1986) e dos Mercados Finan

ceiros (1988), de Directer-adjunte 

des Mercados Financeiros e de Peu

panças (1991) e de Vice-Director do 

Tesouro (1994). Também foi Ad

ministrador Suplente do Banco 

Mundial em Washington (de 1983 a 

1985), Administrador de Banco des 

Estados Africanes Centrais (de 1994 

a 1999) e Membro do Conseiho 

de Administraçào do Canal de Tele

visào franco-alemàe «Arte» (de 

1994 a 1999). 

Francis Mayer è Professor de 

Alemào e licencieu-se na Ecole 

Nationale d'Administration (ENA). 

Nasceu em Estrasburgo em 1950. • 

Ewald Nowotny 

Ewald Nowotny desempenha as 

funçôes de Vice-Presidente do BEI 

desde 1 de Setembro de 1999, 

tendo a seu cargo ο financiamento 

das redes transeuropeias, os estu

dos econòmicos e financeiros (De

partamento do Economista-Chefe) 

e os financiamentos na Austria, na 

Suecia e na Finlàndia, na Islandia e 

na Noruega, e nos Paises de Àfrica, 

Caraibas e Pacifico (ACP). 

Antes de ingressar ne BEI, era 

Professor de Economia na Universi-
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dade de Viena, na qual chefiava 

desde 1982 e Instituto de Politica 

Fiscal e Monetària. Entre outras fun

çôes, leccieneu na Universidade de 

Harvard, na Universidade Tècnica 

de Darmstadt e na Universidade de 

Linz, foi Deputade de Parlamente 

Austriaco em 1978, representande e 

Partido Social Democrata, e presidiu 

ao Comité Parlamentar dos Assun

tos Financeiros e Bancàrios a partir 

de 1985, desempenhando de 1994 a 

1999 as funçôes de delegade aus

triaco na Assembleia Parlamentar 

da Uniào da Europa Ocidental 

(UEO). 

E. Nowotny estudou na Universi

dade de Viena, ne Institute de 

Estudos Avançados, e na Universi

dade de Estrasburgo. Obteve e 

grau de Doctor of Philosophy 

(«Habilitation») na Universidade de 

Linz e publicou diversos trabalhos 

sebre temas econòmicos, financei

ros e politicos, incluindo «Der 

öffentliche Sekter - Einführung in 

die Finanzwissenschaft». 

Ewald Nowotny nasceu em Viena 

em 1944. • 

Nomeaçôes 
no BEI 

Peter Sedgwick 

Peter Sedgwick foi nomeado Vice-

-Presidente, substituindo Sir Brian 

Unwin corno membro britânico do 

Comité Executive. Tem 55 anos e 

é Subdirector da Direcçâo da 

Despesa Publica, no Tesouro de 

Londres. 

Ο novo Vice-Presidente ingressou 

ne Tesouro em 1969, desempe

nhando diversos cargos no sector 

de Chief Economie Adviser, relacio

nados com politicas e questôes 

económicas. Foi subsequentemente 

nomeado/Ass/sianf Secretary (1981) 

e em 1984, Under Secretary na 

Finance Economie Unit. De 1986 a 

1990 desempenhou e cargo de 

Under Secretary encarregade do 

Grupo de Avaliaçâe Macroece-

nómica, e passeu a dirigir e Grupo 

de Finanças Internacionais de 1990 

a 1994, responsàvel pela politica do 

Tesouro relativa a questôes econó

micas e financeiras internacionais. 

Desde 1994, exerce as funçôes de 

Deputy Director, dirigindo e traba

lhe do Tesouro no dominio das 

politicas internacionais de empre

go, e è também responsàvel pelas 

équipas de Tesouro encarregadas 

das politicas e do contrôle da des

pesa junte des Ministeries da 

Educaçâo e do Emprego, do Am

biente, dos Transportes e das Re

giôes, da Cultura, des Melos de 

Comunicaçâo e Despertes e de 

Cabinet Office, de Parlamento, da 

Defesa, da Agricultura e de outres 

pequenos Ministérios. Como Depu

ty Director, tambèm erganizou a 

Conferencia sobre e Emprego de 

G8 em 1998, e dirigiu e trabalhe de 

Tesouro relativo às politicas de 

emprego da UE, para e Conseiho 

Europeu de Cardiff de 1998. Ο 

novo Vice-Presidente concluiu e 

Mestrado em Economia na Univer

sidade de Oxford. 

Peter Sedgwick é casade e tem qua

tre filhos. É membro do London 

Symphony Chorus (LSC) desde 

1972, ao qual presidiu entre 1979 e 

1984, integrando ο respectivo De

velopment Committee, e è actual

mente um Trustee e Administrador 

do Trust Fund do LSC. Também 

aprecia os passeios a pé, a jardìna-

gem e a història contemporànea. • 

Luis Botella fei nomeado Chefe 

da Contabilidade na Direcçâo na 

Finanças. 

É perito contabilista. Logo que 

ingressou ne BEI, em 1987, temou a 

seu cargo a àrea da contabilidade, 

particularmente a adaptaçâo às ner

mas internacionais de contabilidade 

e às directivas europeias, 

Em 1998, encarregou-se da coorde

naçâo da passagem para ο euro. 

Horst Feuerstein, economista, foi 

nomeado Director do Departamen

to de Avaliaçâe das Operaçôes. 

Ingressou no BEI em 1980, em 1986, 

fei promevido a Chefe da Divisàe 

de Energia do Departamento de 

Estudos Econòmicos na UE, e em 

1994, a Director de mesme Departa

mento. 

Com a fusào da Direcçâo de Estudos 

Econòmicos com e Service de Con

sultoria Tècnica em 1995, tornou-se 

Director do Departamento de In

dustria Il na nova Direcçâo de 

Projectos, responsàvel pelas teleco

municaçôes, a aviaçào, a agro-indüs-

tria, e turisme e a intermediaçâe 

financeira. 

Antonello Pugliese fei nemeade 

Director de Departamento da 

Grècia, Finlàndia, Dinamarca e 

Suecia. 

Ingressou no Banco em 1977 come 

economista encarregade de projec

tos nos sectores da energia e da 

industria. Em 1982, foi transferide 

para e Departamento Italia em 

Roma, come loan officer. Em 1990, 

veltou ae Luxemburgo, tendo a seu 

cargo as regiôes autónemas espa-

nholas. 

Em 1995, foi nomeado Chefe de 

Divisào da Grècia e Finlandia e é 

actualmente Chefe da Divisàe de 

Infra-estruturas no Departamento 

Italia. • 

ί ;» 

Luis Botella 
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Sir Brian 
Unwin deixa 
ο BEI após 
sete anos na 
presidência. 
Na entre
vista que se 
segue, 
comunica-
-nos as suas 
impressöes 
sobre os 
desafios 
présentes e 
futuros do 
Banco 

A caracteristica mais visivel da sua 

Presidência de quase sete anos tem 

sido o crescimento em volume, tanto 

dos financiamentos, comò da capta

çào. Como explica esta evoluçào? 

Pensa que esta tendencia vai conti

nuar? 

Ο meu objective nào tem side ο cres

cimento em volume, por si so. Ο que 

tenho pro( urade fazer é dar um cariz 

mais positive e dinàmico ao contribu

to do BEI para as politicas europeias, 

e tambèm, desenvolver a capacidade 

do BEI de apoiar as politicas comu

nitàrias e de tornar a iniciativa neste 

contexto. 

Tendo sido administrador titular do 

BEI em 1980, cenhecia as capaci

dades do Banco. No entanto, este 

tendia a ser «reactive», a estar dis-

penivel e a ser utilizado come instru

mente da UE per iniciativa desta. 

Dade que as capacidades do BEI 

deviam ser pienamente apreveita-

das, tentei, no enquadramento das 

politicas europeias e das politicas dos 

nessos accionistas, adoptar uma pos

tura multo mais «prò-activa», precu

rando intervir pessealmente quando 

necessario, por exemple, participan-

de nes Conselhos ECOFIN, e que face 

regularmente. Preferi esta aborda

gem a ficar à espera de que os minis

tres me pedissem para intervir. 

Em 1997, por exemple, quando os 

ministres tentavam encontrar possi-

veis medidas para promover e em

prego e e crescimento, temei a inicia

tiva de criar e Programa PAEA, tal 

come tinhames feito anteriormente 

com a Linha de Crédito de Pré-Ade

sào para os paises candidatos à UE. A 

linha de crédito recentemente criada, 

de 600 milhòes de euros, para a 

reconstruçâo na Turquia, na sequén-

cia do tremor de terra de Agosto, é 

outro exemple de uma iniciativa de 

BEI. Ο facto de assistir às reuniòes 

ECOFIN tem-me permitido, se nàe 

decidir, pelo menos contribuir para as 

discussòes estratégicas des ministres. 

Para ο aumento de volume, tambèm 

contribuiram outres factores come ο 
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0 BEI tornou-se mais «pró-activo» 

referço graduai des pacotes de 

financiamento externe e a adesào 

de noves Estados-membros, a ultima 

em 1995. Ne entante, o crescimento 

do volume deveu-se essencialmente 

às iniciativas acima referidas. 

No que se refere ae aumento de 

capital no ano passade para 

100 000 milhôes de euros - cuja rea

lizaçào considère que foi a minha 

principal missàe nos ultimes anos -

-garantîmes aes nossos Governa

dores que nào fariamos novos 

aumentes nes próximos cince anes. 

Para conseguir este objective, o BEI 

tem de visar um crescimento anual 

estâvel, mas mais baixe. 

Volume elevado 
de financiamentos 
graças aos PECO e 
ao desenvolvimento 
regional 

Mas e volume de financiamentos 

continuarâ a aumentar, em particu

lar na Europa Central e Oriental. 

Numa fase ulterior, à medida que 

ferem aderinde â Uniâo, os paises 

desta regiâo desejarâo e necessitarâo 

de ter acesso a teda a gama de finan

ciamentos do BEI. 

Nos próximos anes, também se verifi-

carâe mudanças radicals nas politicas 

de desenvolvimento regional, ne 

enquadramente da Agenda 2000. 

Algumas regiôes deixarâe de ser sub-

sidiadas, e o BEI jâ foi solicitado para 

se ecupar delas. Pense que o Banco 

sera cada vez mais solicitado a inter

vir, tante nas regiôes ainda sub-

desenvolvidas, come nas areas em 

transiçào, que deixarâe de ser sub-

vencionadas. 

O PAEA também contribuiu para um 

aumento substancial dos nossos 

financiamentos nos ultimes anos, 

mas o ritmo està a estabilizar-se e 

nào se prevè um grande crescimento 

ne future. 

As actividades do BEI também ten-

dem de certo modo a centrar-se mais 

no financiamento do sector privado 

do que do publico. 

É verdade que as nessas actividades 

têm evoluido muite. Tentâmes, por 

exemple, desenvolver e nesso know-

-how nas parcerias publico/priva

das- que ainda constituem uma 

parcela relativamente pequena de 

nesso trabalhe, mas tendem a cres

cer. Este tipe de actividades centra-se 

sobretudo na Grâ-Bretanha, mas jâ 

se estende à Espanha, a Portugal e à 

Grècia, e deverà chegar à Europa 

Central e Oriental ne future. 

O instrumento de capitais de risce 

implementado ne àmbito de PAEA 

tem side revolucionârie para o BEI. 

Esta actividade foi lançada hâ 

semente dois anes, mas actualmen

te, e BEI è, com e Funde Europeu de 

Investimento (FEI), a maior fonte de 

financiamento, numa fase precoce, 

de capitais de risce na Europa. 

Quais sào as prioridades a estabele

cer para o futuro ? 

Em primeiro lugar, simplesmente 

gerir e contrôlât a vasta gama de 

actividades que exercemos. O BEI é 

um dos principals financiadores e 

fornecedores de capitais de risco em 

econemias eurepeias sofisticadas, e 

simultaneamente, financia projectos 

bâsicos em Àfrica e intervêm na àrea 

mediterrànica, na Europa Central e 

Oriental e nos Balcâs. Tudo iste signi

fica uma carteira muito mais com

plexe, com risces diferentes. Além 

disso, a introduçâo do euro està a 

fazer evoluir rapidamente ο merca

do no sentido de uma concentraçâo 

dos bancos. 

O segundo grande desafie sera a 

adaptaçâo ao alargamento, incluin

do, a nivel institucional, a questàe 

das chefias. Como è que se lida com 

cerca de vinte cinco accionistas em 

vez de quinze? Iste acrescerà à maior 

actividade que o alargamento trarâ 

para e BEI, na medida em que es 

noves Estados-membros preten-

deràe obter financiamentos do BEI. 

Paralelamente, e num enquadramen

to institucional europeu mais vaste, 

o BEI começou a preparar-se neste 

dominio. Recorde que um des 

grandes trunfes deste Banco é a sua 

pequena dimensâo e a sua eficàcia, 

embera tal por vezes tenha significa-

do uma grande pressào para e pes

soal. É um equilibrio dificil, mas 

devemes tentar man· 

tê-le. 

Qual é a sua visào da 

Europa dentro de dez a 

quinze anos? A UE sa-

berà enfrentar o alarga

mento e reduzir o de

semprego, por exemplo, 

incentivando o espirito 

de iniciativa? 

Estou convicto de que % 

sim. Surgirào certamen- '̂ -^ • 

te grandes dificuldades 

na adaptaçâo e na inte

graçâe de novos Estados-membros, 

na medida em que o respectivo ren

dimento per capita è cerca de um 

terço da mèdia actual da UE e alèm 

disse, existem grandes problemas 

estruturais. Per outre lado, as econo

mies da Europa Central e Orientai 

representam globalmente cerca de 

5% de produto interno bruto da 

Uniâo Europeia, e que è relativa

mente pouce. 

Ο euro - essendal para 
ο crescimento e 
ο emprego 

Uma vez cencluide e Mercado Unico, 

penso que a moeda unica garantirà a 

base essencial do crescimento econò

mico sustentavel, da competitividade 

e de emprego ne futuro, constituin

do tambèm um incentivo para outras 

mudanças necessàrias, nomeada-
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mente, reformas estruturais e de 

mercado de trabalhe. 

O euro nào sô tem vantagens em si, 

mas esta a ebrigar es actuals Estados-

-membres a manter uma disciplina 

fiscal. A disciplina monetària é man

tide pelo Banco Central Europeu, o 

que agera précisâmes é de fazer 

mudanças estruturais, que sào cada 

vez mais necessàrias. 

Na minha visào da Europa futura, 

gestaria de ver e Reino Unido inte-

grado na zona euro. Na realidade, 

pense que e Reino Unide tem interes

se, em termes econòmicos glebais, e 

acabarà per decidir aderir, tal come a 

Dinamarca e a Suecia. As opiniòes 

nestes dois paises parecem tender a 

mudar. 

Quando é que o euro sera competiti

vo com ο dólar e com um mercado 

com uma liquidez comò ο do dólar? 

Num future relativamente proximo. 

Ο dólar leveu vinte anos a tornar-se a 

principal moeda internacienal, quan

do a libra esterlina começou a decli

nar, pelo que nào podemes esperar 

que ο euro «desafie» ο dólar apòs um 

mero ano de existéncia. Mas dentro 

de dois a très anes, penso que ο euro 

sera uma moeda muito poderosa a 

nivel internacional, a par do dólar. 

É ja uma grande moeda 
internacional 

Na realidade, tendo em conta a 

enorme actividade de euro nos mer

cados obrigacionistas em 1999, po

demes consideralo jà uma grande 

moeda internacienal. Ο declinio do 

valer do euro em relaçào ae dólar 

tem sido obviamente brandido pelos 

seus inimigos, e nào apenas no Reino 

Unido, comò um sinal de fraqueza e 

de insucesso. 

Mas a verdade é que ο eure apenas 

reagiu, come qualquer outra divisa 

transaccienada internacionalmente. 

à evoluçào da dinàmica e de compor

tamento d,3s econemias americana e 

europeia. Nâo hâ nada de especial 

neste facto, e se nes lembrarmes da 

història do dólar e do Deutsche 

Mark, tambèm tem havido memen

tos melhores e mementos pieres. 

É evidente que e facto de e euro ter 

estado a um nivel baixo este ano tem 

tido vantagens para os exportaderes 

europeus 

Mas a actividade econòmica na 

Europa està a retemar as econemias 

francesa e britànica, sobretudo, estào 

a reforçar-se, e a alemà ainda està 

hésitante, mas jà dà sinais positives. 

Sendo assim, penso que a posiçàe 

global de euro tenderà a reforçar-se. 

Entretanto, lamento ο atraso verifi-

cade na introduçâo de notas e moe

das de euros. Gestaria que este pre

cesso pudesse ser acelerado, na 

medida em que ainda existe uma 

grande barreira psicològica em ter

mos de opiniâo publica e de apoio 

publico ao euro, que so desaparecerà 

quando tivermos meedas e notas de 

euros nos nossos porta-moedas e 

pudermos usà-las. 

Poderà descrever a introduçâo do 

euro comò uma históna de sucesso? 

É uma historia de sucesso. É extraer-

dinàrie ter-se conseguido proceder a 

uma tao grande transformaçào sem 

quaisquer problemas tècnicos. Alèm 

disso, è um sucesse para es Governos 

da UE terem cumprido criteries de 

convergência econòmica. É possivel 

que nem toda a gente acredite nos 

numéros apontados, e è naturai que 

venham a surgir alguns problèmes, 

mas as pessoas tém tendencia a 

subestimer ο êxito do processe e da 

introduçâo tecnica do euro. 

Ο BEI deu um grande contributo para 

a introduçâo do euro. Uma das nessas 

grandes prioridades durante os Ulti

mos dois anos fei apoiar ο lançamen

to e a solidez da Uniào Econòmica e 

Monetària. As politicas de BEI, tante 

no que se refere à captaçào, come 

aos financiamentos, foram orienta-

das para este objective e este ano, a 

quota-parte do euro na nossa capta

çào total deverà ser de 40%. 

Ο BEI é actualmente ο maior finan-

ciador da Europa Central e Orientai. 

Pensa que também tem um papel a 

desempenhar na antiga Uniào 

Soviètica no futuro? 

A posiçàe fermai des nossos accionis

tas, expressa numa recente declara

çâo do Conseiho, è de que nàe è 

oportune e BEI iniciar financiamen

tos na Russia, mas que esta questàe 

deverà ser avaliada numa fase ulte

rior. Neste momento, nào é possivel 

que OS nossos accionistas confiram 

um mandato geral para conceder-

mes financiamentos na Russia. 

Em minha opiniào, ο BEI poderà tal

vez vir a participar ne financiamento 

de, por exemplo, investimentes nos 

sectores dos transportes e da energia 

na Russia, e que feria interesse para 

as duas partes. Actualmente, e BERD, 

de que e BEI é um accionista, jà inter

vêm na Rùssia. 

Vai deixar ο BEI após cerca de sete 

anos na presidência. Quais sào os 

seus pianos para ο futuro? 

Tendono abrandar e ritmo de activi

dades! Volterei pere Inglaterra e 

começarei por descansar, mas è evi

dente que quere utilizar a minha 

experiencia no BEI para continuar a 

participer nes assuntos europeus ne 

sector bancàrie e financeiro. • 
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Desenvolvimento das actividades do BEI no sector dos cuidados de saude 

m Desenvolvimento das 
actividades do BEI no sector 

dos cuidados de saude 

Na sequènda do pedido do Conseiho Europeu de Colònia 
de Junho ultimo, ο Conseiho de Administraçào do BEI 
confirmou em JuIho que ο Banco passarla a poder 
financiar projectos no sector dos cuidados de saude. 
Este facto alargou ο dominio de acçâo do BEI definido no 
Programa de Acçào Especial de Amesterdào (PAEA), lança
do em meados de 1997 '". 

ο PAEA fei cencebide pelo BEI para 

reforcar e apoio e investimentes 

criadores de empregos nos Estados-

membros. Ο sector da saude foi 

identificado cemo uma importante 

fonte de emprego em todos os 

paises da UE; per exemple, em 

Franca, os cuidados de saude 

empregavam cerca de 7,5% da 

pepulaçàe active no inicio de déca

da de 90. 

A premeçàe de emprego continua 

a ser um dos principals objectivos 

das actividades do Banco, mas este 

facto dà erigem a situaçôes algo 

paradoxals ne que se refere a 

alguns (e apenas alguns) des projec

tos apoiados pelo BEI. Naiguns 

cases, e Banco financieu ou està em 

vias de financiar projectos que 

implicam uma racionelizeçào des 

cepacidades, perticulermente em 

hospitals, e que pode resultar numa 

reduçào des postos de trebelhe nes 

mesmos. 

No entante, hâ que recenhecer que 

e impacte directo sobre ο emprego 

dos projectos que e BEI financie ne 

dominio de saude apenas represen

ta uma parcela do contributo mais 

geral des cuidados de saude pare o 

desenvolvimento econòmico, mani

festando-se e impacte indirecte de 

diversas fermas. 

Em primeiro luger, obviamente, to

dos es projectos de construçâo sào 

criadores de emprego. Em segundo 

lugar, e meis dificil de quantificar, es 

cuidados de saude tém um impacte 

na melhoria de saude e através 

desta, ne crieçâo de cepitel humano 

conducente eo crescimento e ao de

senvolvimento '''. Neste dominio, os 

efeitos sào complementares aes obti

dos no sector de educaçâo. Em ter

ceiro luger, os recursos poupados 

com e racionelizeçào dos hospiteis 

pedem ser utilizades neutres serviços 

de seude. 

(1) Os objectivos gérais do PAEA, e um 
relatório das actividades dos primeiros 18 
meses desta iniciativa, foram apresentados 
numa ediçào anterior do BEI Informacòes 
(2-1999 N° 1011102). 
(2) Ver, por exemplo, a comunicaçâo de M. 
McKee, «Situaçào da saude na Uniâo Euro
peia e nos paises europeus de Europa Central 
e Oriental» feita na Conferencia da Organi
zaçào Mundial de SaudelBanco Europeu de 
Investimento sobre a apreciaçào de projectos 
de investimento na saude, Luxemburgo, 
Junho de 1999, assim comò o artigo do 
mesmo autor «Os cuidados de saude salvam 
vidas?» Croatian MedicaIJournal, 40(2), 1999. 
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Os projectos 

no dominio da 

saude devem 

comprovadamente 

coadunar-se com 

as prioridades 

nacionais ou 

regionais e 

melhorar os 

cuidados 

de saude 

O impacte sobre 
o emprego é uma 
das vertentes da 
«economia de 
cuidados de 
saijde» global 

o impecte global sobre e 

emprego tem de ser ana-

lisado no contexte da 

«economia de cuidados 

de seude» glebel, e ceda 

decisâo de investimento 

deve ser integrada no 

respectivo contexte es

tratégico mais lato. Cada 

projecto financiado pelo 

BEI deve ser enceredo corno um 

mero componente de um conjunto 

mais vaste de serviços de saude na 

regiào em cause. 

Por conseguinte, e BEI adopta uma 

perspective globel eo considérer e 

impacte sebre e emprego de seu 

pregrama de investimento ne demi

nio da saùde. Os serviços de saude 

desempenham um papel-chave na 

promoçâo do desenvolvimento e do 

crescimento na Europa, e se e BEI 

quiser contribuir neste dominio, é 

importante que es seus projectos 

premovam efectivamente es ver

tentes economice e social dos cuida

dos de saude. 

A nào racionalizaçâe dos serviços de 

seude (demesiedas cames, equipe

mento supèrfluo, medicos subapro-

veitados, etc.) represente um verde-

deiro desperdicio de recursos, na 

medida em que se poderia treter um 

maior numero de deentes ou aplicar 

OS recursos para outres fins. 

Na selecçào e apreciaçào dos projec

tos, os serviços de BEI avaliam a via

bilidade econòmica dos investimen

tos potenciais, de forma a garentir 

tento quento possivel que os projec

tos centribuem eficazmente para 

melherar a saude des pessoas a que 

se destinam. 

Inexistência de bases 
de referenciaçào 

Dado que nâo existem bases de refe

renciaçào pare e evelieçào tècnico-

econòmica, os serviços do BEI procu-

Carteira de financiamentos do BEI no sector cit . cuidados de saude 

O BEI jâ aprovou empréstimos no sector da saiide no valor de EUR 
2 000 milhoes, dos quais ja foram desembolsados EUR 1 000 milhöes. 

Com ο contributo do BEI: 

• ja foram modernizadas instalacòes de cuidados de saiide nos Länder 
orientais da Alemanha. Estâo a ser constnudos e renovados hospitals 
e outras instalacòes, integrados num prograijna de melhoria da 
prestaçâo de cuidados de saude e de racionalizaçio da capacidade em 
termos de camas; 

• foram criadas instalacòes cemunitarias de cuidados primarios na 
Grecia, integradas no programa de prestaçâo de cuidados de saiide 
nalgumas das regiôes menos desenvolvidas do pais; 

• em Espanha, foram modemizados hospitals e infra-estruturas 
comunitàrias de retaguarda. 

Ο BEI està a apreciar projectos come novas instalkcoes, que permitem 
que pessoas de idade ou déficientes conduzam um; ι vida independente, 

programas de racionalizaçao de hospitais, e instalacòes laboratoriais e 
de investigaçâe. Todos estes projectos se integram em programas mais 
vastes de melheria dos cuidados de saude ou sociais das pepulaçoes a 
que se destinam. 

ram comprovar que um projecto (eu 

pregrama) se enquadra nume estra

tégia de saude claremente articulade, 

que visa melherar a eficàcia e/eu a 

qualidade da prestaçâo de cuidados 

de saude. Este «contexte estratégico» 

tem de ser definido pelos promoteres -

- as organizaçôes (em gerel, mas nào 

exclusivamente, governos eu respec

tivos organismes) que apresentam 

projectos ae BEI - cabende ao pessoal 

do Banco aveller esses projectos. 

O Banco prepare este trebelho de 

duas fermas: em primeiro lugar, par

ticipa activamente em conferencias e 

em associeçôes europeies de profis-

sieneis de saude. Um exemplo entre 

muites è o Observatôrio Europeu de 

Sistemas de Cuidados de Saude, urne 

joint venture do BEI, de Orgenizaçàe 

Mundial de Saude e do Banco 

Mundial, dos Governos da Espanha e 

de Noruega, de London School of 

Economics e de Hygiene and Tropical 

Medicine. Estes contactes permitem 

que ο BEI tenha acesse a material e 

know-how muito importante para ο 

trabalhe de evelieçào ", e aperfeiçoe 

os seus mètedes de avelieçâo. 

Em segundo lugar, o BEI dispôe de 

um programa de trebelho sectorial 

em cuidados de saude (perte de qual 

centrado em paises individuais, e 

parte em questôes europeias gérais). 

Este pregrama visa, nâo sô, preparar 

o Banco para lidar com es pedides de 

empréstimo, mas tambèm ajudà-le a 

estabelecer prieridades de financia

mento. 

Obviamente, nâo compete ao BEI 

formular uma politica de seude euro

peia. O planeamento dos serviços de 

seude è da competêncie dos Estedos, 

que sào es accionistas do BEI, e ao 

mesme tempe Ihe cenfiaram este 

mandate especifice. O BEI exige, no 

(3) Um dos principals produtos do Ob
servatôrio, e por exemplo, a série Health 
Care Systems in Transition que procede a 
uma anàlise profissionai da evoluçào dos 
cuidados de saude nos paises europeus. 
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Desenvolvimento das act ividades do BEI no sector dos cuidados de saude 

entante, que es projectos de saude 

se ceadunem com es prioridades 

nacionais eu regionais e centribuam 

pare melhorer os cuidados de saude. 

Durante a apreciaçào, cada propesta 

é enelisede nas suas diferentes ver

tentes, nomeedemente: es custos 

parecem viàveis, e projecto è consis

tente e coadune-se com a percepçâo 

de Banco des necessidades reeis, etc.. 

Modernizaçâo dos 
sistemas de cuidados 
de saude na Europa 

o BEI està empenhado em empiler a 

gama de actividades ne dominio dos 

cuidados de saude, e dade que os 

seus interlocutores sào entidades 

publicas e outros promoteres, conti

nuerà a contribuir para a moderniza

çâo dos sistemas de cuidados de 

saude da Europe, tante nos Estades-

-membros, come nos paises candide-

tes à adesào à UE. Com e ejude dos 

seus parceires, continuerà e eperfei-

çoar a apreciaçào, mentendo, ne 

entente, o mesmo principio funda

mental de acçào - e seu empenho 

nume melheria eficez e ecenòmice 

de saude. 

Numa perspectiva de future, e princi

pal desafie sera come financiar pro

jectos que se coadunem com es princi

pals prioridades de saude dos sistemas 

necieneis. Nelguns peises de Europa, 

a prioridade sera a modernizaçâo do 

sector hospitaler, noutros, sera as 

infra-estruturas de retaguarda, que 

sâe necessàrias para garantir uma uti

lizaçào eficaz des camas hospitalares. 

Também surgirào eportunidades no 

dominie de desenvolvimento de ins

talacòes de iniciativa municipal pare 

as crescentes populaçôes de terceira 

idade, e para pessoas déficientes fisi-

cas e mentais. Hà que premever uma 

melhor integreçâo e nivel primàrio, 

secundàrio e terciàrio des cuidados 

de saude, mas também, que suprimir 

a compartimentaçâo da saude e des 

cuidados sociais. Globalmente, iste 

censtitui um programa estimulante 

pare ο BEI, e este tendone cumpri-le 

de uma ferma aberta e contende 

com ο apoio de cemunidede de cui

dados de saude de teda a Europa. • 

Nicholas Jennett, 

Direcçâo de Projectos 

(+352 4379 8548, 

e-mail:n.jennett@eib.org 

0 BEI esté 

empenhado 

em ampliar 

a gama de 

actividades no 

dominio dos 

cuidados de 

saude 

Ο BEI elevou para EUR 250 niilhóes a sua 

dotaçâo para ο Mecanismo Europeu para 

as Tecnologias (MET). Estefiindo de fun

dos investe em fundos de capitais de risco 

especializados, de apoio à criaçâo e ao 

desenvolvimento de PME de alta tecnolo
gia e com grande potencial de crescimento 
na Uniäo Europeia. 

() MET foi criado em 1997 e é gerido pelo 
Fundo Europeu de Investimento (FEI). 

Embora de prioridade a PME na fase de 
arranque, também prevê a concessâo de 
capitais de risco a empresas inovadoras, 
especiaimcnte em regióes em que a indiis-
tria de capitais de risco està pouco desen-
volvida. As operaçôes do MET tomam a 
forma de tomadas de participaçâo mino-
ritarias (màxime de 25%), de EUR 5 a 10 
milhôes, em fundos de capitais de risco. 

Os EUR 85 milhôes ja concedidos no 
àmbito da primeira tranche de EUR 125 
milhoes da dotaçâo do MET foram inves-
tidos cm 19 fundos de capitais de risco, 
cujo capital ascende globalmente a mais de 
EUR 1 000 milhôes. 

Prevê-se que os fuhdos financiados pelo 
MET investirâo em mais de 1 000 PME 
durante o respectivo periodo de investi
mento. As verbas do MET poderâo mobi
lizar novos investimentos no valor de cerca 
de 2 000 milhôes de euros. 

O MET é uma das componentes do 
«Programa de Acçâo Especial de Amester
dào» (PAEA) lançado pelo BEI em 1997, 
com vista a reforçar o apoio a projectos de 
investimento criadores de empregos. No 

àmbito do PAEA, o BEI procura sobretu
do promover a concessâo de capitais de 
risco a PME, tendo jâ sido comprometidos 
EUR 750 milhôes em operaçôes pratica
mente em todos os Estados-membros 
da UE. 

Paralelamente aos fundos geridos em 
nome do BEI, o FEI investe cerca de 
EUR 80 milhôes a cargo de recursos prò
prios, administrando também em nome 
da Uniâo Europeia um instrumento mais 
especificamente destinado ao investimento 
em fundos de capital dc risco mais récentes 
ou regionais, com um perfil de maior 
risco. O FEI dispôe de um total de cerca 
de EUR 500 milhôes para investir em 
capitais de risco e promover ο desenvolvi

mento desta indiistria na Europa. Ο FEI 

foi criado em 1994, e é a instituiçâo finan
ceira europeia mais recente, cujos accionis
tas sâo ο BEI (40%), a Uniâo Europeia 
(30%), e um grupo de 75 instituiçôes 
financeiras corn sede na UE (30%). 

Sabine Parisse, Departamento 
de Informaçâo e Comunicaçâo 

(Tel.: ^352 43793138, 
e-mail: s.parisse@eib.org). 
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Linha de Crédito para a 
reconstruçâo da Turquia ^ 

na sequência do terramoto 
A pedido do Conseiho de Ministres 

e após parecer favoràvel do 

Parlamento Europeu, o BEI criou a 

chamada Linha de Crédite TERRA 

(Turkish Earthquake Rehabilitation 

and Reconstruction Assistance), 

com a qual pretende apoiar as 

obras de reconstruçâo mais urgen

tes na regiâo de Marmara, que foi 

devastada pelos récentes terra-

motos. 

^'4f 

«K» 

/ 

Esta linha de crédito prevê a 

concessào de EUR 600 milhòes na 

forma de empréstimos, durante 

um periodo de très anos. 

Uma vez operedonel, e o mendeto 

da Uniâo Europeia oficializado, o 

instrumento TERRA do BEI apoiarà 

a reabilitaçâo e a reconstruçâo, 

espedalmente das infra-estruturas 

de transportes, energia e ambien

te, de prédios de hebiteçâo e de 

escritôrios destruidos, assim come a 

repereçâo do tecido industriel nes 

provindes de Izmit, Adapezei, 

Yalova e Bolu. 

// i^. / 

i . \ f 

O tremor de terra de 17 de Agosto, 

que atingiu o grau 7,4 da escale de 

Richter, foi seguido de mais de 

1 000 replicas, algumas des quels 

chegaram ae grau 5,6. Este terra-

mete causou 15 370 mortos e 

Financiamentos na Turquia destinani-se essencialmente à gestào da agua 

O BEI esta apto a identificar projectos vidvcis e 
aplicar rapidamente o Instrumento TERR,\. na 
medida em que ja concede financiamentos na 
Turquia desde 1965, ano em que este pais assinou 

0 primeiro Acordo de Cooperaçâo com a Comuni
dade. 

Globalmente, o BEI jâ concedeu à Turquia EUR 
1 303 milhoes; depois dc uma interrupçâo na 
década de oitenta, os financiamentos foram reto-
mados em 1994. Entre 1994 e 1999, foram conce
didos EUR 557 milhoes, dos quais 545 milhoes a 
cargo de recursos pròprios e 12 milhöes a cargo de 
capitais de risco provenientes do orçamento CÎMTIU-

nitario, que o Banco gere. No periodo de 1994 a 
1999, os financiamentos do BEI na T urquia desti
naram-se aos sectores da gestae da àgua (44%), da 
energia (31%), das comunicaçôes (14%), da 
indiistria e dos serviços (11%). 

Entre os projectos financiados, destacam-se: siste
mas de tratamento de aguas residuals e de efluentes 
em Adana, Diyarbakir, Izmit e Tarsus; moderniza
çâo da rede telefònica, redes de transporte e distri
buiçào de gas, equipamento de dessulfurizaçâo na 
centrai electrica de Yenikòy na costa do Mar Egeu, 
e construçâo de centrais termoeléctricas menos 
poluentes. 
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Linha de Crédito para a reconstruçâo da Turquia na sequènda do ter ramoto 

Doacòes à Turquia e à Grècia 

EUR I milhao come ajuda de emergência para a reconstruçâo na 

Turquia. Estes fundos destinam-se a um orfanato em Izmit identi-

^•'•ade pelas auteridades turcas. 

fBance também deeu EUR 1 milhâe à Grècia, na sequência de 

bier de terra de Setembre na Grande Atenas. Os fundos desti-

m-se à reparaçâe e à reconstruçâo de edificios escelares nas areas 

mais afectadas, antes de inicie de neve ano académice. 

26 500 feridos, deixando 250 000 

pessoas sem abrigo. 

Os principals danos verificaram-se 

em areas urbanas, sobretudo em 

prédies de habitaçào e de escritô

rios, mas também foram destruidas 

infra-estruturas municipals. Segun

do e Ministro das Obres Publicas, ο 

numero de casas destruidas è de 

cerca de 66 440, e cerca de 147 000 

lares sefreram danos. Os numéros 

correspendentes pera as pequenas 

empresas sào de 10 900 destruides 

e cerca de 20 000 danificadas. 

Nes Ultimos anes, e BEI tem concedido subvençôes humanitârias 

de urgência a paises eu regióes asseladas per desastres, tais come es 

Länder de leste da Alemanha, a Polonia e a Republica Checa em 

Setembro de 1997, as Honduras e a Nicaragua em 1998, e e 

Kosovo em Maio deste ano. 

Prevè-se que es efeitos do désastre 

acarretem uma reduçào de 3 a 5% 

do PIB e baixem e crescimento 

econòmico pare ceree de 0 a -2,5% 

este ano. 

Segundo as estimatives actuels, os 

denes provecedos foram avaliados 

em cerca de EUR 3 a 6,5 milhôes. Os 

financiamentos terâo de provir em 

grande parte do estrangeire, na 

ferma de essisténde e longe prezo 

pera a reconstruçâo disponibilizada 

pela Uniào Europeia, e BEI, e Banco 

Mundial e e Funde Monetàrio 

Internacional. • 

Um inverno 
dificil 

Ne caso des tremores de terra 

anteriores, os danos foram 

muite mais limitados que neste 

ultimo, e a reconstruçâo fez-se 

rapidamente. Por exemple, e 

Governo turco jà cempletou e 

vai entregar em breve mais de 

5 000 casas reconstruidas aos 

deselojedes do tremor terre de 

Adene de Junho do eno pessa-

do. Ο objective visado neste 

caso é concluir a reconstruçâo 

entes de inverno de 2000/2001, 

e ο Instrumento TERRA de BEI 

deverà apoiar projectos habita-

doneis. 

Mes este Inverno ainda terà de 

ser ultrapassado, ο que sera 

dificil, com temperatures infe

riores a -5 graus centigrades, os 

ventes gledeis do mer e as chu-

ves fréquentes, ou mesmo e 

neve. Os que tinham alojamen-

to junte de familières ou ami-

ges jà precurarem ebrigo, e as 

auteridades oferecem abrigo 

em edifides sociais rapidamen

te convertides e em residencies 

do Estedo em tede e pais; mes 

quem einde tem um emprego 

ne àree sinistrada, nào pode 

deixà-la. Por conseguinte, 

foram criedes muitas «cidades 

de tendas», que chegam e elo-

jar 5 000 pessoas. 
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A 2 ^ e 22 de 
Outubro, 
ο quinto 
Forum BEI 
anual reuniu 
cerca de 400 
especialistas 
e m Paris, 
para 

debater os 
mercados 
do euro 

O Forum BEI 1999 tratou do tema 

«Euromercados: perspectivas de mu

dança», uma questàe que è muito 

importante para o êxito da Uniào 

Econòmica e Monetària e tem muitas 

implicaçôes para e sistema financeiro 

internacional 

Embora sé tenha um ano de existén

cia, e euro jà genheu credibilidade, e 

os euremer( ados caracterizem-se per 

grandes inovaçôes, que obrigam es 

intervenientes a adaptar-se rapide-

mente às rnudençes. Ο euro jà è 

muito utilizado comò divisa interna

cional, cem<3 ο atesta ο facto de que 

emitentes no exterior de zone euro 

lançaram cerca de 20% das obriga

còes deneminadas em euros em 1998 

e 1999, e que este eno, se verificou 

um eumento de 20% de novas 

emissôes obrigacionistes lançadas 

por empresas europeias. A dimensâo 

mèdia das emissôes em euros regis

tou um crescimento de mais de 60%. 

Dado que as mudanças nos novos 

mercados tem obviamente impacte 

nas estratégias de captaçào e de 

financiamento do BEI, este està pron

te a trocar pontes de vista com 

outres operedores do mercede, 

assim come com fazederes de epi 

niào e académicos. Ainda antes de 

lançemento da UEM, ο BEI contri

buiu pere e crieçâo de uma massa cri

tica e diversificade de instrumentes 

de divide denominados em euros. 

No inicio de 1997, e BEI lançeu a pri

meira emissào de sempre em eures, e 

desde entào, efectuou 77 emissôes 

de referência em euros ou em euro-

-cenfluentes, num total de cerca de 

EUR 30 000 milhôes. 

Desde Marco de 1999, atrevès do seu 

instrumento de emissôes EARN (Euro 

Area Reference Note), ο BEI procu

rou essumir a posiçào de lider do 

euromercado, cujas emissôes de refe

rencie sào es primeiras a cemplemen

tar as dos governos europeus. Ο 

Banco pretende crier atè finais de 

1999, com estas emissôes e com a 

conversào da divida, uma massa cri-

pagina 12 I BEI I N F O R M A C Ò E S 3-1999 



BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 

Forum BEI 1999: «0 Euromercado: perspectivas de mudança» 

Programa 

21 de Outubro de 1999 

ABERTURA DO FÒRUM: 
Sir Brian Unwin, Presidente do BEI 
e Presidente do seu Conseiho de Administraçào 

SESSÀO I: «O desafio da zona euro: 
uma nova dinàmica» 
Presidente da sessào: Wolfgang Roth, Vice-Presidente 
do BEI 

Oradores: 

Giuliano Amato, Ministro do Tesouro e Ministro de Orçamento e do 
Planeamento Econòmico; Governador do BEI pela Italia 
Felix G. Rohatyn, Embaixador des Estados Unidos em France, antigo 
Administrador-delegade de Lazard Frères and Company, Nova lorque 
(E.U.A.) 

Jean-Pierre Tirouflet, Presidente e Director da Rhodia (France) 
Richard Summers, Director de Continentel Europe, 3i Group pie 
(Reino Unido) 
Jean-Jacques Laffont, Professor de Economie, Universidade de Toulouse 
(France) e entigo Presidente de Assodeçâo Econòmica Europeia 

JANTAR com ο orador convidedo 

Pedro Solbes Mira, Membro de Comissâo Europeia e responsàvel pelos 
Assuntos Econòmicos e Monetàrios 

22 de Outubro de 1999 

SESSÀO II: «Mudanças no sector financeiro da zona euro» 
Introduçâo por Alfred Steinherr, Economista-Chefe do BEI 

SUB-SESSÀO 1: «A reestruturaçâo dos bancos» 
Presidente da sessào: Massimo Ponzellini, Vice-Presidente do BEI 

Oradores: 
Marc Antoine Autheman, Presidente do Conseiho de Administraçào do 
Crédit Agricole Indosuez (Franca) 
Artur Santos Silva, Presidente do Banco Portugués de Investimento 
(Portugal) 
Maurizio Sella, Presidente da Assodaçâo de Bancos Italiana e 
Administrader-delegado do Banca Sella S.p.A. (Italia) 

SUB-SESSÀO 2: «Um papel mais importante para ο mercado de 

capitais?» 

Presidente da sessào: Ewald Nowotny, Vice-Presidente do BEI 

Oradores: 
Gerd Häusler, Membro do Conseiho de Administraçào do Dresdner 
Bank AG (Alemanha) 
Fernando Abril Hernandez, Director Financeiro da Telefònica S.A. 
(Espanha) 
Rodolfo Bogni, Membro do Group Executive Board, UBS AG (Suiça) 

Orador convidado: 
Dominique Strauss-Kahn, Ministro da Economia, Finanças e Industria, 
Governador do BEI pela Franca 

ENCERRAMENTO DO FÒRUM ->' 

Francis Mayer, Vice-Presidente do BEI " ' 

tica de divida BEI em eures de mais 

de EUR 500 000 milhòes. 

Ne primeiro dia, os intervenientes 

eborderem ο teme do Fòrum num 

contexte macroeconómice, centran

do-se no impacte da Uniào Monetà

ria sobre ο crescimento e e emprego 

na Europa. Este questào reledeneve-

-se de certo mede corn e tema de 

Fòrum do eno pessedo, que versou 

sebre a relaçào entre ο investimento 

e e emprego, e em particular, sebre 

as questôes da mobilizaçàe de cepi

teis ne seio da UEM e da dispenibili-

zaçàe de capitais de risco pare em-

preses inovedores. Durente e sessào, 

tembém fei referido um outro teme, 

especificamente, come è que e pre

cesso actuel de reestrutureçào efecte 

e cempetitividede glebel de Europa. 

No segundo dia, os debates e as 

cemunicaçôes tiveram um caràcter 

mais tècnico, tende-se analisade a 

reestruturaçâo dos bancos e e papel 

do mercado de capitais. 

Os oredores convidedos forem e 

Comissàrio Europeu pere os Assuntos 

Econòmicos e Monetàrios, Pedro Sel

bes Mira, e Dominique Strauss-Kahn, 

entào Ministro da Economia, das 

Finanças e da Industria e Governador 

de BEI pela Franca. Os oradores e os 

delegados de Fòrum previnham de 

sector bancàrie e de outras institui

çôes financeiras, da industria, dos 

sindicates, des parlementes, de go

vernos, de entidades regionais, de 

erganizaçôes internacionais, de uni

versidades e da comunicaçâo social 

de todos OS Estedos-membros e de 

diverses paises terceiros. 
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Richard Summers 
e Felix G. Rohatyn 

Jean-Pierre 
Tirouflet 

Marc Antoine 
Autheman 

e Alfred Steinherr 

Guiliano Amato 
e Jean-Jacques 

Laffont 

Artur Santos Silva 
e Maurizio Sella 

Rodolfo Bogni 

Ewald Nowotny 
e Fernando 

Abril Hernandez 

Nota de 
conclusäo 

Francis Mayer, 
Vice-Presidente do BEI 

Gerd Häusler / 

Ο euro nâo é um 

objective em si 

mesmo. Efectiva

mente, embora 

seja urn grande 

êxito, por agora 

tècnico e finan

ceiro, terà de trazer estabilidade e 

bem-estar aos cidadàos da Uniào e 

aos seus vizinhes do Leste e do Sul. 

Esta é a bitola pela qual deveremos 

medir, definit ivamente e a mèdio 

prazo, e êxito de euro. 

Os intervenientes neste Fòrum assi-

nalaram muites pontes positives, mas 

tembém, outres que nâo sâo nega

tives, mas que merecem uma classifi-

caçàe «insuficiente, pode melhorer». 

Pesserei e desenvolver estes dues ver

tentes nas minhas conclusôes. 

Na vertente positive, a introduçâo do 

euro jâ deu frutos para a economia 

europeia. Tal comò referiram os 

Senhores Amato e Solbes, è òbvie 

que ο eure nàe è a unica ceuse de 

retome do crescimento ne Europe, 

mas certamente que a reforçou, 

criande condiçôes menetâries excep

donalmente fevoràveis, tanto em 

termos de taxas de jure històrica

mente baixas, come de posiçào em 

relaçào ao mundo exterior, com ume 

peridede com ο dólar que penso que 

todos quelificariames cemo apre-

priada. 

No que respeita às empresas, e 

comò referiram os Senhores Santos 

Silva e Sella, e euro nào està certa

mente na origem das reestrutura-

còes e das fusòes na Europa, mas 

ecelerou daramente este processo. 

Outros intervenientes assinalarem 

que estas fusòes e aquisiçôes erem 

mais interessantes pelo facto de 

serem transfronteiriças, ou seja, de 

criarem verdadeiros grupos euro

peus capazes de sobroviver à con-

corrénde internacional. 

Por ult imo, nos mercados de capi

tals, come assinalarem os Senhores 

Häusler, Abril e Bogni, assistimos 

desde 1 de Janeiro de 1999 a um 

crescimento excepdenal das 

emissôes obrigacionistes em euros, 

sobretudo des lençedes por gran

des empresas europeias, que Ihes 

permite adopter estretégies de 

desenvolvimento ambidesas. 

Passerei agora â segunda vertente: 

a nota «insuficiente, pode melho

rar», eu seja, e formuleçâo pelos 

nossos oredores de critices censtru-

tivas. 

A primeira critica construtiva foi 

feita pelos Srs. Amate e Summers 

sebre a observaçào de que na 

Europe nào dispemes ainda de um 

grande mercado financeiro unico, 

come e dos Estados Unidos. Temes 

uma moede unica, mas nâo dispe

mes do mercado financeiro inte-

grade que a Europa merece. 

Existem demasiadas barreiras fis-

ceis e regulementeres que hà que 

vencer. Pere o Sr. Tirouflet, es pro

pries empresas eurepeias ainda 

nâe dispòem de condiçôes harmo-

nizades de concorrénde em metè-

ria fiscal e social, corne nos Estados 

Unidos. 

A segunda critica construtiva pro-

veio dos Srs. Autheman e Stein

herr, que alerterem para duas tai

ses soluçôes. A primeire, é a da 

corrida pare e dimensâo a tede e 

custo. O Sr. Steinherr evidendou 

que nâe é na dimensâo que reside 

e soluçâo pere e procura de renta

bilidade desejada pelos bancos, 

seja optando por reestrutureçôes 

nacionais eu por fusòes transfron

teiriças. 

O Sr. Autheman assinalou uma 

segunda falsa seluçàe, a fusâo ou 

aquisiçàe para atingir uma dimen

sâe europeia, demenstrando que e 

fusàe apenas é judidesa se se rele-

donar com uma actividade muito 

espedalizeda e muito internade-

nalizada: per exemplo, as activi-
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Fòrum BEI 1999: «0 Euromercado: perspectivas de mudança« 

Dominique Strauss-Kahn elegiou e euro 

Ό seu efeite estabilizader, e qual confère 

i poder à economia europeia que so 

1 igual nes Estades Unides. Mesme os 

irocépticos» tèm de recenhecer que este 

alarga a tede e sistema financeiro interna

nal, que se terneu mais instavel ne ultimo 

dades de corporate finance, de 

mercado de capitals, etc.. Em 

contrapertida, segundo e orador, 

nàe è e adequade no cese de ban

cos e retaiho, ou de bancos com 

actividades multiples, em que pre

fere OS acordes de ceeperaçàe, que 

preservam a identidade necionel 

ou local de todas as partes. Refiro 

aqui (sera sem duvida uma pura 

coincidénda?...) que esta è estraté

gia que segue actuelmente ο 

Crédit Agricole com e fusàe com ο 

Indosuez em Frença, e com es acer

dos de cooperaçâo com bancos ita-

lianes e Portugueses, que sâo 

reforçados por tomadas de partici

paçâo mutuas mineritàries. 

A terceira critica construtiva eme-

nou essencialmente do Sr. Amato, 

que nos mostreu que, embore dis-

penhames actualmente na Europa 

do quadro macroeconómice e 

monetàrio apropriedo, ainda nào 

procedemos às reformes estrutu

rais necessaries. Ο erader dirigia-se 

aes governos europeus na qualida

de de Ministre do Tesouro. 

b projecto euro seja pienamente desen-

criadas condiçôes faveràveis e neste contexte, 

..linistro Strauss-Kahn referiu ο processo de aprendizagem que 

œ m os seus celegas Ministres das Finanças empreendia no Grupe 

to 11, ne que respeita à ceeperaçàe e à cencertaçâo das respecti-

peliticas económicas nacienais. Além disso, o Banco Central 

Europeu tem cemeçade a dialogar com e Grupo Euro I I , um 

precesse que deverà ser presseguido e desenvolvido. 

^ g u n d o ο orador, e euro é também um trunfo para e crescimento 

Ipropeu, na medida em que a estabilidade que ο caracteriza mìtigou 

inegavelmente es efeites negatives para a economia europeia da 

crise financeira internacienal de 1998 e inicie de 1999. 

Actualmente, a Uniâo Europeia ganheu um neve impeto para a 

consecuçâo de piene emprego, e cince dos Estados-membros jà ο 

atingiram. Para tal, hà que coerdenar as politicas económicas nacie

nais e incentivar a inovaçào, um ebjective-chave das presidèncias 

pertuguesa e francesa ne ano 2000. Simultaneamente, es Estados-

-membres da UE devem prosseguir os seus esforços no sentido de 

reduzir a despesa publica, a infiaçâe e as taxas de jure segundo es 

criterios de convergência fixades pelo Tratado de Maastricht. Se 

estas condiçôes ferem cumpridas e e clima econòmico fer favoràvel, 

e erader està convicto de que es paises da UE satisfaräe até 2002 os 

criterios do Tratado ne que respeita à despesa publica. Obviamente, 

a credibilidade do euro sairà referçada, e a UE poderà concentrar-se 

nos seus objectives ne dominio do emprego. 

A concluir, referirei as interven

çôes estimulantes de Embaixedor 

Rohatyn e de Professor Laffont. 

Rohatyn explicou ο que pensava 

serem os ingredientes da boa 

saude econòmica des Estados 

Unidos, que alguns consideram ser 

e «milagre americeno», identif i

cando très: i) um sistema institucio

nal e politico particularmente com

plexe, que certamente nàe fica 

atrâs - temos de e recenhecer - do 

neve sistema institudonal europeu 

entre a Comissàe, e Conseiho e 

ο Parlamento Europeu. Neste 

contexto, encontramo-nos pratica

mente na mesme situeçâe dos dois 

ledos do Atlàntico. Mes segundo 

Rohetyn, e facto de «os Estados 

Unidos nederem num oceano de 

contra-poderes» è fevoràvel à eco

nomie, ii) Ο espirito empreendeder 

americano, que continua muito 

vivo e reconhecido pela sociedade 

e iii) a existenda de um verdadeiro 

capitalismo popular nos Estados 
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ο proximo 

Fòrum BEI, 

que se realiza a 

19 e 20 de 

Outubro 

de 2000 

em Bremen, 

centrar-se-é nas 

questôes do 

desenvolvimento 

regional e do 

alargamento 

Ο tom de discurse de Pedro Solbes fei eptimista: a recuperaçào da 

ecenemia europeia permite antever um longe periodo de expansào 

econòmica sustentada e de criaçâo de emprego. 

Tal deve-se essencialmente à Uniâo Econòmici e Monetària e à 

introduçâo do eure. Hà que satisfazer certas conclicòes para que esta 

tendencia prossiga, e na opin ao do Comissàrio, 

OS Estades-membres devem ĉ  )ntinuar a cumprir 

es criterios fixades ne Pacte die Estabilidade e de 

Crescimento, sobretudo no que se refere à despe

sa publica e à coordenaçâo das politicas econó-

j^cas nacienais, devendo apoiar a politica de 

ibilidade de preços do Banco Central 

/opeu; deverào também fjreceder a grandes 

brmas estruturais e melhorar a eficàcia e a 

icibilidade des respectives hiercades. Ne que 

spelta ae BCE, este deve contribuir para es 

1 objectives de crescimento da UE, cumprinde es 

Kectives de estabilidade de preços. 

Ο efeite da introduçâo do euro nes mercados financeiros europeus 

é substancial, incluindo em termos de integraçâe ι do mercado. Este 

processo està em curse, e a politica de integraçâci é uma prioridade 

para a Comissâo, estande definida ne seu Piane de Acçâe de Maio 

de 1999. 

No que respeita ae desenvelvimento future da zona euro, e 

Cemissàrie Europeu preconiza vivamente a entrada des quatre 

paises «pre-in», tante ne interesse des pròprio! paises, come de 

mercado do euro. Mas a Uniâo Monetària nâo se limitarà aos quin

ze actuals Estades-membres da UE, na medida em que os paises 

candidatos têm e objective e assumiram e compromisse de integrar 

a UEM e de adeptar e euro. Sera um precesso progressive, que nâe 

se farà automaticamente cem a adesâe à Uniâo Europeia, mas exi

girà um periodo transitòrie, que dependerà da capacidade de cada 

pais de cumprir as condiçôes do Tratado. j 

Unidos, motor do crescimento. Ο 

erader disse: «e cidadào emerica-

ne comperta-se meis comò um 

accionista do que come um elei-

ter». 

Ο Professor Laffont ajudou-nes a 

distandarme-nos da ideia prevale-

cente deste Fòrum. Transperteu-

-nes para ο Sècule das Luzes para 

sublinhar que, ne limiar do Sèc. XXI, 

existem ahde dois modelos de 

desenvolvimento econòmico: e 

modelo jacobine francés Reusseau-

-Robespierre, que em seu entender 

està muito ultrapassade, e e mode

le dos «Checks and Belances» ou 

de Locke-Montesquieu, que Ihe 

parece mais prometeder, na medi

da em que se fundamenta na mul-

tiplicaçàe dos contra-poderes em 

matèria economice e politice e em 

matèria de transparenda e de 

informaçâo, a todos os niveis da 

sociedade. 

Come francés, este ideie deixe-me 

descansede: é verdade que ο 

modele que e Professer Laffont 

considera mais ultrepessede é o de 

Rousseeu-Robespierre, mas no 

modelo de future, ainde ficames 

com o grande Montesquieu. • 

As actas do Fòrum BEI 1999 

serào publicadas no inicio 

de 2000 e podem ser 

solicitadas gratuitamente 

ao Departamento de 

Informaçâo e Comunicaçâo, 

fax+352 4379 3189. 

Para mais informacòes sobre 

o Forum BEI, é favor contactar: 

Yvonne Berghorst, 

Departamento de 

Informaçâo e Comunicaçâo, 

tel.:+352 4379 3154 ou 

e-mail: y.berghorst@eib.org 
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BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 
Balcâs: BEI define projectos infra-estruturais prioritàrios 

™ 
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Durante ο confato 

no Kosovo, foram 

destruidas cerca de 

70 pontes > » 

Balcäs: BEI define projectos 
infra-estruturais prioritàrios 

y 

ο estude do BEI «Investimentes infra-estru
turais bàsices no sueste europeu» propöc uma 
primeira lista de projectos infra-estruturais 
considerados pela Força de Intervençào do 
Banco para os Balcâs. 

Este estudo abrangeu os sectores rodoviàrio e 
ferroviario, portuario, aeroportuirio, da elec-
tricidade, do petròleo, do gas, das telecomuni
caçôes e da agua, incluindo a navegaçâo 
no Danubio. A realizaçào dos projectos 
enumerados poderà custar um total de 
EUR 6 000 milhôes e durar cerca de très a 
cinco anos. Ο BEI propóe-se liderar ο finan
ciamento de infra-estruturas na regiâo. 

Ο BEI jâ desempenha um papel-chave no 
financiamento da reconstruçâo dc infra-estru
turas na Albania, na Bósnia-Herzegovina, na 
Bulgaria, na Antiga Repiiblica Jugoslava da 
Macedònia e na Romènia, e após a obtençâo 
da necessaria luz verde da UE, està pronto a 
iniciar operaçôes também no Kosovo. 

Este estudo foi apresentado pelo Presidente do 
BEI, Sir Brian Unwin, ao High Level Steering 
Group (grandes paises industrials e erganiza
çôes internacionais) encarregado da coordena
çâo econòmica no sueste europeu, em fim cie 
Setembro em Washington. 

Referindo-se à situaçào nos Balcâs, Sir Brian 
Unwin declarou: «Dado que as necessidades de 
investimento sâo enormes e os recursos finan
ceiros extremamente escassos, é essencial esta
belecer daramente as prioridades de investi
mento, em estreita colaboraçâo com os 
Governos dos paises interessados, e também, 
aplicar criterios de apreciaçào rigorosos e insis-
tir numa rentabilidade econòmica adequada. 
Penso que devido às vantagens que pode pro-
porcionar, o BEI deveri liderar a reconstruçâo 
de infra-estruturas, estando totalmente apto a 
fazê-lo.» 

O BEI instituiu uma Força de Intervençào 
para os Balcâs em Junho, para avallar as neces
sidades de investimento e identificar projectos 
prioritàrios no sueste europeu, depois da guer
ra. Esta équipa é formada por financeiros, eco-
nomistas e engenheiros com experiencia na 
identificaçâo das infra-estruturas de trans
portes, telecomunicaçôes, energia e ambiente 
cuja reconstruçâo é prioritaria, e que ο BEI 
pode financiar muito rapidamente e a longo 
prazo. A Força de Intervençào também é res
ponsàvel pela coordenaçâo das actividades do 
BEI na regiâo com a Comissâo Europeia, ο 
C'oordenador do Facto de Estabilidade e outras 
instituiçôes financeiras internacionais que par
ticipam na reconstruçâo dos Balcâs. 

Possibilidade 

de projectos 

no valor 

de cerca de 

EUR 6 000 

milhòes 
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As infra-estruturas de transportes, 
energia, telecomunicaçôes e hidräulicas 
sào consideradas factores-chave do 
crescimento econòmico. Em certos paises 
do sueste europeu, foram muito 
danificadas pelos récentes conflitos. 
Mas mais graves que os efeitos 
destruidores directos, sào os danos 
causados pelo efeito indirecto da falta 
de verbas para a reparaçào e 
a manutençâo. 

No estudo efectuade pelo BEI sebre 

a reconstruçâo das infra-estruturas 

nos Bakes, estabelece-se ο enqua

dramente para e desenvolvimento 

de infra-estrutures regioneis e 

criam-se es bases pere e definiçâo 

de pessiveis projectos prioritàrios. Ο 

estude abränge e Albanie, e Bósnia-

Herzegovina, a Croàcia, a Republice 

Federai da Jugoslàvia, a Antiga 

Republica Jugoslava da Macedònia 

(ARJM), e um grupo que è referido 

também come SEE-5, além da 

Bulgaria e da Romènia. 

As diverses guerres e conflitos que 

se acenderem em grandes pertes 

da antiga Jugoslàvia prevocaram 

grandes denes nes infre-estrutures. 

Além des denes directos, e periodo 

de instabilidade e de declinio 

econòmico registedo ne deceda de 

nevente em quese toda a regiào 

teve tambèm efeitos indirectes 

graves em termes de uma manuten

çâo defidente, que agraveu signifi

cativamente o custo des repereçôes 

necessàrias. 

A quebra cle lucres e a reduçào gra

duel des receitas fisceis contribui

rem pere urne supressâe das ebras 

de manutençâo e de renovaçào, 

que conduzirem e uma degradeçào 

acelerade. Este fecto foi agravede 

porque nào se procedeu a reformes 

no sentidc de que a despesa fosse 

trensferida des erçamentes esta-

teis, jâ exangues, para sistemas em 

que os custos fossem recuperados 

através de utilizaçào des proprias 

infra-estrutures. 

Jà foi feita uma estimativa dos 

danes para a Bósnia-Herzegovina; 

embera e processo de reconstruçâo 

jâ tenha evançade muite, ainde hâ 

que fezer grendes investimentos 

pere resteurer e melhorer es siste-

mes, e récrier as estrutures adequa-

das, nomeadamente nes sectores 

ferroviàrio, eléctrico e hidrico. 

Um des principals problèmes que 

efecte os onze paises de bacia de 

Danubio, quatto dos quais se 

encontram ne regiào em apreço, é 

a interrupçâo da navegaçâo no 

Danubio. A destruiçàe ou a danifi-

caçâe de uma série de grandes 

pontes sobre o rie significa que a 

navegaçâo de longe curso sô 

poderâ ser retomada atè teda a 

via ester livre, e que deverà lever 

bestantes anos. As consequèndes 

ecenòmices de interrupçâo de eixos 

principeis sâo grèves, e perdurerào 

por muites anes, mesmo que se 

prevejem estrutures ou disposiçôes 

previsóries (ferries). 

Na Republica Federal da Jugoslàvia, 

a guerra entre Marco e Junho de 

1999 prevocou grandes danes nas 

infra-estrutures; segundo es estime-

tives previsóries, cerca de 50 pentes 

redeviàrias feram danificadas eu 

destruidas, 9 das quais atravessam 

os principals ries (Danubio e Save) 

(8 no Kosovo). Um tetel de ceree de 

19 pentes ferreviàries foram dani

ficadas, assim cemo 5 estaçôes de 

caminhos-de-ferro. Entre as princi

pals ligaçôes redeviàrias e ferrovia

rias afectadas, destecem-se es estre-

das entre a fronteira hungere, 

Belgredo, Skopje, e a fronteira bul

gara, entre e Servie e ο Kosovo, e 

entre a Sèrvia e ο Montenegro. 

Segundo es estimetives, ceree de 12 

eeroportos foram gravemente 

danificedos. 

Ao aveliar as necessidades da recons

truçâo de infre-estruturas depois 

des conflitos, ha que ter também 

em conta que, naigumes areas, se 

verificarem grandes alteraçôes nos 

padrôes de comèrcio e de tràfego, 

que poderàe precenizar a censtru

çâe de noves vies ou outres tipos 

de investimentos. As caracteristicas 

geoestratégicas fundamenteis des

te regiào da Europa sào de melde a 

manter a importancia de muitas des 

entigas estradas comerciais, tel 

come ilustrem os correderes meis 

curtes pere e comèrcio nereeste-

-sudeste eo longe de curso do Seve 

e de Danubio. Do mesmo modo, es 

ligeçôes rodeviàries, ferroviarias ou 

elèctricas da Grècia com os res

tentes Estedos-membros atraves

sam paises desta regiâo, e fazem 
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Balcâs: BEI def ine projectos in f ra-es t ru tura is p r io r i tà r ios 

parte da rede pan-europeie de 

transportes da Uniào Europeia (ver 

mapa). 

Dado que se verifica uma enorme 

concentraçâo de doedores nesta 

regiào, compreensivelmente, os 

peises tendem e apresentar projec

tos e a propor investimentos sem 

ter em conta os criterios econòmi

cos e financeiros por que se paute-

riam em circunstancias normals. 

Esta tendencia è ainda maior quen

do se seguem linhes de orientaçâo 

politicas, tais come uma maior inte

graçao regional, em vez de conside

reçôes de ordem economice eu 

baseadas nas necessidades. 

Segundo a experiencia neutres 

regiôes, os projectos trensfronteiri-

çes têm muites vezes ume justifice-

çào ecenòmice meior do que es 

projectos que visam as prieridades 

necieneis em geral. Ο tràfego redo-

viàrio e ferroviàrio através des fron-

teiras tende a ser mener que ao 

longo des correderes nadonais eu 

nas ligaçôes des centres urbanes de 

um dedo pais. As redes elèctricas eu 

de abestedmento de ague entre 

dois eu mais paises tendem a ter um 

maior grau de complexidade e in-

certeza. Hâ, pois, que atingir um 

equilibrio, seguinde os criterios de 

finandamente convendonais des 

agencies finenceires internadenais, 

e procedendo â anàlise de aspectos 

cemo a procura, a rentabilidade 

econòmica, o ambiente, es criterios 

de adjudiceçào e e execuçàe de 

projecto. 

Γ/ρο5 de projectos 
seleccionados 

Sào indicedos projectos edequedos 

à situeçâe ectuel, em subsectores 

selecdenedos, que representam 

investimentes em 3 a 5 enos, come 

exemples de projectos que satisfa-

zem nes linhas gereis certes criterios 

(seb reserva de uma anàlise detalhe-

( jirrcdorcs IV BLTlim/Niircnibcrra-Praga-Bud.ipcstc Constanca/ 
/Salónica/Istambul 

(.orrccior V Vcneza- f ricstc/Kopcr-Ljubljana-Budapestc-Uzgorod-Lvov 

Ramai Β Rijcka-Zagrcbc-Budapcste 

Ramai (' Ploce-Saraicvo-O.sjck-Budapeste 

Cxirrcdor VII Rio Danubio e portos 

Cxirrcdor Vili Durrcs- lirana-.Skopic-Sófia-Variia 

(lorredor IX Hclsinquia-Sao Pctersburgo-Moscovo/Pskov-Kicv-Ljubasevka 

C^bisinau-Biicarcstc-Dimitrovgrad-Alcxandroupoli 
C^orrcdor X Sal/.burgo- I.JLibljana-Zagrcbc-Bclgrado-Ni.s-Skpjc-Veles-

-Salónica 

Ramai A Biidapestc-Novi Sad-Bclgrado 
Ramai Β Nis-Sófia-iio CAirrcdor IV para l.srambul 
Ramai C, Vclcs-Birola-Elorina-Via F.gnatia 

da) conformes com ο objective de 

integreçâo econòmica regional. 

Identificaram-se assim projectos 

para a regiào SEE num valertotal de 

EUR 6 000 milhòes. 

A selecçào deve beseer-se num con

junto de criterios, que correspon

dem às necessidedes especificas e 

simultaneemente, respeitem regres 

económicas, financeiras e ambien-

teis. A etençâo dade a projectos no 

sector des transportes reflecte ο 

pepel essenciel deste sector cemo 

instrumente da integraçâe regional, 

mes tembém è consequénde de dif i-

culdede em preperer projectos nai

guns dos outres sectores. 

No dominio des transportes, a melho

ria das redes e des acesses, tanto entre 

paises vizinhes, come com a Uniào 

Europeia, justifica-se pienamente, 

mas é exigida uma justificaçào deta-

Ihada pere cada grande projecto. A 

questào està em estabelecer as priori

dades dos eixos, em particular, em ter

mos des principals correderes de 

transportifes (corredor Vili LESTE-

-OESTE, corredor X NORTE-SUU corre

dor V NORDESTE-SUDOESTE e corre

dor IV NOROESTE-SUDESTE). Também 

poderà justificar-se a restaureçàe 

urgente da funçàe de Danubio no cor

redor VII, come principal vie de neve-

gaçào internacional pera ο comércio 

entre a Europa Central e e Mar Negre. 
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Tipos de proiectos seleccionados t;, tituia ir̂ rfir̂ tivn) 
1 1 

Sector 

Estradas 
CORRF.nOR VIII 

CORREIXÌR X 

CORREDOR V 

CORREDOR IV 

Vias férreas 
CGRRI'.IXÌR VIII 

CORRLDOR X 

CORREDOR V 

CORREDORIV 

Obras hidräulicas 
CORREDOR VIII 

CORREDOR VII 

Aeroportos 

Electricidade 
Redes de alta tensäo 

Produçâo 

Distribuiçào 

Petròleo e gas 
Gasoduto Iiitcdigaçâo 

Gasodutos de transporte 
de petròleo e gas 

Transporte e 
distribuiçào de gas 

Aquecimente urbano 
Produçâo e distribuiçào 

Telecomunicaçôes 
Redes fixas 

Redes móveis 

Agua e esgotos 
Projectos 
de saneamento 

Abastecimento de agua 
e tratamento de esgotos 

Gestào de elluentes 
perigosos 

Tipo de projectos 

Reabilitaçâo dc secçôes importantes da ligaçào 
leste-oeste 

Reabilitaçâo/rcparaçâo de secçôes imporriiiiies 
da ligaçào norte-sul 

Conclusäo de secçôes importantes da ligaçfio 
nordeste-sudocstc 

Cxinclusäo de uma ponte importante sobre ο 
Danubio 

Cx)nclu.säo da linha transfronteiriça para a Bulgaria 
(si)b reserva de um estudo mais aprofundado) 

Renovaçào de secçôes importantes 

Renovaçào de secçôes importantes 

C^onclusäo/renovacäo de secçôes importantes 

Renovaçào dos portos de Dürres e Butgas 

Restauraçâo da navegaçâo no Danubio 

IntVa-estruturas das aérogares de Tirana/Rinas 
e Skopje 

Vrutok-Butrel 
Blagoevgrad-Dubrovo 
Sarajevo-Mostar-Bileca 

Centtal hidroelèctrica do rio Vjosa 

Renovaçào em todo ο pais 

Ligaçôes possiveis à Grecia e à Italia 

Parte do projecto do Mar Caspio 

Renovaçào do sistema, incluindo SC^AI )/\ t 
substituiçâo de tubagens 

Banja Luka 

Modernizaçâo e ampli.içâo 

Ampliaçào 

Lago Ohrid 
Rio Vardar 
Lago L^oiran 

Cidades médias 
Câdades médias 
Cidades médias 
Bucareste 

Danubio 

Paises 

Alkania, ARJM. 
Bulgaria 

Albania, B-H, 
/\R|M, RFJ 
(incluindo 
Kosovo) 

B-H 
Croàcia 

Bulgaria 
Romènia 

ARJM 

B-H 

B-H 

Bulgaria 

Albania, Bulgaria 

RFJ, Romènia 

Albania 
ARJM 

Albania/ARJM 
Bulgiria/ARIM 
B-H 

Albania 

B-H 

Albania 

Bulgaria 

Romènia 

B-H 

Todos OS paises 

Lodos OS paises 

Alhinia/ARJM 
ARIM 
ARJM/Grècia 

Albania 
Bulgaria 
(ào<icia 
Romènia 

RFJ, Bulgaria 
Romènia 

Este estudo foi efectuado por Axel Hörhager da Força de Intervençào para os Balcàs do BEI, 

com ο contributo de Christopher Hurst, Kristian Uppenberg (economia), Philippe Ostenc 

(transportes), Heiko Gebhardt (energia), Mark Pevsner (telecomunicaçôes) e Barend Stofkoper 

(àgua). Foram seguidas as orientaçôes de Massimo d'Eufemia, Coordenador da Força de 

Intervençào, e Walter Cernoia, Director do Departamento da Europa Central e Orientai. 

Ο estudo completo està disponivel na Internet: (www.eib.org) 

Para mais informacòes sobre a Força de Intervençào para os Balcâs do BEI, 

contactar: +352 4379 7427 ou e-mail: BalkanTaskForce@eib.org 

Do mesmo mode, no sector ener

gético, de acordo com as priori

dedes indicadas em diversos estu

dos sobre a metèrie, e interligeçào 

des redes nadonais parece justifi

car-se, dade e prioridede dos pro

jectos e OS beneficios econòmicos e 

financeiros des mesmes, alèm de 

respectivo efeito de melherie de 

qualidade global de abastecimento 

na regiào. Mes nâo deverà ser 

necessario reforçer e cepeddede de 

produçâo eléctrice. As telecomuni

caçôes sào um dominio adequade 

ao desenvolvimento do sector pri

vade, sendo essendal que se estabe

leçam es normes e es regres de 

concorrencia a observer. Per ultimo, 

ne sector da àgua, existem muitas 

possibilidades de investimento, com 

ênfase para a estratégia a meis 

longo prezo e pere e melherie des 

redes de abastecimento de àgua e 

de esgotos da regiào. 

Este debete-se com problemas 

graves ne que respeita à cepedde

de de identificer, definir e eneliser 

e viebilidede des projectos, essim 

come de realizar e pròprio projec

to, e de prever à respectiva adjudi

ceçào e supervisào. Esta àrea pode

ria constituir um ponto de pertide 

para uma acçâo coordenada des 

principals doedores, na forma de 

um instrumento ad hoc para e pre

paraçào e implementaçâo de pro

jectos. É essencial que se proceda a 

uma avaliaçâe rigorosa dos projec

tos, que cuòra tedes os aspectos do 

ciclo dos mesmos, na sua dimensâo 

regional. 

A partidpeçào de sector privedo 

sera cruciai em certes sectores, tais 

come as comunicaçôes, cemo uma 

fonte de capital significativa. A rea

lizaçào de refermas estruturais que 

permitem uma melhor gestào do 

sector e ume melhor coopereçàe 

regienel, possibiliterà e emergência 

gradual de uma rede de infra-estru

turas bàsica que favorece ο cresci

mento econòmico da regiào. • 

pagin 3EI INFORMAÇOES 3 - 1 9 9 9 

http://www.eib.org
mailto:BalkanTaskForce@eib.org


BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 

Financiar um desenvolv imento urbano sustentavel 

Financiar um desenvolvimento 
urbano sustentavel 

Λ>·ΑΤ,.!. T g - ,. f i l i , , 

Uma cidade bem orgenizeda pede 

contribuir para e competitividade 

da economia europeia, ajudando 

e criar empregos e melherando a 

qualidade de vide des pepuleçôes 

urbanas. 

Desde 1987, e BEI financia em teda 

e Uniào projectos de melhorie dos 

transportes urbanes, de renovaçào 

urbana e de protecçàe do patrimò

nio histórico, cultural e arquitectò

nico de importancia europeia. 

Mas entes desse data, e Banco jà 

finandeve projectos de renovaçào 

urbane nes areas assistidas, particu

larmente em zonas industrials do 

norte da Europa afectadas por pro

blemas de reconversào graves e nos 

centros urbanos em expansào nos 

paises mediterrànices. A partir de 

1988, OS financiamentos pera a 

renovaçào urbana alargerem-se às 

areas nâo assistidas, integrando-se 

em programas de desenvolvimento 

urbano. 

do BEI para a renovaçào urbana 

Em fins de Outubro, ο BEI assinou um acordo com ο Municipio de Veneza 
para a abertura de uma linha de crédito no valor de EUR 52 milhoes, des
tinada a apoiar projectos de melhoria do ambiente urbano. 

Os fundos destinam-se a investimentos em infra-estruturas no centro 
histórico e em Mestre, nomeadamente, melhoria das redes, criaçâo de cor
rederes espedais para os transportes publicos, parques de automòveis e cor
rederes para bicicletas, reparaçào e construçâo de passeios e sistemas de 
contrôle de tràfego. Também sâo financiados projectos de preservaçâo e de 
restauraçâo do patrimonio artistico e arquitectònico e a adaptaçâo de edifi
cios às nermas de segurança. No sector do ambiente, é apoiada a melhoria 
dos sistemas de gestae da àgua, e a racionalizaçao da recoiha e eliminaçâo 
de residuos sólidos. 

Este empréstimo integra-se nos financiamentos anteriores do BEI (no total 
de EUR 130 milhòes), que se destinaram à conservaçâo do patrimònio 
arquitectònico (1983), à conservaçâo e ao saneamento da Lagoa de Veneza 
(1989) e à protecçâo do centro histórico (1996). Todos estes projectos se 
inserem num plano de acçâo integrado a longo prazo realizado pelas auto
ridades nacionais, com vista a protéger ο ambiente urbano de Veneza. 

Os finendementos do Benco pera 

este t ipe de projectos tém side con

cedidos atrevès de ume vasta game 

de promoteres, desde governos na

cionais e locals, a empresas publicas 

e agendas de desenvolvimento. 
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Uma das novas 

vertentes dos 

financiamentos 

para a renovaçào 

urbana no àmbito 

do PAEA é a 

habitaçào social 

Cerca de 20% da pepulaçâo da 
Uniäo vive em grandes centros 
urbanos com mais de 
250 000 habitantes, 20% em 
cidades de tamanhe medio cem 
50 000 a 250 000 habitantes, e 
40% em pequenos aglemera-
dos urbanes de 10 000 a 
50 000 habitantes. Embora se 
verifique uma grande diversi
dade no que respeita à estrutu
ra e às fiinçôes económicas, à 
composiçâo social, à estrutura 
demogràfica e à localizaçâo 
geogràfica, quer sejam grand 
quer pequenas, tedas as cidade 
da Eiu-opa enfrentam e mesme 
desafie de desenvelvimento 
urbano. 

O apoio do BEI à protecçàe do 

ambiente e e projectos infre-estru

tureis de renovaçào urbana come

çou na Italie, em Espanha, na 

Dinamarca, no Reino Unido, na 

Irlanda, na France e ne Alemenhe. 

Embora o àmbito e as estrutures de 

execuçàe dos progremas divergis-

sem, estes t inham o mesmo objecti

ve global: melhorer o desenvolvi

mento econòmico urbeno, faciliter 

e edaptaçàe a um contexte econò

mico diferente, e tembém, preme

ver es ectividades económicas, soli

citar e participaçâo do sector 

privade, melherar a situaçào do 

emprego e preservar ο patrimònio 

cultural europeu. 

Entre 1988 e 1996, e Banco finen-

dou obres de renoveçâe urbene em 

Valencia, Barcelona e nas llhas 

Baléares (Espanhe), essim come ne 

Dinemarce (Cepenhaga), France 

(Lyon e Marseiha), Alemanha 

(Dusseldorf e Munique), Irlanda 

(Dublin), Portugal (Lisboa) e Reino 

Unido (Birmingham). Ne Italie, 

foram finandadas redes de esgotos 

na Bacie de Rio Pò, que benefidam 

uma pepulaçâo de 3,5 milhôes de 

pessoas, a maioria residente em 

areas urbanas, assim teme ebras de 

restauraçâo des centros históricos 

de muitas cidades (Bolonha, Ferra

ra, Genova, Macerete, Milazzo, 

Monreale, Pompeie, Sevone, Tren

to e Veneza). 

Financiamentos para 
a renovaçào urbana 
no àmbito do PAEA 

Ao adoptar a Reseluçâo relativa ao 

Crescimento e ao Emprego, e 

Conseiho Europeu de Amesterdào 

de Junho de 1997 pediu eo Benco 

que referçasse es financiementos 

pare investimentes criedores de 

emprego. Ο BEI respondeu a este 

pedide lançendo ο Progreme de 

Acçào Especial de Amesterdào 

(PAEA). 

Este programa tem come objective 

apoiar ο investimento em sectores 

que promovem e crieçâo de empre

gos, em p.articuler, e disponibiliza-

çâo de ca|)itais de risco pere PME 

inovedores e em franco crescimen

to, e projectos nos sectores «trabe-

Iho-intensivos» de saude e da edu

caçâo, e também nes da renovaçào 

urbana, da protecçàe de ambiente 

e des redes trenseuropeies. 

A reebiliteçàe de areas degradades 

e e criaçâo de areas de négocies em 

cidades de diversas dimensòes 

implicam um investimento de capi

tal trabalhe-intensive. Estes pro

gremes de renovaçào urbane 

podem revitelizer e economie locel, 

favorecer a integreçâo social e criar 

empregos. Segundo as estimatives 

de BEI, um neve investimento de 

EUR 1 000 milhôes ne sector febril 

poderà crier 4 000 e 5 000 postes de 

trabalhe permanentes, alèm de 

temporaries, durente e tese de 

construçâo. Além disso, e constru

çâo de infra-estruturas pijblicas 

pode ter um efeito multiplicader 

na criaçâo de emprego, tante 

durante, come depois do periodo 

de construçâo, per força do respec

tive impecte ne investimento pelo 

sector privado. 

Entre Junho de 1997 e Novembre 

de 1999, ο Banco epredou e epre-

vou finendamentos pera cerca de 

30 projectos ou programes de reno-
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BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 

Financiar um desenvolv imento urbano sustentavel 

veçâo urbana em 10 Estados-mem

bros, num total de EUR 3 800 mi

lhôes, tende jà side conduidos 

contratos de financiamento ne 

valor de EUR 2 300 milhôes. Uma 

caracteristica inovadora dos f inan

ciamentos pare e renove

çâe urbana no àmbito do 

PAEA é a inclusào da habi

taçâe social, no contexte 

de programes bem défini-

dos de renovaçào urbena. 

escritôrios, areas comercieis, resi-

dendais e de lazer. 

No Reine Unide, o BEI 

financieu, etrevés da The 

Housing Finence Corpora

tion (THFC), programas de 

renovaçào urbane e de ha

bitaçào em Birmingham, 

Coventry, Durham, Londres 

e Manchester. Ο financia

mento destina-se e projectos que 

setisfaçam as necessidades sociais, 

económicas e ambientais de areas 

urbanas desfavorecidas, através da 

construçâo ou renovaçào de habita

còes sociais e de edificios «foyer» 

pare alojamento e formaçâo de 

jovens desempregados, e da cons

truçâo de espaces equipedos pera 

ejudar ao arranque de empresas. 

Em France, ο BEI f inendou obres de 

renovaçào urbana no distrito de 

Gerland, a sul de Liào, e a constru

çâo de um instituto de formaçâo 

profissionai em arte e ciéndas 

sociais, que adoptera os mètodos 

de ensino meis modernes. Ο pro

grama de renovaçào urbana incluiu 

a criaçâo do Parque Urbano de 

Gerland, instalacòes desportivas, e 

prelongemente de linha de metro

politane e a melhoria da qualidade 

des areas publicas e des estredes de 

distrito. 

No centro de Berlim, na Potsdamer 

Platz, que ere uma «no man's 

land» desde hà mais de 40 anos, 

dividida pelo Mure, e Banco tem 

participedo no financiamento de 

construçâo de uma àree urbene 

completamente nova, que inclui 

A reabilitaçâo dos edificios mais 

degradades de 14 bairros sociais de 

Lisboa tambèm benefideu de 

finendementos do BEI. As 

As grandes e obres incluiem e resteure-

pequenas çào de fachadas e de te-

cidades de Ihedos e nelguns cesos, e 

isolamento tèrmico, a me

lhoria do sistema de esgo

tos e e arrenjo de areas 

publicas. Estes investimen

tos complementam outros 

projectos finenciedes pelo 

BEI na cidade, incluindo a 

demoliçâo de edificios, 

obres de descontamina-

çâo, a concepçâo e a insta

laçàe de serviços publicos 

e e construçâo de espaces publicos 

pera a EXPO'98. Este projecto inte

greu-se num programe de criaçâo 

de um novo pòlo de desenvelvi

mento com uma distribuiçào equili-

brada das ârees comercial, residen-

ciel e de lezer. 

toda a Europa 

enfrentam ο 

desafio 

comum de 

uma 

renovaçào 

urbana 

sustentavel 

Em Amesterdào, e BEI financieu ο 

desenvolvimento de um novo beir

re urbeno em seis ilhes recuperades 

eo Lego IJ, adjacentes ao centro da 

cidade. Este projecto permitirâ a 

expansào da maiha urbene pere 

leste, respendendo e ume necessi

dade crescente de noves hebite-

çôes. Ο progrema de investimento 

globel prevè a construçâo de cerca 

de 18 000 feges pare cerca de 

45 000 habitantes. 

De referir também os programas 

financiados no Mezzogiorno italie-

ne, nes Ilhes Baléares e em Berlim. 

Trate-se de infre-estrutures mistas 

(esgotos, abestedmento de ague e 

de electricidade e melheria des 

estredes e des transportes publicos, 

criaçâo de parques, areas pedonais 

e services urbanos). 

Ο BEI financieu um progrema de 

projectos aprovades pela Comissàe 

nacional italiana responsàvel pelo 

planeamente econòmico, de me

lhorie e emplieçâo des infre-estru

turas ne Mezzogiorno, que terâo 

efeites bénéfices em muitas areas 

urbanes. Estes projectos centri

buem pere os objectivos ambien

tais de Uniào Europeia (gestae da 

àgua, prevençào da erosào de solos 

e ambiente ur

bano), e me-

Ihoram es re

des loceis e 

regioneis, assim 

comò OS trans

portes publi

cos loceis (em 

Nàpelese nou

tras cidades). 

Nas llhas Ba

léares, foram 

realizades pro

jectos ambien

tais pare me

lhorar a qua

lidade de vide 

des habitantes 

das ilhes e des 

turistes, que 

sâo ο grande 

pilar da econo

mia local. Os 

f i n a n c i a m e n 

tos de BEI centreram-se ne re

novaçào e resteureçâo des infra-

-estruturas urbanes (estredes, ilu-

minaçâo, serviços urbanos, criaçâo 

de espaces ebertos, celocaçâe de 

cabos subterrâneos, etc.) em todos 

os munidpios e ne restauraçâo de 

fachadas de edificios situados nes 

centres históricos, essim come de 

edifides classificados ou com mais 

de 20 anos de idade. 

Daniela Sacchi, 

Departamento de Informaçâo 

e Comunicaçâo 

(•^352 4379 3130, 

e-mail: d.sacchi@eib.org) 
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Na cerimònia de entrega dos Prémios reallzada em JuIho ult imo no Schloss Leopoldskron em Salzburg, na Austria, 

Sir Brian Unwin, Presidente do BEI, entregou ο 1° Prèmio a Philippe Mart in, CERAS-ENCP, Paris. 

El-Informaçôes 

urna publicaçâo periodica 
Banco Europeu de Inves-

nento, editada simulta-
amente em onze linguas 
emâo, dinamarquès, 

sanhol, finlandés, francés, 
ego, holandés, inglés 
liano, portugués e sueco). 

artigos e as informacòes 
ste boletim podem ser 

livremente reproduzidos; no 
entanto, agradece-se a 
referenda da fonte e ο 

envio de artigos publicados. 

Banco Europeu 
de Investimento 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 

Tel. (+352) 4379-1 
Fax(+352)43 77 04 
H320 Videoconferencia 43 93 67 

Internet http://www.bel.org 

Departamento Italia 
Via Sardegna, 38 
1 -00187 Roma 

Tel. (+39) 06-4719-1 
Fax (+39) 06-4287 3438 
H320 Videoconferencia 48 90 55 26 

Gabinete de Atenas: 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR -152 33 Halandri/Atenas 

Tel. (+30)1-682 4517-9 
Fax (+30) 1-682 4520 

Gabinete de Lisboa: 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 
Ρ -1250 Lisboa 

Tel. (+351) 21-342 89 89 ou 342 88 48 
Fax (+351) 21-347 04 87 

Gabinete de Londres: 
68, Pall Mall 
GB-Londres SWIY 5ES 

Tel. (+44) 171-343 1200 
Fax (+44) 171-930 9929 
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de se a crieçâo de comi

tés monetàrios come 

meio viàvel pere refer

çar ,)s estruturas finan

ceiras num pais, tante 

do pente de viste des 

disposiçôes menetâries, 

cemo des belances dos 

banios. 

de principio do «utilizader pa-

gader») e es complicaçôes ine

rentes à melhoria do contexto 

regulamentar e à harmenizeçâo 

des sistemes iuridices. 

3° Prèmio: «Deregula-

O concurso Prèmio BEI 1999, 

lançado ο ano passade (BEI-In

formaçôes N° 99), contou com a 

participaçâo de 80 candidatos 

de vinte e dois paises. 

Ο juri independente, constituido 

per Edmond Malinvaud, do Col

lège de France (Presidente), An

tonie Borges, Reiter do INSEAD, 

Bill Emmett, Editor do The Eco

nomist, Alexandre Lamfalussy, 

entigo-Presidente do EMI, Alber

to Quadrio-Curzio, da Universi

dade Cetòlice de Milào, Helmut 

Schlesinger, entigo-Presidente 

de Bundesbenk, Jecques-Fren-

çois Thisse, da Universidade Ce

tòlice de Lovaina, e Alfred Stein-

herr, Economista-Chefe de BEI, 

etribuiu sete prémios. 

1° Prèmio: «A quoi servent les 

politiques régionales européen

nes?» - Philippe Martin, CERAS-

ENCP, Paris. Um exeme critico 

dos efeitos complexes e muitas 

vezes paredoxais des politicas 

regionais europeias, que de-

monstram a necessidade de um 

compromisse entre equidade e 

eficàda a nivel local. 

2° Prèmio: «Hard currency and 

sound credit: A financial agenda 

for Central Europe» - Francesco 

Giavezzi, Università Commercie

le Luigi Bocconi, e Rudi Dorn

busch, MIT. Neste enseio, defen-

«The credibility and growth 

effects of EU institutions for 

Eastern Europe» - Deniel Piezo-

le, Instituto de Economie Mun

dial de Kiel. Este trabalhe vai 

tion, integration and além das vantegens imedietes 

market structure in Eu- des transferêndas, de supressâe 

des berreires comercieis e da 

garentie do acesso eo mercede 

que a adesào à UE tem a ofere

cer a paises de Europe de Leste, 

pare considérer es vantagens de 

integreçâo institucional e aveller 

ropean banking» - Jor

di Guai, lESE, Universi-

dede de Neverra. 

Analise das consequèndes do 

processo concomitante de desre-

gulementeçâo e de integreçâo 

do mercado na estruture dos 

mercados bancàrios europeus, 

dando especial atençàe aes efei

tos da concorrénde. 

Prèmio de tema especial: «Sol

ving the unemployment puzzle 

In Europe» Jörn Henrik Ras

mussen, Ministério das Finanças 

e Jens Verner Andersen, Den-

marks Natienelbank, Copenha

ga. Neste trebelho, es autores 

defendem a realizeçâo de re

formes estrutureis de mercado 

leborel e des sistemes fiscal e de 

segurança social, para que e 

Europe posse volter e fundoner, 

e assinalam que a Dinamerce 

conseguiu em grande parte re

duzir ο desemprego recorrendo 

a ume sèrie de instrumentos 

estrutureis num contexte de 

politica economica estâvel. 

Prémios para menores de 30 

anos: «Privatwirtschaftliches En

gagement als Mit te l zur Finan

zierung transeuropäischer Ver

kehrsnetze» - Hendrik Hass

heider, Universidade de Mün

ster. Uma enelise de viebilidede 

de recurso eo investimento de 

sector privedo pere financiar es 

redes transeuropeias de trans

portes, tendo em conta as dif i

culdades (tais come a aceitaçâo 

o crescimento adicionel que 

poderâ résulter de um quedre 

institucional melhoredo. 

«Direktinvestitionen in den mit

tel- und osteuropäischen Län

dern und die Osterweiterung 

der EU» - Gersten Sprenger, 

Universidade de Humboldt, Ber

lim. Este estude demenstre que 

ο desenvolvimento dos mer-

cedes com potencial de cresci

mento è um incentive meior 

pere ο investimento nos paises 

da Europa Central que as dife-

renças nas detaçôes em factores 

ou que o menor custo de mâe-

-de-obre. 

O Prèmio BEI foi criado por oca-

siâo do 25° Aniversario do 

Banco e tem side conferido de 

dois em dois enos desde 1985. 

Tem por f im incentivar e reelize-

çàe de trebelhes de investige-

çào originals, que centribuam 

de uma ferma significative pare 

e debete em curso sobre es peli-

tices europeies. 

Os trebelhes premiedes no con

curso de 1999 forem publicedes 

nume ediçâo espedel do «EIB-

-Pepers», que pode ser pedida 

junte do Gabinete do Economis-

ta-Chefe, fax: +352 4379 3492. • 

http://www.bel.org

