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ІТАЛІЙСЬКЕ «ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО» 

Тема швидкого нарощення темпів економічного розвитку Італії, яке 
дістало назви економічне диво, є вкрай актуальною, і такою що потребує 
системного дослідження, з залученням широкого кола джерел.  

Феномен такого економічного стрибка має стати свого роду 
демонстрацією того, як необхідно здійснювати глибокі економічні 
перетворення, проводити гнучку і багатогранну політику у сфері регуляції 
функціонування всього економічного механізму держави. Досвід Італії може 
бути використаний за нинішніх умов, він потребує аналізу.  

Всесторонньо розкрити причини, зміст та наслідки  італійського 
економічного дива.  

Дана проблематика піднята у працях багатьох дослідників, і 
користується популярністю в наукових колах. Джерельна база є досить 
об’ємною, зокрема, такі науковці як: C. І. Дорофєєв, І. В. Григор’єва, 
Д. Россі, В. Мадзіні. 

У 50-60-ті роки Італія пережила період бурхливого розвитку економіки. 
У 1950—1951 pp. було досягнуто довоєнного рівня у виробництві. Наступні 
10 років середній приріст у промисловості дорівнював 10%. А в цілому за 
цей час виробництво виросло у два рази. 3/4 промислового виробництва 
становила продукція машинобудування, автомобілебудування, хімії тощо. 
Італія з країни аграрної перетворилася на індустріально-аграрну передову 
державу. За темпами зростання у Європі вона поступалась лише ФРН. 
Завдяки економічному зростанню, Італії вдалось розрахуватись з боргами і 
стабілізувати грошову одиницю ліру. Зріс життєвий рівень італійців, 
сформувалась держава процвітання. Південь залишався джерелом бідності 
[3;124]. 

Швидкому економічному розвиткові — італійському "економічному 
диву" — сприяв цілий комплекс факторів. По-перше було розв’язано аграрне 
питання. Була проведена аграрна реформа, яка дещо зняла гостроту 
соціальної напруги на селі та земельної проблеми. Селяни отримали за викуп 
і кредит 1,5 млн. га. Вона сприяла розширенню внутрішнього ринку, 
модернізації сільського господарства. США,  Важливе значення мала 
допомога за «планом Маршалла» (1,5 млрд. дол.), що дозволило у короткий 
час відновити довоєнний рівень виробництва (1948 р. - у промисловості, 1950 
р. – у сільському господарстві).  

Держава провела ряд заходів, спрямованих на нарощення темпів 
економічного розвитку. Промислові кола взялися за глибоку модернізацію 
підприємств, зросли асигнування на переоснащення технічної бази. Італія 
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стабілізувала імпорт і експорт. Цей ривок в першу чергу було здійснено через 
масштабні капіталовкладення в основні галузі виробництва [2; 45].  

Бурхливий економічний розвиток супроводжувався і масовим 
робітничим рухом, який домігся вагомих результатів. За рівнем заробітної 
плати, системи соціального забезпечення, розміру пенсій Італія поступалась 
лише скандинавським країнам. Післявоєнні економічні труднощі зумовили 
швидке впровадження системи державно-монополістичного капіталізму 
(ДМК), яка в Італії, зокрема, проявилася також в існуванні гігантських 
державних об'єднань, таких як ІРІ (Інститут промислової реконструкції) та 
ЕН1 (Національне управління рідкого палива). В умовах Італії, де витав дух 
економічної корпоративності, а проблема палива й багатьох видів сировини 
тісно пов'язана з імпортом, наявність значної державної власності була 
певною мірою виправдана. На початку 1970-хх років Італія перетворилась в 
один з найрозвиненіших промислових регіонів Європи. Вступ до ЄС став 
важливим чинником зростання обсягу експорту. Держава стимулювала 
розвиток експортних галузей промисловості. Це особливо стосувалось 
металургії, машинобудування і хімічної промисловості. Значно зріс обсяг 
виробництва сталі. Значних успіхів було досягнуто в автомобільній 
промисловості (тут домінував концерн Фіат). Модернізувалась хімічна 
промисловість, асортимент продукції  якої значно зріс. З початку 1950-хх 
швидко розширювалось виробництво одягу [2; 68]. 

Наслідки "економічного дива" в цілому для Італії були позитивними. 
Щорічний ріст виробництва з 1951 по 1974 р. у середньому становив 7,5 %, а 
в приватних компаніях він був ще вищим. Прибуток останніх у середньому 
щорічно зростав на 30 %. Враховуючи досвід Італії можна подолати сучасні 
економічні проблеми в нашій країні, зокрема можна перейняти модель 
ефективного регулювання державою функціонування економічної системи.  
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СУТНІСТЬ БЕЗРОБІТТЯ ТА ОСНОВНІ 

ШЛЯХИ ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ 

Безробіття, яке відображає економічні відносини щодо вимушеної 
незайнятості працездатного населення, є однією  з найважливіших проблем 


