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Az olasz politikai pártok és kormányok
EU-politikája (1989–2012)
Molnár Anna

A kilencvenes évekig – elsősorban a politikai váltógazdaság hiánya következtében 
és a hetvenes években létrejött EU-politikával kapcsolatos kétpárti (DC–OKP) 
megállapodásnak köszönhetően – az egymással szemben álló pártkoalíciók po-

litikai vitáiban az EU-politika nem jelentett valódi választóvonalat.1 Annak ellenére, 
hogy a keleti blokk összeomlása jelentős mértékben hozzájárult az olasz közéletben le-
játszódó változásokhoz, a valós politikai lavinát az addig kormányzó pártok – elsősor-
ban az Olasz Szocialista Párt és a kereszténydemokraták – körül kirobbant korrupciós 
botrányok indították el. Az 1993-as új választási törvény 4%-os parlamenti küszöböt és 
a korábbi arányos választási rendszer helyett a többségi elvre épülő struktúrát vezetett 
be. Az új rendszernek köszönhetően egymást váltó, a korábbi, rendkívül széttöredezett 
pártstruktúrához képest átmenetileg stabilabb választási és kormánykoalíciók jöttek 
létre. A kilencvenes évek elején tehát teljesen átrendeződött az olasz belpolitika. Koráb-
ban nagy befolyással bíró pártok teljesen átalakultak vagy megszűntek, és új politikai 
pártok születtek. E fontos politikai változások következtében a szakirodalom nem vé-
letlenül hangsúlyozza az ún. második köztársaság létrejöttét.

A hetvenes évek óta a jelentős olasz pártok mindegyike Európa-barát politikát kép-
viselt. A kilencvenes évektől kezdve azonban e tekintetben is változások következtek 
be. A jelentős társadalmi és politikai támogatás ellenére már a maastrichti szerződést 
követő időszakban megfigyelhető volt, hogy a jobbközép kormányok idején a kormány-
zati politikában is különböző mértékű euroszkepticizmus jelent meg.

A keleti blokk összeomlását, a kommunizmus bukását követően és részben abból kö-
vetkezően az Olasz Kommunista Párt (Partito Comunista Italiano, PCI) belső identitásvál-
ságba jutott. 1990-ben a párt újjáalakult, csatlakozott a nyugati típusú szociáldemokrata 
pártokhoz, és új néven lépett fel: a Baloldal Demokratikus Pártja (Partito Democratico 
della Sinistra, PDS). A pártból még abban az évben kivált a továbbra is kommunista 
eszméket valló csoport, a Kommunista Újraalapítás Pártja (Partito della Rifondazione 
Comunista, PRC).
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Az Olasz Kommunista Párt nagyobbik utódpártja, a Baloldal Demokratikus Pártja 
(1991–1998), amely később Baloldali Demokratákká (Democratici di Sinistra, DS, 1998–
2009) alakult, az integráció szupranacionális és föderalista átalakulását és – a jóléti 
állammal összefüggő szociális kérdésekre összpontosítva – az EU szociáldemokrata 
típusú fejlődését szorgalmazta. A PDS/DS – az 1992-ben létrehozott Európai Szoci-
alisták Pártjának (Partito del Socialismo Europeo, PES) egyik alapítója – az 1999-es EP-
választások kampánya idején alkalmazott politikai szlogenjében éppen ezt a véleményt 
hangsúlyozta: „Igen a piacgazdaságra, és nem a piaci társadalomra” (Yes to a market 
economy, no to a market society).

A PCI átalakulását követően létrejött kisebbik utódpárt, a Kommunista Újraalapí-
tás Pártja az integráció másfajta modelljét képviselte, és euroszkeptikus véleményével 
jelentős kritikát fogalmazott meg az Európai Unió mélyítésével és az intézményi re-
formmal kapcsolatban. Ebből következően, elutasítva a közösség jogköreinek kiszéle-
sítését, az olasz parlamentben nemmel szavazott a maastrichti szerződés, majd később 
az alkotmányos szerződés ratifikációs eljárása során. A PRC a szerződésből elsősorban 
néhány alapelv (pl. a háború teljes elutasítása, illetve a teljes foglalkoztatású gazdaság) 
hiányát kifogásolta.2

A másik jelenős balközép párt, az 1892-ben alapított Olasz Szocialista Párt (Partito 
Socialista Italiano, PSI) az első köztársaság bukásának legnagyobb vesztese volt, és 1994-
ben szinte teljesen eltűnt a politikai palettáról. Legfontosabb utódpártja, az Olasz Szo-
ciáldemokraták (Socialisti Democratici Italiani, SDI) továbbra is az általa hirdetett euro-
föderalista politikát képviselte.

A baloldali és liberális Radikális Párt (Partito Radicale) szintén Európa-barát politikát 
folytatott, és a 2004-ben készült alapszabályában is az Európai Egyesült Államok létre-
hozásának szükségességét hangsúlyozta. A párt a szubszidiaritás elvére építve az EU 
föderalista típusú fejlődését támogatta annak érdekében, hogy az emberekhez közelebb 
lehessen döntéseket hozni.

A politikai paletta baloldalán elhelyezkedő Zöldek (Verdi) 2000-ben elfogadott alap-
szabályukban a radikálisokéhoz hasonló, EU-barát politikát képviselve, a szubszidiari-
tás és a föderalista elvekre épülő politikai unió létrehozását támogatták.3

A balközepet képviselő pártok a kilencvenes évektől a leghatározottabban tá-
mogatták az európai integráció mélyítésének folyamatát, és kiálltak egy föderális és 
szupranacionális unió megvalósítása, illetve az európai identitás megteremtése mellett.

A berlini fal és a „kommunista veszély” megszűnésének hatására – az olasz párt-
rendszer összeomlásának részeként – a Kereszténydemokrata Párt (Democrazia Cristiana, 
DC) is jelentős változáson ment keresztül: korábban széles körű társadalmi támogatott-
sága megcsappant, így először nevet változtatott (Olasz Néppárt), majd 1994 januárjá-
ban feloszlott, több kisebb utódpártra esett szét. Jobboldalából a Kereszténydemokra-
ta Centrum (Centro Cristiano Democratico, CCD) és az Egyesült Kereszténydemokraták 



2012. ősz 5

Az olasz politikai pártok és kormányok EU-politikája (1989-2012)

(Cristiani Democratici Uniti, CDU), majd ezek összeolvadásával a Kereszténydemokraták 
és a Centrum Uniója (Unione dei Democratici Cristiani e di Centro, UDC) jött létre. A párt 
baloldala pedig – a kereszténydemokrácia szociális hagyományaihoz visszanyúlva – az 
Olasz Néppártot (Partito Popolare Italiano, PPI) hozta létre, amely később fontos szere-
pet játszott a röviden Margarétának nevezett balközép párt (Democrazia è Libertà – La 
Margherita) létrehozásában. Az olasz Kereszténydemokrata Párt utódpártjai, támogatva 
az integráció mélyítésének folyamatát, mind EU-barát politikát képviseltek.

Miután a Kereszténydemokrata Párt szétesett, és az utódpártjai támogatottsága is je-
lentősen csökkent, egyfajta politikai űr keletkezett. Ezt az űrt új típusú pártok töltötték 
be. Szinte berobbantak az olasz belpolitikai életbe. A kilencvenes években a jobboldalon 
három új párt vonzotta a korábban elsősorban kereszténydemokrata orientáltságú sza-
vazókat: a Hajrá Olaszország (Forza Italia, FI), a Nemzeti Szövetség (Alleanza Nazionale, 
AN) és az Északi Liga (Lega Nord, LN). A jelenség természetesen nem nélkülözte az 
előzményeket, hiszen az Északi Liga gyökerei már az 1980-as években megtalálhatók, 
a Nemzeti Szövetség pedig az Olasz Szociális Mozgalomból (Movimento Sociale Italiano) 
jött létre. Közülük a leghatékonyabb végül az óriási médiabirodalommal rendelkező 
Silvio Berlusconi és pártja, a Hajrá Olaszország lett.

Ahogy az már szóba került, az olasz társadalomra jellemző EU iránti erős elköte-
leződés és bizalom ellenére már a kilencvenes évektől megfigyelhető volt, hogy az új 
jobbközép pártok politikai céljaiban megjelent az euroszkepticizmus. Különböző szin-
ten már az első Berlusconi-kormány alatt (1994) jelen volt, de határozottabban a máso-
dik (2001–2006) és a harmadik (2008–2011) idején tört a kormányzat (Casa della Libertá) 
szintjén is felszínre.4 Silvio Berlusconi első kormányának külügyminisztere kifejezet-
ten thatcheri nézeteket vallott. A kormány uniós elfogadottságát nehezítette, hogy Eu-
rópa-szerte nagy felháborodást keltett a volt posztfasiszta párt, a Nemzeti Szövetség 
kormányra kerülése. Berlusconi helyzetét tovább rontotta, hogy kormányának egyetlen 
tagja sem csatlakozott az EP politikai csoportjaihoz. A diplomáciai elszigetelődést több 
esemény is fokozta: Berlusconi nem támogatta Szlovénia EU-csatlakozását, illetve Né-
metország „kétsebességes Európa” koncepcióját, amelyben valószínűsíthetően Olaszor-
szágnak a „később csatlakozók” szerep jutott volna.5

Fontos azonban, hogy különbséget tegyünk puha és kemény euroszkepticizmus kö-
zött. A puha euroszkepticizmus az integrációs folyamat valamely területe ellen fogal-
maz meg álláspontot. Mindazok, akik az integrációs folyamat politikai vagy gazdasági 
mélyítésével (pl. az euró bevezetésével) szemben fejtik ki és képviselik véleményüket, 
a puha euroszkeptikusok közé tartoznak. Saját államuk uniós tagságát nem kérdőjele-
zik meg, azonban nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a nemzeti érdek minél határo-
zottabb képviseletének. Ezzel szemben a kemény euroszkepticizmus képviselői teljes 
mértékben ellenzik a politikai és gazdasági integrációt, az EU-hoz való csatlakozást, 
illetve az uniós tagságot.6
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Mivel a Hajrá Olaszország mindig is széles társadalmi réteget képviselt, és politikai 
céljai is meglehetősen széles ideológiai háttérhez (elsősorban a Thatcher-féle liberális 
piacgazdasági szemlélethez) kapcsolódtak, a pártnak az EU-val szembeni magatartása 
mindvégig képlékenynek volt mondható. Ahogyan Lucia Quaglia 2001-es tanulmányá-
ban hangsúlyozta, „a párt vezetőjének EU-hoz való viszonya még mindig nem vilá-
gos”.7

A puha euroszkepticizmus jelének tekinthető, hogy Silvio Berlusconi 1997-ben a 
maastrichti szerződés újratárgyalását is felvetette. Mindezt tette annak érdekében, hogy 
Olaszország a konvergenciakritériumok teljesítése nélkül csatlakozhasson az Európai 
Monetáris Unióhoz (EMU). Puha euroszkepticizmust fejeztek ki a második Berlusconi-
kormány néhány tagjának (Giulio Tremontinak vagy Antonio Martinónak) a nyilatko-
zatai is. Azonban mindezek az események nem csupán a kormány álláspontjára, ha-
nem az olasz társadalomban megjelenő latens euroszkepticizmusra is rávilágítottak.8 
Bardi Luciano olasz politológus is hasonló véleményt képviselt: „EU-politikája szem-
pontjából a FI az egyik legambivalensebb olasz politikai párt. Alapdokumentumai, az 
EP-választással kapcsolatos nyilatkozatai mind a klasszikus EU-barát politikát tartal-
mazták. Más dokumentumokban és nyilatkozatokban a párt már kevésbé tűnik olyan 
lelkesnek, főleg, ha azokat más balközép és jobbközép pártokéval összehasonlítjuk.”9

A FI EU iránti változó álláspontja elsősorban a nemzeti pénzügyi és költségvetési 
politikával, illetve a külpolitikával kapcsolatos kérdésekkel összefüggésben vált látvá-
nyossá. Ennek oka valószínűsíthetően – Berlusconi ún. „személyes külpolitikájából” 
adódóan – az USA-hoz fűződő szorosabb viszony lehetett. Ahogyan Nicolò Conti egy 
2003-as tanulmányában kifejti: „a FI politikai ideológiájában, amely elsősorban a pi-
acgazdasággal kapcsolatos kérdésekre helyezi a hangsúlyt, az európai integráció nem 
játszik központi szerepet”.10 Amennyiben egy adott kérdés esetében a kormány gazda-
sági érdekeinek nem felelt meg az uniós döntés, akkor könnyedén átlépett az amúgy 
folyamatosan hangoztatott, egyre „erősebb EU”-t maga elé kitűző politikán.

A Nemzeti Szövetég (Alleanza Nazionale, AN) 1994-ben még csupán választási szö-
vetségesként, majd 1995-ben már a posztfasiszta MSI (Movimento Sociale Italiano, MSI) 
utódpártjaként lépett koalícióra a FI-vel. Az MSI radikális jobboldalából jött létre egy új 
párt, az MSI – Fiamma Tricolore, amely – a „nemzetek Európája” koncepcióval összhang-
ban – egyfajta puha euroszketicizmust képviselt. Az AN – továbbra is a kormányközi 
megközelítést támogatva – elődjénél, az MSI-nél jóval EU-barátabb politikát képviselt. 
A párt vezetőjének, Gianfranco Fininek a kezdetektől az volt a legfőbb célja, hogy a 
pártot az olasz politika centruma felé vigye, és egy gaulle-ista típusú, jobbközép pártot 
hozzon létre. A párt 1995-ös, Fiuggiban elfogadott alapszabálya azonban továbbra is de 
Gaulle „nemzetek Európája” koncepcióját hangsúlyozta. Ezzel szemben az 1998-ban 
rendezett pártgyűlésen kiadott dokumentumban az Európai Parlament súlyának növe-
lését és a nemzeti kormányok szerepének csökkentését javasolták.11
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Az EU-politikán belül a nemzeti érdekérvényesítés növekedésére utalt, hogy a máso-
dik Berlusconi-kormány telekommunikációs minisztere (AN) 2001-ben hangsúlyozta, 
hogy „egyrészről szükség van az EU-s intézmények politikai és demokratikus legiti-
mációjának növelésére, másrészről viszont fontos a nemzeti érdekek kiegyensúlyozot-
tabb érvényesítése”.12 A második Berlusconi-kormányban azonban az AN sem puha, 
sem pedig kemény euroszkeptikus megközelítést nem képviselt.13 A párt 2006-ban el-
fogadott új alapszabálya viszont még csak utalást sem tett az Európai Unióra.14 Az AN 
és a FI ebben az időszakban tehát az integrációs folyamatban elsősorban a nemzeti 
érdekérvényesítésre helyezte a hangsúlyt.15

A korábbi regionális ligák szövetségeként létrehozott új pártnak, a neopopulista 
Északi Ligának az integrációs folyamathoz fűződő politikája a kezdetektől rendkívül 
ellentmondásosnak bizonyult, hiszen a párt fejlődése során ez változott a legtöbbet: az 
EU-barát politikától az euroszkepticizmus irányába tolódott el.

Az Északi Liga változó EU-politikája

Az Északi Liga politikai eszméiben sokszor hivatkozott az európai integrációs folya-
matra. A kilencvenes évek második feléig az integráció tehát egyfajta második hazát 
jelentett a Liga számára. Ezt a politikai célt azért is támogatnia kellett, mert szavazói, 
vagyis az északi területek lakossága számára a térség gazdasági fejlődése szempontjá-
ból rendkívül fontos volt a mind jobban elmélyülő európai integrációban való részvétel. 
Már az 1980-as évek végén a föderális alapon berendezett Európában látták Lombar-
dia önállóságának zálogát. Alkotmányellenes, szecesszionista törekvésük legitimációs 
bázisát az éppen kiszélesedő Európai Közösségben látták. Európát azonban a lehető 
legszélesebb szabadsággal bíró régiók konföderációjaként képzelték el.16

Umberto Bossi az Észak szele című írásában regionális államok születéséről, a népek, 
vagyis a régiók Európájának kialakulásáról írt.17 Ebbe a képbe természetesen nem illett 
bele a brüsszeli bürokrácia fokozatosan szélesedő jogköre. Az Európai Unió fejlődését 
egyre inkább a megteremtendő Padánia szabadságát veszélyeztető folyamatnak tekin-
tették. Bossi véleménye az volt, hogy a jelenlegi integráció a központosított nemzetálla-
mokra épül, és ebből következően a hagyományos politikai pártok irányítása alatt áll. 
Ez a fajta berendezkedés – véleménye szerint – nem alkalmas a „kis népek” szabadsá-
gára épülő Európai Unió létrehozására.18

1993-ban, a maastrichti szerződés ratifikációja során az Északi Liga igennel szava-
zott, hiszen számára fontos lépés volt, hogy az új szerződés értelmében felállították a 
Régiók Bizottságát. Úgy gondolták, ez lehet az első lépés az Európai Parlament födera-
lista alapúvá és kétkamarássá történő átalakítása felé. Terveik szerint ugyanis az átala-
kuló Európai Parlament felsőháza látná el a nemzetállamok alatti régió képviseletét.19
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Az első Berlusconi-kormány idején a Liga még sajátos, de mindenképpen integrá-
ciópárti EU-politikát hirdetett. A párt mindvégig azt az álláspontot képviselte, hogy 
Olaszországnak feltétlenül teljesítenie kell a konvergenciakritériumokat annak érdeké-
ben, hogy az ország csatlakozhasson az EMU-hoz.20

Az Északi Liga 1997. február 14–16-án tartott milánói kongresszusán hivatalosan is 
elfogadták a párt stratégiáját, amelynek a mottója megfelelt az integrációval kapcsolatos 
addigi ligás terveknek: „Szabad Padánia egy szabad Európában”. Céljuk a szuverén eu-
rópai „kis népek” összefogásán alapuló „föderáció” volt. Ebben az időszakban az Észa-
ki Liga arra építette politikai stratégiáját, hogy Olaszország nem lehet tagja az Európai 
Monetáris Uniónak. Várakozásaik szerint ez erősítette volna az északi területek lakos-
ságában az elszakadási hajlamot és az egységes északi identitástudat kialakulását.21

A Liga története az integráció szempontjából azonban ennél bonyolultabb képet mu-
tat. Hiszen szavazóit nem jellemezhetjük automatikusan az euroszkeptikus jelzővel. 
Sőt, 1996-ban épp azok az északiak szavaztak az Északi Ligára nagy számban, akik at-
tól tartottak, hogy a déli területek rosszabb makrogazdasági mutatói miatt Olaszország 
nem lehet tagja az eurózónának. 2001-re azonban jelentősen csökkent a Liga támoga-
tottsága. Ezzel egyidejűleg Umberto Bossi egyre radikálisabb véleményt fogalmazott 
meg az európai integrációval kapcsolatban.22 2002-ben Európa-szerte nagy felháboro-
dást keltett, hogy Bossi az Európai Uniót „Nyugat Szovjetuniójának” és „sztálinista 
szuperállamnak” nevezte. Umberto Bossi a demokrácia védelmében kívánta mozgósí-
tani a szabad és demokratikus embereket, illetve a népeket.23

Annak ellenére, hogy az olasz kormányok (és a kormányzásban részt vevő pártok 
többsége is) hagyományosan támogatták Törökország európai uniós csatlakozását, az 
Északi Liga – Törökország muszlim többségére és lakosainak nagy számára hivatkozva – 
a kezdetektől ellenezte azt.24

A párt az uniós politikáját hét pontban összefoglaló, 2004-ben kiadott dokumentu-
mában hangsúlyozta, hogy a Liga továbbra is nemet mond egy szuperállam létreho-
zására, viszont támogatja a kulturális, etnikai és gazdasági különbségeket figyelembe 
vevő, a regionális és a helyi közösségekhez közel létrejövő Népek és Régiók Európáját, 
amely a szubszidiaritás elvének közvetlen alkalmazására épül. A párt továbbra is bí-
rálta az euró bevezetését, hiszen az inflációhoz, az árak emelkedéséhez vezetett Olasz-
országban (3. pont). A dokumentum 4. pontjában igent mond egy keresztény elvekre 
épülő Európára, 5. pontja pedig a regionális szint megerősítését hangsúlyozza. A Liga 
emellett fontosnak tartotta, hogy a helyi kis- és közepes vállalkozásokat védővámokkal 
támogassák az – elsősorban – ázsiai versennyel szemben. Az utolsó, 7. pontban a párt 
ismét nemet mond Törökország EU-csatlakozására.25 A török csatlakozás elutasítása 
– a párt iszlámellenes retorikájának megerősödésével együtt – napjainkig is az egyik 
legfontosabb eleme az Északi Liga EU-politikájának.26 A párt a kezdetektől bírálta az 
európai alkotmányozás folyamatát, hiszen véleményük szerint az így létrejövő EU még 
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mindig túlzottan távol lett volna az állampolgároktól. Mindemellett az alkotmányos 
szerződés 2005-ös elutasítását és a lisszaboni szerződés elfogadását követően is fontos-
nak tartották volna egy olaszországi népszavazás kiírását. Véleményük szerint az előse-
gítené, hogy az EU-val kapcsolatos kérdésekben szélesebb társadalmi vita alakuljon ki.27

A 2006-os választásokat követően az Északi Liga ismét puha euroszkepticizmust 
képviselt, és azt hangsúlyozta, hogy az északi térség kis- és közepes vállalkozásainak 
válsága az euró bevezetéséhez köthető.

A párt a 2011-ben született dokumentumában ismét kiemelte, hogy nem magát az 
integrációt utasítja el, sőt „az európai identitás megerősítését éppen az iszlám terjedé-
se következtében érzékelt veszély” miatt fontosnak is tekinti. De több szempontból is 
kritizálják a folyamatot és a tagállamok szuverenitásának azzal párhuzamosan történő 
elvesztését. Az EU föderatív víziója helyett egy konföderatív struktúra megvalósítását 
látnák lehetségesnek. A párt éppen ezért önmagát nem is tekinti euroszkeptikusnak, 
hiszen magát az integrációt nem akarják megszüntetni, hanem csupán megváltoztatni 
és új alapokra helyezni. A Liga elsősorban azt kritizálja, hogy az uniós szintű hatalmi 
koncentráció ellenére az integráció antidemokratikus, és túlzottan távol van a polgá-
roktól, s a közvetlen kapcsolat hiányából fakadóan az állampolgárok nem tudják kife-
jezni a véleményüket az uniós döntésekkel kapcsolatban. Az Északi Liga továbbra is a 
Népek és Régiók Európájának konföderatív megközelítését hangsúlyozza. Véleményük 
szerint az EU „a bürokratikus megaapparátus azon példája, ahol egy oligarcha uralko-
dik és dönt mindenről”, egy „neocentralista szuperállam, amelyet politikai értelemben 
nem felelős technokraták irányítanak”, akiknek – a Liga véleménye szerint – a politikai 
felelőssége éppen azért hiányzik, mert nem választott funkciókat töltenek be. Ezzel ma-
gyarázzák azt is, hogy az EP-választásokon Olaszországban is csökken a részvétel.  Az 
Északi Liga emellett továbbra is hangsúlyozza Európa keresztény gyökereit.28

Prodi-kormány, az euró bevezetése

A kilencvenes években Olaszországnak komoly gazdasági problémákkal kellett szem-
benéznie. 1992-ben 7 százalékkal leértékelték a lírát, ezért – nem véglegesen, de akkor 
még bizonytalan időre – ki kellett lépnie az Európai Monetáris Rendszerből. Ezzel egy-
idejűleg más olasz makrogazdasági mutatók is romlottak (pl. a külkereskedelmi mér-
leg). Bizonytalanná vált az országnak a pénzügyi integrációhoz történő csatlakozása 
is. Az évtized második felére az 1996-os választásokat követően hatalomra került bal-
közép Olajfa-szövetségnek sikerült helyreállítania az olasz gazdasági egyensúlyt. 1996 
novemberében a líra ismét tagja lett az Európai Monetáris Rendszernek. Az Olajfa-ko-
alíció az egyik prioritásának tekintette az eurózónához történő csatlakozás feltételéül 
szabott konvergenciakritériumok teljesítését.29
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Az 1996-tól működő Prodi-kormány a legfontosabb feladatának a „második köz-
társaságba” vezető reformok végigvitelét tekintette. Célul tűzték ki a gazdasá-
gi problémák felszámolását, a politikai vezető réteg respektjének helyreállítását, a 
konvergenciakritériumok teljesítését, Olaszországnak az Európai Monetáris Rendszer-
be történő visszatérését, illetve az eurózónába való felvételét, a közszféra és a politikai 
intézményrendszer reformját.30 1997-ben a konvergenciakritériumok teljesítése érdeké-
ben – és az olasz társadalom ellenállása nélkül – bevezették az ún. egyszeri euróadót, 
amely csak a kritériumok teljesüléséig volt érvényben.

A balközép kormány jelentős sikerként könyvelhette el, hogy 1998. május 1-jén Brüsz-
szelben – hosszas viták után, a sikeres gazdaságpolitikának köszönhetően – végül is 
úgy döntöttek, hogy Olaszország is részt vehet az Európai Monetáris Unióban.31 Ehhez 
azonban továbbra is teljesítenie kellett az igen szigorú konvergenciakritériumokat. Ez 
az ország számára nem volt könnyű feladat, hiszen 1995-ben 7,7, 1996-ban pedig 6,6 szá-
zalék volt a költségvetés hiánya a GDP arányában. A megszorításoknak és az 1997-ben 
bevezetett euróadónak köszönhetően ezt az arányt 2,7 százalékra sikerült leszorítani. 
E kedvező adat az elkövetkező két évben is megmaradt: 1998-ban és 1999-ben a költ-
ségvetési hiány a GDP 2,6 százaléka volt. 1997-re az infláció mértéke is jelentősen, az 
1995-ös 5,4 százalékos szintről 1,9 százalékra csökkent. Az olasz állam bruttó adósságál-
lományának GDP-hez mért aránya is jóval meghaladta a Maastrichtban meghatározott 
mértéket, hiszen 1995-ben 124,2, 1996-ban 124,0, 1997-ben 121,6, 1998-ban pedig 118,5 
százalék volt.32

Az euró bevezetését követően az elemzők úgy értékelték, hogy a kezdeti nehézségek 
ellenére Olaszország számára komoly gazdasági hasznot hozott az Európai Monetáris 
Unióban való részvétel. Ennek köszönhetően a kamatok ugyanis nagyobb mértékben 
csökkentek, mint a többi tagállamban. További előnyt jelentett, hogy a 2000-es olajvál-
ság is kevésbé rázta meg az olasz gazdaságot, mintha egyedül kellett volna szembenéz-
nie vele.33

Az olasz politikusok tartottak attól, hogy az euróövezetből való kimaradás esetén 
nem vehetnek részt az integrációt érintő fontosabb döntések meghozatalában sem. 
Massimo D’Alema szerint – aki 1998-tól állt az olasz kormány élén – az Unióhoz való 
szoros kötődés hozta ki az országot a kilencvenes évek egyre mélyülő politikai és gaz-
dasági válságából.34 Carlo Azeglio Ciampi, Olaszország akkori köztársasági elnöke 
2000-ben nagy sikerként értékelte az euró bevezetését: a balközép koalíciónak ezzel 
sikerült „rendbe tennie az országot”. Véleménye szerint ez az alapvető feltétele volt an-
nak, hogy a jövőben részt vehessenek az Európai Unió főbb döntéseiben, és ne váljanak 
másodvonalbeli tagállammá. Abban az esetben, ha Olaszország a gazdasági integráci-
óból kimaradt volna, a tervezett szorosabb politikai integrációban sem vehetett volna 
részt. Fontos volt, hogy jobb lett az ország külső megítélése, így javultak a gazdasági 
növekedés feltételei is. A köztársasági elnök szerint a csatlakozásnak igen jelentős 
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belpolitikai hozadéka is volt, ennek következtében nagymértében csökkent az ország 
széthullásának, azaz az Északi Liga által támogatott északi szecesszionizmus megva-
lósulásának esélye. Szerinte az ország lakossága is támogatta a kormányzatot abban, 
hogy az euró bevezetésével az állami szuverenitás jelentős része közösségi szintre ke-
rült.35

1997-ben, a Prodi-kormány alatt az olasz parlament ratifikálta az amszterdami szer-
ződést. Csupán egyetlen párt, az Északi Liga szavazott ellene.

Elmozdulás a hagyományos követő EU-politikától

Már az első Berlusconi-kormány létrejöttével, majd a 2001. májusi választásokat köve-
tően, a Silvio Berlusconi által vezetett jobbközép koalíció kormányzása idején megfi-
gyelhető volt az elmozdulás a hagyományos követő EU-politikától. Az új kormány a 
nemzeti érdek határozottabb érvényesítési szándékából adódóan nem követte elődei 
feltétlen EU-politikáját.

A második Berlusconi-kormány beiktatását követően az integráció jövőjét féltők ag-
godalmai látszottak beigazolódni, amikor 2002 januárjának első napjaiban a kormány 
néhány tagja és a Renato Ruggiero külügyminiszter között lezajlott viták az utóbbi le-
mondásához vezettek. (Ezt követően a miniszterelnök, Silvio Berlusconi kapott ideigle-
nes külügyminiszteri megbízatást, aki 2002 novemberéig töltötte be a tisztséget.) 
A vitát az okozta, hogy Antonio Martino védelmi miniszter, Giulio Tremonti gazdasági 
miniszter és Umberto Bossi reformügyi tárca nélküli miniszter ellenséges nyilatkozatot 
tett az euró bevezetésével kapcsolatban, és a független monetáris politika mellett érvel-
tek. A La Padania, az Északi Liga hivatalos napilapjának 2002. január 6-i számában meg-
jelent cikke azzal magyarázta Umberto Bossi felvetéseit, hogy az euró bevezetésével 
igen érzékeny területek kerültek közösségi hatáskörbe. Bossi véleménye szerint ugyan-
is komoly belső feszültségeket okoz majd, amikor a jóléti állammal kapcsolatos kérdé-
sekben (pl. nyugdíjreform) már nem Rómában, hanem Brüsszelben fognak dönteni.36

Ruggiero – aki nem vállalt közösséget a kormány többi tagjával – elítélte ezeket a 
nyilatkozatokat. A kormányban a politikai múltját tekintve szinte kakukktojásnak szá-
mító Ruggiero lemondása Európa-szerte aggodalmat váltott ki. Sokan attól tartottak, 
hogy Olaszország integrációs elhivatottsága a jövőben csökkenni fog. A legfontosabb 
nyugat-európai újságok (pl. El Pais, Le Monde, Financial Times, The Times, Le Figaro) úgy 
értékelték az eseményeket, hogy az EU mediterrán pillére megrendült, Olaszország el-
fordult az integrációtól. A korábban a Világkereskedelmi Szervezet elnöke és köztudot-
tan integrációpárti politikus, Ruggiero ugyanis éppen azért lett külügyminiszter, mert 
az egész kontinensen nagy tekintélyre tett szert.



12 Külügyi Szemle

Molnár Anna

Silvio Berlusconi az uniós partnerek megnyugtatása érdekében a külügyminiszter 
lemondását követő parlamenti felszólalásában kijelentette, hogy Olaszország továbbra 
is szilárd tagja marad az integrációnak. A The Times 2002. január 14-i számában úgy 
nyilatkozott, hogy Olaszország érdekeit képviselve támogatja az Európai Unió haté-
konyabb működését célzó reformokat. Berlusconi több nyilatkozatában megerősítette, 
hogy továbbra is egyetért a Konvent felállításával és az Európai Unió bővítésével. Nyi-
latkozatát követően több érintett miniszter – köztük Umberto Bossi is – arra kénysze-
rült, hogy hitet tegyen az integrációpárti politika mellett.37

A követő EU-politikától való eltávolodásra utalt az a tény is, hogy a Berlusconi vezet-
te jobbközép kormány visszalépett az Uniónak az Airbus S.A.S. által fejlesztett A400M 
típusú közepes katonai szállító repülőgép közös gyártásában és finanszírozásában való 
részvételtől, és az amerikai Joint Strike Fighter gyártásához csatlakozott.38

A második Berlusconi-kormány idején újabb diplomáciai feszültséget okozott, ami-
kor Berlusconi az olasz kormány képviselőjének Gianfranco Finit, a Nemzeti Szövetség 
vezetőjét javasolta az uniós alkotmánytervezet kidolgozására összehívott Konventbe. 
Berlusconi törekvése végül sikerrel járt, és Fininek a konventbeli játszott politikai sze-
repe nagymértékben hozzájárult személyének és pártjának európai szintű elfogadásá-
hoz.

A nemzetközi sajtó részéről Berlusconit számos támadás érte. Ezek közül is a legsú-
lyosabbat az Economist 2003. május 8-i száma fogalmazta meg, amelyben gyakorlatilag 
az Unió vezetésére alkalmatlannak minősítették az olasz kormányfőt. 2003 második 
felében az olasz elnökség is botrányos eseménnyel vette kezdetét. Silvio Berlusconi az 
Európai Parlamentben a tervezett programokról és prioritásokról számolt be a képvise-
lőknek. Az azt követő vitában ironikusnak szánt megjegyzésével a náci koncentrációs 
táborok kápóihoz hasonlította Martin Schulzot, az Európai Parlament német szociálde-
mokrata képviselőjét, aki Berlusconi kormányzási és médiamódszereit megkérdőjelez-
ve rendkívüli módon megsértette, és a „demokrácia vírusának” nevezte őt.39

A kormánynak az Északi Ligát képviselő politikusai körében tapasztalható 
euroszkepticizmus ellenére Silvio Berlusconi mindvégig támogatta az Európai Unió 
mélyítése érdekében tett lépéseket, így az alkotmányos szerződés elfogadását is. Az 
olasz elnökség egyik legfontosabb célja a Konvent által kidolgozott alkotmányszerző-
dés-tervezet véglegesítése céljából Rómába összehívott kormányközi konferenciának 
még a saját elnöksége alatti sikeres lezárása volt. Ezt azonban a tagállamok közötti szá-
mos lezáratlan vita (a minősített többségi szavazás, az integráció keresztény gyökere-
ire való hivatkozás, az Európai Bizottság összetétele és az európai szintű külpolitika 
kérdése, stb.) nem tette lehetővé. Berlusconi helyzetét nehezítette, hogy az Európai Ta-
nácsban és a kormányközi konferencián nem támogatták Olaszország hagyományos 
szövetségesei, Franciaország és Németország.40 Az elnökségi időszak végére Berlusconi 
kormányának végül nem sikerült egy minden tárgyaló fél számára elfogadható 
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javaslatot kidolgoznia, így a viták a következő, ír soros elnökség időszakára húzódtak 
át. Az olasz elnökség kétségtelenül elhalasztott egy lehetőséget azzal is, hogy Romano 
Prodi, az Európai Bizottság akkori elnöke és Silvio Berlusconi, az EU soros elnöke kö-
zött – a személyes és a politikai ellentétek miatt – az európai érdekeket segítő együtt-
működés nem alakult ki.

A kétpólusú pártrendszer kialakulása

Az ún. második köztársaság idején lejátszódott politikai folyamatok eredményeként 
jelentős mértékben megváltozott az olasz politikai paletta, megvalósult a politikai vál-
tógazdaság, és kialakult a „tökéletesedő kétpártrendszer”. 2007-re világossá vált, hogy 
az olaszországi politikai folyamatok rövid távon a kétpólusú pártrendszer (bipolarismo) 
kialakulását eredményezik. Ennek legfontosabb jele, hogy az olasz politikai paletta 
mindkét oldalán felgyorsultak a pártok közötti fúziós folyamatok. Az egymáshoz ide-
ológiai értelemben közelebb álló pártok közötti ellentétek ellenére a következő másfél-
két év során két új tömegpárt, a Szabadság Népe és a Demokrata Párt jött létre.

A 2008-as előrehozott választások előtt a hatályos választási törvény szükségessé 
tette a kisebb-nagyobb pártok fúzióját. 2007-ben Silvio Berlusconi úgy döntött, hogy 
szorosabbra fűzi a szövetségben részt vevő pártok közötti kapcsolatot, és egy azokon 
túlmutató, új párt létrehozásába kezdett. 2008. február 28-án hivatalosan létrejött a Sza-
badság Népe (Popolo della Libertà, PdL) nevű, sajátos pártszövetség, amelynek közvetlen 
előzménye a Hajrá Olaszországot és a Nemzeti Szövetséget tömörítő Szabadságok Háza 
volt. Az új párt elődjeihez hasonlóan – a nemzeti érdek hangsúlyozása mellett – tovább-
ra is kiállt az európai integráció mélyítése mellett.

2007-ben a baloldalon is elkezdődött a pártok közötti fúzió folyamata. A 2006-os vá-
lasztási eredményeket követően a Baloldali Demokraták számára is világossá vált, hogy 
a balközép pártok közötti megosztottság hosszú távon nem tartható fenn. 2007. április 
21-én, a párt IV. kongresszusán véglegesen eldőlt, hogy véget vetnek annak a hosz-
szú folyamatnak, amely a Kommunista Párttól Baloldali Demokratákig vezetett, és egy 
új pártot alapítanak. Ezért a Baloldali Demokraták, illetve a kereszténydemokratákat, 
radikálisokat és republikánusokat is tömörítő Margaréta politikusai kimondták, hogy 
feloszlanak, és egy közös pártot hoznak létre. Az új szervezet, a Demokrata Párt (Partito 
Democratico, PD) az Olajfa-szövetség örököseként, Walter Veltroni vezetésével alakult 
meg 2007. október 14-én. Veltroni – az olasz társadalmat feszítő problémákra reagál-
va – a párt politikai céljait négy téma (a környezet, a generációk közti megegyezés, a 
képzés és a biztonság) köré csoportosította. A PD-nek az európai parlamenti politikai 
csoportok közötti elhelyezkedésének meghatározása kezdetben igen nehéznek bizo-
nyult – és a politikusok között vitát is váltott ki –, hiszen mind baloldali, mind pedig 
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kereszténydemokrata politikusok megtalálhatóak benne. Az új párt, elődjeihez hason-
lóan, továbbra is határozott, euroföderalista EU-barát politikát képviselt. A párt 2008-as 
kiáltványában kiállt a minél mélyebb politikai integráció mellett.41

Bővítés és mélyítés

Az olasz kormányok és a meghatározó politikusok mindvégig támogatták az EU10-ek 
csatlakozási tárgyalási folyamatával egyidejűleg zajló, a közösségi döntéshozatali rend-
szer hatékonyságát és az uniós intézmények közötti letisztultabb hatalommegosztást, 
illetve hosszú távon politikai integrációt is célzó intézményi reformokat.42

2000-ben Lamberto Dini külügyminiszter kiállt Joschka Fischer német külügymi-
niszter nagy politikai vihart kavart javaslata mellett, mely szerint a bővítést megelő-
zően el kell indítani az Unió alkotmányozási folyamatát. Úgy gondolta, hogy az új kö-
zösségi alkotmányt a kormányok, az Európai Bizottság, a nemzeti parlamentek és az 
Európai Parlament képviselőinek kell elkészíteniük. Támogatta azt az elképzelést, hogy 
a bővítést követően a politikai unióban a tagállamoknak csak az ún. kemény magja 
vegyen részt.43

Carlo Azeglio Ciampi, az akkori köztársasági elnök is egyetértett azzal, hogy az euró 
bevezetése jelentős lépés volt a szoros politikai integráció kiépítése felé vezető úton. 
A közös pénz ugyanis közös gazdasági kormányzást igényel. Hangsúlyozta, hogy a 
bővítés előtt be kell fejezni az uniós intézményi reformokat, és el kell készíteni az EU 
új alkotmányát, amely az emberi jogok chartája mellett tartalmazza a pontos felelősség- 
és hatalommegosztást is. Véleménye szerint intézményi reformok nélkül a bővítés az 
Európai Unió szétfeszítésének veszélyét hordozná magában. Ő maga a konföderáció 
és a föderáció közötti átmeneti struktúra kiépítését látta lehetségesnek. A köztársasági 
elnök nyilatkozatában megerősítette, hogy Olaszország mindig is az integráció élvo-
nalában volt, és továbbra is vállalja a mélyítés költségeit.44 Az olasz politikusok a 2001. 
februári nizzai csúcson is az Unió föderalista, alkotmányos továbbfejlesztése mellett 
érveltek, továbbra is támogatva a német kancellár, Gerhard Schröder által képviselt 
elveket.

Az alkotmányos szerződést megelőző kormányközi konferencia után (2003. decem-
ber) Franco Frattini külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy a véglegesen elfogadott 
szöveg megfelel az intézményi elvárásoknak, de alapvetően nehéz kompromisszumok 
eredménye. Frattini azonban kritizálta, hogy csak korlátozott mértékben terjesztették 
ki a minősített többségi szavazást, és nem volt elégedett a tanácsi szavazással kapcsola-
tos kompromisszummal sem. Az olasz kormány mindvégig a Konvent által elfogadott 
szövegben szereplő javaslatokat támogatta. Frattini az EB létszámának csökkentésével 
is egyetértett.45
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Az olasz pártok többségének is pozitív véleménye volt az elfogadott szövegről, azon-
ban számos politikus hangsúlyozta, hogy az újonnan létrejött kompromisszum vissza-
lépést jelent a Konvent által kidolgozott eredeti elképzeléshez képest. Csupán az Északi 
Liga és a Kommunista Újraalapítás Pártja fejezte ki ellenérzését az alkotmányos szer-
ződéssel kapcsolatban: a Liga a nemzeti szuverenitás csökkentése, a PRC pedig a szer-
ződésben meglévő „liberális filozófia” miatt. Mindkét párt népszavazás kiírását tartotta 
fontosnak a szerződés ratifikációja előtt.46 Az olasz diplomácia sikere volt, hogy az EU 
alkotmányos szerződését 2004 októberében – a római szerződések tiszteletére – éppen 
Rómában írták alá.

Az olasz parlament 2005-ben ratifikálta az alkotmányos szerződést. A parlamentben 
csupán az előbb említett két párt, a kormánykoalícióban résztvevő Liga és az ellenzéki 
PRC szavazott ellene. Mindketten továbbra is népszavazás kiírását tartották volna fon-
tosnak.47 A problémát azonban elsősorban az jelentette, hogy az olasz alkotmány nem 
teszi lehetővé, hogy nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos népszavazást írjanak ki. 
Azonban fontos hangsúlyozni, hogy Olaszország a francia és a holland népszavazás 
kudarcát követően is az intézményi reform szilárd támogatója maradt. Több olasz po-
litikus (pl. Giuliano Amato) kiállt amellett, hogy az alkotmányos szerződés egyes ele-
meit (pl. az európai külügyminiszter tisztségét) ültessék át. A külügyminiszter, Franco 
Frattini sem zárta ki a szerződés részleges bevezetésének lehetőségét. Azonban azt kö-
vetően, hogy a ratifikációs folyamat több uniós tagállamban is megtorpant, a részleges 
átültetés lehetősége megszűnt. Minthogy Olaszországban az euroföderalizmus eszmé-
je a politikusok körében viszonylag széles támogatottságnak örvendett, ezt követően 
ismét egyre több szó esett az úgynevezett „kétsebességes Európa” lehetőségéről.48

Az elemzők többsége szerint az alkotmányos szerződés elutasításának oka elsősor-
ban a keleti bővítéstől való félelem, a gazdasági problémák, az uniós döntéshozatal 
átláthatatlansága, az EU-s intézmények és az uniós polgárok közötti távolság, valamint 
az Európa-szerte növekvő euroszkepticizmus volt. Ehhez hasonló véleményt fogalma-
zott meg Carlo Azeglio Ciampi köztársasági elnök is, amikor kiemelte, hogy „a polgá-
rok többsége úgy érzi, ki vannak zárva az életüket nagymértékben befolyásoló és fon-
tos döntésekből.”49 Tommaso Padoa-Schioppa, az euró egyik atyja, az Európai Központi 
Bank igazgatóságának tagja (2006–2008), majd Romano Prodi kormányának gazdasági 
minisztere az alkotmányos folyamat átláthatatlanságát jelölte meg a válság okaként.50

A Prodi-kormány EU-politikája

A Romano Prodi vezette balközép koalíció választási győzelmét követően, 2006-ban 
ismét visszaállt a határozott, hagyományos Európa-politika. A korábbi atlanti irányult-
ság és a Bush-adminisztráció feltétlen támogatása helyett az olasz külpolitikában a 
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hangsúly az Európa-központú külpolitikára került. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy a Berlusconi-kormány nem támogatta volna az intézményi reformokat, azonban 
ebben az időben már az olasz politikai életben is egyre inkább felszínre került az integ-
rációs kérdéseket és témákat érintő nézetkülönbségek kétféle megközelítése: az egyik 
az olasz jobbközép pártok által támogatott ún. „brit Európa”, a másik a balközép pártok 
képviselte „francia–német Európa” megközelítés volt. A „brit Európa” nézet a liberális 
gazdaságra és a nemzeti érdek határozottabb képviselésére épült, míg az akkori „fran-
cia–német Európa” az integrációs folyamat föderalista típusú fejlődését állította a köz-
pontba. A balközép kormány külügyminisztere, Massimo D’Alema kitartott amellett, 
hogy újra kell indítani a folyamatot, megtartva legalább az alapelvekkel és az intézmé-
nyes kérdésekkel kapcsolatos szabályokat.51 

Az uniós alkotmányozási válságot követően a hagyományos követő politika folytatá-
sával Olaszország továbbra is határozott támogatója maradt az integráció mélyítésének 
és az intézményi reformfolyamat újraélesztésének. 2007-ben Romano Prodi miniszter-
elnök egy parlamenti felszólalásában hangsúlyozta, hogy erős, hatékony és a globális 
kihívásokkal szembenézni képes Európát szeretne, és ennek érdekében szükségesnek 
tartotta, hogy még a 2009-es európai parlamenti választások előtt megvalósuljanak az 
intézményi reformok.52 Az olasz kormány az intézményes reformfolyamatot újraélesztő 
német elnökség alatt is támogatta az intézményes változások elfogadását.53 

Az intézményes reformokat újraindító 2007. júniusi uniós csúcsot követően 
Napolitano a tárgyalások eredményét visszalépésnek minősítette, és kritizálta a refor-
mokat hátráltató lengyel és brit törekvéseket.54 Később a sikeres kormányközi konferen-
ciát követő lisszaboni szerződés aláírásával kapcsolatban Prodi azt hangsúlyozta, hogy 
„Európának végre olyan szerződése van, amelyre már régóta szüksége volt. Olaszor-
szág azonban valamivel több tartalmat várt volna, de a bizonytalanság évei véget értek, 
és ismét munkához lehet látni.”55

A Maastricht utáni időszakra jellemző EU-politikával kapcsolatos kommunikáció-
ban egyre nagyobb szerep jutott a nemzeti érdeket érvényesítő politika hangsúlyozásá-
nak. Természetesen Prodi sem mulasztotta el ennek kiemelését: miniszterelnöki beikta-
tásakor tartott parlamenti beszédében hangsúlyozta, hogy „… az olasz nemzeti érdek 
és az európai érdek egy és ugyanaz”, Olaszországnak azonban vissza kell szereznie 
pozícióját Európa vezető tagállamai között.56 Ennek ellenére a kormányfőt számos kri-
tika érte, mivel a lisszaboni szerződéssel kapcsolatos viták során nem sikerült az ország 
érdekeit képviselnie az EP-helyek számának elosztásakor. A lisszaboni szerződés sze-
rint Olaszország ugyanis 6 hellyel kevesebbet kapott volna, hiszen a képviselők számát 
az új rendszerben nem a választók, hanem az országban lakhellyel rendelkezők száma 
alapján számítják ki. Hosszas alkudozásokat követően a kormánynak csupán annyit 
sikerült elérnie, hogy a „750 plusz az EP-elnök” elv alapján Olaszországnak ígérték az 
eredetileg az elnök számára fenntartott helyet. A kormányfőnek később a szemére is 
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vetették, hogy sem ő, sem az akkori külügyminiszter, Massimo D’Alema nem vett részt 
a képviselői helyek számáról döntő szavazás idején az Európai Tanács ülésén, hiszen a 
hazai belpolitikával kapcsolatos problémákat igyekeztek a tárgyalótermen kívül meg-
oldani.57

Az olasz belpolitika színpadán lejátszódott események végül Silvio Berlusconi mal-
mára hajtották a vizet. A 13 kisebb-nagyobb pártból álló balközép koalíció 2008 janu-
árjában megbukott.

A negyedik Berlusconi-kormány EU-politikája

A 2008 tavaszán megtartott előrehozott választásokat megelőző politikai vitákban el-
sősorban hazai, és nem az uniós kérdések kerültek a középpontba. A választási kam-
pányban kevés szó esett az uniós kérdésekről, bár elvi szinten Silvio Berlusconi „pro 
atlanti” és „pro európai” külpolitikát ígért egyszerre. A lisszaboni szerződést elvető 
ír népszavazással kapcsolatban a politikai vezetők többsége sajnálatát fejezte ki, és 
Giorgio Napolitano a ratifikációs folyamat folytatását tartotta fontosnak az EU többi 
államára vonatkozóan.58 Silvio Berlusconi miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy az 
olasz parlament – az ír elutasítás ellenére – hamarosan ratifikálja a szerződést,59 dacára 
annak, hogy a kormánykoalíciót alkotó Északi Liga politikusai ismételten népszavazás 
kiírását tartották volna fontosnak. A brit ratifikációt követően azonban Umberto Bossi 
is kinyilvánította, hogy támogatja a szerződés ratifikációját.60

A lisszaboni szerződés 2008. júliusi egyhangú parlamenti jóváhagyását követően az 
ellenzéki Demokrata Párt politikusai az uniós struktúra egyszerűsödését, a külügymi-
niszter, Franco Frattini pedig az ország határozott Európa-pártiságát emelte ki.61

Az intézményi reformok mellett a Berlusconi-kormány az EU további (Nyugat-Bal-
kán és Törökország felé történő) bővítését is támogatta. A külügyi államtitkár, Alfredo 
Mantica kijelentette, hogy a Balkán az olasz külpolitikában kiemelkedő prioritást élvez. 
Olaszország tagja az EU-n belüli „Törökország barátai” elnevezésű csoportnak, amely 
a török csatlakozás iránt elkötelezett tagállamokból áll.62 Az integrációval kapcsolatos 
pozitív nyilatkozatok ellenére határozottan látszik, hogy Silvio Berlusconi számára a 
külpolitikával kapcsolatos kérdések és az egyes országokkal (Egyiptom, Líbia, Orosz-
ország) kialakított bilaterális kapcsolatok mindvégig prioritást élveztek a koherens EU-
politikával szemben.
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Az euró és Olaszország válsága

Annak ellenére, hogy Silvio Berlusconi a kiszélesedő nemzetközi pénzügyi válság első 
időszakában még azt bizonygatta, hogy országát a válság alig érintette, 2008 novem-
berében az ipari termelés már 9,7%-kal csökkent az előző évihez képest. A kormányfő 
optimizmusának az adhatott okot, hogy az olasz bankok konzervatív hitelpolitikája 
következtében a banki hitelválság valóban kevésbé érte el az országot, de 2009-ben, a 
válsággal összefüggésben, a főbb makrogazdasági mutatók mindegyike romlott. Miu-
tán 2008-ban a GDP 1%-kal csökkent, 2009-ben a visszaesés tovább növekedett, 4,9%-os 
volt.63 A magas államadósság egyértelmű következménye volt, hogy az ország kocká-
zatát jelző hosszú távú államkötvények kamatprémiuma fokozatosan nőtt.

2010 decemberében már felmerült, hogy Olaszország – elsősorban belpolitikai in-
stabilitása miatt – pénzügyi segítségnyújtásra szorulhat. Az olasz állam financiális 
megmentése gazdaságának méreteiből adódóan (az eurózóna harmadik legnagyobb 
gazdasága) óriási terhet jelentene az euróövezet és ezzel a teljes EU számára. Az olasz 
fiskális politika számára a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a gazdaság a kilenc-
venes évek óta átlag alatti növekedést mutat, illetve stagnál. Ezen a folyamaton 
Silvio Berlusconi grandiózus gazdaságpolitikai tervei sem segítettek: céljait belpolitikai 
és a kiszélesedő nemzetközi pénzügyi válság miatt nem tudta megvalósítani. Annak 
ellenére, hogy 2008 óta egymást követték a különböző megszorítási csomagok, valós 
szerkezetváltást nem eredményeztek, a piacok számára is megnyugtató megoldás nem 
született a pénzügyi problémák enyhítésére.

Olaszország helyzetét nehezítette, hogy nemzetközi politikai értelemben véve mar-
ginalizálódott, súlya az elmúlt évtizedekben fokozatosan csökkent (erre utalt az Euró-
pai Külügyi Szolgálat vezető diplomatái közötti olasz részvétel vagy a líbiai konfliktus-
ban betöltött szerep is). Annak ellenére, hogy Olaszország mind a nemzetközi, mind 
pedig a Mediterráneumot érintő ügyekben meghatározó szerepet kívánt betölteni, az 
egyre súlyosbodó belpolitikai és gazdasági problémák miatt mindinkább másodlagos 
helyzetbe kényszerült az európai nagyhatalmak, Franciaország, az Egyesült Királyság 
és Németország mögött. A marginalizálódás nem csupán a nemzetközi politikában, ha-
nem az európai válságkezelésben is egyértelművé vált.64 Koherens és hosszú távú EU-
politikai stratégia ugyan nem forrott ki, de az olasz kormány az euróválság megoldása 
érdekében indított átmeneti megoldásokat (a bajbajutott államok államkötvényeinek 
EKB általi vásárlása, illetve a velük szemben tanúsított szolidaritás, valamint az EFSF 
létrehozása) és az európai szintű gazdasági kormányzást célzó hosszú távú reformokat 
(Európai Stabilitási Mechanizmus, eurókötvények) egyaránt támogatta. Ezt természe-
tesen nem önzetlenül, hanem az ország pénzügyi helyzetét is megrendítő dominóhatás 
elkerülése érdekében tette. Mindemellett az olasz politika fontosnak tartotta, hogy az 
államadósság kiszámítása mellett az ún. aggregált adósságot, azaz a háztartások és a 
vállalkozások eladósodottságát is figyelembe vegyék.65
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A válságkezelés során az olasz belpolitika egyre többet foglalkozott az ország euró-
pai és nemzetközi súlyvesztésével. A külügyminiszter, Frattini többször is kifogásol-
ta a német–francia tandem gyakorlatát, azaz a válságkezelésben a közösségi módszer 
mellőzését. A 2010. október 18-i deauville-i francia–német találkozó után kijelentette: 
„az asztalra előfőzött döntéseket letenni, hogy azt a többiek elvegyék vagy ne vegyék, 
mind Olaszország, mind pedig a többi nagy tagállam számára elfogadhatatlan”.66 
A Berlusconi-kormány EU-politikájában elsősorban a nemzeti érdek ad hoc képvise-
letére helyezte a hangsúlyt. A kormány európai szintű elszigetelődése egyre inkább 
hozzájárult ahhoz, hogy kiszorult a nagy tagállamok által uralt döntéshozatali folya-
matokból.67 Frattini 2011 októberében éppen ezért a közösségi módszer alkalmazását 
hangsúlyozta – amelyben Olaszország is rész tudna venni – a bilaterális, kormányközi 
kapcsolatokkal szemben.68

A romló gazdasági és pénzügyi helyzet mellett a bizonytalanságot növelte az olasz 
belpolitika instabilitása. Annak ellenére, hogy Silvio Berlusconi a parlament mindkét 
házában a többség támogatását élvezte, a kormánykoalíciót számos belső feszültség fe-
szítette. Miután 2010 nyarán volt szövetségese, Gianfranco Fini elhagyni kényszerült a 
koalíciót, Berlusconi számára egyre nagyobb nehézséget jelentett a parlamenti többség 
támogatásának megtartása. A koalíción belüli politikai viták mellett Berlusconi és párt-
ja, a Szabadság Népe társadalmi támogatottsága is folyamatosan csökkent. A kormány-
ba vetett bizalom csökkenését mind a 2011 májusában tartott helyhatósági választások, 
mind pedig a júliusi népszavazás eredményei mutatták. A helyhatósági választásokon 
a jobbközép jelöltjei a koalíció számára kiemelkedően fontos városokban (pl. Milánó-
ban és Nápolyban) is veszítettek a balközép pártok jelöltjeivel szemben. A 2011. júniusi 
népszavazáson mind a négy kérdés esetében a kormány álláspontjával szemben sza-
vaztak az olaszok. A kormányfő fölötti viharfelhők tornyosulását az ellene folytatott 
eljárások (a Ruby-, a Mediaset- és a Mill-ügy) is fokozták.

Olaszország pénzügyi kimentése gazdaságának méreteiből adódóan óriási teher. Az 
eurózóna harmadik és a világ hetedik legnagyobb gazdaságát 2011 júliusában érték el 
a legelső tőzsdei viharok (az Unicredit, illetve az Intesa SanPaolo bank részvényeinek 
leértékelődése) és az államkötvényhozamok emelkedése (5% fölötti). Ekkor az olasz ál-
lamadósság elérte az 1900 milliárd eurót. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a százalék, 
inkább annak mérete veszélyes az euró szempontjából. Az olasz államadósság, amely 
Németországé után a második, az eurózóna adósságának a 20%-át jelenti. A bizalmat-
lanságot fokozta, hogy kétségessé vált, Olaszország kezelni tudja-e az adósságállo-
mányt. 2011 augusztusában az EKB olasz állampapírokat is vásárolni kezdett, hogy 
tompítsa a kötvényhozamok emelkedését. Az olasz államadósság kezelése mindaddig 
stabilnak volt tekinthető, az egyre mélyülő bizalmatlansági válság azonban jelentős 
mértékben hozzájárult a kötvényhozamok és a CBS-felár emelkedéséhez. A 2011-es ese-
ményekig az olasz államadósságot ellenőrzés alatt tartották, a többi európai országé 
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jobban növekedett. Görögországhoz vagy Portugáliához képest Olaszország a nemzet-
közi piacoknak mindaddig kevésbé volt kitéve, hiszen az ottani államadósság fele-fele 
arányban kifelé és befelé oszlik meg. A kilencvenes évek eleje óta azonban ez a függő-
ség nőtt, hiszen akkor még az államadósság több mint 90%-a belső kezekben (a helyi 
bankokéban és a lakosságéban) összpontosult.

2011-ben a kormányon belüli politikai ellentéteknek, Berlusconi személyiségé-
nek és az elmélyülő pénzügyi válságnak köszönhetően az EU intézményei és a 
nagyobb tagállamok, illetve Olaszország közötti kapcsolatok igen mély válságba 
kerültek. A kormányfő, a válság hatásait alulértékelve, egyre kevésbé tudott úrrá lenni 
az eseményeken. 2011 őszén már nem csupán a parlamenti ellenzék, hanem a gyáripa-
rosok szövetsége és a katolikus egyház tagjai is egyre több kritikát fogalmaztak meg 
Berlusconi és a kormány működésével kapcsolatban. A pénzügyi piacokon eluralkodó 
bizonytalanság következtében 2011. szeptember 20-án a Standard and Poor’s rontott 
az ország szuverén adósságbesorolásán, és ezzel egyre bizonytalanabbá vált az állam-
adósság finanszírozhatósága.

2011. október 24-én Olaszország három napot kapott az Európai Tanácstól, hogy egy 
világos ütemezést tartalmazó reformtervet készítsen. Az Európai Tanács összesen öt te-
rületen (munkaerőpiac, közszféra, igazságszolgáltatás, privatizáció, adóelkerülés elleni 
harc) várta a kormány pontos reformjait. Ezt követően, 2011. október 26-án Berlusconi 
levelében ismét ígéretet tett a reformokra.69 Már a tervezet elkészítése előtt kétséges 
volt, hogy meg tudnak-e egyezni az Északi Ligával a nyugdíjkorhatár 67 évre történő 
emeléséről. Kiszivárgott azonban a Berlusconi és Bossi közötti „titkos megállapodás”, 
amelynek értelmében Bossi az előrehozott választásokért cserébe a nyugdíjkorhatár fo-
kozatos (2026-ig elhúzódó) felemelésébe egyezett bele.

A hosszúra nyúló politikai agónia végét a zárszámadási törvény november 8-i el-
fogadása jelentette. A törvény a képviselőházban – az ellenzék távolmaradásának kö-
szönhetően – ugyan átment, de világossá vált, hogy az alsóházban már nincs meg a 
kormánytöbbség („8 traditori” [nyolc áruló]). Berlusconi bejelentette, hogy a stabilitási 
törvény elfogadását követően benyújtja lemondását, és Angelino Alfanót, a PdL titkárát 
javasolta utódjául. A másik esélyes Gianni Letta, Silvio Berlusconi politikai jobbkeze 
volt. A lehetséges utódok között Giuliano Amato neve is felmerült. Az olaszok többsé-
gének róla azonban az 1992. július 9-ről 10-re virradó éjjel jutott az eszébe, amikor az ak-
kori pénzügyi viharok megelőzése érdekében az olasz kormány egyetlen éjszaka alatt 
minden 1000 lírából 6-ot levett a folyószámlákról. Azonban hamarosan nyilvánvalóvá 
vált, hogy a piacok számára az utódként felmerült nevek továbbra is kevésnek bizo-
nyultak, és egyre inkább a szakértői kormány létrehozása látszott a legvalószínűbbnek.

Az elkövetkező napok politikai vitái – amelyek koordinálásában igen jelentős 
szerepe volt az államfőnek, Giorgio Napolitanónak – egyre inkább arról szóltak, 
hogy az előrehozott választás vagy egy szakértői kormány lenne-e a legmegfelelőbb 
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a pénzügyi, politikai és bizalmi válság megoldására. Az akkori politikai nyilatkozatok 
szerint a lehetséges szakértői kormányt csak az Értékek Olaszországa (Italia dei Valori, 
IDV) és az Északi Liga nem támogatta volna. A Liga elsősorban taktikai okokból döntött 
így, az IDV pedig az addigi kormánnyal való lehetséges folytonosság miatt. A politi-
kai zűrzavar és viták következtében kialakult bizonytalanság miatt november 10-én a 
CDS-árazás és a kötvényhozam csúcsot döntött: a tízéves lejáratú kötvény 7,39%, a CDS 
pedig 570 pont volt. Berlusconi kezdetben az előrehozott választások mellett érvelt, az 
ellenzék viszont nemzeti egységkormányt kívánt alakítani.

Miközben megkezdődtek a politikai tárgyalások a stabilitási (költségvetési) törvény 
elfogadásáról, a köztársasági elnök, Giorgio Napolitano november 11-én a volt EU-biz-
tost, Mario Montit életfogytiglani szenátorrá nevezte ki. Erre valószínűsíthetően a po-
litikai háttérrel nem rendelkező Monti szakértői kormányának politikai legitimációja 
érdekében volt szükség. Miután a stabilitási törvénycsomagot a parlament mindkét 
háza elfogadta, Berlusconi hivatalosan is benyújtotta lemondását az államfőnek, aki ezt 
követően megkezdte a politikai tárgyalásokat az új kormányfő személyéről. Ezekben a 
napokban is folytatódtak az egyeztetések arról, hogy politikai vagy szakértői kormány 
jöjjön-e létre. A pénzügyi piacok a kötvényhozamok és a csődbiztosítási felár növeke-
désével azonban egyértelműen jelezték, hogy kizárólag szakértői kormány lehet képes 
úrrá lenni a kialakult politikai válságon. Ezt követően a főbb pártokon belül megegye-
zés született a szakértői kormányról és az előrehozott választások kérdésének elnapolá-
sáról. A november 17-én felállt, egyértelműen szakértői Monti-kormányt a parlament-
ben csupán az attól kezdve ellenzékben politizáló Északi Liga nem kívánta támogatni. 
A Liga politikusai ezáltal akarták visszaszerezni politikai „szüzességüket”.70 A szakér-
tői kormányt támogató politikai pártok hangsúlyozottan nem nagykoalícióról, hanem 
egy „szükségkormányról” beszéltek, amelynek elsődleges feladata a válságból való 
kivezetés lett. Továbbra is nyitva maradt a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán tisztán 
szakértői kormányt működtetni, hiszen annak összetétele és tevékenysége szintén a 
politikai alkuktól függ, és így szüksége van a parlament többségének támogatására. 
Monti, aki mindvégig elutasította az előrehozott választások lehetőségét, egyértelműen 
a tisztán szakértői kormány megalakítása mellett érvelt.71

Az európai fordulat, Mario Monti kormánya

Az elhúzódó politikai egyeztetéseket követően Mario Monti, a közgazdászprofesszor 
és volt EU-biztos vezetésével egy valóban tisztán szakértői kormány alakult. Monti 
határozottan ellenezte az előrehozott választásokat, és 2013-ig kétpárti (bipartisan) tá-
mogatásra épülő kormánystabilitást ígért. Az új kormány létrehozásakor hangoztatott 
legfőbb elv a jogszerűség, a szakértelem, a költségvetési fegyelem, a felelős politika és 
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a pragmatizmus volt. A pénzügyi válság megoldása érdekében a legfontosabb célként 
a gazdasági növekedés előmozdítását tűzték ki. Ennek érdekében áldozatokat, de nem 
„könnyeket és vért” ígért, s hogy nagyobb hangsúlyt fektet a foglalkoztatottság növelé-
se szempontjából két fontos társadalmi csoportra, a nőkre és a fiatalokra. Monti kormá-
nyában három fontos tárcát (igazságügyi, belügyi és jóléti) nők kaptak.72

A gazdasági növekedés fontosságának hangsúlyozása mellett Monti a hagyományos 
olasz EU-politikához való visszatérést jelentette. Nem véletlen tehát, hogy kormányá-
ban olyan személyek (Enzo Moavero Milanesi, Fabrizio Barca) is helyet kaptak, akik ko-
rábban az uniós intézményekben játszottak fontos szerepet. Monti elsődleges feladata 
az, hogy a szerkezeti reformokkal, megszorításokkal Olaszország számára az EU-ban 
és a nemzetközi pénzpiacokon visszaszerezze a bizalmat, és így középtávon is megte-
remtse az ország finanszírozásának, illetve gazdasági növekedésének alapjait. Az or-
szág talpra állítása létfontosságú az eurózóna szempontjából, hiszen kilépése az euró 
megszűnését is eredményezheti.

Ma már egyértelműen látszik, hogy az Olaszországot érintő válság nem választható 
el az EU és azon belül az euró válságától, ezért csak az integráció mélyítése jelenthet 
valódi, megnyugtató megoldást a problémákra. Monti 2011 októberében hangsúlyozta: 
„Olaszország még sosem függött ennyire Európa jövőjétől, és még sosem volt ennyire 
távol az Európa jövőjét érintő döntésektől”. Véleménye szerint az utóbbi időszakban a 
közösségi döntéshozatal a kormányközivel szemben visszaszorult, és ez visszalépést 
jelent az integrációs folyamat szempontjából is.73

Silvio Berlusconi EU-politikával kapcsolatos retorikáját a nemzetközi pénzpiacok sem 
értékelték. 2011. október 24-én, amikor azt hangoztatta, hogy „senkinek sem kell tartania 
Európa 3. gazdaságától. Alapító állam vagyunk, és fontos számunkra a nemzetek feletti 
együttműködés, ugyanannyira, mint büszke függetlenségünk…”, és „Európában senki 
sem leckéztetheti a partnereit”, az állampapírokat érintő CDS-felár azonnal emelkedni 
kezdett. Olaszország európai szintű pozíciójának javulását mutatta az a tény, hogy a 
Monti-kormány felállását követően, 2011. november 24-én Strasbourgban Sarkozy, 
Merkel és az olasz kormányfő háromszintű megbeszélést tartott, így Olaszország ismét 
fontos szereplője lehetett az uniós döntéshozatali folyamatoknak.

Olaszország már 2010-ben is határozottan kiállt a gazdasági kormányzást előse-
gítő intézkedéscsomag elfogadtatása mellett. Ezt az elkötelezettséget növeli, hogy 
Mario Monti74 a még szorosabb költségvetési unió és ezáltal az erősebb integráció, 
valamint az elsősorban Németország által elutasított eurókötvény bevezetése mellett 
érvelt. 2010 szeptemberében az EB bejelentette, hogy eurókötvényeket vezetnének be 
a nagy infrastruktúrafejlesztések finanszírozására. A Berlusconi-kormány gazdasá-
gi minisztere, Giulio Tremonti kezdettől fogva támogatta az ország fenntarthatóbb 
finanszírozása szempontjából szükséges eurókötvények bevezetését, hiszen ennek 
köszönhetően Olaszország valószínűsíthetően olcsóbban jutna hitelekhez. Monti már 
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akkor hangsúlyozta, hogy ennek elsősorban adósságkezelési (debt management) eszköz-
ként kellene szolgálnia. Véleménye szerint sokkal több veszéllyel jár, hogy az EKB vá-
sárolja fel a bajbajutott eurózónatagok államkötvényeit.75

Záró gondolatok

Monti EU-politikája a hagyományos kereszténydemokrata elvekhez visszatérve a bal-
közép pártokéval mutat rokonságot. Az olasz jobbközép és balközép EU-politika egy-
fajta szimbolikus összeölelkezése volt, amikor Mario Monti szenátusi beiktatásakor 
ő és a balközép politikus, Emma Bonino, a szenátus alelnöke megölelve köszöntötte 
egymást. Bonino már korábban is a „könnyű föderáció” megvalósítását látta szüksé-
gesnek, amely a közös politika, a védelem- és külpolitika, az infrastruktúra, a kutatás 
és az innováció területére terjedne ki. Ő maga is fontosnak tartotta az eurókötvény 
bevezetését és hosszú távon egyfajta uniós pénzügyminisztérium felállítását.76 Monti 
kormányának megalakulását követően is kiállt az eurókötvények bevezetésének szük-
ségessége mellett. Az azt ellenző Merkellel szemben azzal érvelt, hogy ez nem csupán 
az integráció mélyítéséhez, hanem az európai gazdasági növekedés előmozdításához is 
hozzájárulna.77

2011. december 4-én Mario Monti bemutatta az „Itáliamentő-csomagot”, amely ösz-
szesen 12-15 milliárd eurós költségcsökkentést jelent. A csomag ingatlanadót, az áfa 
emelését (2012 második felétől), a megyei közigazgatási testületek létszámának, illet-
ve a független állami hatóságok számának csökkentését (50-ről 28-ra) tartalmazta. Az 
egyik legtöbb vitát kiváltó reform a nyugdíjkorhatár felemelése (férfiak esetében 66, 
a nőknél 62 év, de 2018-ra az ő esetükben is 66 év). Emellett a célok között szerepel a 
járulékfizetés alapú nyugdíjrendszer bevezetése.78 Elsősorban a munkaerőpiac reform-
ja körül alakult ki heves vita. Monti hangsúlyozta, hogy szigorú költségvetés-politika 
nélkül nem lehetséges a növekedés, ezért szükségesek a megszorítások.79 Decemberben 
a megszorító csomagot a pártok többsége támogatta a parlamentben (kivéve: a Liga és 
az IDV). 2012 januárjában törvény született más területeket (pl. a taxisokat) is érintő 
liberalizációkról. Januárban tüntetések és sztrájkok zajlottak, amelyek napokra megbé-
nították Itália életét. Azonban az egyre növekvő társadalmi feszültség ellenére sem kí-
vánt a Monti-kormány meghátrálni a szükséges reformok véghezvitelében. Továbbra is 
legfőbb céljai között szerepel a területi kohézió megvalósítása, és ezáltal a Mezzogiorno, 
azaz a déli országrész felzárkóztatása, a K+F ráfordítások és a termelékenység növelése.

2012. január 25-én Monti parlamenti határozatot fogadott el a kormány új EU-politi-
kájáról. A határozatot a Demokrata Párt, Silvio Berlusconi pártja, a PdL és a Harmadik 
Pólus támogatta. Az új politika elkötelezett célja, hogy megerősítse Olaszország szere-
pét az EU-ban, csökkentse az utóbbi időszakban megnövekedett kormányközi módszer 
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szerepét az uniós döntéshozatalban, és megerősítse Európa föderális megközelítését. 
A pártok többsége által támogatott dokumentumban tehát nem kevesebb célt tűztek 
maguk elé, mint a föderális Európában megerősíteni az integráció egyik alapító tagja, 
Olaszország szerepét. Ehhez szigorú költségvetés-politikát, az adósság csökkentését és 
a növekedés elindítását tartották szükségesnek. Az integráció szintjén pedig fontosnak 
tartották az Európai Stabilitási Mechanizmus mihamarabbi működtetését, az EKB sze-
repének további erősítését, az ún. Tobin-adó és az eurókötvény bevezetését, a közös-
ségi metódus megerősítését. A Monti által elkészített dokumentum egyértelműen az 
európai integráció föderatív átalakítását jelenti, és az integrációs folyamat céljának az 
Európai Népek Politikai Unióját (Unione politica dei popoli europei) tekinti.80

Mario Monti és a parlamenti pártok többségének EU iránti elkötelezettsége el-
lenére fontos látni, hogy Olaszországban a korábban csak latensnek tekinthető 
euroszkepticizmus egyre inkább a felszínre tör. Ennek a politikai jelenségnek a legfon-
tosabb megnyilvánulása az eredetileg humorista Beppe Grillo és az 5 Csillagos Moz-
galomnak (Movimento 5 stelle) a politikai sikere és megerősödése. Az új párt a 2012-es 
helyhatósági választásokon jelentős sikereket ért el, s Pármában, egy gazdag, konzer-
vatív városban a korrupciós botrányok okozta általános elégedetlenség következtében 
a polgármesteri széket is megszerezte.

Napjainkban a húsz évvel ezelőtti és végül az ún. második köztársasághoz vezető 
folyamatok (a politikai földrengés, a korrupciós botrányok, a gazdasági és pénzügyi 
problémák, az olasz líra kilépése az Európai Monetáris Rendszerből, illetve rendszer-
ellenes és apolitikus új politikai mozgalmak megerősödése) megismétlődése játszódik 
le a szemünk előtt. Az akkori és a mai politikai folyamatok közötti legfőbb különbség 
éppen az egyre erősödő euroszkepticizmusban keresendő. Beppe Grillo egyik fő poli-
tikai célja, az euróból való kilépés és az olasz lírához való visszatérés jelentős támoga-
tásra talál az olasz társadalom körében. Egyes felmérések szerint jelenleg az olaszok 
kb. 30%-a támogatná a lírához való visszatérést. Nem véletlen, hogy napjainkban 
Silvio Berlusconi – aki, úgy tűnt, végleg elhagyja a politikát – szavazóbázisát a popu-
lista euroszkepticizmussal, az euróból való kilépés gondolatának lebegtetésével igyek-
szik kiszélesíteni.81 A Monti-kormány társadalmi támogatottságának jelentős (70%-ról 
kb. 40%-ra) csökkenése mellett Grillo mozgalma az, amely a közvélemény-kutatások 
szerint viszonylag számottevő, kb. 20%-os támogatottsággal bír:82 politika-, euró- és 
megszorításellenes retorikájával ugyanis éppen a korrupciós botrányok miatt meg-
gyengült Északi Ligától és Berlusconi pártjától, a Szabadság Népétől tudott szavazókat 
elhódítani. Berlusconi pártjának hagyományos szavazói, az északi területek vállalko-
zói jogosan érzik úgy, hogy a számukra túl erős euró jelentős mértékben hátráltatja a 
gazdasági növekedést. Ennek ellenére az euróból való kilépés lehetőségének említése 
csupán a 2013-as választások előtti szavazatmaximalizálás egyik eszköze lehet, hiszen 
a líra újbóli bevezetése és a nemzeti valuta azonnali, jelentős mértékű leértékelődése 
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beláthatatlan következményekkel járna, és valószínűsíthetően éppen ezeket a szavazó-
kat hozná még nehezebb helyzetbe.

Nem véletlen, hogy Berlusconi bukását követően egyre többen beszélnek a harmadik 
köztársaság kialakulásáról, ami a korábbi pártfúziókhoz képest ismét a pártstruktúra 
széttöredeződését és növekvő euroszkepticizmust jelent. Az Eurobarométer-felmérések 
szerint míg 1992-ben az olaszok 76%-a gondolta azt, hogy jó dolog, hogy Olaszország az 
EU tagja, addig 2011-ben ez az arány csupán 41%.
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Résumé

The EU Policy of the Italian Parties and Governments (1989–2012)

The aim of this paper is to provide an overview of the ideas of Europe in Italian political 
discourse following the fall of the Berlin wall, which had a decisive impact on Italian 
domestic policy. This research paper concentrates on the post Maastricht Treaty period 
because it is since the 1990s that European integration has had an increasing impact on 
Italian domestic politics and on the national party system. The transformation of the 
Italian party system between 1992 and 1994 makes this period even more interesting 
for our research. This investigation focuses on the governmental support of the EU, 
analyses the opinion of the governments and political parties on the institutional re-
form of the European Union based on primary and secondary sources.

All the mainstream parties and the Italian elites have been pro-European since the 
1970s, but we can observe that during the post Maastricht Treaty period, following the 
transformation of the Italian party system there were more differences in their political 
attitudes regarding the EU and the integration than before.

In spite of the strong pro-European public opinion and governmental approaches, 
both soft and hard Eurosceptic approaches appeared among the new centre-right 
political parties. Already during the first (1994), but manifestly during the second (and 
third, 2001) and fourth (2008) Berlusconi governments, Eurosceptic approaches surfaced 
on the governmental level. As a consequence of the Euro crisis the Eurosceptic opinions 
have been increasing on the political and public levels as well.


