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«Рух» да «Лі гі»
Ура да вая ка а лі цыя «Лі гі» і 

«Ру ху» пра іс на ва ла 14 ме ся-

цаў. Уво гу ле гэ тыя па лі тыч-

ныя сі лы прый шлі да ўла ды 

на Апе ні нах па вы ні ках пар-

ла менц кіх вы ба раў у са ка ві ку 

мі ну ла га го да. Як ад зна чае 

іmemo.ru су пра цоў нік Цэнт ра 

еў ра пей скіх да сле да ван няў 

Ін сты ту та су свет най эка но-

мі кі і між на род ных ад но сін 

Агне са Аві ла ва, двух пар тый-

ная ка а лі цыя аб' яд ноў ва ла 

не па доб ных удзель ні каў: за 

«Лі гай» ста я ла вы со ка раз-

ві тая пра мыс ло вая Поў нач, 

за «Ру хам» — удвая больш 

бед ны паў аграр ны Поў дзень. 

Агуль най плат фор май ста ла

не га тыў нае стаў лен не да не а-

лі бе раль на га эка на міч на га 

кур су ЕС, які рэз ка ска ра ціў 

бюд жэт ныя і ін вес ты цый ныя 

маг чы мас ці Іта ліі, і да яго 

міг ра цый най па лі ты кі, якая 

пры му сі ла кра і ну фак тыч на 

ў адзі ноч ку спраў ляц ца з ма-

са вым пры то кам міг ран таў з 

Аф ры кі і кра ін Бліз ка га Ус-

хо ду.

Акра мя та го, кож ны 

ўдзель нік меў свае асаб лі-

выя ідэй ныя ўста ноў кі. Лі дар 

край не пра вай «Лі гі» Ма тэа 

Саль ві ні аб вяс ціў сва ёй за-

да чай па клас ці ка нец ле ва му 

праў лен ню ў Іта ліі, ад крыў-

шы гэ тым эпо ху но ва га гра-

мад ска га па рад ку ў Еў ро пе 

(«пра цяг лас цю га доў пяць-

дзя сят»). Лі дар ан ты сіс тэм-

на га («ні ле ва га, ні пра ва-

га») «Ру ху» Лу і джы дзі Маё 

вы сту паў пад ло зун гам ад-

хі лен ня ад ула ды ўся го ста-

ро га ка рум па ва на га кі роў на-

га кла са Іта ліі і ад цяс нен ня 

«тра ды цый ных» па лі тыч ных 

пар тый, да рэ чы, у тым лі ку 

ле ва цэнт рысц кай Дэ ма кра-

тыч най пар тыі. Яе та га час ны 

кі раў нік Ма тэа Рэ нца раз гля-

даў ся як пра вад нік кур су ЕС 

і між на род ных фі нан са вых

ко лаў, на дум ку дзі Маё, якія 

штур ха лі эка но мі ку Іта ліі да 

за цяж ной дэ прэ сіі.

Ле таш няе ўра да вае па-

гад нен не ўклю ча ла га лоў ныя 

пунк ты абедз вюх пар тый ных 

пра грам: но вую пен сій ную 

рэ фор му (са ска ра чэн нем 

пен сій на га ўзрос ту), увя-

дзен не да хо ду ад гра ма дзян-

ства, агуль нае зні жэн не па-

дат каў, дзяр жаў нае са дзей-

ні чан не інф ра струк тур на му 

бу даў ніц тву, уз мац нен не 

жорст кас ці іміг ра цый най 

па лі ты кі і па лі ты кі бяс пе кі. 

Пра ект бюд жэ ту на 2019 год 

пра ду гледж ваў па ве лі чэн не 

дэ фі цы ту ў не каль кі ра зоў 

у па раў на нні з па пя рэд нім 

пе ры я дам. Гэ ты фі нан са вы 

да ку мент, які прад ста ві лі Еў-

ра ка мі сіі во сен ню 2018-га, 

быў ад кі ну ты, што за па тра-

ба ва ла пра цяг лых пе ра моў 

і іс тот най ка рэк цыі — каб 

па збег нуць санк цый ЕС за 

па ру шэн не па ме раў дэ фі цы-

ту і гра фі ка ска ра чэн ня дзяр-

жаў на га доў гу.

Вы ні кам 14 ме ся цаў дзей-

нас ці ка а лі цыі ста ла вы му-

ша нае пад па рад ка ван не 

Іта ліі пра ві лам бюд жэт най 

дыс цып лі ны ЕС пры за ха-

ван ні, ад нак, за цвер джа ных 

«ура дам пе ра мен» прын-

цы паў но вай эка на міч най і 

са цы яль най па лі ты кі, за пі-

са ных у па гад нен ні, ад зна-

чае Агне са Аві ла ва. Бы ло 

пры ня та но вае за ка на даў-

ства аб пен сі ях і аб да хо дзе 

ад гра ма дзян ства. Праў да, 

тэм пы рос ту вы твор час ці 

за ста лі ся бліз кія да ну ля. 

Вы дат кі рэ фар ма тар скай 

дзей нас ці — звыш пяці міль-

яр даў еў ра да дат ко вых вы-

плат пра цэн таў па дзяр жаў-

ным доў гу на пра ця гу гэ та га 

і на ступ на га го да.

Вы свят лен не 
ад но сін

За мі ну лыя паў та ра го-

да Ма тэа Саль ві ні да мог ся 

імк лі ва га ўзлё ту ўлас на га 

рэй тын гу, а ад па вед на і па-

пу ляр нас ці сва ёй пар тыі. На 

вы ба рах у еў ра пей скі пар-

ла мент сё ле та ў маі «Лі га» 

за ва я ва ла 34,3 пра цэн та 

га ла соў, у той час як «Рух» 

ска ціў ся да 17,1 пра цэн та. 

Ві да воч на, што су ад но сі ны 

сіл у ка а лі цыі ра ды каль-

на змя ні лі ся. Апы тан ні па-

каз ва лі, што элек та раль ны

рэй тынг «Лі гі» да сяг нуў 

38 пра цэн таў, і ў вы пад ку су-

мес на га вы ступ лен ня з уль-

тра пра вы мі «Бра та мі Іта ліі» 

яна атры ма ла б на вы ба рах 

звыш 40 пра цэн таў га ла соў, 

а пры ўдзе ле так са ма пар тыі 

«На пе рад, Іта лія» — больш 

за 50! Сфар мі ра ва ны пра вы-

мі пар ла мент мог бы змя ніць 

у 2022 го дзе і не па жа да на га 

для іх прэ зі дэн та Сер джа Ма-

та рэ лу. Ума ца ва лі ся б і па-

зі цыі Саль ві ні ў Еў ро пе, дзе 

ўжо па ча лі ўзво дзіць су праць

яго «са ні тар ны кар дон», за ў-

ва жы ла Агне са Аві ла ва.

Пе рад умо вай раз ры ву ка а -

лі цыі па слу жы ла «здра да» 

«пя ці зор ка вых», дэ пу та ты 

якіх у Еў ра пар ла мен це пад-

тры ма лі кан ды да ту ру Урсу-

лы фон дэр Ля ен на па са ду 

кі раў ні ка Еў ра ка мі сіі, та ды 

як прад стаў ні кі «Лі гі» га ла-

са ва лі су праць. Ад чу ва ла ся, 

што ра ды каль нае «вы свят-

лен не ад но сін» не за га ра мі. 

Пад ста вай для кан чат ко ва га 

раз ры ву ста ла га ла са ван не 

ў італь ян скім пар ла мен це 

па за ко на пра ек це аб бу даў-

ніц тве хут кас най чы гун кі 

Ту рын — Лі ён: для «Лі гі» ён 

быў ад ным з пры яры тэ таў, а 

для «Ру ху» — ува саб лен нем 

тра ды цый най для Поў на чы 

прак ты кі ка руп цый ных пад-

рад ных здзе лак.

Па зі цыя «Лі гі» атры ма ла 

верх, і Саль ві ні вы сту піў з 

за явай, у якой кан ста та ваў 

«ад сут насць у кра і не ўра да-

вай боль шас ці» і за па тра ба-

ваў не ад клад на га рос пус ку 

пар ла мен та для пра вя дзен ня 

да тэр мі но вых вы ба раў. Па пу-

ляр ны па лі тык мер ка ваў, што 

та кім чы нам удас ца па зба віц-

ца ад на да куч лі вых «зо рак» 

і сфар мі ра ваць урад з ідэа-

ла гіч на бліз кі мі гру па мі. Пры 

гэ тым яго пра ціў ні кі бы лі не 

над та за ці каў ле ны ў да тэр-

мі но вых вы ба рах, асаб лі ва 

ўліч ва ю чы цяж кае эка на міч-

нае ста но ві шча Іта ліі. Спра ва 

ў тым, ад зна ча юць экс пер ты, 

што Іта лія сён ня — са праўд-

ная фі нан са вая бом ба за па-

во ле на га дзе ян ня для ЕС. 

Дзяр жаў ны доўг кра і ны скла-

дае больш за 130 пра цэн таў 

яе ВУП (дру гі ў Еў ро пе пас ля 

Грэ цыі).

Па звест ках агенц тва 

Bloomberg, Ры му ў дру гім 

паў год дзі па тра бу ец ца ра-

шыць скла да ную за да чу: 

з пры чы ны ня здоль нас ці 

га сіць даў гі «ў раз лі ко вым 

рыт ме», каз на чэй ства Іта ліі 

і ін шыя дзярж уста но вы па-

він ны пры цяг нуць у пе ры яд 

з ве рас ня да снеж ня на свае 

рын кі 174 міль яр ды до ла раў 

(154 міль яр ды з іх на па га-

шэн не асноў най су мы і яшчэ 

20 міль яр даў — на вы пла ту 

пра цэн таў). ВУП кра і ны рас це 

па воль на і, па вод ле пра гно-

заў Еў ра ка мі сіі, па вя лі чыц ца 

сё ле та толь кі на 0,1 пра цэн-

та. Боль шае і коль касць бед-

ня коў, якія ця пер скла да юць 

8,4 пра цэн та на сель ніц тва. 

Ва ўмо вах ад нос най бед нас-

ці зна хо дзяц ца больш за тры 

міль ё ны ча ла век.

Не маг чы мае — 
маг чы ма?

Ад нак па лі тыч нае да мі-

на ван не ўсё ж пе рай шло ад 

Саль ві ні, а яго пар тыя вы-

па ла з ко ла прэ тэн дэн таў на 

да лей шае кі ра ван не кра і най. 

Клю ча вую ро лю пры гэ тым 

ады гра лі дзе ян ні прэм' ер-мі-

ніст ра Кон тэ. Ён аб ві на ва ціў 

лі да ра «Лі гі» ў за ма ху на 

свя ты ме сяц ад па чын каў — 

жні вень, у за над та вя лі кай 

ак тыў нас ці ў сац сет ках, у 

кры ты цы ка лег па ка бі не це. 

Га лоў ны па прок быў у тым, 

што Саль ві ні вы ра шыў ска-

 рыс тац ца мо ман там: як

толь кі яго рэй тынг да сяг нуў 

40 пра цэн таў, аб вяс ціў пра 

рас пад ка а лі цыі і за па тра ба-

ваў да тэр мі но вых вы ба раў.

Вось як на гэ та аб ві на-

вач ван не ў аў та ры та рыз ме 

ад рэ ага ваў сам Саль ві ні: 

«Нас на зы ва юць фа шыс-

та мі, дык та та ра мі. Але мы 

адзі ныя, хто за клі кае іс ці на 

вы бар чыя ўчаст кі. За адзін 

год на па са дзе ві цэ-прэм' е-

ра, ня гле дзя чы на тое што 

мя не на зы ва юць не бяс печ-

ным дэс па там, я зра біў Іта-

лію больш бяс печ най. Я лі чу, 

што адзі ны дэ ма кра тыч ны 

шлях — гэ та мер ка ван не

італь ян ска га на ро да»: за явіў 

лі дар «Лі гі», та га час ны кі раў-

нік МУС Іта ліі.

Між тым вы ступ лен не 

Кон тэ (які пас ля па даў у 

ад стаў ку) су стрэ ла жы вы 

вод гук, ума ца ваў шы яго 

аса біс ты рэй тынг. Апы тан-

не гра мад скай дум кі ўпер-

шы ню па ка за ла зні жэн не 

элек та раль най пад трым кі 

Саль ві ні. У рас па ча тых пас-

ля кан суль та цы ях прэ зі дэн-

та з лі да ра мі пар ла менц кіх 

фрак цый «пя ці зор ка выя» 

вы лучылі кан ды да ту ру Кон тэ 

на па са ду прэм' ер-мі ніст ра. 

Пра вёў шы два раў нды пе ра-

гавораў, Ма та рэ ла да ру чыў 

яму фар мі ра ван не но ва га 

ка бі не та з прад стаў ні коў 

«Ру ху» і Дэм пар тыі — дзвюх 

вя ду чых па коль кас ці дэ пу-

та таў па лі тыч ных сіл дзе ю-

ча га пар ла мен та, уча раш ніх 

не пры мі ры мых пра ціў ні каў.

«Мы лю бім Іта лію, і мы лі-

чым не бес ка рыс ным па спра-

ба ваць», — за явіў кі раў нік 

ДП Ні ко ла Дзін га рэ ці пад час 

су стрэ чы з кі раў ні ком «Пя ці 

зо рак» Лу і джы дзі Маё. Ад-

нак, як за ўва жы ла на сай це 

gazeta.ru стар шы на ву ко вы 

су пра цоў нік Ін сты ту та Еў-

ро пы РАН Але на Аляк се ен-

ка ва, імк нен не ідэа ла гіч ных 

пра ціў ні каў пра ца ваць ра зам 

мо жа абяр нуц ца су праць іх. 

«Га тоў насць пар тый па сту-

піц ца ідэа ла гіч ны мі прын цы-

па мі і жа дан не па збег нуць га-

ла са ван ня не да да юць гэ тай 

ка а лі цыі ле гі тым нас ці і да-

ве ру ў ва чах гра ма дзян», — 

мяр куе экс перт.

Хло пец 
па су сед стве

Па вы ні ках апы тан ня ін-

сты ту та Noto Sondaggі, рух 

Саль ві ні ў Іта ліі пад трым лі-

ва юць 38 пра цэн таў вы бар-

шчы каў, на дру гім мес цы 

раз мяс ці ла ся Дэ ма кра тыч-

ная пар тыя (23 %), і толь кі за-

тым «Рух пя ці зо рак» (16,5 %). 

Як па ве да мі ла gazeta.ru,

італь ян скі па лі то лаг Марк 

Бер нар дзі ні лі чыць, што сён-

няш ні рас клад сіл у пар ла-

мен це кра і ны не ад па вя дае 

ча кан ням італь ян цаў. «Ка лі 

на род пай шоў на пра ва, зна-

чыць, урад па ві нен быць пра-

вы. Аб' ек тыў на ця пе раш ні 

пар ла мент больш не ад па вя-

дае на стро ям элек та ра ту», — 

за ўва жае Бер нар дзі ні. На 

дум ку экс пер та, «не факт, 

што ўрад да жы ве да кан ца 

склі кан ня — 2022 го да».

Як ад зна чы ла Але на 

Аляк се ен ка ва, па гад нен ню 

па між пар ты я мі да па маг-

 ла па пу ляр насць прэм' е ра 

і прэ зі дэн та: Джу зэ пе Кон тэ

ва ло дае вы со кім рэй тын-

гам у 52 пра цэн ты, Сер джа 

Ма та рэ ла — 57. Пра гра мы 

пар тый так са ма моц на ад-

роз ні ва юц ца. «Дзі Маё пад-

крэс лі вае пе ра ем насць кур-

су, а Дэм пар тыя — па ва рот 

па лі ты кі як у сфе ры эка но-

мі кі, так і ў сфе ры міг ра цыі. 

Ві да воч на, што Дэм пар тыя, 

якая раз ліч вае атры маць па-

са ду ў ЕС, бу дзе на стой ваць 

на згорт ван ні міг ра цый най 

па лі ты кі Саль ві ні і пры пы-

нен ні шэ ра гу эка на міч ных 

рэ фор маў», — ад зна чы ла 

су пра цоў нік Ін сты ту та Еў-

 ро пы. Прэ са кан ста туе па с-

пя хо вае ўза е ма дзе ян не

«ста ро га-но ва га» прэм' е ра 

з кі раў ніц твам ЕС і сім па тыю 

да яго су свет ных лі да раў. 

У пры ват нас ці, До нальд Трамп 

на зваў яго «вель мі та ле на ві-

тым ча ла ве кам». Ад нак Кон-

тэ, які пры няў свой ман дат 

«умоў на», пры пэў ных аб ста-

ві нах мо жа яго вяр нуць, як 

гэ та ад бы ло ся амаль го дам 

ра ней з-за роз на га лос сяў з 

прэ зі дэн там па кан ды да ту-

ры мі ніст ра эка но мі кі, лі чыць 

Агне са Аві ла ва.

У экс пер таў вель мі пе сі-

міс тыч ныя пра гно зы на конт 

эка на міч най бу ду чы ні Апе-

нін. «Мы ўсе ве да ем, што ў 

Іта ліі бу дзе чар го вы кры зіс, 

пы тан не толь кі ў тым, ка лі 

ён зда рыц ца», — ад зна ча-

ла агенц тва Bloomberg. «Мы 

ру ха ем ся па сцэ на рыі па тэн-

цый на га дэ фол ту», — за ўва-

жыў за сна валь нік LC Macro 

Advіsors Ла рэн ца Ка доньа. 

Іта лія мо жа вель мі хут ка 

тра піць у вель мі ня прос тую 

сі ту а цыю, па доб ную да тых, 

у якія ў хо дзе ня даў няй вост-

рай фа зы па зы ко ва га кры-

зі су ў еў ра зо не аказ ва лі ся 

Грэ цыя, Ір лан дыя, Пар ту га-

лія, Кіпр: аб' яў ляць дэ фолт ці 

пра сіць ЕС і МВФ аб фі нан-

са вай да па мо зе, па га джа ю-

чы ся на іх па тра ба ван ні рэ-

фор маў і жорст кай эка но міі 

пад піль ным кант ро лем крэ-

ды то раў.

Пра вы ла гер па-ра ней ша-

му па тра буе да тэр мі но вых 

вы ба раў і за клі кае сва іх пры-

хіль ні каў да ма са вых пуб-

ліч ных пра тэс таў. Не вар та 

за бы ваць і пра тое, што Ма-

тэа Саль ві ні за ста ец ца над-

звы чай па пу ляр ным італь ян-

скім па лі ты кам, аў та ры тэ ту і 

ха рыз мы яму не па зы чаць. 

«Саль ві ні — «хло пец па су-

сед стве», — за ўва жыў яго 

бі ёг раф Ма тэа Пу чы а рэ лі. — 

Ён ты по вы сын італь ян скіх 

баць коў, ад кры ты, прос ты, 

з ім мож на па га ва рыць пра 

што за ўгод на». Так што не 

вы клю ча на, што ў ам бі цый на-

га лі да ра «Лі гі» яшчэ з'я вяц ца 

шан цы сфар мі ра ваць улас ны 

ўрад. Пры нам сі, для гэ та га 

ёсць усе пе рад умо вы.

За хар БУ РАК.

«ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА» НА АПЕ НІ НАХ
Ча му ў Іта ліі з'я віў ся но вы ўрад?

Но вы ка а лі цый ны ўрад Іта ліі на ча ле з Джу зэ пе Кон тэ дня мі атры маў во тум да-

ве ру на цы я наль на га пар ла мен та. Пра гэ та па ве да мі ла агенц тва ANSA. Та кім чы-

нам, на Апе ні нах на рэш це афі цый на за цвер дзі ла ся но вая ўлад ная боль шасць 

у скла дзе «Ру ху пяці зо рак» і Дэ ма кра тыч най пар тыі (ДП), а так са ма пар тыі 

«Сва бод ныя і роў ныя» (СР), чый прад стаў нік зай мае ў ка бі не це ад ну мі ніс-

тэр скую па са ду (ахо вы зда роўя). Да лу чэн не да аль ян су СР спат рэ бі ла ся, каб 

атры маць на дзей ную боль шасць у Се на це. Ад мет на, што пар ла менц кія дэ ба ты 

су пра ва джа лі ся бур ны мі на пад ка мі з бо ку прад стаў ні коў апа зі цыі, у якую пе рай-

шлі пар тыі «Лі га», а так са ма «Бра ты Іта ліі». Апош няя, да рэ чы, ар га ні за ва ла «пле-

нэр-ак цыю» пра тэс ту на пло шчы. У апа зі цыі так са ма зна хо дзіц ца і пар тыя экс-

прэм' е ра Сіль віа Бер лус ко ні. Пас ля раз ва лу бы лой кі ру ю чай ка а лі цыі ў скла дзе 

«Ру ху» і «Лі гі» пер шыя здо ле лі прый сці да па гад нен ня з «тра ды цый ны мі» апа не-

нта мі з ДП аб ства рэн ні аль тэр на тыў най боль шас ці. Пры гэ тым уз на чаль ваць но-

вы ка бі нет за клі ка лі Кон тэ, які быў прэм' е рам і ў па пя рэд нім ура дзе. Каб мін 

у скла дзе 21 мі ніст ра быў пры ве дзе ны да пры ся гі на мі ну лым тыд ні. На вош та 

ў Іта ліі «ма дэр ні за ва лі» ўрад?


