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President Italië: Berlusconi
moet zaterdag weg zijn

Nu gaat het om het redden van euro

Door onze correspondent
Bas Mesters
Rome. Oud-eurocommissaris Mario
Monti is de meest waarschijnlijke
kandidaat om de volgende premier
van Italië te worden. President Gior-
gio Napolitano schiep gisteravond
met een ongebruikelijke ingreep
duidelijkheid door Monti onver-
wacht tot senator-voor-het-leven te
benoemen.

Enkele uren eerder werd duidelijk
dat premier Silvio Berlusconi zater-
dagavond definitief aftreedt. Direct
daarna zal Napolitano onderzoeken
of een brede noodregering rond
Monti kan worden geformeerd. De
markten reageerden vanochtend po-
sitief op de ingreep van Napolitano:
de Milanese beursindex stond op 3
procent winst, de rente op staatsobli-
gaties daalde tot 7,05 procent na een
record van 7,5 procent gisteren.

De marktturbulentie was gisteren
reden voor de 86-jarige president in
te grijpen. Na overleg met de voorzit-
ters van de twee Kamers maakte hij
bekend dat de behandeling van de
door Europa gevraagde hervor-
mingswet geen weken maar dagen

Wankelend Italië brengt eurozone in gevaar; Napolitano grijpt in om markt te kalmeren

De Griekse premier Papandreou kwam vandaag aan op een spoedoverleg
over de vorming van een eenheidsregering. Foto AFP Griekenland, pagina 3

Door onze correspondent
Caroline de Gruyter
Brussel. Europa nadert een beslis-
send moment. Als Italië blijft schui-
ven, kan het snel afgelopen zijn met
de euro. Want Italië sleept Frankrijk
mee. En Frankrijk is de helft van het
kloppende hart van de euro. Zonder

Frankrijk is er geen noodfonds meer,
en raakt de eurozone elk instrument
om de crisis te bevechten kwijt. Dan
blijft alleen Duitsland over, met wat
satellietlandjes eromheen.

Als de politieke crises in Italië en
Griekenland niet snel worden opge-
lost, bereikt de eurozone snel een
punt waarop er technisch gesproken
nog één manier overblijft om zich-
zelf te handhaven: de Europese Cen-
trale Bank inzetten. De Fransen roe-
pen steeds harder dat dit moet.
Duitsland moet er niet aan denken.

Iedereen kijkt nu naar Rome. Maar
het strijdtoneel is de Frans-Duitse as.
Frankrijk en Duitsland staan, tech-

nisch én politiek, recht tegenover el-
kaar – zij zijn elkaars probleem en
blokkeren elkaars oplossing.

Bondskanselier Merkel zei giste-
ren in Berlijn dat de situatie in Euro-
pa nu zo „onaangenaam” is dat snel
vergaande hervormingen nodig zijn.
„Dat betekent meer Europa en niet
minder Europa”. Fransen en Duit-
sers hebben niet eens ruzie. Maar wat
goed is voor de een, is slecht voor de
ander. Europese instellingen in
Brussel zijn daardoor verlamd. Com-
missievoorzitter José Manuel Barro-
so riep gisteren wederom op tot een-
heid. „Er kan geen vrede en welvaart
in Noord- of West-Europa zijn als er

geen vrede en veiligheid is in Zuid- of
O o s t- E u r o p a . ”

Terwijl men in Noord-Europese
landen speculeert over ‘versterkte sa-
menwerking’ of splitsing in twee
muntunies, verwijzen EU-functio-
narissen dit naar het rijk der fabelen.
Zonder Frankrijk is dit fictie.

Italië, de zevende economie ter
wereld, is een land met torenhoge
schulden. Franse banken hebben
daar relatief veel van gekocht. Zo
sluipt de Italiaanse rot Frankrijk in,
waardoor het land zijn AAA-status
kan verliezen. Dan verliest ook het
noodfonds EFSF zijn AAA-status en
wordt het onbetaalbaar om Grieken-

land, Portugal en Ierland overeind te
houden. Laat staan Italië.

De enige brandblusser die dan
overblijft, is de ECB. Veel economen
roepen dat die massaal staatsschuld
moet kopen, zoals de Fed in Amerika
doet en de Bank of England. De ECB
is onafhankelijk. Maar Duitsland,
het dominante euroland, wil niet.
Dit dogma beperkt de speelruimte
voor bondskanselier Merkel om met
Sarkozy de euro te stutten. De euro
begon als een Frans-Duits politiek
project. De euro kan alleen overleven
met die twee landen erin, samen.

Parijs nu in vizier: pagina 25

Nieuwsanalyse
De strijd voor de euro wordt
niet gevoerd in Italië.
Duitsland en Frankrijk
hebben het lot in handen.
Hun belangen botsen.

zal duren. Morgen moet de Senaat
deze goedkeuren, zaterdagmiddag is
het de beurt aan het Huis van Afge-
vaardigden. Daarna moet Berlusconi
aftreden. „Er bestaat geen enkele
twijfel dat Silvio Berlusconi zijn ont-
slag zal indienen”, aldus Napolitano
in een schriftelijke verklaring die de
markten gerust moest stellen.

„We staan aan de rand van de af-
grond”, zo trok werkgeversvoorzit-
ter Emma Marcegaglia gistermiddag
aan de alarmbel. „We verdienen het
niet als Griekenland te eindigen.”
Overal was paniek: op de beurs die op
min 5 procent stond, in de Romeinse
machtscentra en ook in de Europese
regeringssteden. „De Italiaanse ren-
testand is onhoudbaar”, zei de Britse
premier Cameron. „Als er geen her-
vormingsplan komt, zal Italië geen
geld meer kunnen lenen.”

Tegen acht uur speelde Napolita-
no zijn troefkaart en benoemde oud-
eurocommissaris Monti tot senator
voor het leven, waarmee hij hem
voorsorteerde als volgende premier.
Monti (68), econoom en rector van de
Milanese Bocconi-universiteit, was
van 1995 tot 1999 eurocommissaris

voor de Interne Markt, daarna tot no-
vember 2004 verantwoordelijk voor
mededingingsbeleid. Hij kreeg de
bijnaam „Super Mario”, toen hij als
eurocommissaris voor mededinging
softwaregigant Microsoft een half
miljard euro boete oplegde vanwege
concurrentievervalsing .

„Italië, medeoprichter van de Eu-
ropese Gemeenschap, riskeert het
land te worden dat de Europese Unie
te gronde richt”, schreef Monti on-
langs op de voorpagina van de Corrie-
re della Sera in een zeer kritisch stuk
over het beleid van Berlusconi. Mon-
ti, zo wordt verwacht, zal niet terug-
schrikken voor pijnlijke maatregelen
die „elke Italianen een beetje onge-
lukkig zullen maken”, zoals hij zei.

Berlusconi, die liever naar de
stembus wil, noemde de kandida-
tuur van Monti vanochtend „onver-
m ij d e l ij k ”. De vertrekkend premier
staat binnen zijn eigen partij onder
grote druk om in te stemmen met
een nationale regering. „In deze om-
standigheden zijn vervroegde ver-
kiezingen onwenselijk”, aldus de lei-
der van de groeiende groep dissiden-
ten, ex-minister Claudio Scajola.
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