Frygt for bagslag sætter nu
bestræbelser i gang
på at tøjle den italienske krise
30. maj, 2018 – Visheden om et bagslag som følge af Londons/Bruxelles afvisning
af de italienske valgresultater blev hurtigt erkendt, og der er flere
panikbestræbelser i gang for at løse det.
Afstemninger i parlamentet indikerer, at den udpegede »teknokratiske« IMFhåndhæver Carlo Cottarelli som midlertidig premierminister totalt set ville få
absolut ingen støttestemmer, med selv det Demokratiske Parti, der har indikeret,
at det ikke ville stemme.
Ifølge Reuters citeredes Cottarelli af ANSA-nyhedsagenturet for at sige, at »nye
muligheder for fødslen af en politisk regering var fremkommet« og antydede
hermed, at en ægte regering stadig er mulig. »Disse omstændigheder, og også i
betragtning af spændingerne på markederne, har fået mig til at afvente
yderligere udviklinger«, sagde han.
Reuters siger, at Femstjernebevægelsen indikerer sin villighed til at »gentænke
sin beslutning i weekenden om at trodse præsidentens veto og gå tilbage til
valg«. De indikerede imidlertid, at »League-(Lega-)leder Matteo Salvini, der
vokser frem i meningsmålinger, syntes at smide koldt vand på ideen om, at hans
parti og 5-Stjerne igen kunne forsøge at danne en koalition«. Lega er gået frem
med 8 % i meningsmålinger i forhold til sit valgresultat med 28 %, alt imens M5S
har over 32 % og måske også går frem i nye valg, hvilket ville give koalitionen
et stærkt flertal.
Det ser ud til, at M5S er villig til at forsøge at finde en anden
økonomiminister end Savona, hvis euroskeptiske synspunkter angiveligt skulle
have været grunden til præsident Mattarellas (dvs., de udenlandske investorers)
afvisning af den foreslåede regering. Men en toprådgiver til Lega-leder Salvini
har imidlertid sagt til Reuters, at de ikke ville opgive Savona.
Reuters tilføjer: »Den Europæiske Centralbank holder nøje øje med
markedsderouten og den politiske krise, der nu oversvømmer Italien, men ser
ingen grund til at intervenere på nuværende tidspunkt, siger kilder.«
Uden nogen støtte til Cottarelli, hvis der ikke kommer en ny aftale, kunne

nyvalg blive afholdt så tidligt som i slutningen af juli.

