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Λίγες ώρες μετά τις νέες προειδοποιήσεις της Κομισιόν για το ιταλικό έλλειμμα, νέες έριδες
ξεσπούν στον κυβερνητικό συνασπισμό της Ρώμης για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας.
Ηιταλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει νέα προβλήματα. Τα Πέντε Αστέρια, σύμφωνα με την
εφημερίδα La Repubblica, αποφάσισαν ότι η Ρώμη, προς το παρόν, δεν πρέπει να εγκρίνει την
μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ESM.
Όπωςεξηγεί ο ιταλικός Tύπος, πρόκειται για μεταρρύθμιση η οποία αναμένεται να ισχυροποιήσει
τον Μηχανισμό Σταθερότητας, έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ότι αφορά την βοήθεια
κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Αρχικά, οι χώρες -μέλη
είχαν δεσμευθεί να δώσουν το αναγκαίο "πράσινο φως" μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της
Ένωσης στα μέσα Δεκεμβρίου.
ΣτηνΙταλία, όμως, το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά από παρέμβαση του γραμματέα της Λέγκα,
Ματέο Σαλβίνι. "Θέλουν να εγκρίνουν τις προτεινόμενες αλλαγές χωρίς να ενημερώσουν το

κοινοβούλιο και το λαό μας", δήλωσε ο Σαλβίνι. Οι δε ακροδεξιοί σύμμαχοί του των Αδελφών της
Ιταλίας πρόσθεσαν ότι η μεταρρύθμιση προβλέπει την υποχρεωτική αναδιάρθρωση του δημόσιου
χρέους των χωρών-μελών που θα ζητούν την στήριξη του Μηχανισμού Σταθερότητας. "Αυτό δεν
ισχύει και ούτως ή άλλως, η χώρα μας δεν θα χρειαστεί ποτέ, στο μέλλον, μια τέτοια βοήθεια",
απαντά ο κεντροαριστερός υπουργός Οικονομικών Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Πιθανές πρόωρες εκλογές αρχές του 2020
Στομεταξύ, όμως, η ιταλική κυβέρνηση είναι διχασμένη. Ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε
ανακοίνωσε ότι θα πληροφορήσει, σχετικά το κοινοβούλιο. Αλλά τα Πέντε Αστέρια άφησαν ήδη να
διαρρεύσει ότι χρειάζεται αναλυτικότερη πληροφόρηση στο ζήτημα. Άρα, ότι πρέπει να δοθεί
αναβολή. "Ο ευρωσκεπτικισμός, στην Ιταλία, δεν αποτελεί παρελθόν. Κάθε άλλο", γράφουν πολλοί
σχολιαστές. Και θεωρούν όλο και πιθανότερη μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, λίγο μετά την
αρχή του νέου έτους.
ΗLa Repubblica, πάντως, επισημαίνει ότι ότι μεγάλο μέρος της ηγετικής ομάδας των Πέντε
Αστέρων, αλλά και της κεντροαριστεράς έχουν ήδη βγάλει το συμπέρασμα ότι η κυβερνητική τους
συνεργασία δεν ωφελεί καμία από τις δυο αυτές πολιτικές δυνάμεις. Οι πεντάστεροι
συρρικνώνονται διαρκώς, τόσο που μπορεί να αποφασίσουν να μην πάρουν καν μέρος στις
περιφερειακές εκλογές στην περιοχή Εμίλια Ρομάνια, τον ερχόμενο Ιανουάριο. Η κεντροαριστερά
εξασφαλίζει το 21% της πρόθεσης ψήφου, ενώ η Λέγκα παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα, με
34%.
Σεπερίπτωση που η κυβερνητική συμμαχία αποφασίσει πράγματι, ότι δεν υπάρχουν οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την συνέχιση του έργου της, είναι σαφές ότι ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα θα υποδείξει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ως μοναδική και
υποχρεωτική λύση.
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