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Dentro das regras do euro, há espaço para propostas credíveis alternativas
e não é preciso escolher entre austeridade e crescimento. Prova disso,
diz Sapin, é a França que está a crescer, a reformar-se e a reduzir o défice.

ortugal está ao abrigo
de um novo resgate?
Portugal fez esforços
assinaláveis e está

muito melhor armado para fazer
face aos riscos que estão por todo o
lado na economia global, mas não
estáemcondiçõesquelhepermitam
entrarnumafasedefacilidades.Digo
istosobrePortugalesobreaFrança,
que ainda tem pela frente um gran-
de esforço reformista.

No quadro das regras do euro,
há espaço para orientações dis-
tintas das políticas públicas e
para que, à esquerda e à direi-
ta, se possam oferecer propos-
tas alternativas e credíveis?
Certamente. Se não houvesse

essa possibilidade, a alternativa se-
riao populismo - forado quadro de-
mocrático e europeu.

Um pouco àsemelhançado Syri-
za, Hollande venceu as eleições
prometendo acabar com a aus-
teridade, mas fez os primeiros
cortes de sempre no Estado so-
cial. Porquê?
Não compare com o Syriza (ri-

sos).Estáaesquecer-sedequeentre
as promessas de François Hollande
estava a redução do défice para va-
lores inferiores a3%.

E ainda não está lá…
Exactamente,peloquepodiadi-

zer que François Hollande prome-
teu ser austero e não o foi suficien-
temente (risos). O discurso do pre-
sidente é muito social-democrata,
no sentido em que defende a eficá-
cia mas também a equidade das po-
líticas, assente no princípio de que

são as empresas que criam riqueza
que depois podemos redistribuir.
Agora, será que temos de escolher
entre o crescimento ou aausterida-
de? A resposta é não. Demasiada
austeridade matao crescimento, e a
ausênciaderigoratépodeestimular
o crescimento num primeiro mo-
mentomasaseguircairíamosnuma
situação insustentável que obriga-
riaaaindamaisausteridade.Ouseja,
temos de reduziro défice emcondi-
ções que não comprometam areto-
ma. É isso que aFrançaestáafazer.

A França é o maiorproblema do
euro, como disse Mário Monti?
Acho que hoje ele não diria a

mesma coisa. É verdade que se tar-

dou,masaFrançaéhojeumdospaí-
ses mais reformistas da Europa.
Desde 2012, fizemos grandes refor-
masnomercadodetrabalho,noâm-
bitododespedimentocolectivo,ete-
mos outras importantes emcurso –
a lei Macron – em torno das quais o
Governodemonstrouasuadetermi-
nação absoluta.

São reformas enquadráveis
num partido “socialista”? De-
ver-se-ia repensar o nome do
partido, como defende Valls?
É muito importante que, em

França,nãosemudeonomedoPar-
tido Socialista. É preciso respeitara
história e os valores de um partido
quemtemdemonstradosercapazde

seadoptaràmundialização,àevolu-
ção da Europa e que assumiu a ne-
cessidadedeseterumtecidoeconó-
mico forte e sólido – ou seja, que as-
sumiu, como se diz no jargão, a im-

portânciade umapolíticadirigidaà
oferta. Tudo isso está agora no nos-
so ADN.

Onde está a diferença face aos

Portugal não está em condições
de ceder a facilidades
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“É preciso escolher crescimento
ou austeridade? Não.”

“A França é dos países mais
reformistas da Europa.”

“Nome do PS não deve mudar.”
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