
0 SME E A UNIAO MONETARIA: A HISTORIA REPETE-SE? 

Carlos Tavares 

1 - Os desenvolvimentos verificados no mecanismo de taxas de cambia 
do SME ao Iongo dos ultimos anos reacenderam as duvidas sabre a eficacia 
do mecanismo como instrumento de criactao de uma zona de estabilidade cam
bial e levantaram mesmo algumas quest5es sabre o calendario e ate a propria 
viabilidade da Uniao Econ6mica e Monetaria. Tais duvidas e quest5es nao 
deixarao de encontrar algum fundamento numa abordagem hist6rica do desen
volvimento das materias de natureza monetaria a nfvel da Comunidade Euro
peia. Mas, tambem aqui, desejavel sera retirar lict5es dos erros do passado e 
evitar a sua repetictao. Havera que reconhecer que, no passado recente, nem 
sempre isso aconteceu. Valera a pena, por isso, recordar brevemente os ante
cedentes do SME e do actual processo de constructao da UEM. 

2 -Como e sabido, o Tratado de Roma {1957) nao abordou de forma 
detalhada as quest5es de natureza monetaria. Apesar disso, ao estabelecer, 
desde logo, o objectivo da livre circulactao de capitais, fez nascer a necessida
de de encontrar soluct5es que permitissem a adoPCfao dessa liberdade num 
ambiente de estabilidade financeira. Todavia, a urg€mcia de progresses em 
materia de livre circulactao de bens, de par com a vigencia do padrao-ouro e a 
importfmcia praticamente incontestada do d61ar como moeda de referenda rele
garam para urn segundo momenta a discussao dos temas monetarios comuni
tarios. A degradactao progressiva do sistema monetario internacional a partir dos 
finais da decada de 60 e a vontade polftica de alguns responsaveis europeus 
no sentido do reforcto da unidade europeia viriam todavia a trazer esta questao 
para urn plano destacado. 

E assim que, em 1969, na sequencia de urn relat6rio solicitado ao entao 
Vice-Presidents da Comissao Europeia, Raymond Barre, com vista a instituir 
urn sistema de coordenactao das polfticas econ6micas e de «credito mutua», o 
Conselho Europeu da Haia estabeleceu o objectivo da constructao, por etapas, 
de uma Uniao Econ6mica e Monetaria, a realizar em 1 0 a nos. A decisao in
clufa o exame da possibilidade de instituictao de urn Fundo de Reserva Euro
peu, e deveria conduzir a uma polftica econ6mica e monetaria comum. Na se
quencia destas decis5es surgiu o chamado relat6rio Werner, elaborado por urn 
grupo de peritos dirigido pelo Primeiro-Ministro luxemburgues Pierre Werner. 
Neste relat6rio, os elementos caracterizadores da UEM inclufam ja «a 
convertibilidade total e irreversfvel entre as moedas, a elimina!f8o das margens 
de flutuactao para as taxas de cambia, a fixactao irrevogavel das paridades e a 
liberalizactao completa dos movimentos de capitais». 

Este relat6rio referia ainda a existencia, no final dos 1 0 anos, de urn ban
co central europeu e enunciava ja o objectivo de adopctao de uma moeda eu
ropeia unica. 

Como condict5es para a viabilidade de constructao da UEM, o relat6rio 
salientava a indispensabilidade de uma coordenactao estreita e, no final, mes
mo «fusao» das polfticas econ6micas, orctamentais e fiscais. 
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3 - E impossfvel nao encontrar urn extraordinario paralelismo entre este 
processo e aquele que, quase 20 anos depois, foi desencadeado pelo Conse
lho Europeu de Hanover {1988}, na sequencia do qual surgiu o chamado «Re
lat6rio Delors». Tal paralelismo levanta naturalmente a questao das raz6es do 
fracasso do primeiro projecto e da sua ultrapassagem no quadro do actual pro
cesso de constru~ao da UEM. Por isso, vale a pena recordar, ainda que suma
riamente, alguns desenvolvimentos subsequentes ao relat6rio Werner. 

Urn acontecimento relevante foi a celebra~ao de urn acordo monetario 
europeu - que ultrapassava o ambito da entao "Europa dos Seis•• - entre 
entidades emissoras de 17 pafses europeus. Estes comprometiam-se a com
prar e vender a sua moeda contra d61ares a cota~6es que apenas se podiam 
afastar 0,75% da paridade declarada ao FMI. Estabelecia-se, assim, uma 
flutua~ao maxima de 1,5 % de cada moeda face ao d61ar, tendo posteriormente 
o Conselho de Ministros da CEE reduzido aquele lim~e para 1,2 % para as 
moedas comunitarias. Surgia, assim, o sistema conhecido por «serpente mone
taria». E em Mar~o de 1971 urn acordo ministerial confirmava o objectivo da 
UEM em duas etapas, tendo a primeira uma dura~o de tres anos. Para a 
segunda etapa previa-se a constitui~ao de uma organiza~ao comunitaria dos 
bancos centrais, a harmoniza~ao da fiscalidade, a liberaliza~ao dos capitais e 
uma postura externa comum. 

Todavia, a instabilidade da moeda norte-americana veio a ditar varios ajus
tamentos significativos ao sistema num prazo relativamente breve. Em 1972 os 
limites de flutua~ao foram alargados para 2,25 % em cada sentido e os pafses 
da CEE decidiram refor~ar os seus mecanismos de coopera~ao, instituindo fa
cilidades ilimitadas a curto prazo (para suportar interven~6es cambiais}, apoios 
a medio prazo e emprestimos comunitarios para a balan~a de pagamentos. Foi 
ainda decidida a cria~ao do FECOM (Fundo Europeu de Coopera~ao Moneta
ria}, antecipando uma institui~ao prevista para a segunda fase da UEM. Toda
via, a persistencia da instabilidade monetaria internacional, em simultaneo com 
o primeiro «choque petrolffero», representaram urn teste excessivo para a ca
pacidade de coordena~ao de polfticas dos pafses comunitarios. 0 que se tra
duziu no abandono sucessivo da <<serpente» pela lrlanda, pelo Reino Unido, 
pela ltalia e, finalmente, pela Fran~a. A renuncia deste ultimo pafs em defender 
os limites de flutua~ao das cota~6es em Janeiro de 1974 deixava a <<serpente» 
reduzida, de facto, a uma <<zona marco», compreendendo a Alemanha, os 
pafses do Benelux, a Dinamarca e alguma liga~ao as moedas da Austria e dos 
pafses escandinavos. 

Desta forma, morria praticamente o primeiro processo de constru~o da UEM. 
4 - Estes antecedentes, a par da tonica em cambios flexfveis, na sequencia 

do colapso do sistema de <<Bretton Woods», fizeram que a cria~ao do SME em 
1978 fosse encarada com algum cepticismo. Mas os Governos dos pafses da 
Comunidade entenderam indispensavel a existencia de urn sistema que limitas
se as flutua~6es cambiais e contribufsse para o processo de convergencia na 
Europa. 0 novo sistema retomava alguns princfpios da <<serpente», diferindo 
dela todavia de forma substancial, na medida em que estabelecia urn sistema 
de paridades bilaterais ( e nao em rela~ao ao d61ar} entre as moedas partici
pantes no mecanismo de taxas de cambio. Alem disso, criava uma nova unida
de de referenda, o ecu, e estabelecia urn sistema de creditos mais importante. 
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Ap6s urn perfodo em que se verificaram alguns epis6dios de turbulencia e 11 
realinhamentos, o SME viria a conhecer urn perfodo de grande estabilidade entre 
1987 e 1992, na sequencia do refon;o de alguns mecanismos do sistema re
sultante dos acordos de Bfde-Nyborg, que reforgaram o caracter fixo das taxas 
de cambio. Foram quase cinco anos de tranquilidade, inclusive sem a ocorren
cia de realinhamentos. E foi neste perfodo que se desenvolveram todos os tra
balhos de preparagao do novo processo de construgao da UEM, que culmina
riam com a aprovagao do Tratado de Maastricht em Dezembro de 1991. Foi 
igualmente neste perfodo que se concretizou a liberalizagao dos movimentos 
de capitais, com a correspondente directiva a vigorar a partir de Julho de 1990 
(embora com derrogagoes temporarias para alguns pafses). Foi ainda neste 
perfodo que se puseram em pratica alguns mecanismos de coordenagao das 
polfticas econ6micas, designadamente os chamados procedimentos de supervi
sao multilateral. 

5- As perturbag6es ocorridas no seio do SME nos ultimos anos, em 
particular no perfodo de 1992/1993, aconselham, assim, alguma reflexao a luz 
da experiencia hist6rica. A visao mais corrente tern sido no sentido de conside
rar o sistema carente de modificagoes mais ou menos profundas, que permiti
riam evitar as situagoes de instabilidade verificadas. 0 teor das modificagoes 
requeridas nao tern sido, todavia, exposto com clareza. 

E nosso entendimento que a actual concepgao do SME tern condig5es para 
cumprir adequadamente os seus prop6sitos. Preciso e que as suas regras se
jam escrupulosamente respeitadas por todos e tambem que nao se pega mais 
ao SME do que aquilo que ele efectivamente pode dar. 

Com efeito, devera ter-se presente que o SME, no seu mecanismo de taxas 
de cambio, e urn sistema de paridades quase fixas, mas ajustaveis. 0 que sig
nifica que os ajustamentos de paridade (realinhamentos) sao urn instrumento 
do sistema que deve ser usado sempre que isso seja justificado pelas circuns
tancias. E que, nesse caso, se deverao fazer atempadamente, sob pena de 
terem de ser feitos mais tarde com maior amplitude. 

Alem disso, o acordo de Bale-Nyborg (Setembro de 1987) sublinhou a 
importancia de uma utilizagao «mais activa, flexfvel e concertada» dos instru
mentos disponfveis, nomeadamente movimentos das taxas de cambio dentro 
das bandas, taxas de juro e intervengoes. Era ainda referido que «para promo
ver a mais efectiva utilizagao dos instrumentos, o Comite de Governadores 
reforgara o procedimento de acompanhamento conjunto das polfticas de desen
volvimento econ6mico e monetario, com vista a avaliagoes comuns da conjun
tura vigente e das respostas de politica apropriadas». 

Parece evidente que a aplicagao destes princfpios foi, no perfodo 1992/ 
1993, limitada. Em primeiro Iugar, quando ap6s mais de quatro anos de esta
bilidade o sistema dava sinais claros da necessidade de ajustamentos na grelha 
de paridades, eles foram sendo recusados, em nome da preservagao da es
tabilidade sem que tenham sido adoptadas medidas de polftica convergentes 
que sustentassem essa estabilidade. E claro que os mercados acabaram 
-como seria de esperar- por impor a sua 16gica, suportada por fundamen
tos objectives. E, como tambem e normal, os ajustamentos tardios e sob pres
sao dos factos sao sempre maiores e mais dolorosos e, por vezes, diffceis 
de controlar. Foi, em nosso entender, o que se passou quando, ap6s as re-
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cusas de urn realinhamento geral e tempestivo, se assistiu a uma sucessao 
de realinhamentos, envolvendo individualizadamente diversas moedas e, final
mente, ao abandono do mecanismo de taxas de cambio por parte da libra in
glesa e da lira italiana. 

Foi ainda not6rio naquele perlodo que, em Iugar da recomendada busca 
de diagn6sticos e soluc;:6es concertadas, alguns responsaveis foram transmitin
do opini6es isoladas que, em alguns casos, precipitaram e amplificaram o eli
rna de instabilidade. 

6- Na raiz das perturbac;:6es do perlodo em aprec;:o esteve, assim, uma 
vez mais a incapacidade de uma coordenagao suficiente das pollticas econ6mi
cas a nlvel comunitario, num perlodo de conjuntura desfavoravel. Aquelas per
turbac;:6es nao foram mais do que a consequencia 16gica da nao convergencia 
de pollticas num contexto de liberdade completa de movimentos de capitais. 
Com efeito, a conciliac;:ao da estabilidade cambial e da liberdade de circulagao 
de capitais apenas e posslvel num quadro de grande convergencia das pollti
cas monetarias, no limite, de uma polltica monetaria (mica. A constatac;:ao des
te facto e, alias, uma das raz6es que tornam inevitavel o caminho para a Uniao 
Econ6mica e Monetaria. Num quadro de liberdade total de movimento de capi
tais, a existencia de uma zona de estabilidade cambial nao e compatlvel com 
a manutenc;:ao da autonomia das pollticas monetarias nacionais. E esta e uma 
diferenc;:a fundamental relativamente a experiencia anterior. Assumidas as con
dic;:6es resultantes do Acto Unico, a forma 16gica de lhes dar consistencia num 
quadro de estabilidade cambial e o avanc;:o para uma UEM. 

E claro que e sempre posslvel discutir se os calendarios e os criterios 
estabelecidos sao os mais adequados ou os mais realistas. Mas o objectivo 
final dificilmente podera ser diferente, a menos que se prescinda da estabilida
de cambial ou da liberdade de circulac;:ao de capitais. 

Havera, naturalmente, que contar com acidentes de percurso. Sobretudo, 
havera que ter em conta - como o demonstra a experiencia recente - que a 
convergencia de pollticas e bern rnais diflcil em perlodos de recessao do que em 
perlodos de expansao. A existencia de objectivos conflituantes no curto prazo 
nos diversos palses europeus - a Alemanha privilegiando a estabilidade finan
ceira na sequencia do processo de unificac;:ao e outros procurando urn re
lanc;:amento mais rapido - e a demostrada incapacidade de encontrar urn ponto 
de equillbrio nao podiam senao criar situac;:6es do tipo das ocorridas. E essa in
capacidade levou a que o funcionamento do SME acabasse por determinar a 
ocorrencia de taxas de juro reais muito elevadas num perlodo de prolongada 
recessao, contrastando com o que se verificou nos Estados Unidos ou no Reino 
Unido (este ap6s o abandono do MTC). Dada a situac;:ao verificada, a soluc;:ao de 
forte alargamento temporario das margens de flutuac;:ao do sistema - traduzindo
·se na pratica numa quase livre flutuac;:ao - tera sido a soluc;:ao provavelmente 
mais realista e a que afinal tern permitido a sobrevivencia do Sistema. 

7- Todavia, a medida que se aproxima a fase final da UEM, havera que 
criar condic;:6es para o regresso a normalidade do Sistema e para uma estabi
lidade cambial natural. Tal passara, naturalmente, pelo reforc;:o da convergencia 
nominal das economias europeias e por uma efectiva coordenac;:ao de pollticas 
em todas as fases do ciclo econ6mico. A verificac;:ao gradual dos criterios de 
convergencia sera urn apoio importante a este processo. A definigao de tais 
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criterios nao e, todavia, isenta de discussao. Em particular, o estabelecimento 
de limites muito estreitos a divergemcia das taxas de infla(fao e de juro nao tern 
em conta a situa(fao diversificada das economias europeias. No primeiro caso, 
a existencia de nfveis de pre<fOS dos bens nao transaccionaveis claramente mais 
baixos nas economias mais pobres vai implicar urn processo de aproxima(fao 
aos vigentes em outros paises · que implicara taxas de infla(faO mais altas nos 
primeiros sem que isso se reflicta necessariamente na competitividade e, per
tanto, na taxa de cambio. Bastara que a produtividade no sector dos bens 
transaccionaveis creS<fa de forma a compensar eventuais acrescimos de custos 
salariais induzidos pelo fen6meno referido. No caso das taxas de juro, poderao 
alguns paises ter de manter niveis temporariamente mais elevados de forma a 
assegurar a propria convergencia das taxas de infla(fao. E nao e suficiente a 
distin(fao entre taxas de juro de curto e de Iongo prazo, sabendo-se que os 
respectivos segmentos de mercado sao tudo menos estanques. 

Finalmente, parece evidente que alguns paises terao de manter, durante 
a segunda fase do processo, taxas de crescimento real superiores a media co
munitaria de molde a atenuar a ainda forte divergencia dos niveis de rendimen
to per capita. Ora, o caracter excessivamente estreito dos criterios relatives as 
taxas de infla(fao e de juro podera inviabilizar aquele percurso, determinando 
ou a exclusao desses paises ou entao a existencia de uma Uniao com exces
siva disparidade de niveis de riqueza, o que sera sempre urn factor de instabi
lidade. 

Ou seja, teria sido eventualmente preferivel alguma flexibiliza(fao dos crite
rios de convergencia em Iugar da muito provavel flexibilidade que tera de ser 
usada na sua aplica(fao ou da emergencia de consequencias menos deseja
veis na constru(fao da UEM. Ja os por vezes tao contestados criterios relatives 
aos defices e divida publicos serao seguramente urn factor positive quer no 
apoio a convergencia real quer no refor<fo da competitividade da Uniao Euro
peia face a terceiros paises. Com efeito, uma forte disciplina or(famental facili
tara a convergencia das taxas de infla<faO e de juro e favorecera o necessario 
crescimento do investimento privado, que potenciara urn acrescimo saudavel dos 
niveis de rendimento real. Ao mesmo tempo, a necessaria redu(fao do peso 
das despesas publicas no PIB permitira uma atenua(fao dos excessivos niveis 
de fiscalidade europeus, que, se for adequadamente dirigida para o alivio da 
tributa(fao dos factores produtivos, colocara as empresas europeias em melho
res condi(i6es competitivas face as empresas de outros pontos do globo que 
hoje apresentam custos relatives claramente vantajosos. Por isso se espera que, 
quanto aos criterios or(famentais, seja usado suficiente rigor na sua verifica(fao, 
designadamente impedindo o uso de artificios contabilisticos que possibilitem o 
cumprimento apenas formal. 

8 - A evolu<fSo da situa<faO de convergencia entre o memento imediata
mente anterior a defini(fao dos criterios e o passado mais recente nao e parti
cularmente animadora. Como se pode observar pelo quadro 1, enquanto em 
1991 encontravamos 1 0 paises cumprindo (pelo menos aproximadamente) o 
criterio relative ao defice or(famental, em 1995 isso apenas de verificava em 
cerca de metade daquele numero. Ao mesmo ·tempo, o peso da divida publica 
agravou-se em 13 dos 15 paises. Portanto, nos criterios fundamentais, a situa
<fSO nao e a desejavel, o mesmo se passando no que diz respeito a conver-
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gencia dos nfveis de rendimento. Alias, o fosso entre os pafses mais pobres e 
os pafses mais ricos ter-se-a alargado neste perfodo (quadro 2). 

Ja no que diz respe~o as taxas de inflaC(ao e de juro a evolu9ao foi bas
tante mais positiva, verificando-se ja em 1995 um grau de convergencia 
assinalavel, porventura facil~ado pela fase recessiva que se viveu na Europa. 
E, no perfodo rnais recente, a fase de expansao moderada do ciclo econ6mico 
tern possibilitado uma estabilidade cambial assinalavel entre os pafses do me
canisme de taxas de cambio do SME, apesar da manutenctao das bandas 
superlargas de 15%. Nao se pode esquecer, todavia, que esta situactao se segue 
a um perfodo em que se verificaram fortes reajustamentos das taxas de cam
bio e em que moedas importantes se colocaram fora do MTC, entrando prati
camente em flutuaC(ao livre. 

Ora, esta situactao tera de ser normalizada ao Iongo da segunda fase da 
constructao da UEM. Nao sera possfvel, com efe~o. manter a maioria das divi
sas sujeitas a disciplina cambial do MTC e outras em regime de quase total 
flexibilidade, dadas as consequencias negativas sobre a competitividade das 
empresas dos pafses mais ccdisciplinados». E claro que se pode argumentar 
que estes ganhos de competitividade sao normalmente transit6rios. Mas eles 
provocam efectivamente desvios de comercio frequentemente nao recuperaveis. 
Por isso, sera necessaria encontrar rapidamente a soluctao institucional para esta 
questao que, sendo pouco sentida na presente fase do ciclo econ6mico, se 
agravara seguramente se uma fase de recessao emergir. E os instrumentos de 
coordenactao das polfticas monetarias nao parecem ainda suficientes para im
pedir que situa96es do tipo das ocorridas no passado nao muito distante ve
nham a repetir-se. 

Do mesmo modo, sera indispensavel definir o regime cambial e os me
canismos institucionais para as moedas dos pafses que nao integram desde 
o infcio a fase da moeda (mica. Na ausencia de uma disciplina efectiva os 
pafses integrantes da terceira fase serao privados do instrumento cambial como 
mecanisme de ajustamento, face a outros pafses que o manteriam disponfvel. 
E, como se tern provado, a eventual disponibilidade de fundos compensat6ri
os nao e 0 melhor substitute para a flexibilidade de taxas de cambio para 
aquele tim. 

9 - Em suma, podemos constatar que o actual processo de construC(ao 
da UEM nao e isento de riscos. Todavia, as condict6es em que ele se proces
sa sao substancialmente diferentes das que se verificaram no caso da expe
riencia mal sucedida dos anos 70 e tornam-no mais dificilmente reversfvel. Sera 
indispensavel aperfei9oar os mecanismos insmucionais e tornar mais efectiva a 
coordenactao das polfticas econ6micas nacionais. E, sobretudo, sera sempre pre
ferfvel dar o tempo necessaria para que os ajustamentos necessaries se pro
cessem naturalmente sem perder de vista o objective final. Avanctar precipita
damente ou queimar etapas sem que as condict6es tecnicas e mesmo 
psicol6gicas estejam plenamente reunidas podera ser a melhor forma de 
inviabilizar o processo e acabar por por em causa as pr6prias condi96es do 
mercado unico. Sera importante nao esquecer que as inst~ui96es financeiras e 
as empresas precisarao de se adaptar ao novo enquadramento. Mas, acima de 
tudo, e necessaria que o percurso que levara a moeda unica seja feito com 
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inequivoca convergencia de vontades e de politicas dos Estados membros e 
que se traduza de facto numa maior aproximagao das condic;:oes de funciona
mento das diversas economias e dos niveis de rendimento. Para que a hist6ria 
nao se repita. 

Pals 

Belgica ..................................................... . 
Dinamarca ................................................ . 
Alemanha ................................................. . 
Gracia ....................................................... . 
Espanha ................................................... . 
Franya ...................................................... . 
lrtanda ...................................................... . 
ltalia .......................................................... . 
Luxemburgo ............................................. . 
Holanda .................................................... . 
Portugal .................................................... . 
Rei no Unido ............................................. . 
Austria ...................................................... . 
Finlandia ................................................... . 
Suecia ...................................................... . 

Criteria ...................................................... . 

() Valor de 1994. 

nd- nao disponlvel. 

Pals 

QUADRO 1 

Dfvlda bruta (percentagem do PIB) 

1991 1995 

130,1 
64,6 
41,5 
85,8 
45,8 
35,7 
96,9 

101,3 
4,9 

78,9 
69,3 
35,6 
58,7 
23,0 
46,9 

60,0 

QUADRO 2 

134 
73,6 
58,8 

114,4 
64,8 
51,5 
85,9 

124,9 
6,3 

78,4 
70,5 
52,5 
68,0 
63,2 
81,4 

60,0 

Belgica ................................................................................................... . 
Dinamarca .............................................................................................. . 
Alemanha ............................................................................................... . 
Gracia ..................................................................................................... . 
Espanha ................................................................................................. . 
Franya .................................................................................................... . 
lrtanda .................................................................................................... . 
ltalia ........................................................................................................ . 
Luxemburgo ........................................................................................... . 
Holanda .................................................................................................. . 
Portugal .................................................................................................. . 
Reino Unido ........................................................................................... . 

CE .......................................................................................................... . 

() Pre~s correntes. 

Fonte: Economie Europeenne, n.2 59, 1995. 

Lisboa, Marc;:o de 1996 

Saldo oryamental 
(percentagem do PIB) 

1991 1995 

6,5 -2,9 
- 2,1 -2,0 
- 3,3 -2,9 
-11,5 -9,3 
- 4,9 -5,9 
- 2,2 -5,0 
- 2,1 -2,7 
-10,9 -7,4 

nd (.) 0,4 
- 2,8 -3,1 
- 6,5 -5,4 
- 1,2 -5,1 

- 2,4 -5,5 
1,5 -5,4 

- 1,1 -7,0 

- 3,0 -3,0 

PIB (") por hab~ante 
(ecus) 

1991 1995 

102,6 
130,5 
111,8 

44,3 
70,3 

109,3 
67,0 

105,6 
125,4 
100,1 

38,1 
91,2 

100,0 

114,2 
144,4 
127,6 

45,4 
62,3 

115,5 
76,8 
88,2 

138,8 
108,1 

42,8 
87,7 

100,0 
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QUADRO 3 

Taxa de lnflayao 

Pars 
1991 1995 

Belgica ................................................................................................... . 3,2 1,5 
Dinamarca ............................................................................................. . 2,4 2,1 
Alemanha .............................................................................................. . 3,5 2,0 
Gracia .................................................................................................... . 19,5 8,5 
Espanha ................................................................................................ . 5,9 4,7 
Franc;:a ................................................................................................... . 3,2 1,8 
lr1anda ................................................................................................... . 3,2 2,6 
ltalia ....................................................................................................... . 6,5 5,4 
Luxemburgo .......................................................................................... . 3,1 2,5 
Holanda ................................................................................................. . 3,2 1,9 
Portugal ................................................................................................. . 11,4 4,3 
Rei no Unido .......................................................................................... . 5,9 2,8 
Austria ................................................................................................... . 3,3 2,3 
Finlandia ................................................................................................ . 4,3 1,4 
Suecia ................................................................................................... . 9,3 2,9 

Taxa mais baixa ................................................................................... . 2,4 1,4 
Segunda taxa mais baixa .................................................................... . 3,1 1,5 
Terceira taxa mais baixa ..................................................................... . 3,2 1,8 

Criterio de infla~tao (1) .......................................................................... . 4,4 3,0 

(1) Media das 1r4s menores taxas de lnllayao acrescida de 1,5 pontes percentuais. Em 1991 niio se consideraram para 
o calculo do crnerlo a Austria, a FinJAndia e a Suecia. 

QUADRO 4 

Taxa de juro de Iongo prazo 
(Percentagem) 

Pars 
1991 1995 

Belgica ................................................................................................... . 9,3 7,5 
Dinamarca .............................................................................................. . 9,3 8,3 
Alemanha ............................................................................................... . 8,5 6,8 
Gracia ..................................................................................................... . nd nd 
Espanha ................................................................................................. . 12,8 11,3 
Franc;:a .................................................................................................... . 9,5 7,5 
lr1anda .................................................................................................... . 9,2 8,3 
ltalia ........................................................................................................ . 13,1 12,2 
Luxemburgo ........................................................................................... . 8,2 6,1 
Holanda .................................................................................................. . 8,8 6,9 
Portugal .................................................................................................. . nd 11,4 
Reino Unido ........................................................................................... . 10,1 8,2 
Austria .................................................................................................... . 8,6 7,1 
Finlandia ................................................................................................. . 11,9 8,8 
Suecia .................................................................................................... . 10,9 10,3 

Juro/menor infla~tao ............................................................................... . 9,3 7,8 
Juro/segunda me nor infla~tiio ................................................................ . 8,2 7,5 
Juro/terceira me nor infla~tiio ................................................................ .. 8,8 7,5 

Criterio de taxa de juro (1) ................................................................... . 10,8 9,9 

(1) Media das taxas de juro dos 3 parses com as menores taxas de inllayao, acrescida de 2 pontes percentuais. Em 
1991 niio se consideraram, para o calculo do criterio, a Austria, a FiniAndia e a Suecia 
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