
que permita fechar o programa em
vigor, no seio do qual ainda há ver-
bas que permitirão à Grécia fazer
face a um conjunto de compromis-
sos, e que ao mesmo tempo lance as
bases do que eu chamaria um
“acompanhamento” para o futuro.
Toda a gente sabe que a Grécia não
está em condições de aceder aos
mercados, pelo que haverá um
acompanhamento paraalémde Ju-
lho, durante um período que ainda
estamos a discutir. E é isso que tor-
naasnegociaçõesmaisdifíceis:éque
agoranãotemosmaistempoparafa-
zer cadacoisaseparadamente.

Esta situação não corresponde
à desejada pelo Governo grego,
que pode assim “vender” me-
lhor a ideia de que rompeu com
a era da troika, anunciando um
“contrato” em vez de um tercei-

ro resgate?
Acho o termo “contrato” é mui-

to adequado – foi, aliás, inventado
nomeugabinetequandoVaroufakis
veio visitar-me no domingo seguin-
te às eleições e me disse que as pala-
vras eram muito importantes, que

nãoqueriamquefalássemosmaisde
troika…

Quando se mudam os nomes a
coisas que, na sua essência, não
mudaram, não se está a enga-
nar as pessoas?
Temos de tentarfazerdiferente

compalavras diferentes, mas como
mesmoobjectivo.Àsvezes,nodeba-
te político doméstico há palavras
queassumemumdeterminadopeso
ousignificado que podemos terdifi-
culdade em compreender quando
estamosdeforaenãofalamosames-
malíngua.Foiumaopçãopolíticain-
terna grega e não vou fazer julga-
mentos.

Segundo as sondagens, o PS ga-
nhará as eleições em Portugal e
num passado recente alguns
dos seus membros apelaram à
renegociação da dívida. Esta
causa poderia tero apoio do go-
verno socialista francês?
Portugal fez grandes esforços e

se prosseguir por essa via, como es-
tou certo de que o fará, será perfei-
tamente capaz de cumprir na ínte-
graas suas obrigações.

E a Grécia, pode voltar a ser ex-
cepção?
Recordo as conclusões do Eu-

rogrupo de 2012: é preciso que a
Grécia faça as reformas necessá-
rias e reequilibre o seu orçamento
antes de falarmos sobre o que se
pode seguir em termos de alívio de
dívida. Agora, não é possível à Gré-
cia restabelecer-se se o seu Esta-
do não tiver saldos primários po-
sitivos. Podemos discutir a sua di-
mensão e evolução, mas o equilí-
brio, em si, é indispensável. Não há
um único governo na Europa que
possa chegar ao seu parlamento ou
aos eleitores e pedir-lhes que con-
tinue a pagar o desequilíbrio orça-
mental da Grécia. AGrécia já esta-
va nesse caminho de equilíbrio or-
çamental e tem de se manter nele.
medidas, isso é ademocraciaafun-
cionar. �

“Portugal fez grandes esforços
e se prosseguir por essa via,
como estou certo de que
o fará, será perfeitamente
capaz de cumprir na íntegra
as suas obrigações [com
os credores].”
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