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ПРЭМ' ЕР СКІЯ 
«ШАХ МА ТЫ»

Кан ды да ту ра на па са ду мі ніст ра 

эка но мі кі, вя до ма га ў Іта ліі еў ра-

скеп ты ка, 81-га до ва га эка на міс та 

Па ола Са во на ста ла «фа таль най 

пе ра шко дай» для фар мі ра ван ня 

но ва га ўра да, па коль кі, на дум-

ку Сер джа Ма та рэ лы, па гра жа ла 

пры сут нас ці Іта ліі ў еў ра зо не. Пра-

па но ва прэ зі дэн та за мя ніць Са во ну 

ін шай кан ды да ту рай не су стрэ ла 

эн ту зі яз му ў «Лі гі» і «Пя ці зо рак». 

У су вя зі з гэ тым Джу зэ пэ Кон тэ, 

абра ны пар ты я мі ў якас ці кан ды да-

та ў прэм' е ры, у мі ну лую ня дзе лю 

прос та ад мо віў ся ад ман да та на 

фар мі ра ван не ўра да.

А ў па ня дзе лак, 28 мая, прэ зі-

дэнт Іта ліі да ру чыў сфар мі ра ваць 

урад 64-га до ва му эка на міс ту Кар-

ла Ка та рэ лі. Ён не на ле жыць ні да 

ад ной з пар тый, якія ўдзель ні ча лі 

ў са ка віц кіх пар ла менц кіх вы ба-

рах. Прэ зі дэнт аб раў яго ў якас ці 

тэх ніч на га прэм' е ра, які па ві нен 

сфар мі ра ваць урад і атры маць 

ад аб рэ нне пар ла мен та на яго ра-

бо ту. Пра гэ та рас па вёў ген сак ра-

тар прэ зі дэнц кай кан цы ля рыі Уга 

Дзам пе ці ў эфі ры тэ ле ка на ла Rаі 

Nеws.

Ад нак Іта лія — кра і на вы бу хо-

вых эмо цый. Вы бар шчы кі ад чу лі 

ся бе ашу ка ны мі, і за мест кан-

струк тыў на га фар мі ра ван ня ўра-

да (на пад ста ве вы ні каў са ка віц кіх 

пар ла менц кіх вы ба раў) ак ты ві за-

ва лі ся пра тэст ныя на строі. Вы бар 

Ма та рэ лы ад кла дае кры зіс, але 

мо жа пры вес ці да яшчэ боль ша га 

рос ту па пу лісц кіх на стро яў на на-

ступ ных вы ба рах», — за ўва жы ла 

агенцтву Blооmbеrg Ро за ма рыя Бі-

цэ ці з рым ска га Luіss Unіvеrsіtу. — 

Лю дзі га ла са ва лі за гэ тыя пар тыі, 

і ім мо жа быць скла да на зра зу-

мець, ча му яны не мо гуць мець 

свой урад».

Лі да ры «Лі гі» і «Пя ці зо рак» ра-

шэн не прэ зі дэн та аб вы ба ры тэх-

ніч на га прэм' ер-мі ніст ра жорст ка 

рас кры ты ка ва лі, уба чыў шы ў ім 

са ступ ку Еў ра са ю зу. «Ка лі ня ма 

ад аб рэ ння ў Бер лі не, Па ры жы або 

Бру се лі, урад у Іта ліі не мо жа быць 

сфар мі ра ва ны. Гэ та вар' яц тва, і я 

пра шу італь ян скі на род быць по-

бач з на мі, та му што мы хо чам вяр-

нуць дэ ма кра тыю ў гэ тую кра і ну. 

Мы ста лі фран цуз скай ці ня мец кай 

ка ло ні яй. Мы ста лі кра і най, фі нан-

са ва аку па ва най бру сель скі мі дэ-

ма кра та мі. Мы хо чам ве даць да ту 

вы ба раў ці на са май спра ве пой-

дзем на Рым», — за явіў лі дар «Лі-

гі» Ма тэа Саль ві ні.

Лі дар «Пя ці зо рак» Лу і джы Дзі 

Маё ў сваю чар гу аб вяс ціў аб па-

чат ку кам па ніі пад ло зун гам «Мой 

го лас мае зна чэн не» і за явіў пра 

не аб ход насць ім піч мен ту прэ зі-

дэн та. Абедз ве пар тыі па абя ца лі, 

што іх дэ пу та ты не бу дуць га ла са-

ваць за ўрад Ка та рэ лі. У ад мо ве 

пад тры маць тэх ніч ны ка бі нет з імі 

са лі дар нае аб' яд нан не «На пе рад, 

Іта лія» Сіль віа Бер лус ко ні. «Пар-

ла мент вы раз на ска заў, што ўрад 

Ка та рэ лі не бу дзе пад тры ма ны. 

«На пе рад, Іта лія» не дасць га ла-

соў», — на пі саў у Fасеbооk прад-

стаў нік фрак цыі ў пар ла мен це 

Джор джа Му лю.

«Еў ра са юз і фі нан са выя рын кі 

чар го вы раз кан фіс ку юць дэ ма кра-

тыю. Тое, што ад бы ва ец ца ў Іта-

ліі, — гэ та дзярж пе ра ва рот, на пад 

на італь ян скі на род з бо ку не ле гі-

тым ных ін сты ту таў. На фо не та ко-

га ад маў лен ня дэ ма кра тыі па ўсёй 

Еў ро пе на рас тае на род ны гнеў!» — 

пра ка мен та ва ла сі ту а цыю на Апе-

ні нах лі дар фран цуз ска га «На цы-

я наль на га фрон ту» Ма рын Ле Пен 

на сва ёй ста рон цы ў Twіttеr.

МІС ТАР НА ЖНІ ЦЫ
«Гэ тае ра шэн не прэ зі дэн та 

бес прэ цэ дэнт нае і ан ты кан сты ту-

цый нае. Ён не меў ні я ка га пра ва 

ад мо віц ца ад пад пі сан ня пры зна-

чэн ня мі ніст ра эка но мі кі», — за явіў 

італь ян скі па лі то лаг, бы лы дэ пу тат 

Еў ра пар ла мен та Джуль е та К'е за, 

па ве дам ляе vz.ru. Ад нак дэ кан фа-

куль тэ та кі ра ван ня і па лі ты кі МДІ-

МА, пра фе сар Ака дэ міі ва ен ных 

на вук Ген ры Сар да ран на стро е ны 

не гэ так рэз ка. «Ма та рэ ла па цвер-

дзіў, што італь ян скі прэ зі дэнт — не 

ней кая на мі наль ная по стаць. У вы-

пад ку па лі тыч ных кры зі саў ён ста-

но віц ца клю ча вым фак та рам, і ме-

на ві та на ім ля жыць ад каз насць за 

фар мі ра ван не ўра да», — за ўва жыў 

экс перт.

У пад трым ку ўра да з буй ных 

сіл вы сту па ла толь кі дэм пар тыя 

на ча ле з Ма тэа Рэ нца. Па вод ле 

яго слоў, Дзі Маё і Саль ві ні тры ма-

лі Іта лію ў за лож ні ках апош нія тры 

ме ся цы, бо не маг лі сфар мі ра ваць 

урад, што абы шло ся эка но мі цы 

кра і ны стра тай міль яр даў еў ра.

Ка та рэ лі на ра дзіў ся ў Крэ мо не, 

скон чыў Уні вер сі тэт Сі е ны, атры маў 

сту пень док та ра эка на міч ных на вук 

у Лон дан скай шко ле эка но мі кі і па-

лі тыч ных на вук. У па чат ку кар' е ры 

пра ца ваў у Бан ку Іта ліі, пас ля — у 

ад дзе ле фі нан саў энер ге тыч най 

кам па ніі Еnі. У 1988 го дзе па чаў пра-

ца ваць у Між на род ным ва лют ным 

фон дзе, быў кі раў ні ком дэ ле га цыі 

МВФ у Іта ліі і Вя лі ка бры та ніі. У 2013 

го дзе ва ўра дзе Эн ры ка Ле та Ка та-

рэ лі быў пры зна ча ны над звы чай ным 

ка мі са рам па рэ ві зіі дзяр жаў ных вы-

дат каў. За гэ тую пра цу атры маў мя-

нуш ку Міс тар На жні цы.

«Мне зда ец ца больш ве ра год-

ным, што мя не па клі чуць у «Ін тэр» 

гу ляць на мес цы Ікар дзі як цэнт-

раль на га на па да юча га», — ка заў 

ён не каль кі ме ся цаў та му, ка лі 

жур на ліс ты пы та лі ся ў яго пра 

маг чы мае пры зна чэн не на па са ду 

прэм' е ра, ад зна ча ла італь ян скае 

ін фар ма цый нае агенц тва Аnsа. За-

пра шэн не пры ехаць да прэ зі дэн та 

па сту пі ла, ка лі ён пра вя раў пра цы 

сва іх вуч няў у мі лан скім Уні вер сі тэ-

це Ба ко ні, дзе вы кла дае як за про-

ша ны пра фе сар. На ві зіт да прэ зі-

дэн та Ка та рэ лі пры быў на цяг ні ку 

з за плеч ні кам.

ВЯР ТАН НЕ 
АД ВА КА ТА

Экс пер ты ад зна ча юць, што па-

лі тыч ная сі ту а цыя ў Іта ліі — трэ-

цяй па па ме ры эка но мі цы еў ра зо-

ны — маг ла пе ра рас ці ў сур' ёз ны 

кан ты нен таль ны фі нан са вы кры зіс. 

Адзін з ін ды ка та раў па гро зы — па-

ве лі чэн не роз ні цы па між кош там 

дзярж аб лі га цый Гер ма ніі і Іта ліі, 

якая вы зна чае па мер пра цэн таў 

аб слу гоў ван ня знеш ня га доў гу. Гэ-

ты па каз чык пе ра вы сіў мак сі маль-

ны ўзро вень за апош нія пяць га доў. 

Па лі тыч ны кры зіс у Іта ліі аб ры нуў 

еў ра пей скія фон да выя рын кі.

У ЕС з тры во гай са чы лі за па-

дзея мі на Апе ні нах: ве ра год насць 

пра вя дзен ня но вых вы ба раў і кан-

чат ко ва га раз ва ро ту кра і ны да па-

пу ліз му вель мі вы со кая, па ве да міў 

ня мец кі тэ ле ка нал N-TV. Як лі чыць 

кі раў нік Еў ра ка мі сіі Жан-Клод Юн-

кер, «Іта лія мае най важ ней шае 

зна чэн не для Еў ра пей ска га са ю-

за». Гэ тая кра і на ры зы куе пе ра-

тва рыц ца ў дру гую Грэ цыю, ад нак 

Рым ата чае знач на больш ма гут-

ную эка но мі ку, якая мае вель мі 

важ нае зна чэн не для Еў ра са ю за, 

та му цяж кас ці Іта ліі здоль ныя па-

хіс нуць пад му рак уся го Ста ро га 

Све ту, ад зна чае N-TV.

Дня мі лі дар «Ру ху пяці зо рак» 

Лу і джы Дзі Маё вый шаў з пра па но-

вай унес ці зме ны ў спіс кан ды да таў, 

пры зна чыў шы на па са ду мі ніст ра 

эка но мі кі прэ тэн дэн та, які б за да-

во ліў Ма та рэ лу. У чац вер ве ча рам 

чар го выя пе ра мо вы лі да раў «Пя ці 

зо рак» і «Лі гі» пры вя лі да вы пра-

цоў кі «ўмоў для фар мі ра ван ня 

па лі тыч на га ўра да», згод на з які-

мі Са во на пе рай шоў бы на менш 

пры кмет ную ро лю. Пас ля гэ та га вы-

клі ка ны ў прэ зі дэнц кі Кві ры наль скі 

па лац Ка та рэ лі ад мо віў ся ад ман-

да та, а Джу зэ пэ Кон тэ, які пры быў 

ту ды праз не каль кі га дзін пас ля яго, 

па га дзіў ся ўзна ча ліць урад і ад ра зу 

прад ста віў свой спіс мі ніст раў.

Кі раў ні ком МЗС Іта ліі ста не бы лы 

мі ністр па еў ра пей скіх спра вах Эн-

ца Мо а ве ра-Мі ла нэ зі, які пра ца ваў 

ва ўра дзе з 2011 па 2014 год. Па са-

ду кі раў ні ка МУС за няў фе дэ раль-

ны сак ра тар «Лі гі» Ма тэа Саль ві ні, 

як ча ка ец ца, на гэ тай па са дзе ён 

зой мец ца ба раць бой з не ле галь най 

міг ра цы яй. Лі дар «Ру ху пяці зо рак» 

Лу і джы Дзі Маё ўзна ча ліць аб' яд-

на нае Мі ніс тэр ства пра цы і эка на-

міч на га раз віц ця (ра ней гэ та бы лі 

два асоб ныя ве дам ствы). Ра зам 

з Саль ві ні яны возь муць на ся бе 

так са ма аба вяз кі ві цэ-прэм' е раў. 

Мі ніс тэр ства эка но мі кі і фі нан саў 

Іта ліі ўзна ча ліць пра фе сар па лі тыч-

най эка но мікі рым ска га ўні вер сі тэ та 

«Тор Вер га та» Джа ва ні Трыа. Эка-

на міст Са во на, пры зна чэн не яко га 

на па са ду кі раў ні ка Мі нэ ка но мі кі ра-

ней за бла кі ра ваў прэ зі дэнт, зой ме 

па са ду мі ніст ра па спра вах Еў ра-

са ю за. Кі раў ні ком Мі на ба ро ны ста-

не прад стаў ні ца «Ру ху пяці зо рак» 

Элі за бе та Трэн та.

Урад 54-га до ва га ад ва ка та і 

ўні вер сі тэц ка га пра фе са ра ўчо ра 

ўве ча ры (на пя рэ дад ні на цы я наль-

на га свя та — Дня рэс пуб лі кі, — які 

ад зна ча ец ца сён ня) пры нёс пры ся-

гу і з гэ та га мо ман ту лі чыц ца дзе-

ю чым. За тым ён атры мае во тум 

да ве ру ў абедз вюх па ла тах на цыя-

наль на га пар ла мен та, дзе «Лі га» і 

«Рух пяці зо рак» у су куп нас ці ва ло-

да юць боль шас цю га ла соў.

А між на род ны дэ бют Кон тэ, які 

не меў ра ней па лі тыч на га во пы ту, 

ад бу дзец ца ўжо праз ты дзень — у 

Ка на дзе на са мі це «Гру пы ся мі» 

(7-8 чэр ве ня). У вы ні ку за мест 

абя ца ных ра ней дэ ман стра цый у 

аба ро ну па ру ша най дзяр жаў ны мі 

ін сты ту та мі дэ ма кра тыі бу дзе яе 

су мес нае ўша на ван не.

Як адзначае ТАСС, усе ўдзель-

ні кі скла да на га па лі тыч на га пра цэ-

су, які мож на па раў наць з цяж кі мі 

ро да мі, вы ка за лі за да валь нен не 

вы ні кам: і Саль ві ні, які ўма ца ваў 

і пры мно жыў сваю па пу ляр насць, 

і Дзі Маё, яко му ўсё ж уда ло ся 

вы ка наць ус кла дзе ную на яго за-

да чу пры вес ці «пя ці зор ка вых» да 

ўла ды, і Ма та рэ ла, які, ві да воч на, 

уз дых нуў з па лёг кай.

За хар БУ РАК.

На ві ны з Іта ліі апош нім ча сам тры ма юц ца ў то пе сту жак су свет ных 

ін фар ма генц тваў. На Апе ні нах, па вод ле ацэ нак экс пер таў, на пра ця гу 

не каль кіх ме ся цаў раз ві ваў ся бес прэ цэ дэнт ны па лі тыч ны кры зіс. 

Тут імк лі ва ўзмац ня ла ся су праць ста ян не па між еў рас кеп ты ка мі, якія 

пе ра маг лі на вы ба рах у са ка ві ку, і па лі ты ка мі, якія пад трым лі ва юць адзін ства 

з ЕС. Спат рэ бі ла ся не каль кі ме ся цаў, каб «Рух пяці зо рак» і «Лі га» да мо ві лі ся 

аб ства рэн ні ка а лі цый на га ўра да, ад нак прэ зі дэнт кра і ны Сер джа Ма та рэ ла 

на клаў на яго ве та і пра па на ваў на раз гляд пар ла мен та но вую кан ды да ту ру 

прэм' е ра. Праў да, учо ра з дру гой спро бы ўрад усё ж быў за цвер джа ны. 

Як пра хо дзі лі і чым за вяр шы лі ся 88-дзён ныя «рым скія ка ні ку лы»?

К@НТЫНЕНТЫ

РЫМ СКІЯ «КА НІ КУ ЛЫ»РЫМ СКІЯ «КА НІ КУ ЛЫ»
Ча му ўра да вы кры зіс у Іта ліі 
ўзру шыў увесь Ста ры Свет?

Джу зэ пэ Кон тэ стаў прэм'ер-міністрам Італіі.


