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на формування її зовнішньополітичної концепції. Окремо виділяються
й зовнішні фактори, що стали підмурком формування італійської
інтеграційної політики.
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Переломним моментом в історії Італії стало падіння фашистської
диктатури, кінець Другої світової війни та затвердження нової, до цих
пір чинної, Конституції 22 грудня 1947 р., яка, відродивши
парламентські та демократичні традиції, проголосила в ст. 1
республіканське управління та демократичний курс країни: „Італія –
демократична республіка, яка заснована на праці. Суверенітет
належить народові, який здійснює його у формах і межах,
встановлених Конституцією” [1]. Також Конституція встановлює
основи зовнішньої політики країни. У ст. 11 зазначено: „Італія відкидає
війну як знаряддя посягання на свободу інших народів і як засіб
розв’язання міжнародних суперечок; вона погоджується на умовах
взаємності з іншими державами на обмеження суверенітету, необхідне
для порядку, який забезпечує народам мир та справедливість; вона
заохочує міжнародні організації, які прагнуть
цих цілей, та сприяє їм” [2]. Необхідно зауважити, що дана можливість
поступки низки державних повноважень міжнародним організаціям
стала правовою основою для вступу країни в Європейське



співтовариство (нині Європейський Союз) та передачі йому права
регулювання низки питань з економічного та частково соціального
характеру.

Отже, починаючи з цього часу, необхідно проаналізувати ті
чинники, які вплинули на переосмислення та формування нової
зовнішньої політики.

По-перше, історичні зовнішні та внутрішні фактори відігравали
велику, якщо не головну, роль у формуванні зовнішньої політики
Італії. Наприклад, вибір державного курсу на демократичний і
ліберальний шлях розвитку та велика залежність у зовнішній політиці
від політики таких більш розвинутих країн, як, насамперед Сполучені
Штати Америки, були зумовлені, з одного боку, тривалим
розташуванням американсько-британських контингентів на території
Італії після Другої світової війни та, з другого – участю країни в „плані
Маршалла” [3]. Це призвело до беззаперечного вступу країни до
Північно-атлантичного Альянсу та орієнтації зовнішньої політики
країни передусім на Європу та США.

Наступним впливовим фактором були і залишаються так звані
„економічні групи інтересів” – великі приватно- та державно-
монополістичні капітали, різноманітні економічні асоціації [4].
Зосередження економічної та фінансової потуги в порівняно невеликій
кількості величезних монополістичних об'єднань, тісне переплетіння
інтересів і зв'язків їхніх власників складають важливу особливість
внутрішньої системи Італії. Різке підвищення зовнішньоекономічної
активності цих об'єднань у післявоєнний період багато в чому пояснює
їхнє прагнення до участі в процесі формування та реалізації італійської
зовнішньої політики. При цьому необхідно підкреслити і характерне
заступництво приватно-та державно-монополістичних компаній з боку
держави у їхній зовнішньополітичній діяльності. Крім того, наявність
сильних стійких позицій усередині країни, розгалужені та численні
міжнародні зв'язки італійських монополістичних об'єднань обумовили
важливу роль великого капіталу в процесі формування і здійснення
зовнішньої політики держави [5]. Існує багато засобів впливу великого
капіталу на процес прийняття зовнішньополітичних рішень,
починаючи від звичайного шантажу, створення негативного іміджу в
засобах масової інформації до звичайного лобі в уряді та парламенті
країни.

Одним з найдієвіших засобів „економічних груп інтересів”
впливати на політичну ситуацію в країні є взяття під контроль так
званої „четвертої влади” (мас-медіа). Цей засіб був, залишається і
завжди буде дуже ефективним і важливим важелем формування



внутрішньої та зовнішньої політики, засобом впливу та навіть
тиску на панівні кола країни, різноманітні соціальні верстви населення,
і використання якого переслідує переважно політичні та ідеологічні
цілі.

Акілле Альбонетті, італійський науковець, який, досліджуючи
вплив економічних структур на політику держави, як внутрішню, так і
зовнішню на сучасному етапі, зазначає: „...виникли партії особисті чи
безпосередньо підпорядковані компаніям партії, такі як партія
Берлусконі, Боссі, Буттільоне, Казіні, Діні, Макканіко, Піветті, і
нещодавно виниклі партії Ді Пьєтро, Сіндаччі, Коссіга, Мастелла,
Сгарбі тощо” [6].  Це підтверджує більш вдосконалений і „прямий”
вплив на процеси політичного життя з боку великих фінансових груп.

Отже, вплив „економічних груп інтересів” залишається і навіть
посилюється у сфері вироблення та реалізації внутрішньої і зовнішньої
політики країни. Звичайно, усі вони переслідують свої власні цілі, які
не є довготривалими і не носять стратегічного характеру. Це
призводить до „фракціонізму” політичних сил країни, який зовсім не
сприяє формуванню та реалізації стабільного і виваженого
внутрішньо- і зовнішньополітичного курсу [7].

Наступним чинником формування італійської зовнішньої політики
є, на думку деяких авторів, Ватикан. Але цей фактор виокремлюють у
своїх роботах лише радянські автори, які наполегливо стверджують,
що „велику роль у визначенні курсу зовнішньої політики Італії відіграє
Ватикан” [8] шляхом непрямого впливу через католицькі організації
всередині країни, міждержавні католицькі рухи та збір і поширення
інформації завдяки газетам, радіо та телебаченню [9].

Також можна назвати й інші угруповання й сили, які впливають, в
основному опосередковано, на політику держави. Це різноманітні
соціально-політичні рухи, громадські організації, профспілки, наукові
центри тощо.

Усі вищезазначені чинники відігравали істотну роль при визначені
зовнішньополітичного курсу Італійської Республіки в повоєнні роки до
початку 90-х років. Розпад Радянського Союзу, який ознаменував
кінець „холодної війни”, був дуже значимою подією, що вплинула
корінним чином на визначення і навіть на переосмислення основних
напрямів зовнішньої політики на початку 90-х років.

У характеристиці зовнішньої політики Італії в післявоєнний період
до закінчення „холодної війни” багатьма науковцями й політиками
робиться акцент на пасивності країни в міжнародних відносинах,
навіть ставиться під сумнів саме існування самостійної зовнішньої
політики. З точки зору самих італійців, країна в цей період є



„середньою державою” чи державою „середньої потужності” [10],
яка діє у фарваторі політики НАТО та Сполучених Штатів Америки
[11].

Після закінчення „холодної війни”, постбіполярний світ поставив
Італію „перед обличчям одночасно нової та тяжкої
відповідальності” [12]. Усе частіше в офіційних документах Італії
можна зустріти осмислення „італійського вкладу” у світову політику,
прагнення підкреслити не традиційну пасивність країни, а її активність
і самостійність [13].

Багатьма науковцями й провідними італійськими політиками
ставиться за необхідне формування нової цілісної концепції [14], яка б
визначила та декларувала основні принципи й головні напрями
зовнішньої політики держави відповідно до змін у світовому порядку.
„Італійський уряд покликаний взяти на себе нові відповідальності
перед обличчям радикальних змін... Падіння ідеологій та кінець
біполярного світу. Реорганізація міжнародних інститутів за короткі
терміни, географічні виміри, внутрішні рівноваги. Тяжкий шлях ринку
та демократії в країнах колишніх в'язнів тоталітаризму. Глобалізм і
взаємозалежність, які зводять до нуля простір і час. Ризики нових
протистоянь...” [15] – усе це,  на думку Ламберто Діні, колишнього
міністра закордонних справ, змушує владу Італії переглянути її підхід
до своєї ролі у світі, зміцнити свої позиції. „Італія є п'ятою чи шостою
індустріальною країною у світі; країною, яка п'ять разів була
тимчасовим членом Ради Безпеки ООН; постійний член Великої
Сімки; бере участь у двох системах – НАТО та ЗЄС – європейської
безпеки.

Це те положення, яке обумовлює необхідність мати гідну цим
відповідальностям концепцію” [16], – зазначає Пьєро Фассіно,
помічник секретаря закордонних справ.

Значущими є позиції провідних політичних партій Італії, які
шляхом посідання місць в уряді й парламенті країни, були і
залишаються одним з найвпливовіших елементів, що здійснюють
формування офіційного зовнішньополітичного курсу країни.

Характеризуючи позицію блоку Casa delle Libertà (Дім Свобод) –
колишній Polo per le Libertà (Полюс Свобод), слід зазначити, що в його
рамках не вироблено єдиного розуміння зовнішньополітичної стратегії
країни. Така ситуація випливає з достатньо різноманітного складу
блоку, програми деяких партій якого або зовсім не торкаються сфери
міжнародних відносин, або розглядають зовнішню політику в
контексті внутрішнього розвитку. Наприклад, партія Lega Nord
(Північна Ліга) створена лише для відстоювання інтересів Півночі



Італії [17], партія Alleanza Nazionale (Національний Альянс)
розглядає інтеграцію в Європейське Співтовариство з точки зору
ефективного економічного розвитку країни, для якого є необхідним у
сучасних умовах розв’язання „...широкого кола проблем головних
векторів розвитку Союзу” [18]. Такий же підхід притаманний і Partito
Democratico Cristiano (Християнсько-Демократична партія).

Що ж стосується інших партій, які входять до блоку Casa delle
Libertà, то вони у своїх програмних документах наполягають на
всебічній інтеграції в Європейські структури: “Ми працюємо для нової
великої соціальної моделі, для Італії та для Європи: перехід від
Держави Благополуччя до Суспільства Благополуччя” [19], на
структурних реформах усередині країни для відповідності загальному
курсу Європейського Союзу: “Ми пропонуємо єдину велику й
органічну реформу італійської конституції для того, щоб гарантувати
відповідну конкурентоспроможність Італії не тільки в Європейському
Союзі, а й у всьому світі” [20].

Цікавою є позиція партії Forza Italia (Вперед Італія), яка, виходячи
з того, що Італія є членом Європейського Співтовариства, ставить як
одне з провідних завдань зовнішньої політики поглиблення
співробітництва зі Сполученими Штатами Америки: “Ми працюємо
для того, щоб об'єднати, а не розділити, народи держав Європи. Ми
працюємо для того, щоб об'єднати, а не відділити Європу від
Сполучених Штатів. Захід єдиний...

У нашому баченні світу Європа та Сполучені Штати пов'язані
однією долею” [21]. У цьому союзі представники партії Forza Italia
вбачають розв’язання багатьох проблем сучасних міжнародних
відносин – від налагодження плідного співробітництва між країнами
“об'єднаного континенту від Атлантики до Уралу, який може
включити до свого складу Росію”, до розв’язання конфлікту між
Західною та Східною цивілізаціями. І, як це підтверджує реальність,
взаємовідносини Італійської Республіки та США були і залишаються
дуже міцними.

Блок партій Італії Ulivo (Оливкове дерево), на відміну від Casa
delle Libertà, має спільне для всіх партій, які до нього входять, бачення
зовнішньополітичного курсу Італійської Республіки, який міститься в
програмному документі [22] цього блоку. Головна увага приділена
необхідності “обрання багатовекторної політики, пропорційної
історичному досвіду та статусу країни на світовій арені”, адже,
„насправді, лише активна участь у глобальних рішеннях гарантувала
демократичне представництво наших (Італійської Республіки)
справжніх інтересів”. Провідним напрямком проголошуються



відносини з Європейським Союзом: „Італія в Європі повинна
продовжувати брати на себе всі зобов'язання, які з 1957 р. зумовлюють
її становище в групі провідних країн Союзу...  Наша мета – це
інтегроване суспільство, яке піклується про Європу та своє стратегічне
розташування в Середземномор'ї”. У рамках європейського напрямку
також переслідуються такі цілі: „…повинен бути визначений розвиток
зовнішньої політики і політики спільної безпеки ЄС і роль його вищого
представника. З точки зору прогресивної розбудови спільної
європейської безпеки, нашою першою метою є створення сил
швидкого реагування”.

Окрім цього, акцентується увага на розвитку відносин з
Північноатлантичним Альянсом та Сполученими Штатами Америки в
рамках спільної оборонної політики, Середземноморський напрямок і
відносини з міжнародними організаціями: „Італія та ЕС повинні
зміцнити та перетворити на більш провідні, демократичні й ефективні
такі міжнародні організації,  як ООН, урядові фінансові організацій і
такі інститути, як ВТО, Світовий Банк, сприяючи реформам їхніх
структур, напрямків діяльності і доцільності”.

У цьому ж дусі Велика Вісімка повинна знайти шляхи для
залучення більш провідних країн на різних континентах”.

Провідні політичні партії Італійської Республіки приділяють
неабияке значення зовнішній політиці країни у своїх програмних
документах. Вищеописані положення дають можливість зробити певні
висновки щодо процесу формування і зрозуміти витоки інтеграційної
зовнішньої політики, яку реалізує Італійська Республіка.

Отже, чинники, що впливали на формування італійської
інтеграційної політики можна поділити на внутрішні: економічні
групи інтересів, різноманітні соціально-політичні рухи, громадські
організації, профспілки, наукові центри, політичні партії тощо, і
зовнішні: велика залежність у післявоєнний період зовнішньої
політики від політики більш розвинених країн, „холодна війна”, її
закінчення, розпад Радянського Союзу та світової соціалістичної
системи.
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В статье определяются и анализируются факторы, которые
послужили причиной выбора и направленности послевоенной
стратегии Итальянского государства. Раскрываются внутренние
факторы, которые влияли на формирование её внешнеполитической
концепции. Отдельно выделяются внешние факторы, которые стали
базой формирования итальянской интеграционной политики.

Ключевые слова: республиканское управление, суверенитет,
„холодная война”, „экономические группы интересов”,
монополистические объединения, большой капитал, „четвертая
власть”, политические силы, концепция внешней политики,
политическая партия, внешнеполитический курс, интеграционная
политика.

This article defines and analyses factors being the reason of choices
and orientation of the post-war strategy of the Italian state. It highlights the
internal factors, which influenced the formation of its foreign policy
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conception. On the other hand, it focuses on the external factors, which
became the ground for the formation of the Italian integration policy.

Key words: republican government, sovereignty, “Cold War”,
economic interest groups, monopolistic unions, big capital, “the forth
power”, political forces, the conception of the foreign policy, the political
party, the foreign policy, integration policy.


