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Abstract. This paper follows the public debates in Italy after the 2018’s
national elections. Since the latest elections, Italy is on its way to a reluctant
position on the international stage due to a populist argumentation of the
government, with strong narratives against the European Union and
controversial positions on topics of high relevance for the international
system. Meanwhile Italy is confronting with a severe economic crisis that
might have an overwhelming effect on long-term. The paper also aims to
decipher how European policy-maker will treat the Italian government in
the context of Brexit.
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Introducere

Pe fondul unei crize economice ce stã sã erupã, care a determinat puternice
convulsii sociale, coroboratã cu resentimente istorice faþã de modul în care liderii
de vârf ai Uniunii Europene au tratat guvernul de la Roma dupã adoptarea mo-
nedei euro, societatea italianã se aflã de câþiva ani într-un proces de transformare
structuralã care a permis inocularea discursului eurosceptic ºi populist în dezba-
terile politice din „Cizmã“. Altãdatã partide aflate la marginea eºicherului politic,
Miºcarea 5 Stele (Movimento Cinque Stelle în italianã – M5S) ºi Liga Nordului
(Lega Nord în italianã) au devenit principalele partide ale agendei politice de la
Roma. Ele au reuºit sã îºi facã loc în eroziunile unui spectru politic delicat, mã-
cinat de scandaluri interne, de corupþie, de discrepanþe evidente între un Sud sãrac
ºi un Nord bogat ºi nu în ultimul rând de o degradare a elitelor politice ºi cultu-
rale. Degradarea ºi vulgarizarea limbajului politic au permis intrarea în forþã pe
scena politicã a narativului anti-sistem ºi eurosceptic, într-un limbaj comun, clar
ºi concins, foarte simplu de transmis cãtre cetãþeni.
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Ceea ce s-a întâmplat la Roma reprezintã însã un fenomen care are loc în
întreaga lume la momentul actual. În ultima perioadã, ascensiunea partidelor de
extremã-dreapta a modificat radical harta politicã a Europei, iar refugiaþii ºi soli-
citanþii de azil au devenit un subiect fierbinte pentru alegãtorii europeni. Într-un
peisaj electoral fragmentat de declinul partidelor mainstream ºi apariþia noilor
alternative de pe scena politicã, partidele populiste încep sã primeascã o tot mai
mare însemnãtate. Chiar în opoziþie, aceastã posturã le permite sã aducã ºi sã
menþinã constant în atenþia opiniei publice subiecte care dãuneazã partidelor
mainstream cu o ideologie înclinatã mai mult spre „politically correct“. Forma-
þiunile naþionaliste ºi aflate la dreapta extremã a eºichierului politic sunt în plin
avânt nu doar în multe state europene occidentale, dar ºi din centrul ºi estul con-
tinentului. Fie cã au reuºit sã câºtige mandate importante, fie cã au devenit prin-
cipalele partide de opoziþie, aceste formaþiuni stabilesc deja agenda politicã în
multe þãri ºi au forþat partidele tradiþionale sã îºi reconsidere poziþiile pe care le
aveau de decenii.

Pentru Italia însã, guvernarea populistã a M5S împreunã cu Liga a însemnat
o schimbare de paradigmã, atât în ceea ce priveºte lupta anti-establishment din
politica internã, cât ºi în privinþa raporturilor euro-atlantice din politica externã.
Dispunând altãdatã de o politicã externã bine conturatã în jurul obiectivului de
aprofundare a integrãrii europene ºi de o diplomaþie abilã în atingerea acestuia,
Roma s-a remarcat în ultima vreme prin poziþii contradictorii în dosare de maximã
relevanþã pentru sistemul internaþional. Vãzutã drept o contrapondere naturalã
pentru blocul franco-german în UE dupã Brexit, Italia este mãcinatã în prezent
de scandaluri interne, de recesiune ºi de o relaþie dificilã cu Bruxellesul, care o
împiedicã sã îºi contureze o politicã bine definitã atât în plan intern, cât mai ales
în plan extern.

Alegerile naþionale din 2018

Pe 4 martie 2018, în Italia au avut loc unele dintre cele mai dificile alegeri
parlamentare din ultimele decenii. Corodarea establishmentului politic clasic ita-
lian, a stângii atât de puternice ºi prezente în politica italianã de zeci de ani ºi
declinul partidelor tradiþionale a fãcut ca întreaga cursã electoralã sã propunã o
dezbatere fãrã argumente politice, fãrã implicaþii ºi planuri pe termen lung, cu
discursuri demagogice ºi exacerbãri populiste. Alegerile s-au desfãºurat într-o
atmosferã socialã tensionatã, cu economia în declin ºi ºomajul extrem de ridicat,
în special în rândul tinerilor. La acestea se adaugã ºi problema refugiaþilor din
Peninsulã, care a fãcut ca imigraþia ºi implicarea Italiei în Uniunea Europeanã sã
fie teme majore de campanie. Astfel, partidele cu un narativ împotriva strãinilor
ºi împotriva Bruxelles-ului ºi-au împãrþit electoratul ºi discursurile, mai ales cã
cifrele imigraþioniste ofereau argumente solide ºi puternic emoþionale, determi-
nând culpabilizarea Uniunii Europene pentru nerezolvarea crizei migranþilor.

Dupã o asemenea campanie electoralã, deºi presa italianã ºi europeanã se
declara încrezãtoare într-un deznodãmânt favorabil partidelor pro-europene, re-
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zultatele finale nu au fost deloc surprinãtoare. M5S a obþinut aproximativ 33%
din sufragii, urmat de Partidul Democrat (PD) cu aproximativ 19%, Liga Nordului
cu 18%, Forza Italia a lui Berlusconi cu 14%, restul procentelor împãrþindu-se
între Partidul Fraþii Italiei, Partidul Liberi ºi Egali, Partidul +Europa ºi alþii cu
scoruri nesemnificative1. Rezultatele voturilor s-au tradus în urmãtoarele locuri
în Parlament: M5S 221 de mandate în Camera Deputaþilor ºi 112 în Senat, Liga
Nordului 73 mandate de deputaþi ºi 37 de senatori, PD 86 de locuri în Camera
Deputaþilor ºi 43 în Senat, Forza Italia 59 de deputaþi ºi 33 de senatori ºi Fraþii
Italiei 19 locuri în Camera Deputaþilor. Parlamentul bicameral italian este format
din 630 de deputaþi ºi 315 senatori2.

Partidele care au atins pragul electoral au nevoie de peste 40% din voturile
parlamentului pentru a alcãtui un guvern, conform unei modificãri constituþionale
înregistrate în 2017. Cum niciun partid nu a atins pragul necesar pentru a forma
guvernul, ele au fost nevoite sã încerce construirea unei alianþe cu un numãr sufi-
cient de mandate în Parlament. Ajuns, la 31 de ani ºi cu un trecut obscur de acti-
vist, balamaua fãrã de care nu se putea lega noul guvern, Luigi di Maio s-a opus
pentru început oricãror forme de negocieri politice. Aceastã miºcare inconºtientã,
coroboratã cu incapacitatea liderilor principalelor partide câºtigãtoare de a se
aºeza la masa negocierilor ºi a cãuta compromisul a fãcut ca la 3 sãptãmâni dupã
alegeri cel mai probabil scenariu sã fie declanºarea alegerilor anticipate3.

Preºedintele Sergio Mattarella a deschis negocierile la o lunã dupã alegeri. La
sfârºitul lunii aprilie, Miºcarea 5 Stele ºi Partidul Democrat au anunþat cã sunt
pregãtite sã discute despre un program guvernamental comun. Fãrã succes pentru
cã aproape o lunã mai târziu, dupã multe negocieri eºuate ºi declaraþii contro-
versate, Luigi Di Maio ºi Matteo Salvini au ajuns la un acord asupra unui pro-
gram guvernamental. Preºedintele Mattarella l-a însãrcinat pe Giuseppe Conte,
propunerea coaliþiei M5S – Liga, sã formeze un guvern în ciuda opoziþiei pu-
blice, dar i-a refuzat numirea lui Paolo Savona (81 ani), un personaj care s-a re-
marcat prin atitudinile sale eurosceptice, în postura de ministru al Finanþelor. Ca
repercursiune, Conte a renunþat la formarea guvernului, iar Mattarella l-a numit
pe Carlo Cottarelli, fost director FMI, drept premier interimar. Cottareli a renun-
þat ºi el la mandat, iar M5S ºi Liga au anunþat un nou acord guvernamental ºi au
instalat un guvern abia la începutul lunii iunie 2018, aproape 4 luni dupã alegeri.

Un an de incoerenþã ºi incertitudine

La o privire de ansamblu asupra alegerilor ºi negocierilor politice ulterioare,
putem observa cã instaurarea guvernului Conte, susþinut de o coaliþie improbabilã
în urmã cu zece ani, este o consecinþã a mai multor factori, dintre care trebuie sã
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amintim în primul rând configurarea sistemului electoral italian. Apoi falimentul
multor guvernãri, incapacitatea administraþiei de a gãsi soluþii coerente pe ter-
men lung ca rãspuns la criza economicã ºi lipsa politicilor structurale care sã re-
formeze marile ramuri economice ale þãrii. În acest context, ceea ce a urmat dupã
alegeri nu a fost implementarea programului de guvernare, ci continuarea cam-
paniei electorale. Au fost aduse din nou ºi accentuate în spaþiul public problema
imigraþiei, discursul anti-UE ºi eurosceptic, nevoia de reforme economice, poli-
tice ºi monetare care sã ofere independenþa Italiei faþã de Bruxelles fãrã soluþii
concrete ºi culpabilizarea fostelor guverne pentru situaþia actualã a þãrii. Incerti-
tudinea acþiunilor coaliþiei este datã ºi de diferenþa între programele celor douã
partide care o formeazã ºi de opiniile divergente dintre cei doi lideri în multe
privinþe. În acelaºi timp, cele douã partide gãsesc ºi puncte comune de interes.
Astfel, în contextul discuþiilor privind reformarea Uniunii, Roma continuã sã
promoveze un discurs pentru revizuirea imediatã a tratatelor fundamentale ºi
înãsprirea politicilor de migraþie ºi azil. Totodatã, Matteo Salvini în special pro-
moveazã detensionarea relaþiei cu Moscova, cerând reducerea ºi chiar abolirea
sancþiunilor împotriva sa ºi chiar nevoia de a recunoaºte Rusia drept partener stra-
tegic al Uniunii, ca unicã soluþie pentru rezolvarea crizelor din vecinãtatea UE.

Pe 14 august 2018 o ºtire tragicã a cutremurat întreaga lume: un viaduct al
autostrãzii A10 a Italiei s-a prãbuºit lãsând în urma sa zeci de morþi ºi de rãniþi4.
Narativul discursiv s-a schimbat relativ dupã aceastã tragedie. Media italianã,
majoritatea extrem de criticã la adresa guvernului, a încercat sã forþeze o dezba-
tere care sã genereze serioase semne de întrebare faþã de capacitatea cabinetului
Conte. Dezbaterea s-a întors însã ca un bumerang în favoarea actualului guvern,
întãrindu-i poziþia. Oamenii au fãcut scut în jurul guvernului, fãcându-i respon-
sabili de tragedie pe membrii fostelor guvernãri pentru corupþia care a ucis atâtea
persoane. Media favorabilã guvernului a scos la ivealã mai multe scenarii: cã
podul ar fi fost consolidat cu fonduri europene ºi prãbuºirea ar fi fost cauzatã de
calitatea foarte proastã a materialelor sau o altã teorie care spunea cã s-ar fi ºtiut
de mult de posibilitatea unei asemenea tragedii, însã guvernul a preferat sã
menþinã tãcerea. Guvernul, în special Salvini, ºi-a conturat discursul populist,
anti-UE, blamând ºi el fostele guvernãri pentru calitatea proastã a infrastructurii
italiene. Drama s-a transformat într-o temã politicã.

Tot în plan intern, coaliþia M5S-Liga s-a remarcat prin rezultate politice ºi gu-
vernamentale slabe. Fiind însã extrem de vocali ºi agresivi, liderii celor douã
partide au putut ieºi în evidenþã, luând ochii electoratului prin unele mãsuri con-
troversate, însã prezentate într-o manierã favorabilã. Una dintre cele mai contro-
versate mãsuri, anunþate de altfel în campania electoralã, a fost adoptarea venitului
pe cetãþenie (Reditto di citadinanza în italianã – RDC). Introducerea mãsurii
care a avut un important impact economic, a fost cel mai bun exemplu de dife-

86 NELU-CRISTIAN MOLDOVAN 4

————————
4 Vidu, „UPDATE – Un Viaduct Al Autostrãzii A10 S-a Surpat În Italia, La Genova - 25 de Oameni ºi-

Au Pierdut Viaþa, Alþi 11 Sunt Rãniþi. Ministerul Transporturilor: Este Cea Mai Mare Tragedie Implicând Un
Pod de Aceastã Importanþã În Europa Din Ultimele Decenii.“



renþã de discurs între coaliþia de guvernare ºi oficialii de la Bruxelles. Uniunea
Europeanã ºi opoziþia au catalogat mãsura drept nejustificatã ºi discriminatorie.
Guvernul Conte ºi liderii coaliþiei, au susþinut cã aceastã mãsurã este necesarã ºi
compensatorie pentru italienii ajunºi în pragul sãrãciei ºi au folosit acest prilej
pentru a ataca Uniunea5.

În plan extern, dincolo de retorica agresivã împotriva Bruxellesului, guvernul
de la Roma s-a remarcat prin deteriorarea relaþiei bilaterale cu Franþa ºi prin po-
ziþionãri contradictorii legate de inþiativa „Belt & Road“ a Chinei sau în dosarul
venezuelean. Dincolo de faptul cã Uniunea Europeanã a reacþionat extrem de
greoi în criza venezueleanã, Italia s-a remarcat prin vocea vicepremierului Luigi
di Maio, care a justificat refuzul guvernului sãu de a nu-l recunoaºte pe Juan
Guaido ca preºedinte al Venezuelei prin faptul cã acesta „nu a fost ales de popor“
ºi a susþinut nevoia de alegeri anticipate6. În consecinþã, Italia a blocat un proiect de
declaraþie comunã pe care l-au propus oficialii europeni. Pe 26 ianuarie, în plinã
crizã umanitarã ºi în aceeaºi zi cu declaraþia emisã în numele UE de cãtre Federica
Mogherini, MAE italian a emis un comunicat de presã în care se aratã cã
„recunoaºte în totalitate declaraþia comunã pe care statele membre UE au emis-o
cu privire la situaþia din Venezuela, la redactarea cãreia am participat (...)“7.
Subiectul a fost unul controversat ºi în cadrul alianþei de guvernãmânt de la Roma.
Dupã reacþia lui di Maio, Salvini a primit o scrisoare de la Guaido, prin care
acesta îºi anunþa intenþia de a trimite o delegaþie oficialã în Italia. Salvini nu doar
cã a primit delegaþia dar ºi-a exprimat public sprijinul pentru Guaido ºi l-a cri-
ticat pe Luigi di Maio, spunând cã Italia a procedat greºit în dosarul venezuelean
ºi cã „îºi pierde credibilitatea“ prin nerecunoaºterea lui Guaido8.

Relaþia bilateralã dintre Franþa ºi Italia s-a deteriorat rapid pe fondul preluãrii
guvernãrii de cãtre Salvini ºi di Maio. Cei doi lideri ai coaliþiei l-au acuzat siste-
matic pe Emmanuel Macron ºi au acuzat Parisul cã nu au fãcut nimic pentru a
aduce pacea în Libia, un subiect delicat pentru Italia. La începutul lui 2019 am-
basadorul italian la Paris a fost convocat dupã ce Di Maio a denunþat Franþa pentru
continuarea „colonizãrii“ în Africa. Ulterior întâlnirii, Macron a transmis Romei
cã unicul partener de dialog recunoscut este premierul Conte. Relaþia s-a inflamat
ºi mai mult în momentul în care Luigi di Maio s-a pozat cu unii reprezentanþi ai
vestelor galbene, fiind ameninþat de cãtre francezi sã nu se mai amestece în afa-
cerile interne ale altui stat. Di Maio nu doar cã a rãspuns extrem de agresiv dar
a continuat sã aibã postãri controversate pe reþelele de socializare în care arãta
cã miºcãrile de nemulþumire din Italia ºi din Franþa sunt semnale ale unei noi
epoci în politica europeanã9.
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Campania pentru europarlamentarele din 2019

Profitând de contextul alegerilor europarlamentare ºi de faptul cã li s-a deschis
scena europeanã, Salvini ºi di Maio s-au angajat puternic în aceastã cursã pro-
movând un discurs naþionalist presãrat cu accente populiste prin care se încearcã
culpabilizarea suprastructurilor internaþionale pentru incapacitatea claselor poli-
tice de a oferi bunãstare cetãþenilor. Matteo Salvini s-a declarat chiar pregãtit sã
îºi asume rolul de Spitzenkandidat pentru o coaliþie de dreapta cu Marine le Pen,
Viktor Orban ºi alþii cu idei asemãnãtoare. Salvini a vorbit public despre acest
lucru chiar în urma unei bilaterele cu le Pen, în luna octombrie 2018, când ambii au
criticat în termeni duri politicile Comisiei Europene ºi atitudinea arogantã a poli-
ticienilor de la Bruxelles, care nu ascultã dorinþa oamenilor exprimatã la urne10.

La finalul anului 2018, liderii europeni, au cerut pe bunã dreptate, explicaþii
guvernului de la Roma privind situaþia financiarã a þãrii ºi indicatorii macroeco-
nomici care demonstreazã semne de îngrijorare pentru viitor. În a doua jumãtate
a anului 2018 acþiunile bãncilor italiene au scãzut, fapt care face tot mai dificilã
creditarea ºi în acelaºi timp ramburasarea creditelor. Euro s-a depreciat pe fondul
unei datorii publice de peste 130% din PIB, iar randamentele obligaþiunilor ita-
liene au urcat cu pânã la 0,3 puncte procentuale. În aceeaºi perioadã, bursa de la
Milano a pierdut 21,4%, iar bãncile, cele care au fost încurajate sã cumpere pa-
chete de obligaþiuni italiene în valoare de aproape 400 miliarde euro au înregistrat
pierderi de aproape 35%11. Chiar ºi în acest context, oficialii italieni au trimis o pro-
punere de buget pentru anul 2019 care nu se încadra în deficitul bugetar cerut de
regulile Uniunii Europene. Astfel cã s-a înregistrat o premierã în istoria Uniunii,
Comisia respingând propunerea de buget a guvernului de la Roma. „Comisia
Europeanã nu are de ales ºi este obligatã sã respingã proiectul de buget al
Italiei pe 2019. Roma încalcã reglementãrile UE în mod deschis ºi conºtient. Nu
vedem alternativã“, a anunþat sec Valdis Dombrovskis, comisar pentru servicii
financiare ºi uniunea pieþelor de capital12. Chiar dacã într-un final negocierile
pentru bugetul de stat propus de Roma s-au încheiat cu un compromis, dialogul
cu oficialii europeni a rãmas unul tensionat.

Prezent la o plenarã a Parlamentului European, la Strasbourg, premierul italian
Conte a fost pus la zid de liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul
European, care l-au atacat fãrã menajamente, amintind de vremurile când Silvio
Berlusconi era supus oprobriului parlamentariilor europeni. „Italia este þara cu
cea mai micã creºtere economicã din Europa, o þarã al cãrei guvern nu reuºeºte
sã ajungã la o înþelegere nici mãcar în privinþa unui proiect deja aprobat,
precum TAV“, a spus Manfred Weber (PPE). Guy Verhofstad, liberalul recu-
noscut pentru poziþiile sale intransigente a fost ºi mai dur, vorbind chiar în ita-
lianã: Cât timp va mai rãmâne Italia o marionetã în mâinile lui Conte ºi ale lui
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Salvini?“13. Dupã prezenþa în plenul Parlamentului European, premierul Giuseppe
Conte avea sã recunoascã cã „erau supãraþi pe Di Maio ºi pe Salvini, iar eu am
tras ponoasele, am fost paratrãsnet“. Întrebat dacã Italia este izolatã în plan
european, Conte a rãspuns diplomat: „Nu, a fost doar o dialecticã politicã“. De
la Roma, Salvini a fost mult mai asertiv: „E ruºinos cã unii birocraþi europeni îºi
permit sã îl insulte pe premierul italian“14. Într-un timp foarte scurt de guver-
nare, diferenþa de ideologie politicã ºi de mesaj dintre Roma ºi restul capitalelor
vest-europene a devenit evidentã. Retorica a fost alimentatã ºi de faptul cã tot
mai mulþi cetãþeni italieni par sã se îndrepte împotriva Uniunii ºi chiar s-au de-
clarat în favoarea ieºirii Italiei din Uniunea Europeanã.

Guvernul Salvini – di Maio este exemplul cel mai concret pentru ceea ce se
întâmplã în momentul în care ajung la guvernare partide fãrã memorie politicã
ºi background instituþional, necunoscând regulile jocului. Mãsurile lor populiste
se lovesc de birocraþie, de respingerea lor de cãtre sistemul instituþional ºi în
final de incapacitatea de a influenþa populaþia. Aºa cã aceºtia îºi îndreaptã atenþia
cãtre un discurs agresiv care sã acopere neajunsurile guvernãrii. Italia, unul dintre
cele mai importante state membre, a abandonat politica mainstream europeanã.
Pierdutã în grave probleme economice, condusã de un guvern populist fãrã
soluþii la criza socialã fãrã precedent a „Cizmei“, Roma s-a remarcat la nivel
european doar prin derapajele guvernului sãu. Cearta cu Macron, susþinerea
„Belt & Road Initiative“, lipsa de apetenþã în Libia, mãsurile de forþã în Medite-
ranã nu sunt caracteristice unei þãri care în urmã cu un deceniu îºi impunea cu
forþã viziunea în afacerilor globale, tot printr-un populist, Silvio Berlusconi. De
altfel, contrastul politicii italiene de astãzi cu ceea ce a propus în 2014 este semni-
ficativ. Uniunea Europeanã i-a avut pe Antonio Tajani sau Federica Mogherini
fãcând campanie pro-europeanã, iar Italia pe Salvini care instituie un grup suve-
ranist în Parlamentul European.

Rezultatele alegerilor europarlamentare

Rezultatele finale ale europarlamentarelor de la sfârºitul lunii mai 2019 au
relevat votul favorabil oferit de europeni continuãrii reformei proiectului euro-
pean. La Roma, Matteo Salvini a fost marele câºtigãtor al alegerilor. Rezultatele
au cotat partidul sãu, Liga Nordului, la 34,33% din sufragii, mult peste rezultatul
obþinut la alegerile legislative din martie 2019 când a fost cotat la 17,69%. Liga
a fost urmatã de Partidul Democrat cu 22,69%, Miºcarea 5Stele cu 17,07% ºi
Forza Italia cu 8,79% dintre voturi. M5S s-a prãbuºit faþã de anul trecut, pier-
zând nu mai puþin de 16% din voturi. Partidul Democrat a urcat timid cu 3%,
însã mult sub performanþele electorale cu care era obiºnuit. Forza Italia aproape
cã ºi-a înjumãtãþit scorul de la alegerile legislative (13,94%). Fragmentarea
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spectrului politic italian este vizibilã ºi în repartizarea europarlamentarilor în
familii politice la nivel european. Liga lui Salvini va trimite 28 de europarlamentari
în viitorul grup politic Identitate ºi Democraþie, PD va trimite 19 reprezentanþi în
S&D, M5S va avea 14 oameni în grupul Europa Libertãþii ºi Democraþiei Directe,
Forza Italia va pune la dispoziþia popularilor europeni 6 mandate, alãturi de încã
un mandat al reprezentanþilor Partidului sud-tirolez, iar Fraþii Italiei au 5 membri
în grupul Conservatorilor ºi Reformiºtilor Europeni. Relaþia rece dintre Roma ºi
Paris se vede ºi din faptul cã niciun europarlamentar nu va face parte din grupul
Renew Europe15.

Rezultatele oglindesc în acelaºi timp ºi slaba performanþã a guvernãrii de la
Roma. Clivajele din societatea italianã, probleme accentuate nejustificat cu imi-
granþii din Italia, economia slabã ºi instabilã au propulsat însã discursul de extremã
dreaptã a lui Salvini în topul preferinþelor alegãtorilor. Extrem de carismatic,
Salvini a ºtiut sã se impunã în faþa partenerului sãu de la guvernare, liderul M5S,
Luigi di Maio. Di Maio, în calitatea sa de ministru al Muncii, a fost cel care a
þinut isonul controversatei mãsuri privind „venitul pe cetãþenie“. Discuþiile dintre
Roma ºi Bruxelles pe tema încadrãrii în deficitul impus de criteriile de laMaastricht
pentru orice economie europeanã dateazã de pe vremea primului guvern Prodi.
În momentul adoptãrii monedei Euro, Romei i-a fost extrem de greu sã îndepli-
neascã criteriile de convergenþã ºi astfel a fost nevoie de o determinare fãrã
precedent din partea lui Romano Prodi ºi de unele mãsuri controversate care i-au
permis Italiei sã adopte moneda comunã europeanã. Discuþiile au continuat ºi cu
Berlusconi sau Renzi, fiecare având propuneri de buget controversate. De altfel,
sfârºitul mandatului de premier pentru Berlusconi a venit pe fondul relaþiei nega-
tive pe care o avea cu liderii europeni. De aceastã datã însã, lucrurile s-au schimbat.
Profitând de contextul social ºi geopolitic, dar mai ales de nemulþumirile privind
noul stil de viaþã mai auster al italienilor, vicepremierul Salvini ºi-a construit un
profil politic solid în zona de extremã dreaptã. Cu puternice accente naþionaliste,
Salvini a reuºit sã fie mereu în centrul atenþiei ºi sã îl lase în umbrã pe Luigi di
Maio, pe premierul Conte, dar ºi pe ministrul de Finanþe, Giovanni Tria. Salvini
are un discurs asemãnãtor cu cel al lui Berlusconi din timpul crizei economice,
însã de aceastã datã mult mai tãios ºi mai agresiv. Fãrã performanþe guverna-
mentale notabile, Salvini a dat în permanenþã vina pe alþii pentru incapacitatea
de reformare a propriului executiv. Atacarea partenerilor occidentali ºi a liderilor
europeni a devenit o constantã la fel ca poziþionarea controversatã în multe su-
biecte de anvergurã internaþionalã. De altfel ºi discuþiile economice purtate la
Bruxelles s-au centrat în jurul dorinþei coaliþiei de guvernare de a lucra cu „banii
italienilor pentru italieni“. Fãrã reduceri de taxe ºi impozite, care sã îi stimuleze
pe italieni sã munceascã mai mult ºi mai bine, economia Italiei nu poate progresa.
Comisia Europeanã are altã pãrere ºi spune cã relaxarea fiscalã, împreunã cu sti-
mulente fiscale consistente pentru persoane fizice sau întreprinderi mici ºi mijlocii
vor pune cruce economiei italiene.
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Salvini s-a aflat de la început într-un periplu electoral permanent. În toatã
aceastã cãlãtorie care l-a purtat de la un lider regional la un personaj politic cu
anvergurã europeanã, Salvini s-a remarcat cu multe declaraþii controversate.
Declaraþii care l-au apropiat de electorat însã au fragmentat puternic coaliþia de
guvernare. Recent, sciziunea a devenit mai evidentã, când Liga a trecut un proiect
de lege cu ajutorul colegilor din Partidul Democrat, ocolindu-i pe parlamentarii
M5S. Este vorba despre o mãsurã controversatã, de a salva de la faliment un post
privat de radio, Radicale, din Roma. Liderul M5S, Luigi di Maio a fost extrem
de furios la aflarea veºtii cã partidul lui Salvini ºi-a dat mâna cu celelalte partide
pentru a trece proiectul de lege. „Este un post de radio care plãteºte jurnaliºtii
cu sute de mii de euro din banii publici“, a explodat di Maio. Salvini a rãmas
însã impasibil16.

Jocul politic de la Roma este destul de ambiguu în prezent. Guvernul este
bombardat aproape zilnic de media naþionalã ºi internaþionalã. Pe de altã parte,
Liga lui Salvini este din ce în ce mai apreciatã de alegãtori, iar rezultatele euro-
parlamentarelor îndreptãþesc partidul sã fie din ce în ce mai vocal. De cealaltã
parte, M5S are mai multe mandate în Parlament ºi se bazeazã pe legitimitatea
votului din martie anul trecut. Alegerile anticipate, deºi un scenariu din ce în ce
mai avansat, nu pare ºi unul dorit de coaliþia de guvernare, din moment ce unul
dintre parteneri cu siguranþã nu se va afla într-o viitoare echipã guvernamentalã.
ªi cele mai multe ºanse sã cedeze puterea le are paradoxal Luigi di Maio. Liderul
M5S a spus cã a înþeles mesajul alegãtorilor ºi cã va continua sã lucreze în conti-
nuare pentru italieni. De fapt, di Maio ºtie cã alegerile anticipate ar putea fi înce-
putul sfârºitului pentru cariera sa politicã aflatã la acest moment în ascensiune.
De cealaltã parte, Salvini nu îºi doreºte sã explice într-o campanie electoralã de
ce Italia este în recesiune ºi este ameninþatã cu repercursiuni grave la Bruxelles.

La nivel european, di Maio nu se simte deloc confortabil, fiind evitat de mulþi
parteneri. Înainte de alegeri, di Maio lansa la Roma un document programatic
prin care invita parteneri din toatã Europa sã i se alãture. Di Maio vorbea despre
o coaliþie între forþele anti-sistem din Finlanda, Grecia, Croaþia ºi Polonia17. Dupã
alegeri, di Maio aproape cã a rãmas singur, din moment ce, dintre aliaþii sãi, în
Parlamentul European a intrat doar Zivi Zid, miºcarea populistã de stânga din
Croaþia. În grupul politic Identitate ºi Democraþie i s-a refuzat intrarea, ºi nu doar
de cãtre Salvini, ci ºi din partea Frontului Naþional, astfel cã di Maio a rãmas
aproape singur în grupul Europa Libertãþii ºi Democraþiei Directe (EFDD). Fãrã cei
29 de membri ai Brexit Party, grupul lui di Maio este irelevant la nivel european18.

De cealaltã parte, nici Matteo Salvini nu putem spune cã a obþinut succesul
scontat. În primul rând, noul sãu grup al suveraniºtilor europeni nu poate juca
rolul de „balama“ pe care ºi-l dorea vicepremierul italian. Identitate ºi Demo-
craþie (ID), construit pe bazele Grupului Europa Naþiunilor ºi a Libertãþilor, este
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abia al cincilea grup din hemiciclu. Deºi relaþia lor pãrea una extrem de jovialã,
Viktor Orban a declinat oferta lui Salvini ºi a decis sã continue în rândurile
popularilor europeni. Mai mult, nici Salvini nici le Pen nu au reuºit sã îl con-
vingã pe Nigel Farage sã li se alãture, anunþând cã Partidul Brexit va rãmâne în
EFDD împreunã cu M5S. Faptul cã Marco Zanni, eurodeputat din partea Ligii,
a fost ales preºedinte al grupului ID, este o victorie „a la Pirus“ pentru Salvini,
care nici mãcar nu a fost prezent la ceremonia prin care s-a anunþat formarea
noului grup19.

„Este un moment dificil sã fii italian ºi european“, titra site-ul politico.eu într-o
analizã ulterioarã alegerilor europarlamentare20. Salvini a portretizat victoria
drept una a electoratului naþionalist, a celor care încã cred în rãdãcinile conserva-
toare ºi creºtine ale continentului european. Salvini este exponentul energic ºi
energizat al unei forme de euroscepticism promovat în UE dupã criza economicã
ºi criza migraþiei generatã de rãzboiul din Siria ºi Primãvara Arabã. Spre deose-
bire de colegii sãi din Franþa sau Germania, partidul lui Salvini se aflã la guver-
nare în Italia. Victoria naþionalismului italian se traduce însã prin slaba ancorare
a Romei în discuþiile privind viitorul Uniunii Europene. Pentru prima datã în
decenii, parcursul european al Italiei este subiect secundar în dezbaterile de la
Roma. Alimentat altã datã de avântul popular ºi susþinut de elite, parcursul euro-
penist s-a pierdut în incapacitatea de a gãsi consens pe scena politicã, în tumultul
economic în care se zbate þara ºi în agende politice lipsite de substanþã. Italia,
deºi se dorea contraponderea Uniunii la Franþa ºi Germania, nu mai este doritã
la masa discuþiilor relevante pentru proiectul comunitar de decidenþii europeni
care conteazã. Familia politicã ID a lui Salvini este departe de a fi indispensabilã
în negocierile politice ce se poartã la Bruxelles, în vreme ce partenerul sãu de
guvernare de la M5S se zbate într-o familie politicã care zvâcneºte doar prin
vocea lui Nigel Farage, pe care nu o mai ascultã nimeni.

Stindardul europenist al Romei va fi þinut de Tajani ºi Berlusconi în cadrul
popularilor ºi de democraþi în rândurile socialiºtilor. Însã nici PD, nici Forza
Italia nu se bucurã de prea multã popularitate în rândurile europenilor. Liderii
europeni au renunþat la Partidul Democrat dupã experimentul Renzi. Democraþii
sunt astãzi în viaþã doar datoritã bazei electorale de stânga cu rãdãcini istorice în
Italia. Berlusconi a fost umilit în repetate rânduri la Bruxelles ºi la rândul sãu i-a
insultat nu o datã pe liderii europeni. Don Silvio a fost la cuþite cu Merkel ºi a
devenit din nou frecventabil la Berlin, doar când Germania s-a speriat de o gu-
vernare populistã. Cât despre Tajani, liderii europeni au încercat sã facã din acesta
un nou Renzi ºi sã îl impunã în fotoliul de premier al Italiei dupã alegerile din
martie 2018; o încercare sortitã eºecului.

În pline negocieri pentru viitorii ºefi ai instituþiilor europene, Comisia Euro-
peanã a recomandat demararea unei proceduri de deficit excesiv dupã ce a observat
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cã Italia încalcã regulile impuse de UE, iar datoria publicã a Romei a depãºit
132% din PIB în 2018. Procedura se aplicã doar în cazuri excepþionale ºi doar
atunci când un stat membru nu pune în practicã recomandãrile Comisiei. În cazul
Italiei, Bruxellesul a gândit un program care sã alinieze cheltuielile Italiei cu re-
glementãrile europene ºi sã readucã guvernul italian pe linia de plutire21. Vestea
a pornit o dezbatere incandescentã în Italia, una care se poartã într-o societate
scindatã. O parte care susþine cã guvernul ar trebui sã îºi însuºeascã poziþia
Uniunii ºi sã reducã cheltuielile guvernamentale, iar alta însufleþeºte discursul
lui Salvini ºi îndeamnã guvernul Conte sã nu facã aceeaºi greºealã pe care a
fãcut-o Berlusconi în 2010. Fostul ministru al Finanþelor italian, Lorenzo Bini a
avertizat într-un interviu pentru LaStampa cã o confruntare între Roma ºi Bruxelles
nu este de dorit ºi cã guvernul Conte trebuie sã aibã un dialog constructiv cu
Uniunea22. Însã un alt cotidian italian, Il Giornale acuzã Berlinul cã este în spa-
tele acestei miºcãri împotriva Italiei, în încercarea de a pedepsi Roma pentru in-
tenþia lui Salvini de a forma un grup suveranist în Parlamentul European ºi de a
transmite un semnal clar cã nimeni nu se joacã cu regulile stabilite de Uniune23.
„Nu vrem banii altor þãri. Vrem sã investim în crearea locurilor de muncã ºi în
creºterea economicã. Singura cale prin care putem reduce datoria publicã este
sã tãiem taxele ºi sã le permitem italienilor sã munceascã mai mult ºi mai bine.
Prin tãieri, sancþiuni ºi austeritate au crescut sãrãcia, datoriile ºi ºomajul. Trebuie
sã facem opusul“, a fost prima reacþie a lui Salvini. Luigi Di Maio, liderul
Miºcãrii 5 Stele, a criticat ºi el Comisia Europeanã cu acuze de „practicarea unui
dublu standard“: „Italia este singura þarã care riscã sã fie sancþionatã, în timp
ce altele, precum Germania sau Olanda, au ignorat parametrii UE ºi acum au
un surplus“, a spus acesta24.

Conte a încercat sã facã aceeaºi miºcare pe care a fãcut ºi Berlusconi cu zece
ani în urmã ºi sã atragã Madridul de partea sa. Economiile Spaniei ºi Italiei sea-
mãnã din multe puncte de vedere, având probleme similare. Roma ºi Madridul a
negociat deseori pe o singurã voce, criticând mãsurile de austeritate pe care
Uniunea le-a impus deseori. De aceastã datã, Comisia a suspendat aceeaºi proce-
durã în cazul Spaniei, Italia rãmânând singurul stat membru pe lista neagrã. Mai
mult, este greu de crezut cã Spania va dori sã se alãture Italiei, din moment ce
premierul spaniol Pedro Sanchez este considerat de mulþi noua stea a stângii po-
litice în Europa. Sanchez a stabilizat guvernarea în Spania, a câºtigat ºi alegerile
naþionale ºi cele europarlamentare ºi devine o voce revigorantã ºi constantã în
rândurile socialiºtilor europeni. Iar Roma a rãmas ºi fãrã restul posibililor aliaþi.
Relaþiile cu Franþa se aflã la un minim istoric, cu Germania sunt aproape inexis-
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tente, iar Viktor Orban tocmai i-a întors spatele lui Salvini. Alternativa pentru
Germania ºi Frontul Naþional au pãreri divergente cu Liga când vine vorba de
mãsuri fiscale, astfel cã grupul suveraniºtilor ar putea face implozie în curând.
La începutul negocierilor pentru ºefii instituþiilor europene, Salvini anunþa cu
multã emfazã cã Italia îºi doreºte un rol de comisar în domeniul economic. Astãzi,
atât la Roma cât ºi la Bruxelles se vorbeºte tot mai mult despre posibilitatea ca
Italia sã îºi ofere postul de comisar la schimb cu renunþarea Comisiei de a impune
penalitãþi financiare pentru Italia.

Concluzii ºi perspective pentru viitor

Temele politice din dezbaterea internã s-a transformat treptat în Italia ultimelor
decade. De la dialogul politic între stânga ºi dreapta eºicherului politic specific
Rãzboiului Rece în anii 1950-1960, la un consens privind abordarea europenistã a
Romei între 1970 ºi 1990, urmat de un început de discurs anti-sistem ºi anti-justiþie
pânã înspre mijlocul anilor 2000. Tot la sfârºitul anilor 1990 s-au plantat primele
seminþe ale discursului segragaþionist ºi suveranist. Dupã criza economicã din
2008, discursul politic s-a îndreptat spre culpabilizarea actorilor europeni ºi inter-
naþionali. Ce a adus nou guvernarea populistã este agresivitatea extraordinarã a
limbajului, însoþitã de slabe performanþe guvernamentale. Faþã de alte guvernãri
care au întreprins, cu mai mult sau mai puþin succes unele reforme economice,
sociale sau constituþionale, coaliþia M5S – Liga a eºuat lamentabil în actul gu-
vernamental.

ªi în politica externã, guvernarea populistã a avut o abordare similarã cu cea
adoptatã de guvernul Berlusconi. La nivel de politici guvernamentale, Italia a
avut o relaþie bilateralã bunã cu Rusia ºi în timpul guvernelor Berlusconi ºi în
timpul guvernului Renzi. Cei doi au întreþinut aceastã relaþie ºi prin prisma rela-
þiei personale pe care o aveau cu preºedintele rus, Vladimir Putin, la fel ca ºi
Matteo Renzi. Tot la nivel instituþional, relaþia cu Statele Unite este una stabilã.
Guvernarea populistã a acþionat însã contrar intereselor SUA în dosare impor-
tante precum „Belt & Road initiative“ sau legislaþia 5G în Europa, lucru de necon-
ceput în urmã cu câþiva ani. La nivelul Uniunii Europene, în ciuda relaþiei difi-
cile pe teme economice sau pe tema migraþiei, liderii italieni erau frecventabili,
lucru care nu se poate spune despre Matteo Salvini sau Luigi di Maio.

Cu toate acestea, având în vedere vremurile pe care le trãim, Berlinul, Parisul
ºi Roma trebuie sã gãseascã puncte comune în agendele lor politice. Primele trei
economii dupã Brexit trebuie sã îºi dea mâna pentru a împinge mai departe pro-
iectul european. Italia este prinsã la mijloc, între Germania ºi Franþa, amândouã
având însã interesul de a scoate Roma din gaura neagrã în care se aflã. Pentru
Berlin, Italia este unul dintre cei mai importanþi parteneri comerciali. De cealaltã
parte, Germania, alãturi de China ºi Franþa sunt principalii parteneri comerciali
ai Italiei25. În plus, Germania poate gãsi în Italia un susþinãtor pentru Nord Stream 2
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mai ales dacã luãm în considerare proiecul South Stream ºi relaþia dintre ENI ºi
Gazprom. Renzi a fost primul premier italian care s-a opus vehement Nord
Stream 2 însã, spun analiºtii, doar din cauza dorinþei de a contesta orice politicã
a lui Merkel. Guvernul italian s-a rãzgândit ulterior, iar în prezent poziþia sa este
destul de ambiguã, deºi oficial, în discuþiile din Consiliu, Roma se opune proiec-
tului. Asta ºi pentru cã Italia lucreazã în paralel sã devinã un punct de intrare în
Europa pentru gazul gãsit pe þãrmurile Mediteranei. Nu în ultimul rând, recesi-
unea Italiei afecteazã puternic zona Euro, care a crescut doar cu 0,2% în ultimul
trimestru al lui 2018, la fel ca în al treilea trimestru. Berlinul este ultima capitalã
care ºi-ar dori ca o crizã economicã în zona Euro sã porneascã de la Roma26.

Dacã vorbim de relaþia Italiei cu Franþa, acestea are mult mai multe puncte
comune. În primul rând, ambele ar putea lucra sã rezolve situaþia din Libia ºi sã
ofere un punct de stabilitate în Africa de Nord. Deocamdatã, Italia ºi Franþa au
poziþii divergente în dosarul libian. Roma îl susþine pe premierul Fayez al-Saraj,
cu care a încheiat un acord controversat. Franþa pe de altã parte îl susþine pe ge-
neralul Khalifa Haftar. Cele douã capitale se acuzã reciproc de instabilitate.
Franþa îi acuzã pe italieni cã sprijinã miliþiile libiene pentru a stopa exodul de
migranþi pe ruta Lampedusa, în vreme ce italienii îi acuzã pe francezi cã nu do-
resc alteceva decât sã îºi protejeze fostele colonii Alegeria ºi Maroc. ªi din punct
de vedere industrial ºi economic, Franþa ºi Italia au multe subiecte de interes.
Unul dintre ele este preluarea ºantierelor navale Chantiers l’Atlantique, blocatã
de o plângere a Germaniei ºi a Franþei privind încãlcarea normelor concurenþei.
Ar fi un impuls important pentru ambele economii, blocat momentat de ambiþii
patriotice. Un alt proiect crucial pentru cele douã economii este deblocarea con-
strucþiei cãii ferate Lyon-Torino, care ar reduce considerabil timpii de transport
între cele douã þãri, ajutând astfel la intensificarea comerþului transfrontalier. Nu
în ultimul rând, Franþa ºi Germania pot arãta deschidere faþã de Italia în afacerile
cu armament de la nivel european. Companii precum Beretta sau Leonardo sunt
printre cele mai importante la nivel mondial. Leonardo coopereazã deja în dez-
voltarea avioanelor de luptã de ultimã generaþie americane F35. Conectarea Italiei
la programele de armament franco-germane ar demonstra ºi un imbold strategic
în ambiþiile strategiei de apãrare a Uniunii27.

Proiectul de reformare al Uniunii nu a început ºi nu s-a încheiat în luna mai
2019 cu o serie de alegeri europarlamentare. Însã acesta depinde în mare mãsurã
de rezultatele acestor alegeri ºi de parcursul pe care guvernele naþionale îl vor
avea în perioada urmãtoare. Germania, Franþa, Italia, Polonia ºi Spania deþin îm-
preunã peste 50% din numãrul locurilor din Parlamentul European. Deþin de ase-
menea ºi poziþii divergente în dosare grele pentru Uniune28. De relaþia dintre
parlamentarii europeni ºi capitalele lor va depinde în mare mãsurã ºi viteza cu
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care vor avansa marile reforme europene. Dacã ultimele alegeri europarlamentare
ne-au arãtat ceva, acel lucru a fost o dezbatere cu adevãrat europeanã. Dincolo
de politici naþionale ºi-a fãcut loc ºi o dezbatere adevãratã între pro-europeni ºi
eurosceptici. Aceastã temã va creiona probabil ºi viitoarele dezbateri din spaþiul
european. Pe acest construct, liderii europeni trebuie sã gãseascã compromisul,
deºi sarcina va fi mult mai dificilã decât în trecut, având în vedere noul format
al Parlamentului. Roma va fi o voce importantã, atât în Parlament, cât ºi în Con-
siliu. Astfel, deciziile decidenþiilor politici de la Roma pot schimba orientarea
politicii interne ºi externe a Italiei ºi nivelul de implicare a acesteia în politicile
ºi deciziile de la nivel european ºi mondial.
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