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Como qualquer Instituicao que tenha 
por finalidade atuar decisivamente num pro-
cesso de desenvolvimento econOmico, o 
BNDE angaria, em suas fungOes, maior efi-
cacia na medida em que sua atuagao se ins-
pira em estudos tecnicos da realidade na-
cional e das potencialidades do Pais, estas 
entendidas como o conjunto de recursos e 
fatOres disponiveis ou mobilizaveis para a 
formagao da riqueza em termos de bens e 
servicos. 

Essa dependencia de estudos racional-
mente concebidos e realizados e tanto mais 
premente quanto a economia, ao longo do 
processo de desenvolvimento, evolui de esta-
gios mais rudimentares a estagios mais com-
plexos, estes Ultimos correspondendo em 
larga margem aos avangos gradativos no 
setor secundario. Como conseqiiencia dessa 
evolugao, os estudos tecnico-econOmicos sao, 
eles mesmos, cada vez mais complexos e de 
maior extensao, horizontal e vertical. 

Ostentando a economia nacional, ja 
nesta altura, razoavel complexidade em fun-
gao do crescimento acusado pelo setor in-
dustrial, impunha-se ao Banco uma refor-
mulacao de sua estrutura operational e, 
dentro desta, de seus estudos econOmicos 
aplicados. Resultou dal, como natural, ser 
a do Departamento EconOmico a primeira 
reforma a processar-se, em consonancia com 
a orientacao adotada pela Alta Administra-
cao da Casa de adaptar a estrutura do 
Banco a fase atual de sua vida institucional 
e as exigencias que the impOe a continui- 

dade do processo de desenvolvimento do 
Pais. 

As imposigOes a que tinha que obede-
cer a reestruturagao do Departamento Eco-
nomic° sao, naturalmente, as que emanam 
da quadra presente ou do estagio atual da 
economia brasileira, de seu processo de de-
senvolvimento e das atribuigoes imanentes 
ao BNDE como Orgao precipuo do setor pu-
blic° para estimular e coadjuvar no esfOrco 
que a coletividade vem fazendo em favor 
do fortalecimento e da diversificagao da 
economia nacional. 

Alguns tracos fundamentais marcam a 
presente quadra econOmica no que se re-
fere a situacao estrutural — a posigao al-
cangada pelo setor secundario na formagao 
do PNB e seus reflexos no nivel de renda 
e emprego; o relativo desequilibrio entre o 
crescimento da inclUstria e o da agricultura; 
a superagao da fase de industrializacao de 
bens de consumo e o ingresso decisivo na 
de bens de equipamento; a relativamente 
fraca disponibilidade de tecnologia em suas 
diversas formas; a debil elasticidade da re-
ceita cambial, sobretudo face a demanda (e 
suas modificagoes) de importagOes; os de-
sequilibrios regionais e o prOprio comple-
xo de problemas que se geram no seio do 
setor secundario em fase intensiva de cres-
cimento — descontinuidades, ausencia de in-
tegragao, rigidez de linhas de producao, in-
seguranca ou imperfeigOes na composicao 
dos fatOres a luz de equilibrio ou desequi-
librios na disponibilidade destes, etc. Como 

evidente, tais pontos nao esgotam a pro- 
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blematica econOmica nacional que, alem 
desses e de outros problemas de estrutura, 
ostenta ainda os que emergem do cresci-
mento da populagao e dos movimentos de-
mograficos, os que se ligam a fatOres ins-
titucionais e os de natureza eminentemente 
conjuntural. Mas, do fingulo da atuagao do 
BNDE, os pontos destacados acima sao os 
de relevancia mais acentuada. 

Exerceram eles, portanto, ou melhor, o 
respeito a eles foi o fator predominante no 
induzir a concepcao a que obedeccu a re-
forma do Departamento que, no Banco, tern 
por atribuigOes basicas a realizacao, a pro-
mocao e a participagao ern estudos econO-
micos fundamentais as atividades da Insti-
tuicao — o Departamento EconOrnico. 

Acresce ainda que, em seus onze anos 
de existencia, o Banco, tal como the era 
impOsto, a epoca, pela realidade e pelas cir-
cunstancias, dedicou-se fundamentalmente 
a remocao dos &ices que ao processo de de-
senvolvimento antepunha o esgotamento a 
que atingiram dois dos principais servicos 
infra-estruturais — energia e transportes 
ferroviarios. Corn a recuperagao havida nes-
ses servicos, em large margem propiciada 
pela cooperagao do BNDE, e corn o adven-
to de fundos financeiros especificos e de 
organismos especialmente criados, no se-
tor pirblico, para gerir a agao oficial perti-
nente, o Banco passou a ter pela frente a 
tarefa, talvez nao mais importante, mas se-
guramente mais complexa, de voltar-se 
para o estimulo e a racionalizagao do de-
senvolvimento industrial prOpriamente dito, 
sem divorciar-se, naturalmente, do amparo 
que fOr indispensavel aos setores infra-es-
truturais. Parte da relevante tarefa de esti-
mular a industrializagao do Pais, ja a vem 
executando, alias, corn a larga cooperagao 
que tern emprestado e ester emprestando 
expansao e consolidagao do parque sidertlr-
gico e a outros empreendimentos basicos. 

Crescimento e desenvolvimento 

Utilizando indicador que nao a auto-
suficiente, mas pratico e bastante represen-
tativo — o Produto Nacional Liquido em 
termos reais — pode-se dizer, de maneira 
simples, que ha crescimento sempre que 
esse Produto, na base per capita, aumen-
ta. E conveniente ressaltar que o Produto, e  

nao a Renda, indica crescimento, ja que 
esta ultima compreendendo, em seu calculo, 
a relagao de trocas, pode ostentar aumento 
por efeito exclusivo de melhorias ocorridas 
no setor externo. Ainda que de sinal posi-
tivo, essas melhorias podem nao refletir 
crescimento nos resultados da combinacao 
interna dos fatOres de produca'o mobilizados 
internamente. 

Desenvolvimento econOmico, porem, so 
se alcanca quando o crescimento do Produ-
to Interno Liquido real se faz mediante 
continuas e consolidadas reformas de es-
trutura. Nero se discute aqui se essa evo-
lug -a° pode ou deve ocorrer de forma equi-
librada ou nao. Afirma-se apenas que, para 
haver desenvolvimento, ha que ocorrer mo-
dificagOes significativas e nao aleatOrias na 
estrutura econOmica. Ao longo do processo 
de desenvolvimento, problemas se geram e 
situagOes novas se colocam, dando a essas 
modificaciies formal ou matizes diferentes 
e impondo, pelo prOprio processo, um alar-
gamento permanente dos campos de ativi-
dade econOmica, estes a sofrerem, natural-
mente, mutacOes sensiveis, a exemplo do 
que podem ser citados os servicos auxilia-
res, a tecnologia, a ciencia aplicada, etc. 

Do mesmo modo, em seus diversos es-
tagios, o processo de desenvolvimento faz 
oscilar o volume de investimentos e, mais 
do que isso, exige mudangas direcionais no 
grosso das inversOes. Disso a exemplo o 
descompasso que pode ocorrer, ao longo do 
processo, entre a evolucao do setor prima-
rio e a do setor secundario, e, dentro deste, 
entre o setor de bens de consumo e o de 
bens de equipamento; finalmente, entre o 
setor secundario e a produgao de materias-
primas industriais e de combustiveis e en-
tre determinados ramos basicos do prOprio 
setor secundario da economia. 

Mas, tudo isso conduz diretamente ao 
fenOmeno investimento, que apresenta, por 
si, uma divisao analiticamente importante 
em qualquer das fases do desenvolvimento: 
investimento autOnomo e investimento in-
duzido. 

Num pais subdesenvolvido ou em 
face de desenvolvimento, essa divisao tern, 
imediatamente, a virtude de revelar quais 
as inversOes que estao sendo impulsiona-
das ou requeridas pela prOpria dinamica do 
processo e quais as que se tornam imposi- 
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tivas para sedimentagOes ou para evitar a 
ocorrencia de fenOmenos que estanquem, 
num lance seguinte, a marcha do processo. 

A um banco paha) de desenvolvimen-
to a relevante conhecer cada urn dos dois 
tipos de inversao, seus estimulos reais e 
suas tendencies. No primeiro caso, tendo 
ern vista o nivel de renda e emprego e o 
grau de utilizagao da capacidade instalada. 
No segundo caso, em fungi° do processo 
de desenvolvimento como tal, e a luz das 
atribuigOes especificas da entidade. Ainda 
no primeiro caso, a atuagao de urn banco 
desse tipo a eminentemente complementar 
dos investimentos realizados expontanea-
mente. No segundo, a fundamentalmente 
pioneira e promotional. 

Por essa razao especifica, a que se tor-
na indispensavel ao BNDE, como banco de 
desenvolvimento, conhecer o ritmo e a di-
regao do movimento de formagao de capi-
tal —investimento privado e investimento 
pUblico; e principalmente, ainda que nao 
exclusivamente, conhece-lo nos denomina-
dos setores estrategicos do desenvolvimen-
to. Compreende-se bem o significado dessa 
tomada de consciencia, quando o conceito 
de desenvolvimento se alarga para incor-
porar outros itens — os denominados social 
overhead costs e os de natureza politico-so-
cial relevante e que levam a aplicagOes im-
peratives, porque eminentemente de cunho 
national ao propiciarem ocupagao econOmi-
ca de vazios geograficos, mas nem sempre 
de carater reprodutivo imediato. 

0 conhecimento seguro da grandeza 
das inversOes requeridas pelo processo de 
desenvolvimento e das que se efetivam sem 
ou mediante determined° grau de compul-
sao, a que permitem situar bem a atuagao 
do Banco, sobretudo quando seu poder de 
analise ja dissecou a estrutura economica 
e sua evolugao, seus problemas, suas ten-
dencies, potencialidades, etc. 

0 alcance analitico se, por um lado, 
fungao da capacidade de exercitar o ins-
trumental teOrico, o e , por outro, da dispo-
nibilidade de estatisticas e informagOes e 
da propriedade corn que se consegue gene-
ralizagOes validas, partindo de exames e 
perquirigoes de fenomenos parciais ou 
amostraveis, que permitam, corn razoavel 
margem de seguranga, compreender e re-
velar o todo — o universo. 

Tendo em vista o que se pode denomi-
nar de kosmos economic° brasileiro, a per-
cuciencia analitica exige ainda que o fenO-
meno pesquisado seja colocado, em seus 
devidos termos, no contexto geografico, so-
cial e institucional da Nagao, a fim de que 
as opgOes em forma de solugao ganhem 
objetividade e exeqiiibilidade. 

Nao seria necessario nada mais para 
evidenciar que a estrutura do Departa-
mento Economic° do BNDE teria que obe-
decer a uma composigao capaz de alcangar 
as coordenadas maiores que condicionam, 
na presente quadra, a atuagao do Banco e 
que sao, em suas linhas gerais, descritas 
acima. 

A concepgao dos estudos econOmicos 

Ao colher as imposigOes que emergem 
da realidade econOmica do Pais na quadra 
atual, a ref orma do Departamento Econo-
mic° concebeu, tambem, como pega funda-
mental, a programagan econOmica na con-
dick de requisito basic° de urn processo 
de desenvolvimento rational, mais rapid° e 
socialmente mais equanime e menos one- 
roso. 

Como a obvio, o sentido dessa progra-
magao, sempre de carater tecnico, obedece 
as peculiaridades do panorama sOcio-eco-
nOmico do Pais. 

Programagao tecnica, necessario a as-
sinalar, a aquela que se realize atraves da 
aplicagao do instrumental teorico propiciado 
pela Ciencia EconOmica. E a que parte da 
analise ou diagnose, para chegar as opgOes 
em forma de terapeutica ou de orientagao. 
E a que oferece linhas de politica econO-
mica, apontando resultados provaveis ou 
possiveis e alternatives de acao aos que de-
tern poder de decisao. 

Programagao econOmica no Brasil en-
frenta, sabidamente, alguns obstaculos. De 
processo, de comportamento, institucionais 
e ate de atitude. De processo, pela ausencia 
de maior organicidade no setor pirblico 
para os fins especificos e por certa inape-
tencia do setor privado. De comportamento, 
por falta de habit°, as vezes por falta de 
entendimento e de sensibilidade. De atitu-
de, pela confusao que se observe, em al-
gumas esferas, entre programagao e estati-
zagao. Institucionais, pela policromia de 
Poderes, já que temos o Federal, o Esta- 
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dual e o Municipal, em larga margem au-
tOnomos em sua atuacao. 

NA° obstante, e certo admitir que jA a 
programagao sistematica no Ambito Federal 
constituiria urn instrumento relevante para 
o desenvolvimento do Pais, dada a partici-
pagao das aplicagOes federais na formagao 
de capital fixo e as ligagOes financeiras en-
tre o Poder Central e os Estadual e Muni-
cipal. 

Essa programacao, digamos Federal, é, 
ademais, importante para orientacao do prO-
prio setor privado da economia, visto que 
as aplicacOes pAblicas em seu volume e di-
recao representam, a urn so tempo, deman-
da (em diversos graus e forma) e investi-
mento, cujos efeitos no mercado de bens e 
servigos, de capital (fisico e financeiro) e 
trabalho, sac) amplos. 

Para o BNDE; agencia federal especia-
lizada em creditos de longo prazo, eminen-
temente de fomento econOmico, a progra-
maga° dos investimentos no setor pablico 
peca de alta relevancia, ao permitir mais 
racional rateio de seus fundos aplicaveis. 
Saber quais os setores contemplados corn 
recursos oficiais de outras agencias ou de-
partamentos federais e o volume dessa as-
sistencia, a indispensavel para que se evi-
tern excesso ou duplicagdo de aplicacOes 
em certos casos, e insuficiencia ou ausencia, 
em outros. Em poucas palavras, para que 
a acao promocional e pioneira do setor pA-
blico federal nao se exerga de modo dese-
quilibrante; para que se realize, e dentro 
de]a especialmente, por definicao, a do 
Banco, caracterizando-se pela racionalida-
de tecnica e econOmica. 

A programacdo do Banco, isto 0, dos 
fundos investiveis da Entidade, a pega es-
pecifica e particular que, para ter sentido 
e racionalidade, deve obedecer a desdobra-
mento detalhado, mas tendo sempre por 
moldura, como requisito minimo, a progra-
maga°, mais global, dos investimentos 
blicos, pelo menos os do piano Federal. 

Como e por demais evidente, a progra-
maga° tecnica, no caso brasileiro, deve par-
tir de uma projecao de medio prazo para 
um dado crescimento do PNB, da taxa de 
investimento que esse crescimento requer 
e da estimativa do esfOrgo de investimento 
do setor privado; inferindo-se dal o esfOr-
c,o de poupancas que o setor pAblico deve- 

rA promover. Quantificado esse esfOrco, es-
timada a provavel contribuicao estadual e 
municipal, restaria a parcela de responsa-
bilidade do setor federal, dentro da qual 
se encaixa a do BNDE. 

Depois de esquematizada em termos 
macro-econOmicos, essa programacao glo-
bal deve ser tambem esquematizada seto-
rialmente, tendo-se em vista, entao, a rea-
lidade, as perspectivas, as tendencias e as 
necessidades setoriais, encaradas sempre a 
luz do contexto econOmico geral e tendo 
em vista o escopo maior do desenvolvi-
mento. 

Nesse quadro se inserem, finalmente, 
os problemas regionais do Pais, de modo a 
que o desenvolvimento se processe sem 
agravar, mas antes corrigindo ou suavi-
zando os desequilibrios regionais. Em ou-
tras palavras, integrando o regional no na-
tional ao longo do processo de desenvolvi-
mento. 

A execuciio dos estudos 

Dentro dessa concepcao, o Departa-
mento Economic° foi reestruturado ern 
meados de 1963, passando a contar corn 
quatro DivisOes tecnicas e urn Setor de Do-
cumentacao (vide organograma em anexo). 
As DivisOes sac) as seguintes: de Estudos 
Setoriais, de Programagao, de Estudos Re-
gionais e de Estatistica e Atuaria. 

A primeira delas, tern a cargo as pes-
quisas e estudos setoriais dentro de urn 
grupamento de setores que correspondem aos 
pontos estrategicos do processo de desen-
volvimento. 0 conhecimento da realidade e 
dos elementos dinamicos de evolucao des-
ses setores, e o objetivo primeiro de suas 
preocupagoes e ao qual sucede, natural e 
compulsOriamente, a esquematizagao dos 
investimentos provaveis, possiveis e neces-
sarios em cada um. A quantificagao pro-
gramAtica no particular conciliar-se-a corn 
os indicadores macroeconOmicos, de obser-
vacao, obtengao e elaboragio a cargo da 
Divisao de Programacao. 

Esta ultima, tern como incumbencia 
precipua a elaboragao ou a montagem da-
queles indicadores macroeconomicos in-
dispensaveis as linhas mestras de uma pro-
gramagio de investimentos partindo de urn 
crescimento dado para o Produto per capita 
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e aferindo dal, em termos macros, as diver-
sas reagOes ao longo do processo global. 

A Divisfio de Estudos Regionais desti-
na-se a examinar a evolugao da economia 
a luz dos seus reflexos nas diversas regiiies 
do Pais. De seus trabalhos resultarao sub-
sidios importantes para a acao pioneira e 
promocional do Banco, permitindo-lhe con-
templar a integragao regional no processo 
national de desenvolvimento. 

A Divisao de Estatistica e Atuaria cons-
titui, dentro da concepgao adotada, o ins-
trumental de calculos, projegfies, estimati-
vas e previsfies matematicamente aferidas 
e elaboradas. Dir-se-ia elemento basic° de 
suporte as atividades de programagao em 
suas linhas globais e setoriais, e de elabo-
ragao das tarefas de carater econometric° 
precipuo. 

E necessario assinalar que cada uma 
dessas Unidades, alem de suas atribuigaes 
em materia de estudos econOmicos, executa, 
por disposigfies regimentais, outras incum-
bencias, pertinentes as atividades financei-
ras do Banco. 

A integracan dos trabalhos basicos des-
sas quatro Divisfies tecnicas permitira que 
os orgamentos de inversao do Banco va-
lham-se de: 

a) uma moldura global do ritmo e 
da forma ostentada ou admitida para o 
processo de desenvolvimento, a medio 
prazo; 

b) uma previsio da taxa de forma-
cao de capital fixo no mesmo periodo e 
seu desdobramento segundo a parti-
cipagio prevista do setor privado e a 
participagao estimada para o setor 

na qual se encaixa a assistencia 
prestada pelo BNDE; 

c) a distribuicao setorial recomen-
&Wel. 
Por outro lado, o conhecimento da rea-

lidade economica do Pais em seus diversos 
segmentos auxiliary na permanente evolu-
gao de atitude e comportamento do BNDE 
em termos de estimulo ao desenvolvimento, 
atuando, entao, o Banco, de modo eficaz 
no consolidar, expandir e integrar o setor 
secundario da economia, no concorrer para 
o fortalecimento do setor primario e no as-
sistir, sempre e na medida que se impuzer, 
a infra-estrutura. Podera dar a sua agao 

pioneira o dinamismo que de fato deve ter, 
especialmente no caso da evolugao e diver-
sificacao do setor secundario 

A realizagao dos trabalhos concebidos 
requer certo periodo de maturagao pela 
prOpria natureza e profundidade dos estu-
dos respectivos. Devera ocorrer de forma 
paulatina, sem prejuizo, porem, de avan-
gar em desdobramentos, chegando mesmo 
aos levantamentos e as indagagoes tecnicas 
indispensaveis para saber-se da influencia, 
ou medirem-se os efeitos, diretos e indire-
tos, dos investimentos realizados pela cole-
tividade, em especial pelo setor public° e, 
dentro deste, pelo pro:Trio Banco. 

Mais do que Obvio, e o fato de que 
para consecugao desses objetivos, o Depar-
tamento Econfimico do Banco precisara 
contar com a cooperagan de outros orgaos 
federais, estaduais e regionais para pesqui-
sas e levantamentos de fundo, ampliagfies 
de indicadores estatisticos, pesquisas de 
campo, etc., devendo ser registrado desde 
ja que, infelizmente, o suprimento de esta-
tisticas basicas se vai constituindo, cada vez 
mais, em problema de dificil solugao, pelo 
retardo, pelas insuficiencias, inorganicidade 
e emperramento do sistema respectivo. 

Mas, a de esperar-se que a prepria 
marcha da realizacao desses estudos se 
constitua em elemento de melhoria e dina-
mizacao de nosso aparelhe estatistico. 

Ressalva a ser feita de imediato, e a 
que se liga ao .grau e ritmo que alcancou a 
pressao inflacionaria de que se ressente o 
Pais e aos reflexos dal decorrentes na pro-
ficiencia dos estudos em foco. Como a sa-
bido, em epocas de inflagao aberta, estu-
dos e projegfies tem reduzida no tempo a 
sua validade, demandando permanentes 
ajustamentos de valor. Praticamente, en-
curta-se o prazo de expressividade desses 
estudos e projegfies, a menos que se consi-
ga satisfatOrio e expedito processo de atua-
lizagao dos valores nominais, requisito que 
amplia e torna mais complexos os trabalhos 
a serem realizados. 

Embora se reconhegam os efeitos de 
tais perturbagOes na execugao e andamen-
to dos estudos a cargo do Departamento, 
nao se os toma como impeditivos, mas 
antes, como fatos a serem devidamente con-
siderados para as adequagfies que se impoe. 
Ademais, tendo a inflacao alcangado grau 
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e ritmo bastante severos, corn agao eco-
nOmica e social contundente, comega a pro-
vocar reagoes saudiveis, que propiciarao, 
corn certeza, seu contrOle em prazo conve-
niente a defesa do ente social, mas sem re-
flexos bruscos e negativos sObre o esfOrgo 
coletivo de fomento. 

A reforma do Departamento EconOmi-
co permitiu a incorporagao a sua equipe de 
urn Assessor Tecnico e a contratagao de 
Consultores Tecnicos para assuntos especi-
ficos. Esse enriquecimento faculta ao De-
partamento contar, em seus estudos, corn a 
inteligencia indispensavel das questOes exa-
minadas sob o prisma da engenharia in-
dustrial, preocupagao cuja ausencia a in-
concebivel em analises objetivas, sobretudo 
do ponto-de-vista setorial. 

De igual modo, a reforma concedeu ao 
Departamento urn setor especialmente des-
tinado a cuidar de quest8es pertinentes 
tecnologia industrial, campo cuja criagao 
ou expansao sao fundamentais a continui-
dade do processo de desenvolvimento de-
pois de certo estagio de evolugao no setor 
secundario da economia. 

Como banco de desenvolvimento, em-
bora, por sua estrutura juridica e pela ori-
gem de seus fundos, deva o BNDE atuar 
de preferencia sob a egide do setor priblico, 
nao pode desconhecer ou divorciar-se da 
evolugao acusada pelo mercado financeiro. 
Deve mesmo ser de sua preocupagao co- 

nhecer com seguranga a realidade e a evo-
lugao desse mercado, capacitando-se a nele 
atuar sempre e quando exigido por suas 
atividades e no momento e na forma que o 
permitirem a conjuntura monetaria e as 
condigiies do mercado. 

Para atender a esse ponto, o Departa-
mento Economic°, dentro de seu programa 
de trabalho, inicia agora, e dara continui-
dade permanente, a estudos sistematicos 
sObre o mercado national de capitais, con-
cedendo-lhe importancia e prioridade como 
elemento subsidiario de alta valia para 
orientar e, eventualmente, reforcar sua ca-
pacidade de investimento. 

Tanto quanto os prOprios fenOmenos 
sOcio-econ8micos e quanto o processo de 
desenvolvimento em sua forma e ritmo, os 
estudos respectivos apresentam razoavel 
grau de mutabilidade. Decorre dal que a 
concepgao de estudos e a estrutura do De-
partamento EconOmico nao tern carater 
estatico, correspondendo a uma fase da evo-
lugao do Pais. Como tal, deverao ser per-
manente e paulatinamente adequados ague-
la evolugao. 

CONCLUSAO 

0 processo de desenvolvimento econ8- 
mico, em suas fases ou estagios, requer de 
urn organ da natureza do BNDE estudos 
percucientes do campo economic°, em parti- 
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cular do que, por definicao, a imanente as 
atribuic6es da Entidade — os denominados 
setores estrategicos do desenvolvimento. 

Para atender a essa imposicao e ade-
qua-lo a fase ou estagio atual do processo 
de desenvolvimento do Pais e as exigen- 

cias do Banco, a que ocorreu a reforma de 
estrutura do Departamento EconOmico e de 
sua concepgao de trabalho, dentro, natu-
ralmente, da reforma mais global e suas 
linhas, que a Administragao Superior do 
BNDE realizou na Entidade em 1963. 

SUMMARY 

ECONOMIC STUDIES AT THE BNDE 

The author describes the guiding prin-
ciples used in the reorganization of the 
BNDE's Economic Department and the concept 
in accordance to which the Department's 
activities are conducted. 

He explains that the activity of official 
bank for development may complement in-
vestments made spontaneously and may also 
be of a pioneering and promotional nature. 
For this purpose, it is essential for the BNDE 
to know the rate and trend of investments, both 
public and private. 

He adds that economic programming is 
likewise a basic prerequisite for a rational 
development process which is more rapid and 
socially more equitable and less costly. Such 
programming provides guide lines for econo-
mic policy, indicating probable or possible 
outcomes and alternative action to those whith 
decision-making responsibility. 

He then describes the new organization 
for the BNDE's Economic Department appro-
ved during 1963 and which includes a Do-
cumentation Sector and the following Techni-
cal Divisions: Sectorial Studies, Programming, 
Regional Studies, and Statistical and Actuarial 
Studies. 

RESUME 

ETUDES ECONOMIQUES DU BNDE 

L'auteur expose les principes qui ont 
regi la restructuration du Departement Eco-
nomique de la Banque et la conception qui 
oriente les activites de ce Departement. 

Il affirme que Pactivite d'une banque 
publique de developpement pent se presenter 
comme un complement des investissements 
qui se font spontenement, mais elle peut avoir 
aussi un caractere pionnier ou promoteur de 
nouvelles entreprises. La Banque doit, par 
consequent, connaitre le rytlune et Porienta-
tion des investissements prives et publics. 

II ajoute que la programmation econo-
mique est a in base de n'importe quel 
processus de developpement rationnel plus 
juste du point de vue social et moins couteux. 
Cette programmation fournit des lignes d'une 
politique a suivre, indique les resultats pro-
babies ou possibles ainsi que des alternatives 
d'action it ceux qui detiennent le pouvoir de 
decision. 

II decrit ensuite la nouvelle structure du 
Department Economique approuvee en 1963 
et qui possede depuis lors un Secteur de Do-
cumentation et les Divisions techniques it 
suivre: Etudes Sectorielles, Programmation, 
Etudes Regionales, Statistique et Etudes Actu-
arielles. 
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