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якомога швидше ввійти до Економічного і Валютного Союзу і
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Європейський напрям є фундаментальною складовою зовнішньої
та внутрішньої політики Італійської держави.  Італія є однією з країн-
засновниць Європейського Союзу, яка разом з ним пройшла всі етапи
інтеграції, увійшовши до Єдиного Валютного Союзу (ЄВС) з моменту
його створення 1999 р. Характер її участі в європейському будівництві
вирішальним чином визначився вже в перші післявоєнні роки. Саме в
річищі ідей європеїзму та „атлантичної солідарності” відбувався
перехід від фашизму до демократії західного зразка та відкритої
ринкової економіки. Саме ці два пріоритети – європейська і
трансатлантична орієнтації – стали для Італії найбільш визначальними
зовнішніми чинниками, які впливали на її післявоєнний розвиток.

Вступ і активна участь Італії в інтеграційному об'єднанні
вважається величезним поступальним кроком у розвитку країни та
найефективнішим шляхом до розв’язання багатьох проблем як у
середині країни, так і на регіональному й світовому рівнях.
Продовжуючи тему „Європа – ідеал” для Італійської держави, Романо
Проді недвозначно підкреслює вирішальну „роль Європи у зміцненні
демократії в Італії та впровадженні чіткої економічної політики й
осучасненого капіталізму” [1]. І насправді інтеграційні процеси та
остаточний вступ Італійської Республіки до ЄВС корінним чином
вплинули на розвиток країни й гідний вихід на світову арену та світові



ринки.
Італійська офіційна ідеологія, розглядаючи роль і можливості

Європейського Союзу, виходить з такої основоположної тези: „Жоден
лідер і жодний народ не можуть самі подолати минуле і збудувати
майбутнє. Однак це може бути досягнутим для європейських народів і
урядів у співпраці. Для цього й потрібна спільна Європа: поодинці ми
не здатні знайти новий шлях. Поодинці ми не вміємо упоратися навіть
з елементарними проблемами сьогодення...” [2]. Це також пояснює
головну тенденцію останніх років для італійських політиків якомога
чіткіше підкреслити, що італійська національна ідентичність
немислима без загальноєвропейської, крім того, що вони не тільки
доповнюють один одного, але й майже нерозривні [3].

Із заснуванням Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС)
18 квітня 1951 р., Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) і
Євратому 25 березня 1957 р. розпочався процес інтеграції, у якому
Італійська Республіка відіграла неабияку роль.

У цей період (кінець 50-х – 80-ті роки) відбулися дуже значні та
важливі події в інтеграційних процесах у Європі [4]. Італійська
Республіка, крім того, що брала активну участь у всіх цих утвореннях і
започаткуваннях, відзначилася ще як ініціативний член нового
інтеграційного об’єднання. Прикладом цього є ініціатива великої групи
європарламентаріїв, очолюваних ревним федералістом А. Спінеллі,
запропонована 1980 р., яка в подальшому привела, як вважає російська
дослідниця Стержнева М.В., до схвалення парламентом Договору про
Європейський Союз [5].

Ця ініціатива мала на меті проведення радикальних змін усієї
інституційної системи інтеграції. З точки зору Альтьєро Спінеллі та
його соратників, часткові бюрократичні рішення 50-х і 60-х років
більш-менш відповідали тому порядку денному регіонального
об’єднання, який зосереджувався навколо проблем економічного
піднесення та військової безпеки. Але ні ці методи, ні організовані
методи 70-х років, включаючи міжурядові угоди, не здавалися їм
достатніми для розв’язання проблем безробіття, інфляції,
реструктуризації промисловості,      підвищення конкуренто-
спроможності Європи на світових ринках і подолання екологічної
кризи, які вийшли на перший план у новому десятилітті. При цьому

А. Спінеллі вважав, що задоволення громадських потреб
вимагатиме в подальшому оформлення єврофедерації на
конституційній основі.

Отже, наприкінці 80-х – на початку 90-х років європейські
інтеграційні процеси опинилися на порозі найважливіших перетворень



і тих подій, які привели до формування Європейського Союзу в
сучасному розумінні цього явища.

Найскладнішим вузлом цілей, які постали перед країнами-членами
Європейського Союзу в 90-х роках, були прагнення поглиблення
інтеграції в економічній сфері, а саме утворення Економічного і
Валютного Союзу (ЕВС) [6].

Нагадаємо, що вперше план утворення ЕВС був проголошений у
січні 1989 р. головою Комісії ЄС з вивчення Економічного і Валютного
Союзу Жаком Делором (тодішнім Президентом Європейської Комісії).
В оприлюдненій доповіді „Про Економічний і Валютний Союз
Європейського союзу” (червень 1990 р.) були окреслені „три фази”
побудови ЕВС [7]. Маастрихтський договір (лютий 1992 р.)
конкретизував етапи утворення ЕВС: з кінця 1993 – на початку 1994
років повинен був розпочатися процес заснування Європейської
системи центральних банків і Центрального європейського банку для
підтримки стабільності цін та утворення Європейського валютно-
фінансового інституту. Ці нові інститути мали забезпечити поступовий
перехід до єдиної європейської валюти (екю) не пізніше 1999 р., що й і
являло собою початок останнього етапу формування ЕВС [8].

До того ж на етапі 1993–1998 років необхідно було визначити коло
країн, „готових” до вступу в „третю фазу”, тобто до введення на їх
території єдиної валюти. З цією метою Маастрихтський договір
містить положення, відомі як „п’ять критеріїв зближення” (статті 104–
109]. протоколу № 6 „Про критерії зближення в додатку до Угоди”)
[9]. Виконання цих критеріїв також передбачалось упродовж двох
етапів. „Не пізніше 31 грудня 1996 року” союз повинен був визначити,
чи може більшість країн-членів задовольнити ці необхідні для
запровадження єдиної валюти умови. Якщо буде прийнято позитивне
рішення, тоді буде остаточно вирішено дату переходу до „третьої
фази”. Попередньо цю дату встановлено на 1 січня 1999 р. [10].

Звичайно, ці критерії прямо стосувалися й Італії, причому з
одинадцяти країн, кандидатури яких розглядалися для включення до
„першої хвилі” ЄВРО, шанси Італійської держави виглядали
найнижчими.

Маастрихтський договір був ратифікований парламентом Італії
восени 1992 р. (без референдуму) і, на відміну від багатьох інших
країн, ратифікація відбулася майже без дискусій. Проти договору
голосували малочисельні фракції парламенту – ліворадикальне
„Комуністичне перетворення” (Rifondazione comunista) і
постфашистський Італійський соціальний рух [11]. Можна
стверджувати, що уряди Італії, які змінювали один одного, вважали



участь країни в ЕВС безумовним пріоритетом [12], однак, на думку
російського науковця Барабанова О.Н. [13], слід виділити певні етапи в
ставленні італійських правлячих кіл до створення цього союзу.

З приходом до влади після парламентських виборів 1994 р.
правоцентристської коаліції на чолі з С. Берлусконі провідною
ідеологією в офіційній політиці Італії став т. з. „євроскептицизм” та
взагалі більш незалежна від партнерів зовнішньополітична стратегія.
Головним провідником „євроскептицизму” став тодішній міністр
закордонних справ країни А. Мартіно. Підкреслюючи відданість Італії
Європейському Союзу, він виступав проти суворих критеріїв і строків
валютного об’єднання, зафіксованих у Маастрихті, і пов’язаної з цим
концепції „дворівневого” розвитку Євросоюзу: „тверде ядро” (перша
група країн, які запроваджують єдину валюту) та решта країн.

Новий перехідний уряд Л. Діні, що прийшов на зміну уряду
С. Берлусконі, знову змінив курс і заявив про намір Італії

виконати всі зобов’язання, передбачені Маастрихтом, і ввійти в
першу групу країн, що запроваджували єдину валюту. Ця ж ідея лягла
в основу передвиборної платформи коаліції „Оливкове
дерево” („Ulivo”) на чолі з Романо Проді [14].

Будучи вже прем’єр-міністром Італії, Романо Проді, декількома
днями пізніше остаточного визначення 1 січня 1999 р. датою початку
дії ЕВС,  у своєму листі від 6  вересня 1996 р. до президента Франції
Жака Ширака та канцлера Німеччини Гельмута Коля констатує
відданість зазначеному курсу: „Ви побажали засвідчити свою
впевненість у правильності обраного шляху до реалізації ЕВС, який
становить абсолютний пріоритет для Союзу і країн, щиро відданих ідеї
проекту... Італія має намір зробити досягнення цієї мети своїм
фундаментальним стратегічним вибором, дотримуватися якого ми
збираємося якнайпослідовніше” [15].

Отримавши перемогу на виборах, уряд „Оливкового дерева”
почав активно втілювати в життя цю стратегію, закликаючи „докласти
всіх зусиль”, щоб увійти до 1999 р.  в Економічний і Валютний Союз
[16].

Італія виявилася здатною скоротити свій державний дефіцит: від
6,8% ВВП у 1996 р. до 2,7 % в кінці 1997 р.; зменшити інфляцію від
4,6% у 1996 р.  до 1,6%  під кінець 1997 р; лімітувати довгострокові
відсоткові ставки; скоротити в прискореному темпі співвідношення
між державним боргом і ВВП (це досягнуто завдяки поєднанню
високого первинного заощадження і зниження відсоткових ставок);
повернутися, починаючи з 25 листопада 1996 р., до європейської
валютної системи: відтоді ліра залишалася надзвичайно близькою до



центрального паритету, зафіксованого для інших валют ЄВС при
обмінному курсі 990 лір за одну німецьку марку тощо [17].

Також були реалізовані інші численні заходи й реформи,
спрямовані на швидке та якісне оздоровлення національної економіки:
реформа державної пенсійної системи та запровадження приватної
пенсійної системи, лібералізація та приватизація численних секторів
економіки, суттєве спрощення державної адміністрації, розширення
регіональної автономії, реформування податкової системи
[18].

Природно, що жорстка податкова та фінансова політика, яку
проводив уряд Проді, призвела до помітного падіння його
популярності в суспільстві, все голосніше почали висловлюватися
противники курсу на форсоване приєднання до ЕВС. Критиком
кабінету з позицій помірного „євроскептицизму” виступала тодішня
права парламентська опозиція „Полюс свобод” („Polo per le libertà”) на
чолі з С. Берлусконі. З іншого боку – рух „Комуністичне
перетворення”. Економічний радник цього руху Неріо Незі взагалі
заявив, що „Маастрихт для нас означає дуже мало” [19].
Крім того, сумніви з того ж приводу висловлювали і інші експерти

Італії [20]. Наприклад, Лучо Караччоло, редактор італійського
геополітичного журналу „Лімес”, підкреслював, що приєднання будь-
якою ціною до ЕВС може загрожувати навіть територіальній цілісності
Італії. На його думку, інтеграційні процеси йтимуть за принципом
формування в об’єднаній Європі „твердого ядра” найбільш розвинутих
країн, що призведе до розколу Європи на дві частини. В цьому випадку
індустріально розвинений регіон Півночі Італії, щоб не залишитися у
„другому ешелоні” із слаборозвинутих країн, почне активно проявляти
сепаратистські тенденції. Таким чином, Л. Караччоло закликав
отямитися та „вийти з тупика”, до якого веде сліпе слідування
Маастрихтським домовленостям [21].

Отже, уряд Р. Проді опинився у складній внутрішньополітичній
ситуації. Але це були не єдині труднощі, з якими йому прийшлося
зіткнутися.

Недостатня відповідність Італії критеріям Маастрихту та сумніви
в її спроможності їх досягнути до необхідного строку у 1996–1997
роках відкрито лунали у виступах лідерів інших європейських країн:
іспанського прем’єр-міністра Хосе Марія Аснара та особливо
президента Франції Жака Ширака. Серед конкретних претензій
називалися відсутність гнучкості на ринку праці, нестабільність
фінансової системи, а також ставилася під сумнів стабільність
досягнутих за короткий час показників, відповідних вимогам



Маастрихту. Ось чому, незважаючи на нормальне дотримання
критеріїв конвергенції, з початку 1998 р. від Італії її партнери з
інтеграції почали вимагати додаткових гарантій того, що її фінансова
політика не зміниться. Наприклад, про цю умову публічно заявив член

правління Бундесбанку Ханс-Юрген Кьобнік [22].
У відповідь з боку італійського уряду була висунута пропозиція

про введення європейської опіки над італійською економікою у
випадку її прийняття в першу хвилю ЕВС, щоб країна не відступила в
майбутньому від досягнутих фінансових рубежів.

Таким чином, напередодні визначення остаточного списку членів
ЕВС Італія могла стати єдиним кандидатом, якого могли не прийняти в
першу хвилю ЕВС. Однак при голосуванні в Європейській Раді в
травні 1998 р. Італійська Республіка отримала достатню кількість
голосів (рішення ухвалювалося кваліфікованою більшістю голосів) і
ввійшла до держав першої хвилі ЕВС. Досягнення цього можна
вважати дуже серйозним успіхом уряду Романо Проді, якому вдалося
досягнути майже неймовірного, що дозволило Італії втриматися в групі
провідних економічних країн Європи. При цьому, що характерно,
зазначені перетворення всередині країни і значне оздоровлення
економіки країни були відповіддю не на внутрішні потреби, а лише на
зовнішні виклики.

Можна з упевненістю стверджувати, що період до 1 січня 1999 р.
був справжньою боротьбою за впровадження єдиної валюти, та Італія,
з огляду на досягнені нею успіхи, здобула блискучу перемогу.

Як стверджує італійський дослідник Антоніо Трамонтана, „...в
Італії згода на систему єдиної валюти не викликала на політичному та
парламентарному рівні серйозних дискусій з приводу плюсів та
мінусів, які може принести цей історично важливий вибір... Євро,
здається, стало... панацеєю, спроможною вирішити всі проблеми
країни від сприяння інвестиціям до питання зайнятості в розвитку
Півдня та інших проблемних регіонів” [23]. Але, виходячи з наявності
в італійському суспільстві, зокрема й на політичному рівні, далеко
неоднозначних позицій з цього приводу, уявляється неможливим
погодитися з цією точкою зору А. Трамонтана.

Серед державних інститутів більш обережну позицію з питання
євро займав Центральний банк Італії та його управляючий Антоніно
Фаціо. Зокрема, у своїй заяві в лютому 1998 р. він стверджував, що
євро буде для Італії зовсім не раєм, а радше чистилищем, посилаючись
на ті зусилля, які вже зробила країна і які вона ще тільки має
реалізувати [24].

Крім того, частково завдяки масштабній урядовій пропаганді [25],



частково від базового психологічно-політичного фактора
„входження в Європу”, ідеї євро користувалися в ті роки значною
популярністю серед населення країни. З цього приводу проводилося
багато соціологічних опитувань, узагальнюючи їхні результати, можна
побачити, що в 1997–1998 рр. понад 70% італійців позитивно
ставилися до євро, противників налічувалося в середньому менше 20%
і 51% населення з довірою очікувало його введення в Італії. При цьому
було характерно те, які соціальні групи найпозитивніше ставилися до
євро в цілому. Це люди з вищою освітою (90% опитаних) і молодь
(понад 80%). І, як показали опитування, лише третина італійців
уявляла собі, як і коли буде проходити запровадження єдиної валюти.
Це може слугувати показником, що вже вказаний фактор належності
до Європи займав значно більше місце в підході населення до євро, ніж
будь-які інші розрахунки [26].

Створення загальноєвропейського простору єдиної валюти
вимагало надзвичайної оптимізації фінансової політики. Це вимагало
ефективних дій не лише уряду, а й банківського сектору та інших
фінансово-кредитних організацій Італії. Унаслідок виваженої
економічної політики й ефективно реалізованих заходів (насамперед
ідеться про проведення приватизації, податкової реформи, зниження
бюджетних витрат тощо) країні вдалось утримувати досягнуті

рубежі [27].
Запровадження євро відкрило перед європейськими

підприємствами, і зокрема перед італійськими, широкі обрії та
можливості конкурувати у світовій економіці. Цьому активно
сприяють досягнута економічна стабільність, що унеможливлює
піднесення виробництва без небезпеки інфляції, та нові єдині для всіх
„правила гри”, які розвиваються в напрямку дедалі більшої конкуренції
(йдеться, наприклад, про антимонопольні вимоги Комісії ЄС, заборону
„державної допомоги”, заохочення лібералізації і приватизації). Це
призвело до чутливої реорганізації промисловості Італії, більшої її
орієнтації на розвиток конкурентоспроможних секторів, ліквідації
національних монополій, виходу підприємств на наднаціональний
рівень та об’єднання компаній як на національному, так і
транснаціональному рівнях (зокрема, злиття British Aerospace і GEC
Marconi, Zeneca-Astra, Total-Petrofina) [28]. Звичайно, ці процеси
продовжують розвиватись і поглиблюватися на сучасному етапі.

Отже, кінець ХХ ст. став для Італійської Республіки вирішальним
періодом у її інтеграційному процесі. Завдяки зусиллям італійського
уряду та особливо кабінету Романо Проді Італія ввійшла в першу
хвилю Економічного і Валютного Союзу, запровадивши на рівні з



іншими 11 країнами ЄС єдину валюту – євро. Безсумнівно, це був
вирішальний в історичному плані вибір, який обумовив стабільний
економічний розвиток країни.
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события, которые привели к образованию Европейского Союза.
Отображается активное участие Италии в новом интеграционном
объединении (ЕС) и характеризуются намерения и стремления
правительства Итальянского государства как можно быстрее войти
в Экономический и валютный союз,  а также связанные с этим
внутренние преобразования в стране.

Ключевые слова: Италия, интеграция, европейская ориентация,
Европейский Союз, Экономический и валютный союз, общая
европейская валюта, “критерии сближения”, Маастрихтский
договор, “евроскептицизм”, Романо Проди, общеевропейское
пространство.

The article deals with integration processes in Europe and events which
led to the formation of the European Union. It touches upon the issue of
active participation of Italy in a new integration union (EU) and
characterizes the intentions of Italian governments to join Economic and
monetary union and consequently, to perform domestic developments in the
country.
Key words: Italy, integration, European orientation, European Union,
Economic and monetary union, common European currency, “criteria of
unification”, Maastricht treaty, “euroscepticism”, Romano Prodi, common
European space.


