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WSTĘP

Polityka wspierania regionów depresyjnych ma we Włoszech stosunkowo 
długą tradycję. Po zjednoczeniu kraju rozwój jego północnej i południowej czę-
ści potoczył się zupełnie odmiennymi ścieżkami, czego efektem była silnie zary-
sowana dywergencja poziomów dochodu i zatrudnienia. Do unifikacji państwa 
w sensie ekonomicznym konieczne było zatem podjęcie działań, które umożli-
wiłyby mniej rozwiniętym regionom południowym (Mezzogiorno) nadrobienie 
dystansu do dynamicznie rozwijającej się pozostałej części kraju (Centro-Nord). 

Gospodarka włoska stanowi unikalny w skali europejskiej przykład ekonomii 
dualnej, oznaczającej istnienie dwóch odmiennych, lecz uzależnionych od siebie 
systemów gospodarczych w obrębie tego samego kraju. Różnice te dotyczą struk-
tury gałęziowej gospodarki, poziomu dochodu i konsumpcji, technologii, a także 
struktury popytu. Pomimo trwającej już szóste dziesięciolecie polityki wspierania 
obszarów Południa, różnice rozwojowe w stosunku do pozostałej części kraju na-
dal są bardzo duże. 

Permanentne utrzymywanie się dualizmu gospodarczego we Włoszech sta-
je się nie tylko interesującym przedmiotem analiz ekonomicznych, ale również 
rodzi wiele problemów natury politycznej i społecznej. Z tego względu wspie-
ranie depresyjnych regionów południowych we Włoszech było i jest ważnym 
przedmiotem działania zarówno rządu włoskiego, jak i wspólnotowej polityki 
regionalnej. W obu przypadkach oczekiwano i dążono do odwrócenia negatyw-
nej tendencji w kształtowaniu się dochodów i zatrudnienia. Brak odczuwalnych 
skutków prowadzenia dotychczasowej polityki strukturalnej, skłania do refleksji 
nad tym, gdzie leżą przyczyny niepowodzeń i jakie instrumenty wsparcia należy 
wybrać, aby działania były rzeczywiście efektywne.

Istnieje kilka powodów, które skłoniły autora do wyboru niniejszej proble-
matyki: po pierwsze, była to chęć zaprezentowania bardzo bogatych doświadczeń 
Włoch we wspieraniu obszarów słabiej rozwiniętych, zwłaszcza rozwiązań in-
stytucjonalnych, prawnych oraz ekonomicznych instrumentów wsparcia. Po dru-
gie, wśród krajów Unii Europejskiej Włochy są w zasadzie jedynym państwem 
z cechami gospodarki dualnej. Taka gospodarka występuje zazwyczaj w krajach 
rozwijających się, dlatego jej wykształcenie się w wysoko rozwiniętym kraju 
jest fenomenem na skalę światową. Trzeci powód to pragnienie pokazania spe-
cyficznych problemów, z jakimi związana była realizacja wspólnotowej polityki 
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spójności wśród starych krajów Unii Europejskiej, a w szczególności na obszarze 
Mezzogiorno. Po czwarte, była to możliwość uzyskania dość długiego horyzontu 
czasowego do przeprowadzenia analizy badawczej. Regiony włoskiego Mezzo-
giorno należały do obszarów kohezyjnych (tzw. regiony Celu 1) w pierwszym 
okresie programowania i większość z nich utrzymała swój status również do dziś. 

Zasadniczym celem pracy jest pokazanie roli, jaką odegrały środki z euro-
pejskich funduszy strukturalnych w stymulowaniu słabo rozwiniętych regionów 
południowej części Włoch. Ponadto poprzez zestawienie wspólnotowej polityki 
spójności z polityką prowadzoną na szczeblu krajowym podjęta zostanie próba 
ukazania jej specyficznego charakteru, jej zalet i słabości. Tak wyznaczony cel 
określa podstawowe zadanie badawcze, jakim jest wykazanie jakościowej zmia-
ny w polityce wspierania obszarów słabiej rozwiniętych wywołanej zastąpieniem 
tzw. polityki interwencji nadzwyczajnych przez wspólnotową politykę spójności 
społeczno-gospodarczej.

Główna teza pracy została sformułowana następująco:
Europeizacja polityki wspierania obszarów depresyjnych podniosła 

efektywność tej polityki i miała pozytywny wpływ na proces zmniejszania 
dysproporcji rozwojowych we Włoszech.

Ponadto zostały sformułowane trzy hipotezy cząstkowe:
1) krajowa polityka wspierania obszarów Mezzogiorno (polityka interwen-

cji nadzwyczajnych) nie była w stanie przezwyciężyć dualizmu gospodarczego 
we Włoszech mierzonego relacją poziomów PKB per capita Południa i Centrum-
-Północy;

2) wsparcie w ramach wspólnotowej polityki spójności korzystnie wpłynęło
na proces zmniejszania się dysproporcji gospodarczych we Włoszech, mierzo-
nych wskaźnikiem β – konwergencji, a także na zbieżność poziomów PKB per 
capita, stopy bezrobocia oraz produktywności między Południem a Centrum-Pół-
nocą;

3) wspólnotowa polityka spójności pozwoliła na zmniejszanie dystansu re-
gionów Mezzogiorno w stosunku do pozostałych regionów europejskich mierzo-
nego w kategoriach PKB per capita.

Weryfikacja pierwszej hipotezy badawczej, dotyczącej skuteczności prowa-
dzenia polityki wspierania Mezzogiorno w celu przezwyciężenia narastającego 
dualizmu gospodarczego, przeprowadzona zostanie w kilku etapach. Wymagać 
ona będzie:

1) zdefiniowania pojęcia dualizmu gospodarczego;
2) wyjaśnienia źródeł dualnego rozwoju w drodze ustalenia czynników od-

powiedzialnych za powstanie nierówności gospodarczych;
3) przedstawienia teorii ekonomicznych zakładających możliwość rozwoju

niezrównoważonego i ich krytycznej weryfikacji w odniesieniu do Włoch;
4) przedstawienia ewolucji polityki rozwojowej – w szczególności prioryte-

tów rozwojowych, uregulowań prawnych, instrumentów wsparcia;
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5) oceny całego okresu „interwencji nadzwyczajnych”, opierając się na po-
niesionych na jej realizację kosztach i osiągniętych wynikach.

Weryfikacja drugiej hipotezy badawczej, a więc wykazanie, czy dzięki poli-
tyce wspólnotowej udało się zmniejszyć różnice regionalne we Włoszech, zosta-
nie również przeprowadzona w kilku etapach. Obejmie ona następujące działania:

1) zaprezentowanie najważniejszych cech wspólnotowej polityki regional-
nej – jej instrumentów, zasad i celów;

2) ocenę skuteczności działania wspólnotowej polityki regionalnej z punktu
widzenia realizacji jej podstawowego celu, czyli zmniejszenia dysproporcji regio-
nalnych w ramach Wspólnoty;

3) analizę dostosowań Włoch do wspólnotowej polityki spójności;
4) przedstawienie realizacji polityki spójności w kolejnych okresach progra-

mowania;
5) analizę statystyczną nierówności dochodowych pomiędzy regionami

Mezzogiorno a Centrum-Północą;
6) konstrukcję modelu empirycznego, który w precyzyjny sposób poka-

zywałby wpływ środków z funduszy strukturalnych na proces konwergencji 
we Włoszech;

7) empiryczną weryfikację wpływu funduszy strukturalnych na proces kon-
wergencji warunkowej regionów włoskich.

Trzecia hipoteza badawcza jest uzupełnieniem drugiej. Występuje w niej je-
dynie inny punkt odniesienia, gdyż zbieżność jest analizowana z punktu widzenia 
przybliżania się regionów Mezzogiorno do średniej unijnej. Weryfikacja hipotezy 
nastąpi na podstawie analizy porównawczej z innymi regionami Celu 1 „starych” 
państw unijnych zawartej w rozdziale piątym.

Celowi pracy, a także podstawowemu zadaniu badawczemu została pod-
porządkowana treść opracowania. Składa się ono ze wstępu, pięciu rozdziałów 
oraz zakończenia.

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający do dalszej analizy. W roz-
dziale tym głównym zadaniem badawczym będzie wyjaśnienie źródeł dualizmu 
gospodarczego we Włoszech, a także próba jego interpretacji na podstawie wy-
branych teorii. W tym celu podjęte zostaną obszerne badania literatury przed-
miotu z zakresu problematyki wzrostu gospodarczego. Zaprezentowane zostaną 
trzy ujęcia problemu: historyczne, socjologiczne oraz ekonomiczne. Głównym 
zamierzeniem jest, aby analiza nie ograniczała się jedynie do przedstawienia za-
łożeń i istoty poszczególnych teorii, ale również to, aby w możliwie największym 
stopniu wyjaśnić przy ich pomocy niezwykle złożoną problematykę asymetrycz-
nego rozwoju. Ta złożoność z kolei przesądziła o wyborze podejścia interdyscy-
plinarnego. W ujęciu historycznym akcent położony zostanie na czynniki, które 
mają wpływ na powstanie i utrzymywanie się nierówności dochodowych. Część 
ta zawiera czynniki wskazywane przez różnych historyków w podziale na trady-
cyjne, geograficzne, polityczne, instytucjonalne i kulturowe. Następnie te same 
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czynniki będą odniesione do wyjaśnienia dualizmu we Włoszech. W ujęciu socjo-
logicznym przedstawiono dwie ważne dla interpretacji włoskiego dualizmu teorie 
– amoralnego familizmu oraz kapitału społecznego. Trzecie z ujęć obejmuje teorie
ekonomiczne. Ze względu na ich bardzo dużą ilość wybrano tylko te, które można 
w bezpośredni lub pośredni sposób odnieść do gospodarki włoskiej – w szczegól-
ności teorie rozwoju niezrównoważonego oraz popularne do dziś teorie rozwoju 
regionalnego oraz teorię rozwoju endogenicznego.

Ustalenie czynników odpowiedzialnych za powstanie i utrzymywanie się du-
alizmu gospodarczego będzie wprowadzeniem do rozważań nad analizą skutecz-
ności polityki gospodarczej nastawionej na przezwyciężenie nierówności rozwojo-
wych. Dlatego też szczególna uwaga będzie zwrócona na przydatność omawianych 
teorii pod kątem praktycznego ich wykorzystania do prowadzenia polityki. 

W rozdziale drugim ukazana zostanie problematyka wspierania słabiej roz-
winiętych regionów Mezzogiorno w okresie poprzedzającym wprowadzenie 
wspólnotowej polityki spójności. Analiza prowadzona będzie pod kątem oceny 
efektywności prowadzonej polityki, doboru instrumentów i priorytetów. Będzie 
ona zmierzać do weryfikacji pierwszej hipotezy badawczej, zakładającej, iż pro-
wadzona we Włoszech polityka interwencji nadzwyczajnych nie była w stanie 
doprowadzić do redukcji zróżnicowań regionalnych. Układ rozdziału pokazuje 
przede wszystkim ewolucję tej polityki, w której dokonano umownego podziału 
zgodnie z literaturą przedmiotu na trzy fazy: preindustrializację, industrializację 
i deindustrializację. Przedstawiono w nim tło historyczne tworzenia polityki, ure-
gulowania prawne, które były podstawą prowadzenia interwencji, a także insty-
tucjonalne – w szczególności działalność kluczowej dla tego okresu instytucji 
– Funduszu dla Południa. Następna część rozdziału zawiera opis zmian, które
zaszły we włoskiej polityce wspierania regionów depresyjnych po zakończeniu 
okresu interwencji nadzwyczajnych. Ze względu na to, iż polityka ta była zhar-
monizowana z polityką wspólnotową, analiza w tej części będzie dostarczać cen-
nego materiału porównawczego służącemu głównemu celowi pracy. W dalszej 
części rozdziału zaprezentowane będą również wyniki gospodarcze osiągnięte 
w trzech fazach interwencji nadzwyczajnych. Dane empiryczne posłużą do wery-
fikacji pierwszej hipotezy badawczej, a także pozwolą na dokonanie oceny całego 
analizowanego okresu. Ocena ta, zawarta w końcowej części rozdziału, odno-
sić się będzie zarówno do całości okresu, jak również do jego poszczególnych faz, 
ze względu na odmienne rezultaty osiągane w każdej z nich.

Rozdział trzeci poświęcony będzie wspólnotowej polityce regionalnej. Jest 
on punktem wyjścia do weryfikacji drugiej hipotezy badawczej. W celu ukazania 
znaczenia polityki wspólnotowej w procesie konwergencji konieczna stała się jej 
szczegółowa analiza. Na początku będzie przedstawiona geneza i ewolucja tejże 
polityki ze szczególną uwagą położoną na kluczowe reformy. Następnie bardzo 
dokładnie omówione zostały zasady, na których opiera się wspólnotowa polityka 
spójności, a także cele realizowane w poszczególnych okresach programowania. 
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W tej części przedstawione zostały środki, jakie przeznaczono na jej realizację 
w podziale na poszczególne cele, a także kraje członkowskie. Na marginesie roz-
ważań przedstawione zostaną włoskie regiony uczestniczące w realizacji Celu 1, 
a także wielkość środków wspólnotowych przeznaczonych na ich wsparcie w każ-
dym z okresów programowania. Istotne znaczenie z punktu widzenia pomiaru od-
działywania polityki wspólnotowej na konwergencję ma końcowy podrozdział, 
dotyczący oceny polityki regionalnej. Zaprezentowano w nim przegląd literatury 
poświęconej procesowi konwergencji w państwach i regionach UE, zwłaszcza 
wykorzystanych do tego celu modeli ekonometrycznych. Zestawienie służy poka-
zaniu korzyści płynących dla regionów z tytułu uczestnictwa w realizacji wspól-
notowej polityki spójności, a także negatywnych aspektów tego uczestnictwa.

Rozdział czwarty przedstawia realizację wspólnotowej polityki regionalnej 
we Włoszech. Dostarcza on materiału teoretycznego, jak i danych empirycznych 
niezbędnych dla weryfikacji drugiej i trzeciej hipotezy badawczej. Ze wzglę-
du na zakres i cel pracy analiza została ograniczona w nim do regionów, któ-
re uzyskały wsparcie w ramach celu konwergencja (regiony Celu 1). Punktem 
wyjścia było zaprezentowanie dostosowań dotychczasowej włoskiej polityki 
wspierania obszarów słabiej rozwiniętych do wspólnotowej polityki regionalnej. 
Chodzi w szczególności o harmonizację polityki włoskiej z zasadami obowiązu-
jącymi na szczeblu wspólnotowym, a także dostosowania o charakterze instytu-
cjonalnym. Następnie omówiona została procedura programowania w państwie 
włoskim. Najobszerniejszą część stanowi analiza realizacji polityki wspólnoto-
wej w czterech okresach programowania (1989–1993, 1994–1999, 2000–2006 
oraz 2007–2013). Zawiera ona charakterystykę celów, osi priorytetowych, a także 
programów operacyjnych realizowanych w każdym z okresów. Ponadto przedsta-
wiona została szczegółowa alokacja finansowa, a także najważniejsze problemy, 
jakie występowały w trakcie realizacji programów.

Rozdział piąty ma charakter empiryczny i służy weryfikacji drugiej i trzeciej 
hipotezy badawczej. Na początku zaprezentowana będzie analiza porównawcza 
włoskich regionów Mezzogiorno z innymi regionami Celu 1 w krajach starej Unii 
(regiony hiszpańskie, portugalskie, greckie i wschodnioniemieckie). Przedmiotem 
tej analizy będą trzy wskaźniki: PKB per capita regionu w stosunku do średniej 
wspólnotowej, stopa bezrobocia oraz relacja wydatków na badania i rozwój w od-
niesieniu do PKB. Druga część zawierać będzie analizę porównawczą regionów 
Południa z ich odpowiednikami z północnej i centralnej części kraju. Pod uwagę 
wzięte zostaną takie zmienne, jak: dynamika i poziom PKB, zatrudnienia oraz wy-
dajności pracy; wielkość i dynamika inwestycji oraz konsumpcji, a także poziom 
bezrobocia i zatrudnienie w szarej strefie. Analiza porównawcza będzie uzupełniona 
badaniem przeprowadzonym na podstawie skonstruowanego w części trzeciej mo-
delu ekonometrycznego pokazującego wpływ środków wspólnotowych na proces 
konwergencji regionów włoskich w latach 1994–2008. Analizę kończą propozycje 
dotyczące możliwości wspierania rozwoju regionów Mezzogiorno w przyszłości.
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W pracy zastosowano dwie główne metody badawcze: model ekonometrycz-
ny i analizę porównawczą. Punktem wyjścia dla konstrukcji modelu był neokla-
syczny model Solowa, rozszerzony następnie o kapitał ludzki przez Mankiwa, 
Romera i Weila. Jego ostateczny kształt różni się w szczegółach od teoretycz-
nego pierwowzoru (np. uwzględnienie ważonego współczynnika skolaryzacji), 
jak i innych modeli, które były wykorzystywane do podobnych badań. Analiza 
porównawcza obejmuje dwa zestawienia, które ułatwiają zrozumienie proce-
su konwergencji regionów Mezzogiorno. Pierwsze z nich obejmuje porównanie 
zmian najważniejszych zmiennych makroekonomicznych z wybranymi regio-
nami Celu 1 „starych” państw członkowskich. Drugie natomiast obejmuje ba-
danie zmian dynamiki i poziomu wybranych zmiennych makroekonomicznych 
w dwóch częściach kraju: na Południu i w Centrum-Północy.

Okres objęty badaniem zawiera się między rokiem 1951 (początek okresu 
interwencji nadzwyczajnych i rozpoczęcie działalności Funduszu dla Południa) 
a 2010. Ze względu na potrzebę ukazania zmian w polityce wspierania Mezzo-
giorno czas ten podzielono na dwa etapy, których granice czasowe są nieostre. 
Pierwszy z nich obejmuje okres od początku lat pięćdziesiątych do zakończe-
nia interwencji nadzwyczajnych (1993). Drugi etap rozpoczyna się wraz z po-
czątkiem drugiego okresu programowania (1994) i kończy na roku 2010. Lata 
1989‒1993 można uznać za okres przejściowy, gdyż europeizacja polityki regio-
nalnej przebiegała z pewnymi problemami, wynikającymi z kontynuowania przez 
administrację włoską interwencji nadzwyczajnych. 

Przy pisaniu pracy wykorzystano zróżnicowany materiał źródłowy. Skła-
da się na niego przede wszystkim włoska literatura fachowa, a także wiele po-
zycji w języku polskim, angielskim, niemieckim. Poza książkami i artykułami 
naukowymi wykorzystano wiele raportów i aktów prawnych zarówno włoskich, 
jak i europejskich. Przy badaniach empirycznych wykorzystano głównie dane po-
chodzące z włoskiego instytutu statystycznego ISTAT, Agencji Rozwoju Południa 
SVIMEZ oraz europejskiego Eurostatu.



ROZDZIAŁ I

PRZYCZYNY ZRÓŻNICOWANIA POZIOMU 
GOSPODARCZEGO WE WŁOSZECH  
W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII

Rozdział ten ma na celu pokazanie źródeł dualizmu gospodarczego występu-
jącego we Włoszech na podstawie wybranych teorii rozwoju gospodarczego. Dla 
celów niniejszej pracy przyjęto, iż dualizm gospodarczy będzie oznaczał współ-
istnienie, w ramach tego samego systemu gospodarczego, odmiennych zbioro-
wości, których rozwój (mierzony np. w kategoriach realnego PKB per capita lub 
przekształceń społeczno-gospodarczych) następuje według różnych trajektorii 
i utrzymuje się w czasie. Dualizm gospodarczy może przejawiać się w trzech for-
mach: dualizmie terytorialnym, czyli w przestrzennym zróżnicowaniu rozwoju, 
dualizmie sektorowym, czyli w różnicach w strukturze gospodarki, oraz duali-
zmie rynku pracy, czyli w odmiennej strukturze rynku pracy. W pracy przyjęto, 
iż we Włoszech współistnieją wszystkie trzy formy dualizmu1.

Ze względu na złożoność problemu i wielość teorii zaprezentowane zostaną 
trzy odmienne podejścia do danego zagadnienia. W ujęciu historycznym podjęta 
zostanie próba pokazania czynników, które mogły przyczynić się do powstania 
zróżnicowania dochodów na świecie, a następnie odniesienie tych teorii do przy-
padku Włoszech. W ujęciu socjologicznym przedstawione zostaną teorie, które 
źródeł dualizmu upatrują w zjawiskach i procesach społecznych zachodzących 
wśród ludności Mezzogiorno. Odwołanie się do interpretacji pewnych proce-
sów zostało zastosowane także w przypadku teorii ekonomicznych. Ze względu 
na mnogość tych teorii analiza została ograniczona do trzech podejść, które moż-
na wykorzystać do interpretacji zjawiska dualizmu gospodarczego we Włoszech.

W rozdziale tym sformułowane zostały następujące pytania badawcze: 
Czy można ustalić główną przyczynę dualizmu gospodarczego we Włoszech? 

1 Por. C. Vita, I modelli dualistici di sviluppo e il dibattito sul Mezzogiorno, [w:] R. Realfonzo, 
C. Vita (red.), Sviluppo dualistico e Mezzogiorni d`Europa. Verso nuove interpretazioni dei divari 
regionali in Europa e in Italia, Franco Angeli, Milano 2006, s. 259–295.




