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П’ятирічне урядування прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі
впродовж 2002–2006 років стали предметом детального вивчення,
компаративного аналізу, пошуків причин цього політичного,
соціального і людського феномену не тільки в італійській і зарубіжній
історико-політологічній науковій літературі, але й у публіцистиці та
журналістиці [1].

Джузеппе Кассіні, італійський дипломат, фахівець з міжнародної
та зовнішньої політики, учасник команди С. Берлусконі, оскільки від
1998 до 2002 року очолював посольство Італії в Лівані, критично
відзначився у цій царині тим, що поставив собі за мету проаналізувати
зарубіжну періодику та її оцінки діяльності С. Берлусконі, дослідити
дані рейтингів впливових міжнародних організаціях і місце Італії в
цих інституціях, з’ясувати причину зменшення ролі та присутності на
високих посадах у міжнародних організаціях італійських
представників.

Розв’язання своїх дослідницьких завдань автор базував
насамперед на вивчені періодики Великої Британії (“Financial Times”,
“Wall Sreet Journal”, “Herald Tribune”, “Independent”, “Economist”,
“Business Week”, “The Spectator”, “Guardian”); Франції (“Le Monde”,
“Le Nouvel Observateur”, “Le Figaro”); Бельгії (“Le Soir”); Іспанії (“La
Vanguardia”, “El Pais”); Німеччини (“Der Spiegel”, “Frankfurter
Rundschau”); Швейцарії (“Le Temps”) і Греції (“To Vima”).
Проаналізувавши статті зарубіжних видань, дослідник доходить
висновків, що найсуворішою в оцінці берлусконівської політики є
британська преса. Зокрема, у ній наголошується на тому, що в будь-
якій демократичній країні було б недопустимим, щоб людина, яка
претендує на місце прем’єра, перебувала під слідством. Судові
інстанції інкримінують С.  Берлусконі відмивання грошей,  зв’язки з
мафією, ухилення від сплати податків і політичну, економічну й
судову корупцію. За оцінкою британської преси, вибори прем’єра в
2001 році стали “чорним днем” для італійської демократії та для Італії



як правової країни.
У першому розділі монографії аналізується італійська політика у

висвітленні іспанських ЗМІ, особливо критичними після перемоги в
Мадриді на виборах політичної партії лівого спрямування, тобто ІСРП
– іспанська соціальна робітнича партія. На початку 2006 року вийшла
редакційна стаття “La Vanguardia”, у якій Кавальєре (ще одне
прізвисько Берлусконі) названо “створінням і творцем
постмодерністської італійської політики. Італія є нацією культурно і
політично настільки сильною, що може собі дозволити такого
прем’єра, як Берлусконі, однієї з найвиразніших аномалій ЄС” [2].

Автор наголошує на тому, що на відміну від інших європейських
інформаційних органів, німецькі не сприяють формуванню світових
суспільних поглядів, але формують думку читачів у середині Європи.
У газетних публікаціях Берлусконі детермінують “хрещеним
батьком” (“головою мафії”), “нещастям для Європи”; “людиною, яка
знищила конкурентноздатність держави”, “започаткувала крах
інституцій і якій не вдалось навіть довести до кінця економічні
реформи”; робиться акцент як на моральному, так і на господарчому
занепаді сьогоднішньої Італії.

Не менш критичною є преса Франції, яка пропонує своє бачення
внутрішнього становища італійської держави: “Економічний занепад,
політичний безлад, застій суспільного устрою. Італія залишає від себе
враження країни, яка перебуває в повному відчаї. Її уряду більше не
вдається сховати власне безсилля у протистоянні труднощам” [3].

Італійський дипломат наголошує на тому, що світова преса
правого спрямування була найбільш скандальна, найжорстокіша у
своїх судженнях про Берлусконі та його міністрів.

Урешті-решт, Кассіні зазначає, що зарубіжна преса постулює
твердження про те, що вся італійська інформаційна система була
підконтрольна спустошуючій цензурі уряду Берлусконі, яка майже
кожного дня впродовж цих незабутніх п’яти років перевіряла на
“достовірність” джерела, що висвітлювали італійські події і які
отримали в міжнародній пресі негативну оцінку.

Зовнішня політика Берлусконі, що розпочалась із вигнання
міністра закордонних справ Італії Ренато Руджеро і закінчилась
проголошеним віддаленням від американської політики (в сенсі того,
що американська громадськість і новий Конгрес США заперечують
або відхиляють кожну позицію,  на якій базувався “союзний зв’язок”
Італії з Америкою), була одним із найгучніших провалів справ і
сподівань; крахом, що змусив Італію відступити на незначні й
другорядні позиції майже в кожній сфері двосторонньої та



багатосторонньої співпраці [4].
Автор монографії, розкриваючи наступне завдання свого

дослідження – з’ясування ролі Італії в міжнародних відносинах, надав
особливого значення міжнародним рейтингам, у яких класифікуються
держави залежно від конкурентноздатності їхньої економіки,
демократичності, інформаційної свободи, технологічних інновацій,
рівня корупції тощо. Італійський дослідник акцентує увагу на тому,
що до великих міжурядових “класифікаторів” (ООН, ОБСЄ,
Єврокомісія) нині приєднались такі приватні інститути, як
Міжнародна прозорість чи Світовий економічний форум, заслужити
престиж яких означає піднятись на щабель вище в міжнародній
турнірній таблиці. Автор книги, обмежуючись 2001–2006 роками,
досліджує рейтингові таблиці ОБСЄ, Світового Банку, Світового
економічного форуму та спеціалізованих органів преси, таких, як
“Economist”, “Wall Street Journal”. За даними Світового економічного
форуму, серед 117 досліджених країн у 2005 році Італія посідала

47-ме місце за макроекономічним показником, 46-те – за
якістю громадських інституцій і 44-те – за технологічним індексом
(порівняно з 2001-м, коли Республіка була 26-ю). Автор наголошує,
що серед держав Європейського союзу лише Польща стоїть у таблиці
нижче Італії [5].

За даними Світового Банку, які аналізують сприятливий клімат у
країні для інвестицій, серед 155 екзаменованих держав у 2005 році
Італія розмістилась на 70-му місці (остання поміж високорозвинених
країн).

Джузеппе Кассіні наводить дослідження Business International –
італійського Інституту бізнесу, що вже 16 років проводить під
керівництвом Economist Intelligence Unit дослідження
конкурентноздатності системи Італії щодо виявлення сприятливого
клімату для підприємницької діяльності. Звіт був опублікований на
основі комплексного аналізу 10 індикаторів: політичної стабільності,
макроекономічного середовища, можливостей ринку,
антимонопольної політики, зовнішньоінвестиційної політики,
зовнішньої торгівлі, сплати податків, фінансового ринку, ринку праці
та інфраструктури. Було опрацьовано дані лише 69 провідних світових
держав. Від 2001 до 2005 року Італія втратила 8 позицій, займаючи у
звіті 2005 року 31-ше місце [6].

Отже, низькими статистичними даними автор книжки підкреслює
скрутне як економічне, так і політичне становище Італії, падіння її
авторитету у світі та брак нових ідей щодо подолання цієї кризи.
Зауважимо, що внутрішня політика держави є підставою та критерієм



оцінювання, за яким визначають рейтинг майже кожної події
зовнішньої політики вже нового уряду Романо Проді.

Зниження ролі і ваги італійської держави на міжнародній арені
також підтверджує той факт, що представників цієї країни перестали
запрошувати до впливових організацій для керівництва структурними
одиницями, підрозділами та місіями цих інституцій. Італійський
дослідник зазначає, що останніми роками було чимало видатних
особистостей, яких італійській державі вдалось поставити на чолі
великих міжнародних організацій: Маніло Брозіо – у НАТО, Амінторе
Фанфані – у Генеральній Асамблеї ООН,  Карло Руббія – у
Європейській раді з ядерних досліджень, Ренато Руджеро – в ОМС,
Романо Проді – у Комісії ЄС. Автор акцентує увагу на тому, що з

2004 р.  (після того,  як Р.  Проді покинув Брюссель) немає
жодного італійського політика на командних позиціях будь-якої
впливової європейської структури, не кажучи про силові центри поза
європейським континентом. Спостерігається певне віддалення Італії
від Європи зокрема та світу загалом [7].

Особливо цінним є матеріал, викладений італійським дипломатом
у четвертому розділі, у якому описуються його подорожі до столиць
Європи (Брюсселя, Парижа, Лондона, Мадрида, Берліна), Азії
(Москви, Нью-Делі, Токіо, Астани, Пекіна, Шанхая), Америки
(Вашингтона, Бразилії, Каракаса, Буенос-Айреса) та Близького Сходу
(Каїра, Бейрута, Тель-Авіва ) і ставлення цих країн до Італії.

Аналізуючи італо-англійські відносини, Кассіні зазначає, що
протягом століть британські уряди займали двозначні позиції у
стосунках з Італією: вони із захопленням дивились на естетичних
італійців і з цинізмом на їхні політичні перипетії.

Характерною рисою італо-німецьких відносин, за словами автора
монографії, є негативне ставлення до самого Берлусконі як у
політичних, так і громадських колах Німеччини. У громадських
опитуваннях він займає передостаннє місце з 58% негативного
ставлення, його випередив лише Дж. Буш-молодший (79%), а
поступились усі інші,  включно з А.  Шароном (38%)  і В. Путіним
(33%).

Уряди Індії, Японії та Казахстану були несподівано вражені
неповагою до них Кавальєре: його візити, що детально і передчасно
готувались, потім, як правило, відмінялись в останній момент. Звідси і
ставлення до Республіки.

В італо-китайських відносинах теж не все гладко: тоді як для
італійців Китай є близьким (робоча сила, товари тощо), для китайців
Італія – далека: незначна кількість урядових візитів до Піднебесної та



відсутність італійської продукції на азійських ринках.
Не оминув автор проблеми у відносинах з США. В умовах, коли

не можна нічого вдіяти з позиціями щоденно висловлюваними
представниками Палати депутатів і Сенату щодо нової демократичної
більшості, обраної в Америці в жовтні 2006-го, Італія протягом п’яти
років правління Берлусконі зникла з поля зору американської
суспільної думки, за винятком новин щодо судових процесів,
пов’язаних з італійським прем’єром. Американському політикуму
важко збагнути, як визначаються і регламентується С. Берлусконі
зовнішня політика, наслідком якої є зневажання її світом [8].

Отже, ідеться про ставлення міжнародної спільноти, яка занадто
дезорієнтована щодо подій в Італії. Причина цього полягає в тому, що
берлусконівська влада позиціонує власне бачення світу, яке вона
створює і пропагує, користуючись медійною монополією.

На думку автора, С. Берлусконі бажає прищепити італійським
громадянам, блокованим єдиним телевізійним вікном і багатьма
викривленнями міжнародних повідомлень в італійських газетах,
власний сфальшований погляд Італії на світ і світу на Італію.
Підтвердженням цього можуть слугувати результати голосування
італійців, які перебувають за кордоном, на парламентських виборах
2001-го. Італійські виборці за кордоном, вільні від інформаційної
берлусконівської блокади, проголосували з огляду на те, як вони
оцінювали та дізнавались зі світової преси про команду Берлусконі.
Таким чином, вони проголосували проти Берлусконі і за прихід нової
політичної сили.

Як дипломат Джузеппе Кассіні присвятив у своїй монографії
цілий розділ діяльності Фарнезіні – італійському міністерству
закордонних справ. Автор порівнює діяльність італійського
зовнішньополітичного відомства за роки урядування С. Берлусконі із
«загибеллю Титаніка». Він наполягає на тому, що італійська зовнішня
політика цього часу була скерована на втрату авторитету. Лише за
п’ять років було розтрачено левову частку набутої міжнародної
довіри,  яка плекалась протягом п’ятдесяти років важкої праці
італійських дипломатів. Аналізуючи різні періоди управління МЗС від
Руджеро, Берлусконі до Фраттіні і Фіні, автор акцентує увагу на
різкому падінні впливу і престижу Італії у світі, на негативному
піврічному головуванні Італії в ЄС, на абсурдному намаганні
відновлення престижу Італії, беручи до уваги лише її участь у
миротворчих операціях. У цьому контексті особливо негативно
характеризуються дії італійського уряду в перебиранні на себе ролі
центру прийняття зовнішньополітичних рішень і позбавлення фахової



ролі МЗС. Автор стверджує, що лише уряд Р. Проді врешті-решт
намагається повернути роль Італії на міжнародній арені. Стабільність
уряду дозволить Республіці, на думку автора, отримати стабільність у
зовнішній політиці [9].

В останньому розділі праці італійський дипломат пропонує низку
практичних порад: вдатися до об’єктивного аналізу власної
зовнішньої політики, реагувати на критику світової спільноти, визнати
нездатність адекватно оцінювати проблемні ситуації та
неспроможність належного реагування на них. Дослідник також
висловлює власні міркування щодо того, як повернути Італії гідне
місце у світовій спільноті, образ надійного, передбачуваного,
впливового партнера. У зв’язку з цим автор наполягає на повернені
Фарнезіні ролі головного актора у веденні зовнішньої політики, на
виробленні чітких завдань та інструкцій закордонним дипломатичним
представництвам задля співпраці з інституціями з питань, що є
проблемними для італійської держави, і на документаційних
повідомленнях цих установ щодо зрушень, яких досягатиме Італія в
кожному підконтрольному секторі [10].

Слід зазначити, що рецензована монографія є одним із сучасних
здобутків в історіографії зовнішньої політики Італії і може
послугувати основою при детальнішому дослідженні цієї тематики в
майбутньому. Автору вдалося досягти поставлених перед собою
завдань і якнайаргументованіше їх висвітлити. Дж. Кассіні наводить
практичні поради щодо керування державою, нагадуючи, що
міжнародна довіра уряду та держави мають великий вплив на
становище країни, на її спроможність установити вигідні ділові та
робочі відносини з іншими акторами міжнародних відносин.
Рецензована праця має практичне значення: вона є певним довідником
для керівників держав і зовнішньополітичних відомств, підкреслюючи
і аналізуючи помилки і прорахунки італійського прем’єра та його
уряду як у внутрішній, так і зовнішній діяльності.

Література

1. Барабанов О.Н. Внешняя политика Италии на современном
этапе // Мировая экономика и международные отношения. – 2003.
– № 10. – С. 82-89; Sergio Romano. Guida alla politica Estera
Italiana da Badoglio a Berlusconi. – Milano: RCS Libri S.p.A., 2002. –
351 p.; La politica estera dell'Italia: dallo Stato unitario ai giorni
nostri / Giuseppe Mammarella, Paolo Cacace
Roma: GLF editori Laterza, 2006. – 332 p.;



Achille Albonetti. L'Italia, la politica estera e l'unità dell'Europa. –
Roma: Lavoro, 2005. – 215 p.; Nando dalla Chiesa. La fantastica
storia di Silvio Berlusconi: dell'uomo che portò il paese in guerra
senza avere fatto il servizio militare. – Milano: Melampo, 2004. –

247 p.
2. Giuseppe Cassini. Gli anni del declino: la politica estera del governo

Berlusconi (2001 – 2006). – Milano: Bruno Mondadori, 2007. –
P. 6–7.

3. Ibid, P. 12.
4. Sergio Romano. Guida alla politica Estera Italiana da Badoglio a

Berlusconi. – Milano: RCS Libri S.p.A., 2002. – 351 p.
5. Giuseppe Cassini. Gli anni del declino: la politica estera del governo

Berlusconi (2001 – 2006). – Milano: Bruno Mondadori, 2007. – P. 18.
6. Ibid, P. 19–20.
7. Ibid, P. 37–64.
8. Ibid, P. 55–59.
9. Ibid, P. 65–103.
10. Ibid, P.115–128.


