
Hét grote probleemvan Italië
is niet zijn hoge staatsschuld,
maar het feit dat het land sinds
de introductie vande euro geen
groei heeft gekend. In diezelfde
periode is het bruto binnenlands
product van landen als Frankrijk,
Nederland,Duitsland enBelgië
met ruwweg 20% toegenomen.
De economie van Spanje is in die
periode zelfsmet 30%gegroeid,
ondanks dehuizenprijscrisis
rond2012.Die snelle groei van
Spanje is niet zo bijzonder: het
landwasminderwelvarenddan
het gemiddelde vande eurozone
en loopt die achterstand geleide-
lijk in.De onbegrijpelijke uitzon-
dering is Italië.

Voorwie is de lage groei van
Italië het grootste probleem?
Dat zijn de Italianen zelf. Voor
jongeren is hetmoeilijk omeen
zelfstandig bestaanop te bou-
wen, omdat gevestigde belangen
de toegang tot allerleimarkten
potdicht houden. Jongeren
kunnennauwelijks een vaste
baan vinden. Ze blijvendaardoor
langer bij hunouderswonen. In
allerlei paperswordt gesugge-
reerd dat dit de reden is dat er in

Italië zoweinig kinderenworden
geboren: ouders vrezenhet per-
spectief dat ze nooitmeer vande
zorg voor hunkinderen verlost
zullenworden.

Wie hebben er hetmeeste last
van als Italië zijn staatschuldniet
afbetaald?Opnieuwde Italianen
zelf.Het grootste deel vande
Italiaanse staatsschuld is in Itali-
aanse handen. Zoals altijd neemt
dat aandeel tijdens een crisis
alleenmaar toe, omdat buiten-
landers vrezendat Italianenbij
een eventueel faillissement zul-
lenworden voorgetrokkenbij de
afwikkeling.Omdat voor te zijn
verkopen zehun Italiaanse obli-
gaties bij voorbaat aan Italianen.
Kortom: Italië is de grootste zorg
vande eurozone,maar voor Itali-
anen zelf is die zorg nog veel gro-
ter. Dat geeft enige gemoedsrust:
de tegenspeler in dit pokerspel
heeft ook geenbeste hand.
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D
ebeoogde regering
vanLega endeVijf-
sterrenbeweging
heeft al voor zijn
installatie geleid tot
datgenewaarvoor

iedereen vreesde: een eurocrisis
met Italië alsmiddelpunt.

Diep inhunhart hebben Italia-
nenmeer vertrouwen indeBrus-
selsebureaucratie dan inhun
eigenpolitici inRome.Omdie re-
denhaddeVijfsterrenbeweging,
innavolging vanMarineLePen
bij deFransepresidentsverkie-
zingen, haar anti-eurostandpun-
ten tijdensde verkiezingscam-
pagneflinkgematigd. Tochdeed
het regeringsprogrammaalle
alarmbellen rinkelen,metdaarin
ondermeer eenbasisinkomenen
tientallenmiljardenaanextra on-
gedekteuitgaven.De Italiaanse
coalitiepartijen sloegenmetdit
akkoord een ramkoers in richting
Brussel.

Ookde Italiaansepresident
SergioMattarella koos voor een
ramkoers,maardan inomge-
keerde richting. Zijnweigering
omdenotoire euroscepticus
Paolo Savona tebenoemen tot
minister vanfinanciën,was een
ultiemenoodgreepwaarvan je
eindeloos over de effectiviteit
kunt twisten. Partijenhebben
inmiddels eenandere,meerneu-
trale kandidaat voorhetminister-
schapnaar vorengeschoven. In
die zinwasde ingreep vanSavona
een succes. Voorlopig is de storm
weer tot bedarengebracht,maar
debarometer voorspeltweinig
goeds.

Eenfinanciële crisis heeft veel
weg van een spelletje blufpoker.
Bij blufpoker is de ondoorgron-
delijkheid van je strategie een
belangrijkwapen.De enige ze-
kerheid bij eenfinanciële crisis is
daaromdeonvoorspelbaarheid
vande afloop.Gisterochtend
schreef ik nogdat voormalig
IMF-econoomCarloCottarelli
minister zouworden, dat is in-
middels dus alweer achterhaald.
De crisis kanmet een sisser aflo-
pen, als verder niemand te hoog
inzet,maar de situatie kanook
escaleren als een ofmeer spelers
all-in gaan.

Met dehuidige koers replice-
renLega endeVijfsterrenbewe-
ging de strategie die deGriekse
econoomYanis Varoufakis in
2015uitzette voor zijn land, als
minister vanfinanciën.Grie-
kenland is toen van eenkoude
kermis thuisgekomen.De rest

Populisten Italië kunnenpokerspelmet
Europaharder spelen dandeGrieken
Hoge inzet riskeert een crisis die desastreus is voor de eurozone,maar vooral voor Italië zelf

Met huidige koers
repliceren Lega en
Vijf Sterren de strate-
gie van Varoufakis

vanEuropa gaf geenkrimpen
Griekenlandmoest inbinden.
Het experiment vanVaroufakis
kent echter alleenmaar verlie-
zers. DeGrieken zelf, omdat hun
economieweer diep inhet dal
werd teruggeworpen.Maar ook
de schuldeisers elders inEuropa,
die eendeel vanhun vorderingen
hebbenmoeten afboeken.

Jemag erophopendat dit
vooruitzicht de Italiaanse popu-
listenweerhoudt van onbesuisde
acties. Echter, Griekenland is
klein en Italië is groot, endat
wetende Italianen.De risico’s
vanblufpokermet Italië zijn voor
de rest vanEuropa veel groter
danbij Griekenland.Grote risi-
co’s vermijdenwehet liefst. Dat
dwingt ons tot inschikkelijkheid,
endaarop zoudende Italianen
kunnen gokken.
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