
conservadores?
Na preocupação de conduzir

políticas simultaneamente efica-
zeseequitativas,pedindoesforços
acrescidos aos que mais têm.

As reformas são muitas vezes
um eufemismo para mudan-
ças sem benefícios à vista.
Como é que se fazem sem
abrir caminho ao eurocepti-
cismo e ao populismo?
O descontentamento é real e

decorre muitas vezes de reformas
e de ajustamentos orçamentais
cujosresultadosnãosãoapercebi-
dosnessemesmomomento.Aliás,
muitas vezes o resultado mais
imediato é medido pelo desem-
prego,quesobe.Estedesfasamen-
to cria obviamente dificuldades,
mas os cidadãos acabarão porrea-
lizarque os esforços e as reformas
compensam, como já estamos a
ver em vários países.

Isso ajuda a explicar a vitória
de Cameron e pode travar
uma viragem à esquerda, em
Portugal e Espanha?
Não concordo com algumas

dasreformasdeCameron,masele
demonstrou que é agindo que se
dá resposta aos anseios das pes-
soas, não é optando pelo imobilis-
mo.Essaéumaliçãoquedevemos
reter. Mas podemos avançarnum
trilho de reformas conservadoras
ou progressistas – háescolha.

O debate sobre o reforço da
governação da Zona Euro está
aí: o que quer a França?
Esse é um dos debates mais

importantes porque percebemos
duranteestacrisequeaZonaEuro
sofre de fragilidades nasuaarqui-
tectura original. Temos, por isso,
aobrigação de caminharno senti-
do de uma integração mais pro-
funda, que permita reforçar o pi-
lar económico ao nível do mone-

tário, e partir daí ter condições
para um diálogo mais eficaz. Mas
devemos pensar em alterações
que sejam enquadráveis nos ac-
tuaisTratados.Modificá-lossigni-
fica colocar novas questões aos
parlamentos e aos povos, e acho
preferível fazê-lo depois de os eu-
ropeus recuperarem confiança
numa Europa que, durante esta
crise, foi muitas vezes entendida
como uma entidade que impõe
restrições e até sanções.

Concorda com um orçamento
para Zona Euro? Com que va-
lor?
Sim. E estou de acordo com a

ideia de que a Europa deve poder
resolver os seus próprios proble-
masedispensaroFMI.Nãotenho
valores na cabeça, mas deverá ser
financiado porrecursos próprios,
designadamente pela taxa sobre
transacções financeiras.

E para fazer o quê?
AEuropaé umapotênciaeco-

nómicamas tambémpolítica. Te-
mos umadiplomaciacomummas
não temos um exército sobre o
qual nos possamos apoiar, e o que
acontece é que se pede a um ou
dois país que sejam uma espécie
deexércitoeuropeu.Seráqueuma
parte desse esforço de defesa,
quandoresultadeumadecisãoco-
mum, não deveria ser assumido
pelo orçamento europeu? Para a
Zona Euro, um orçamento co-
mum deveria servir objectivos de
reequilíbrio das economias.

Para pagar parte dos subsí-
dios de desemprego?

Essa é uma ideia muito interes-
sante, mas não avejo serconcreti-
zada nos próximos meses. Antes
temos de, por exemplo, de finali-
zar a União Bancária, de avançar
no plano da harmonização fiscal
das empresas.�

Porque veio a Lisboa?
Porque todos os países na

Europa pesam o mesmo; é uma
demonstração de respeito. Mas
também porque me apercebo
queaimagemdaFrançanãotem
sidobemdescrita,quesomos‘ví-
timas’ de clichés.

Quais?
Que aFrançanão é sériaem

matéria orçamental e que não
pára de pedir mais tempo para
atingir as metas.

Mas isso é verdade.
Foi. Não é mais. O outro cli-

ché é que a França não se refor-
ma. Estamos com atraso, mas
estamos areformaro nosso país
e vamos fazê-lo até ao fim do
nosso mandato. AFrançaestáa
mudar.

Baixar a carga fiscal sobre
as empresas tem sido a
prioridade. Voltará a sê-lo
no Orçamento de 2016?
Vamos prosseguir o nosso

planodereduzirascontribuições
sociais e os impostos paraas em-
presas. Em 2014, reduzimo-los

em10milmilhõesenesteanoem
mais 12 mil milhões. Isso tradu-
ziu-senumaumentodasmargens
dasempresasquetêmhojecapa-
cidadeparainvestir,eonossopla-
noéchegaraumareduçãodeen-
cargosde40milmilhõesdeeuros.

O PS português começou
por concordar com uma es-
tratégia semelhante, mas
agora prefere aligeirar a
carga sobre as famílias.
Éporqueconseguimosaligei-

rar a carga fiscal sobre o sistema
produtivo que este consegue ge-
rarmaisriquezaeemprego,oque
nos permite financiar um siste-
magenerosoeorganizadodepro-
tecçãodafamília–eachoqueisso
se comprova no facto de França
seropaísdaEuropaondesepro-
duzemmais bebés (risos).

Voltando a clichés: muitos
acham o Governo português
demasiado alemão. Concor-
da?
Posso garantir-lhe que ouço

muitas vezes a mesmíssima ob-
servação dirigida ao Presidente
daRepúblicadeFrança(risos).�

“São as empresas
que criam riqueza”

“Vamos reformar até ao
fim do nosso mandato.
A França está a mudar.”

“Os encargos sobre
as empresas continuarão
a ser reduzidos.” Fonte: Comissão Europeia

Se há palavra que descreve os últi-
mos anos da economia francesa é
estagnação. O PIB e o desemprego
quase não mexeram e indicadores
orçamentais como o défice ou adí-
vida também não ajustaram.

Economia
francesa
estagnada

RAIO-X

CRESCIMENTO
À VISTA?
Variação homóloga do PIB

Nos últimos três anos, o produto in-
terno bruto (PIB) francês avançou a
um ritmo anual inferiora 0,5%. Este
ano, a Comissão Europeia espera
um crescimento superior a 1%, an-
tecipando umaaceleração para1,7%
em 2016.

DESEMPREGO AINDA
NOS DOIS DÍGITOS
Taxa de desemprego

Também no emprego, pouco mudou
nos últimos anos, com a expectável
estagnação da taxa de desemprego
nos 10,3% entre 2013 e 2015. Só em
2016 é que a Comissão Europeia an-
tecipa uma ligeira descida de 0,3
pontos percentuais.

Fonte: Comissão Europeia
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