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sua estreia como mi-
nistrodatadoinícioda
décadade90,eraEdith
Cresson primeira-mi-

nistra. Desde então, passou por cin-
cogovernosepelaspastasdaEcono-
mia,Finanças,FunçãoPúblicaeRe-
forma do Estado. Em Abril do ano
passadovoltouaoMinistériodasFi-
nanças,nogovernodeManuelValls.
Esteve em Lisboa neste fim-de-se-
mana, vindo de Madrid. Reuniu-se
com Maria Luís Albuquerque e pe-
diuumencontroinformalcomogo-
vernadordo Banco de Portugal.

A situação na Grécia parece es-
tar cada vez mais fora de con-
trolo, e os políticos europeus
continuam a dizer que “não há
plano B” e que o país vai man-
ter-se no euro. Porquê?
NãoháplanoBporqueolugarda

GréciaénaZonaEuro,cujodesígnio
é alargar-se, não restringir-se. As
consequências económicas de uma
saídaseriamhoje muito menos gra-
ves porque a Zona Euro fortaleceu
as suas defesas. Mas adimensão po-
lítica, que remete para o papel que
queremosdesempenharnomundo,
é um elemento extremamente im-
portanteparaacredibilidadedetodo
o projecto.

Se um país não cumpre e per-
manece, a Zona Euro ganha cre-
dibilidade?

Não, e é por isso que temos sido
muitoclarosquandodizemosaogo-
vernogregoquenãoépossívelman-
terumpaís no euro que não cumpre
as regras. Há sempre espaço para
mudarde políticas quando as maio-
riasdegovernosealteram,masden-
tro das regras. Acho que o governo
grego estáhoje perfeitamente cons-
ciente disso.

Atenasestáanegociardeboa-fé?
Não colocaria a questão nesses

termos. O problema é que poucos
membrosdoactualgovernogregoti-
nham conhecimento sobre que é a
Zona Euro, como ela funciona, e ao
mesmo tempo dificuldade em per-
ceber exactamente a realidade eco-
nómicaeorçamentaldoprópriopaís
– o que aliás tem sucedido com ou-
trosgovernosgregos.Énormal,por-
tanto, que tivéssemos de passarpor
um período de aprendizagem.

De quatro meses?
Eu esperava que dois tivessem

sidosuficientes,masagorajánãote-
mos mais tempo e vemos que o

ritmo das negociações mudou.

E isso deve-se a quê?
Achoquesoubemossersimulta-

neamente compreensivos e firmes.
O encontro [do Eurogrupo] de Riga,
hátrêssemanas,foipercebidocomo
um encontro duro.

E foi mesmo? Varoufakis diz que
não.
Não diria que tenha sido duro

nas palavras, nem relativamente a
pessoas – nós respeitamos as pes-
soas.Masfomostodosextremamen-
te firmes, deixámos bem claro que
não dispomos de mais tempo e que
não podíamos continuar anegociar
ao mesmo ritmo. E isso foi com-
preendido. A aceleração das nego-
ciaçõesnestesúltimosdiasdeixa-me
esperançado de que possamos en-
contrar em breve umaboasolução.

Recorrentemente sai de Atenas
o aviso, ou ameaça, de que não
há dinheiro para pagar ao FMI.
É possível manter um país em
“default” no euro?

O nosso papel é fazer com que
esse cenário não se materialize.

Como isso não depende só de si
nem do resto do Eurogrupo, não
seria avisado ponderar outros
cenários que não o ideal?
A larga maioria do povo grego

quer manter-se no euro, e toda a
gente tem consciência de que uma
Gréciaem “default” ou forado euro
seriaumaGrécianumasituação ca-
tastrófica. O governo grego tem
consciência disso, pelo que espera-
mosquefaçapropostasqueseencai-
xem nas regras orçamentais e que
respondamànecessidade de imple-
mentação de reformas estruturais,
cujo o atraso – sublinhe-se – não se
deve àactual maioria.

Prolongar por mais quatro me-
ses a validade do actual resga-
te está a ser ponderado?
Acho que isso não levaria a lado

algum. Neste momento, tudo está
sobre a mesa. Temos de aproveitar
adinâmicaparachegaraumacordo.

Se o governo grego decidir or-
ganizarum referendo, qual será
a posição de França?
Não tomar posição sobre apolí-

ticainternadeumoutropaís–oque
muitas vezes é contraproducente. É
preciso que os responsáveis políti-
cos enfrentem as suas próprias res-
ponsabilidades, e é assimque temos
agido com o governo grego: de for-
maamigávelmasextremamentefir-
me – quanto mais amigáveis somos,
mais firmes podemos ser.

Em 2012 não houve entusiasmo,
pelo contrário.

EraoutraFrança,oumelhor,ou-
tro governo a governar a mesma
França(risos).

Há quase quatro meses de per-
siste o impasse sobre as metas
e as reformas que a Grécia tem
de alcançar para receber ape-
nas a última fatia do actual pro-
grama. Sabendo-se que vai ser
necessário um terceiro, o que
teremos pela frente? Ou será
que esse novo programa já está
a ser negociado?
No actual programa, o FMI não

estáafuncionarnomesmocalendá-
rio [tem desembolsos previstos até
Março de 2016], mas nós, institui-
ções europeias, temos um calendá-
riomaisapertado[oprogramaeuro-
peuexpiranofimdeJunho]quetem
deserrespeitado.Issotornamaisdi-
fícil e mais necessário um acordo

“Não há um único governo
na Europa que possa chegar
ao seu parlamento ou
aos eleitores e pedir-lhes
que continue a pagar
o desequilíbrio orçamental
da Grécia.”

“Não podemos financiar
mais défices na Grécia”

A Grécia continuará a ter de ser apoiada pelos parceiros do euro no médio prazo
e esse “contrato de acompanhamento” está já a ser negociado.
Mas Atenas tem de garantir que gasta menos do que arrecada, frisa Michel Sapin.
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