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ABSTRAKT
Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie talianskeho hospodárskeho
zázraku (1958-63). Špeciálny dôraz je kladený na problém ekonomického dualizmu,
ktorý sa pod vplyvom hospodárskeho rastu nielenţe nebol odstránený, ale prerástol do
nového rozmeru. V prvej časti sa práca venuje historickému vývoju a chronickým
problémom talianskeho hospodárstva. Druhá časť analyzuje faktory, ktoré viedli
k naštartovaniu bezprecedentného rastu. Tretia časť diskutuje povahu hospodárskeho
zázraku ako exportom ťahanej expanzie a tieţ jeho následky. Štvrtá časť pojednáva o
novovzniknutej dimenzii problému ekonomického dualizmu. V piatej časti práca rieši
dopad vládnej industrializačnej politiky na rozvoj juţných regiónov.

ABSTRACT
The bachelor thesis deals with the issue of Italian economic miracle (1958-63).
Special emphasis is stressed regarding the economic dualism that as a result of the
economic miracle not only remained unsolved but also raised to a new dimension. The
scope of the thesis is as follows: In the first part the thesis concerns with the historic
preconditions and chronic problems of Italian economy. The second part analyses the
factors that led to the start of the unprecedented growth. The third part discusses the
nature of economic miracle as an export-led expansion as well as its repercussions. The
fourth part covers the issue of the newly emerged dimension of economic dualism. In
the fifth past we question the effects of the industrialisation policy on the development
of the Southern regions.
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1. ÚVOD
1.1. MOTIVÁCIA PRÁCE
Hlavnou témou práce je analyzovať vývoj a následky najdynamickejšieho
obdobia talianskej ekonomiky, známeho tieţ ako taliansky hospodársky zázrak (19581963).
Prípad talianskeho hospodárskeho zázraku môţe byť aj dnes obzvlášť zaujímavý
pre stredoeurópskeho čitateľa. Z nášho pohľadu sa javí, ţe v rokov najväčšieho rastu šlo
o exportom ťahanú expanziu. Navyše, celý rast bol podmienený vstupom krajiny do
európskych štruktúr (v danej dobe šlo o vznik Európskeho hospodárskeho
spoločenstva). Komparatívnou výhodou vývozov na Spoločný trh boli nízke výrobné
náklady spojené s nízkou úrovňou miezd a charakterom trhu práce.
Na základe vymenovaných dôvodov, sa domnievam, ţe dnešné stredoeurópske
krajiny zdieľali v posledných niekoľkých rokov veľa spoločných čŕt s Talianskom v ére
hospodárskeho boomu.

Na druhej strane som si však vedomá, ţe medzi našou

integráciou do Európskej únie a talianskym prípadom existuje takmer polstoročné
oneskorenie, ktorého váhu sa nesnaţím a nechcem zjednodušiť. Napriek tomu je ale
zaujímavé pozrieť sa na skúsenosť Talianska, u ktorého sa pozitívny efekt otvorenia
Spoločného trhu objavil takpovediac jednorázovo a znamenal pre hospodárstvo síce
excelentný rast a obnovu, ale z dlhodobého hľadiska viedol k hlbokým štrukturálnym
problémom.
S prvou časťou motivácie súvisí taktieţ záujem spracovať tému, ktorá zatiaľ
nebola v dostupných slovenských či

českých prameňoch zmapovaná.

Vzhľadom

k vývoju stredoeurópskych krajín sa domnievam, ţe talianska skúsenosť a lekcie z nej
plynúce môţu byť stále aktuálne.
Druhá časť motivácie spracovať tému hospodárskeho zázraku je orientovaná na
dnešnú situáciu Talianska. Hospodársky zázrak (miracolo economico) je v krajine
dodnes vnímaný ako najúspešnejšia éra v modernej histórii. Väčšina dnes významných
talianskych podnikov má svoje základy postavené práve na období hospodárskeho
zázraku. Z tohto pohľadu je cieľom práce nájsť vysvetlenie, prečo vôbec dochádza
k náhlemu ukončeniu rastu a zdôrazniť hlavné chyby, ktorých sa krajina dopustila
v zázračných rokoch.
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V predkladanej práci pôjde predovšetkým o analýzu hospodárskeho zázraku
optikou dnešného slovenského ekonóma. Práca priamo neporovnáva priebeh exportom
ťahaných expanzií v jednotlivých krajinách, ani sa nevenuje hospodárskemu rastu
v slovenskom prostredí. Hlavným cieľom práce je pochopiť kľúčové mechanizmy
skrývajúce sa v talianskej skúsenosti a v závere vyvodiť z tejto skúsenosti lekcie pre
Slovensko či iné európske krajiny.

1.2. POUŢITÁ LITERATÚRA
Najdôleţitejším prameňom pre túto prácu sa stali talianske odborné texty, ktoré
som zhromaţdila vďaka

študijnému pobytu na univerzite „La Sapienza“ v Ríme.

Talianske práce moţno rozdeliť na štúdie týkajúce sa podstaty talianskej proexportnej
expanzie (Graziani 1969 a 1972; Fuà 1965; Sylos-Labini 1962), literatúru spojenú so
sociálne-ekonomickými problémami zaostalosti juţných regiónov (Amendola a Baratta
1978; Ferruccio 1979) a štúdie ohľadom talianskeho trhu práce (Zamagni 1990; Ciocca
2004; Castronovo 1975).
Neodškriepiteľný vplyv na spracovanie tézy mali aj prednášky na univerzite „La
Sapienza“ v Ríme, predovšetkým kurz pána prof. Carlucciho, ktorý bol orientovaný na
európsku integráciu, lekcie pána prof. Spinelliho týkajúce sa hospodárskej geografie
Talianska

v otvorenom

európskom

priestore

a predmet

pani

prof.

Bocci

o hospodárskych dejinách Talianska.
Okrem iného predkladaná práca pracuje takisto s radou anglosaských štúdií
(Cohen a Federico 2000; Lutz 1962; Posner a Woolf 1967). Ich hlavným prínosom je,
ţe interpretujú taliansku situáciu z inej, objektívnejšej ale tieţ všeobecnejšej
perspektívy.
Z pohľadu domácej slovenskej alebo českej literatúry som sa vo svojom
výskume nestretla s dostupným prameňom, ktorý by mapoval taliansky hospodársky
zázrak. Napriek tomu, práca vyuţíva českú literatúru hlavne na hodnotenie
transformačného aspektu talianskej ekonomiky (Mlčoch 2005) respektíve literatúru,
ktorá vníma hospodársky zázrak ako počiatočnú situáciu k následnej analýze iných
udalostí (Lukaj a Votruba 2000).

2
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1.3. OTÁZKY PRÁCE
Cieľom tejto bakalárskej práce je nájsť odpovede na otázky ako: Čo to vlastne
bol taliansky hospodársky zázrak? Ktoré faktory naozaj podnietili jeho vznik? Bolo
prehĺbenie problémov medzi severnou a juţnou časťou krajiny nevyhnutné? Podniklo
Taliansko významnejšie kroky v snahe udrţať vysoké tempo rastu?
Vzhľadom na našu motiváciu sa v závere práce pokúsime zodpovedať na otázky:
Prečo krajina dodnes nebola schopná odstrániť štrukturálne problémy, ktoré vznikli
počas rýchleho hospodárskeho zázraku ako napríklad ekonomický dualizmus
a zaostalosť Juhu? Aké ponaučenie plynie pre krajiny, u ktorých v posledných rokoch
dochádza k proexportnej expanzii pod vplyvom európskej integrácie?

3
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2. PROBLÉMY BRÁNIACE V ROZVOJI: HISTORICKÝ VÝVOJ
Hlavnou brzdou v rozvoji Talianska sú konkrétne historické špecifiká, ktoré sa
objavili uţ pri zjednotení krajiny (1861). Počas takmer storočia sa krajine sa nepodarilo
úspešne tieto problémy vyriešiť či odstrániť, čím pretrvali aţ do povojnového obdobia
a teda tvorili významný element východiskovej situácie samotného hospodárskeho
zázraku.

Poznamenajme,

ţe

niekoľké

z nasledovných

problémov

obdobie

hospodárskeho zázraku prehĺbilo či zintenzívnilo do miery, ţe dodnes negatívne
ovplyvňujú ekonomickú situáciu krajiny.

2.1. JEDNOTNÉ TALIANSKO 1861-1924
2.1.1. PRÍRODNÉ ZDROJE: TAKMER ŢIADNE
Na území Talianska sa nenachádza výraznejšie mnoţstvo nerastných surovín,
predovšetkým ţeleznej rudy a uhlia. Práve tieto suroviny boli nevyhnutné na úspešný
štart priemyselnej revolúcie. Priemyselná revolúcia v Taliansku prebehla so značným
oneskorením a aj to len na obmedzenom území krajiny. Najväčší podiel priemyselnej
výroby sa koncentruje na Severe krajiny, konkrétne v trojuholníku miest Miláno - Janov
- Turín.
Na druhej strane krajina disponuje dostatkom vodnej energie. Opäť ale
predovšetkým v severotalianskych, najmä alpských regiónoch. Práve výroba vodnej
energie výrazne naštartovala rozvoj priemyslu po druhej svetovej vojne. Graziani
(1972) poukazuje na fakt, ţe na Juhu krajiny sa sústreďovalo len 10% z celkovej
produkcie, pričom na tomto území ţilo aţ 40% obyvateľstva.
2.1.2. OBYVATEĽSTVO: EMIGRUJE
Krátko po zjednotení Talianska (1861) sa priemerná ročná úroveň emigrácie
pohybuje na úrovni 100 tisíc ľudí ročne, o desať rokov neskôr (v období rokov 1886 aţ
1890) je ročný priemer vysťahovalcov okolo 222 tisíc (Lukaj a Votruba 2000). Na
prelome storočí je

Taliansko svedkom najvyššej emigrácie. Počet vysťahovalcov

kulminuje rokom 1901, kedy Taliansko opúšťa pribliţne 2 180 000 obyvateľov (Graf
1). V tomto ohľade podotknime, ţe uţ od zjednotenia krajiny kľúčovú úlohu pohybu
obyvateľstva zohrávala pracovná migrácia.

4
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Graf 1: Pohyb talianskeho obyvateľstva 1871-1951 (v tisícoch)
Zdroj: Lutz (1962), vlastné výpočty

Na rozdiel od nasledujúcich období sa hlavnou destináciou talianskych
emigrantov stávajú zaoceánske krajiny, predovšetkým USA. V tomto ohľade historici
často dodávajú, ţe v roku 1913 bol v skutočnosti najväčším talianskym mestom New
York, kde Taliani a potomkovia talianskych emigrantov dosiahli počtu takmer troch
miliónov obyvateľov (Procacci 2007).

Tabuľka 1: Pohyb obyvateľstva v období 1871-31(v tisícoch)
Zdroj: Lutz (1962), vlastné výpočty

Medzivojnová obnova, naopak, prináša výrazné zlepšenie ţivotnej úrovne
spojené taktieţ so spomalením emigračných pohybov1. Podľa oficiálnych štatistík
Taliansko v roku 1921 opúšťa len 404 000 obyvateľov, čo činí v porovnaní
s predvojnovým rokom 1911 pokles o 3/4 emigrantov. V tejto súvislosti poznamenajme,
ţe zlepšenie ţivotných podmienok a pokles emigračných tlakov je spojený len so
Severom krajiny. Juţné regióny vykazujú i naďalej emigráciu na úrovni okolo 900 000
obyvateľov ročne. Sever v období povojnovej obnovy dokonca zaţíva príliv

1

Taliansko aţ do nástupu fašizmu preţíva intenzívnu povojnovú rekonštrukciu. Toto obdobie je azda
jediná paralela k hospodárskemu zázraku po 2. svetovej vojne v talianskych moderných dejinách.
5
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obyvateľstva. Priaznivá medzivojnová situácia motivuje pôvodne emigrujúcich
Talianov k návratu do vlasti (Lutz 1962).
V nasledujúcom období (1924-43) sa výrazne narušuje kontinuita migračného
pohybu obyvateľstva. Silný pokles emigrácie (hlavne na Juhu) je spojený s fašistickou
proti-urbanizačnou politikou, ktorej sa budeme podrobnejšie venovať v 2.2.3.

Box 1: Mezzogiorno
Termínom
Mezzogiorno
(doslovný
preklad Poludnie) sa v talianskych
reáliách
označuje
južná
časť
Apeninského polostrova (taliansky tiež:
Italia Meridionale).
Z historického hľadiska ide o bývalé
Kráľovstvo Dvoch Silícií (1738-1961).
Dnes sa jedná o južné regióny Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia, Molise,
stredotaliansky
región
Abruzzo
a ostrovy Sicília a Sardínia. Niektoré
zdroje zahrňujú do tohto územia aj
dnešný región Lázio, predovšetkým jeho
južné časti (okolie miest Sora, Cassino a
Gaeta), ktoré v minulosti patrili pod
Kráľovstvo Dvoch Sicílií.
Pojem Mezzogiorno sa rozšíril v dobe
zjednotenia
krajiny, výrazne
ho
spopularizoval Giuseppe Garibaldi.
Okrem
iného
sa
pomenovanie
Mezzogiorno dodnes často používa ako
referencia na južné regióny väčšinou
však
v spojitosti
s problematikou
chudoby a zaostalosti.

2.1.3. ÚLOHA ŠTÁTU V

HOSPODÁRSTVE

Prvé štátne zásahy do talianskej ekonomiky boli zväčša náhodné. Dotýkali sa
sektorov, do ktorých štát štandardne vplýval aj v ostatných európskych krajinách.
V roku 1905 dochádza k znárodneniu ţelezníc. Prvé štátne podniky vznikajú
v dvadsiatych a tridsiatych rokoch. Jedná sa predovšetkým o podniky pre správu lesov,
telefónne spoje (pre linky so zahraničím), poštové a telegrafické sluţby, spracovanie
a distribúciu tabaku, soli a chinínu2 a stavbu štátnych ciest (Lukaj a Votruba 2000).

2

Chinín bol dôleţitý z dôvodu veľkého výskytu komára z rodu Anopheles, ktorý vtedy ešte vo
rozsiahlych bahnitých oblastiach Talianska rozširoval maláriu.
6
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V tomto období sa rodia prvé štátne pokusy o vymazanie štrukturálnych
rozdielov medzi regiónmi. Krátko po zjednotení, sa prostredníctvom kvót zo štátneho
rozpočtu vyčleňujú prostriedky na pomoc Mezzogiorna (viď Box 1). Jedná sa najmä
o investície do výstavby vodných diel, prístavov, telegrafických úradov, subvencií pre
obchodné loďstvo. Graziani (1972) prikladá najväčší význam budovaniu ţelezníc –
v roku 1861 bol ich podiel necelých 7%, 14 rokov na to (1875) Juhu prislúchala
pribliţne 1/3 z národnej ţelezničnej siete. Významným krokom sú následné špeciálne
zákony vymedzujúce regióny, ktorých cieľom bolo najmä zefektívniť systém
financovania a správy Juhu.3 V agrárnom sektore dochádza ďalej k zriadeniu špecifickej
formy pôţičiek, finančným úľavám pre malých vlastníkov, reformám v oblasti
zmluvných záväzkov v poľnohospodárstve. Sú taktieţ podniknuté kroky na zmeny v
pozemkovom vlastníctve.
Prvou priemyselnou intervenciou je zriadenie neapolskej priemyselnej zóny (na
základe špeciálneho zákonu pre Neapol v 1904). Podnikom, ktoré výrobu koncentrujú
v tejto oblasti, sú poskytnuté colné a fiškálne úľavy. V 1906 zákon nadobúda všeobecnú
platnosť pre celé Mezzogiorno.

2.1.4. PROTEKCIONIZMUS I
Zjednotenie Talianska prináša zrušenie colných bariér medzi jednotlivými
časťami krajiny. Samotné zjednotenie prebehlo pod taktovkou Piemontu, ktoré uţ
predtým viedlo azda najliberálnejšiu politiku spomedzi talianskych regiónov. Nízka
úroveň ochrany v rámci zjednoteného talianskeho hospodárstva však doplatila na
nerovné pomery v krajine. Graziani (1972) zdôrazňuje, ţe zrušenie colných bariér
medzi talianskymi štátmi napomohlo rozvoju severotalianského priemyslu, ktorému sa
otvoril nový národný trh. Na druhej strane, obyvateľstvo Juhu začalo byť vykorisťované
nie len severotalianskými priemyselníkmi ale aj juhotalianskými veľkostatkármi (Cohen
a Feredico 2001).
Vzhľadom k medzinárodnej situácii poznamenajme, ţe Taliansko bolo aţ do 20.
rokov 20. storočia nepretrţite protekcionistickou krajinou. Graziani (1972) argumentuje,
ţe sa jednalo o „dynamickú formu protekcionizmu“, ktorá síce podporovala
industrializáciu Talianska, ale nebola obzvlášť silná.
3

Špeciálne zákony: La Legge per Sardinia (1897), La Legge per Napoli (1904), La Legge per la
Basilicata (1904), La Legge per la Calabria (1905), La Legge per le provincie meridionali, la Sicilia e la
Sardegna (1906).
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Prvý všeobecne akceptovaný reţim protekcionizmu v zjednotenom Taliansku
existoval v období 1883-1888, ktorého dôvodom bola nedostatočná pripravenosť
talianskeho priemyslu. Systém poskytoval čas na vybudovanie si solídnejšej
priemyselnej základne

nevyhnutnej pre hospodársky rozvoj. Hlavná obrana

protekcionizmu bola teda postavená na argumente nedospelých odvetví (infant industry
argument). Na druhej strane, v danom období boli poľnohospodárske produkty i naďalej
hlavnou exportnou komoditou. Prvé obdobie protekcionizmu teda posilňuje
nerovnomerný štrukturálny vývoj hospodárstva, známy tieţ ako dualizmus.

2.1.5. DUALIZMUS
V taliansky reáliách sa veľmi často vyskytuje pojem „Dve Talianska“ (Lutz
1962; Graziani 2000; Zamagni 1999). Poukazuje sa tým na „vyspelé“ Taliansko, hnané
vysoko produktívnym systémom, charakteristickým najímanou prácou a kapitálovo
orientovanými výrobnými metódami. Prítomné sú konkurencieschopné podniky
a odôvodnene vysoký príjem na hlavu. Na druhej strane stojí Taliansko „zaostalé“
s nedostatočným podielom priemyslu, silným postavení poľnohospodárstva, vysokou
nezamestnanosťou, ale hlavne podzamestnanosťou, zaloţené predovšetkým na práci
rodín.
Lutz (1962) argumentuje, ţe hlavná hranica rozdeľujúca „Dve Talianska“ je
určená rozdielnymi charakteristikami hospodárstva. Dodáva, ţe nejde výlučne
o geografické rozdelenie, a tieţ ţe hospodársky dualizmus existuje aj v rámci severnej
čí centrálnej časti Talianska, ktoré sú vo všeobecnosti povaţované za „vyspelé“
Taliansko (Lutz 1962). Najsilnejšie hospodárske rozdiely sú predsa len dobre
pozorovateľné na základom teritoriálnom rozdelení. Zamagni (1999) zdôrazňuje, ţe
regionálna nevyrovnanosť má hlboké historické korene, ktoré neboli prekonané ani
priemyselnou revolúciou ani zjednotením moderného Talianska. “Koncept oslobodenia
Kráľovstva Dvoch Sicílií prináša zjednotenie krajiny na výlučne politickom poli za
v prítomnosti

významných

rozdielov

v kultúrnych

tradíciách,

ekonomickej

infraštruktúre, difúzii inštitúcií a produktivite práce v poľnohospodárstve.“ (Zamagni
1999: 71-72)
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2.2. FAŠISTICKÉ TALIANSKO 1925-1943
2.2.1. ŠTÁT V HOSPODÁRSTVE
Prvý výrazný zásah štátu do hospodárstva nastáva v roku 1933 zaloţením
Inštitútu pre priemyselnú obnovu - IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale).
Vznik IRI je chápaný ako odpoveď talianskej vlády na svetovú hospodársku krízu.
Úlohou inštitútu bolo ochrániť významné banky, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni a tieţ
reorganizovať finančné spojenie medzi týmito bankami a priemyslom. Inštitút mal
pôvodne slúţiť ako dočasný nástroj finančného ozdravenia priemyslu a bánk. Pri vzniku
bol dôraz kladený najmä na jeho dočasných charakter. Predpokladalo sa, ţe akonáhle
budú podniky uzdravené, môţu sa navrátiť do súkromného vlastníctva, v mnohých
prípadoch dokonca pôvodnému vlastníkovi. Uţ od svojho vzniku bol IRI označovaný
ako „nemocnica priemyslu“.
Krátko po zaloţení IRI, vstupujú pod jeho ochranu hlavné podniky ťaţkého
priemyslu a tri hlavné banky (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di
Roma). Pravidlom bolo, ţe aţ na špeciálne prípady „národného záujmu“, IRI musí
riadiť alebo ponechá pôvodný manaţment riadiť podnik rovnakým spôsobom, ako keby
bol daný podnik stále v súkromných rukách. Inými slovami podnik bol povinný
pokrývať náklady zo svojich trţieb bez moţnosti profitovať zo štátnych finančných
prostriedkov alebo iných faktorov, ku ktorým nemajú prístup súkromné podniky.
Disciplínu bánk, patriacich do skupiny IRI, teda aj naďalej moderovala len národná
banka Banca d’Italia. Zamagni (1999) však upozorňuje na fakt, ţe vstupom daných
troch bánk do IRI, štát získava, spolu so štátnymi bankami, do svojich rúk kontrolu nad
asi 80% bankového sektoru.
V roku 1937 dochádza k zmene povahy inštitúcie. IRI sa stáva inštitúciou
permanentného charakteru4, čím vstupuje do druhej fázy svojej existencie. Hoci bol
pôvodný zámer IRI finančne ozdraviť priemysel a banky, počas prvého obdobia slúţil
inštitút najmä ako nástroj fašistickej vlády na presadenie svojich cieľov. Podobne tomu
zostáva ešte aj počas 2. svetovej vojny, kedy podniky v skupine IRI orientujú svoju
výrobu na vojenské účely. Okrem ťaţkého priemyslu, prešli počas prvého obdobia pod
kontrolu IRI

elektrárenské, telefónne, lodiarske, stavebné, strojárenské a ďalšie

podniky. Avšak fašistická vláda nikdy nepodnikla znárodnenie podnikov v rámci IRI.

4

Na základe zákona č.905 z roku 1937
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2.2.2. PROTEKCIONIZMUS II
S nástupom fašizmu v 20. rokoch sa všeobecne posilňuje úloha štátu ako
inštitútu. Krach na newyorskej burze v 1929 a následná svetová hospodárska depresia
vedú k celosvetového rozširovaniu protekcionizmu. Taliansko sa tieţ uzatvára a začína
sa venovať budovaniu autarkie. Myšlienka hospodárskej sebestačnosti sa ale rodí uţ
v roku 1925 ideologickým bojom za obilie (Battaglia del grano), ktorého cieľom bolo
podporiť domácu produkciu a zníţiť závislosť na dovoze komodity. Následkom čoho
bol takmer dvojnásobný rast ceny talianskeho obilia v porovnaní so svetovými cenami.
Neefektivita

je prítomná aj v priemyselnej výrobe, štátna iniciatíva

a protekcionizmus pomáhajú produkovať dlhodobejší kapitálový zisk hoci nenastáva
výrazný pokrok hospodárstva.
Situáciu ďalej umocňuje embargo uvalené na Taliansko zo strany Spoločnosti
národov kvôli okupácii Habeša – Etiópie (1935). Embargo zakazuje import zbraní,
pôţičiek a špecifických tovarov zo zahraničia.

2.2.3. OBYVATEĽSTVO:

ZÁKAZ MIGRÁCIE

Na rozdiel od prechádzajúceho vývoja v období fašizmu dochádza k silnému
potlačeniu migrácie obyvateľstva. Vláda prijíma niekoľko zákonov proti urbanizmu,
ktorých cieľom je zamedziť presunu pracovnej sily z poľnohospodárstva do priemyslu,
a teda výrazne potlačiť migráciu obyvateľstva z chudobných regiónov do bohatých
miest. Vedľajším efektom tejto politiky je demografický tlak na vidiecke oblasti, ktorý
vedie k zhoršovaniu uţ aj tak veľmi nízkej ţivotnej úrovne Mezzogiorna.

Graf 2: Vývoj pôrodnosti a prirodzeného prírastku obyvateľstva v rokoch 1901-1950 (na tisíc obyvateľov)
Zdroj: Lutz (1962)

V období fašistickej vlády pokračuje postupné zniţovanie pôrodnosti ako na
Juhu tak na Severe krajiny. Graf 2 však jasne signalizuje, ţe od nástupu fašizmu,
10
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dochádza v Mezzogiorne k takmer dvojnásobnému zvýšeniu prirodzeného prírastku
obyvateľstva. V otázke demografických zmien, dochádza okrem proti-urbanizačných
politík aj k výraznému poklesu miery úmrtnosti v porovnaní so začiatkom storočia.

2.3. POVOJNOVÁ OBNOVA
2.3.1. LA RESISTENZA
Koncom 2. svetovej vojny sa v Taliansku začína formovať antifašistické
partizánske hnutie La Resistenza, ktoré si stavalo za cieľ boj za občianske slobody
a potlačenie fašistického autoritárskeho reţimu.
La Resistenzu okrem nezávislých ozbrojených jednotiek tvoria všetky významné
politické strany, ktoré boli fašistickým reţimom označené za protizákonné. Navyše
v rámci hnutia dochádza aj k vzniku nových politických strán.
Graziani (2000) uvádza, ţe dominantný impulz a ochranu nad hnutím mala
Talianska komunistická strana (PCI). Práve PCI sa snaţila priblíţiť činnosť La
Resistenzie k robotníckemu hnutiu. Činnosť La Rezistenzie kulminuje v rokoch 1943
a 1944, kedy na Severe krajiny organizuje priemyselné štrajky.
V povojnovom období, hrozba fašizmu mizne a hnutie sa následne rozpadá na
dve frakcie: občiansku demokraciu a robotnícke hnutie. S výnimkou antifašistických
ideí sa vzniknuté bloky nezhodujú v ţiadnej kľúčovej ekonomickej či politickej otázke
ohľadom budúcej orientácie Talianska.

2.3.2. MOŢNOSTI A

OBMEDZENIA SMEROVANIA

TALIANSKA

Povojnová situácia prináša otázku novej orientácie hospodárskej politiky.
V úvahu pripadali dve moţnosti. Prvá voľba predstavovala nadviazanie na fašistickú
hospodársku politiku, a teda orientáciu na silný domáci trh, štátne intervencie a
protekcionizmus. Na druhej strane sa črtala moţnosť úplnej zmeny – otvorenie
talianskeho trhu a pokus o hospodársku obnovu prostredníctvom exportom ťahaného
rastu.
Graham a Seldon (1999) upozorňujú na niekoľko zásadných obmedzení, ktoré
mali vplyv na novú hospodársku orientáciu:
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Ideologické obmedzenie
V talianskej spoločnosti boli extrémne silné antifašistické nálady, a teda

akýkoľvek pokus o budovanie silnej domácej pozície pripomínajúcej autarkiu bol
výrazne odmietaný.
Bezprostredne po vojne sa záujmu tešila talianska ľavica, ktorej hlavnými
predstaviteľmi bola Talianska komunistická strana (PCI) a Talianska socialistická strana
(PSI). Z hľadiska smerovania krajiny je zaujímavé, ţe PCI ani PSI nenavrhovali
zavedenie centrálne plánovanej ekonomiky sovietskeho vzoru. Dominantnejšia strana –
PCI dokonca na svojom zjazde v roku 1945 verejne odmietla centrálne plánovanie
v prospech medzinárodnej ekonomickej integrácie (Togliatti 1984:66). Počas celého
obdobia však PCI ani PSI neformulovali svoj vlastný alternatívny plán na obnovu
talianskeho hospodárstva. Ľavicovo orientovaný Graziani (2000) vidí pasivitu
talianskych ľavicových strán ako následok historických skutočností: „dlhodobá absencia
ľavice v aktívnej politike, nepripravenosť a neskúsenosť viedli ťaţkostiam v snahe
prevziať iniciatívu a dominovať nastolenej situácii“ (Graziani 2000:17).

ii.

Ekonomické obmedzenie
V prvom rade nedostatok základných surovín na priemyselnú výrobu spôsobuje

veľkú závislosť na svetový trhoch surovín. V druhom rade sa stručne pozastavme nad
mierou vojnových škôd v krajine. Z celkového pohľadu sa ekonómovia a historici
zhodujú, ţe sa jednalo len o pomerne ľahké škody v porovnaní so zvyškom Európy
(Cohen a Federico 2001; Fuà 1993; Graziani 1972).
Najviac poškodené odvetia boli hutníctvo (1/4 zariadení bola zničená nemeckými
vojskami), strojárstvo a obchodné loďstvo (strata aţ 90% flotily). Boli tieţ zničené
mestá, cesty, mosty a paralyzované ţeleznice (došlo k strate asi 1/2 počtu lokomotív
a vozňov).
Z geografického pohľadu viac utrpel Juh, na ktorom priamo prebiehal niekoľko
mesiacov front. Dlhodobé nerovnosti medzi Severom a Juhom sa tak ešte viac prehĺbili
a krajina potrebuje rýchle riešenie na odstránenie chudoby Juhu, zotavenie a následnú
modernizáciu výroby.
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2.3.3. ROZHODNUTIE: KONIEC PROTEKCIONIZMU
Taliansko si teda „volí“ otvorenie svojho trhu a cestu európskej integrácie.
Nejedná sa ale o úplne jednoznačnú cestu a to najmä z dvoch aspektov:
i.

Napriek formálnemu odporu k fašistickej

nevyriešila

otázku

nových

inštitúcií.

hospodárskej

Nedochádza

k zmene

politike, vláda
úlohy

štátu

v hospodárstve. Nie sú obmedzené štátne zásahy do hospodárstva. Vláda ponecháva
v činnosti koncern IRI. Povojnové Taliansko tak potvrdzuje kontinuitu kľúčového
aspektu fašistickej ekonomiky.

ii.

Ţiadna z predných politických strán nezastávala myšlienky ekonomického

liberalizmu. Hlavným obhajcami otvorenia ekonomiky boli podniky sústredené na
priemyselnom Severe. Najvýraznejším zástancom myšlienky voľného trhu bol
guvernér národnej banky a neskôr prezident republiky Luigi Einaudi (viď Box 2).

Box 2: Luigi Einadi
Luigi Einaudi bol jednou z najvýraznejších osobností moderných hospodárskych dejín
Talianska. Pôvodným povolaním právnik, známy ale predovšetkým ako ekonóm a politik. V roku
1919 je menovaný senátorom Talianskeho kráľovstva (Senatode del Regno). V medzivojnovom
období, pôsobil ako novinár v talianskych denníkov La Stampa a Il Corriere della Sera, a tiež ako
finančný korešpondent pre The Economist. S nástupom fašizmu emigruje do Švajčiarska
a zanecháva svoju žurnalistickú kariéru, ktorú znovu nachádza v roku 1943 v milánskom
denníku Il Corriere della Sera a tiež ako redaktor niekoľkých publikácií pod názvom Il
Risorgimento Liberale (slovensky: Liberálna obrodenie. Pozn: Risorgimento je pôvodné talianske
hnutie, ktoré slúžilo ako základňa zjednotenia Talianska v roku 1861).
V období 1945-48 je menovaný guvernérom národnej banky Banca d’Italia. Neskôr sa
stáva ministrom financií (1947-48). V tomto období koaličné vlády ako súčasť rýchlej povojnovej
obnovy praktikovali silnú inflačnú politiku. Nástupom Einaudiho dochádza k výraznému obratu
kurzu talianskej líry. Einaudi uťahuje úverové kohútiky a znižuje množstvo obeživa. Jeho kroky
zachraňujú líru, ale tiež vedú k dočasnej stagnácii výroby a rastu nezamestnanosti. Známy je
hlavne bojom za zrušenie dovozných cieľ a otvorenie ekonomiky. V roku 1948 sa stáva
prezidentom Talianskej republiky. Vo funkcii zostáva až do roku 1955. V tomto období krajina
vstupuje do Európskeho spoločenstva uhlia o ocele (1951).
Einaudi bol najznámejším talianskym zástancom voľného trhu. Veril, že dominantná
úloha štátu v sociálnom a ekonomickom živote vedie len k stagnácii. Naopak zdôrazňoval, že
jednotlivec má väčšiu motiváciu realizovať sa v tržnej ekonomike. Ako hlavnú videl úlohu voľnej
súťaže, ktorá vedie jednotlivcov k sebazdokonaľovaniu a kreativite. Rolu štátu vnímal ako
okrajovú, tvrdil ďalej, že má fungovať ako inštitúcia založená na transparentnosti, ktorá sa snaží
čo najviac priblížiť jednotlivcom. Vzhľadom k európskej integrácii videl budúcnosť vo federácii
národov postavenej na ekonomickej slobode.
Zdroj: Cressati (1990)

13

Bakalárska práca

Taliansky hospodársky zázrak

3. ČO PODNIETILO HOSPODÁRSKY ZÁZRAK?
Aké faktory prispeli k rýchlej hospodárskej obnove v 50. rokoch a následne tieţ
k najúspešnejšej ére talianskej ekonomiky – hospodárskemu zázraku (1958-1963)?
Z dnešného pohľadu vidíme, ţe sa jednalo o kombináciu pozitívnych vonkajších
vplyvov, ktoré naštartovali napríklad aj nemecký hospodársky zázrak alebo francúzsku
povojnovú obnovu, a vplyvov vnútorných - charakteristických výlučne pre Taliansko.
Medzi hlavné vonkajšie faktory patrili:


Liberalizácia medzinárodného obchodu



Tvorba nových inštitúcií, počiatky európskych integračných procesov



Zahraničná pomoc (UNNRA, Marshallov plán)



Nízky rast cien primárnych surovín



Nízka úroveň špekulácií na svetových finančných trhoch
Vzhľadom k špecifickej trajektórii talianskej ekonomiky, ďalej pozorujeme

vnútorné faktory:


Efekt doháňania vyspelých krajín spojení s liberalizáciou obchodu a začiatkom
integračných procesov v Európe (tzv.„Catching-up effect“)



Intervencie štátu, program industrializácie zaostalejších juţných regiónov



Dobré podmienky na trhu práce:
o veľké mnoţstvo nevyuţitej pracovnej sily,
o relatívne nízke ceny mzdy v porovnaní s ostatnými krajinami
Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS)



Pohyb obyvateľstva – vnútorná migrácia a emigrácia.
V nasledujúcich statiach sa práca zameriava na vybrané faktory, ktoré sú

jedinečné alebo obzvlášť relevantné pre pochopenie podstaty hospodárskeho rastu.
Niektoré faktory (trh práce, emigrácia, úloha štátu) pôsobili na začiatku obdobia ako
katalyzátor hospodárskych zmien. Na druhej strane tie isté elementy vyvolali aj
štrukturálne problémy, koniec obdobia rýchleho rastu a v niekoľkých prípadoch aj
dodnes pretrvávajúce problémy talianskej ekonomiky.
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3.1. LIBERALIZÁCIA OBCHODU
Otvorenie svetových trhov viedlo z globálneho hľadiska k väčšej špecializácii,
rastu konkurencie a vyššej efektivite vo vyuţití výrobných faktorov na svetovej úrovni.
Na medzinárodnej úrovni Taliansko podpisuje Bretton-Woodske dohody, začleňuje sa
NATO a OEEC (neskôr OECD). Pre rozvoj krajiny boli ďalej obzvlášť relevantné
integračné procesy na európskej úrovni (viď 3.2). Zväčšenie trhu a odbúranie
protekcionizmu umoţnilo talianskym firmám v určitých odvetviach zuţitkovať
vznikajúce úspory z rozsahu. Navyše sa Taliansko stáva obzvlášť úspešné v produkcii
spotrebných

predmetoch

strednej

a dlhodobej

spotreby,

u ktorých

dosahuje

komparatívnych výhod v porovnaní s ostatnými krajinami Spoločného trhu (EHS). Bola
ale krajina na túto zmenu pripravená? Aká bola „cena za liberalizáciu“?
Graziani (1972) uvádza, ţe medzinárodná deľba práce ponúkla Taliansku
moţnosť špecializovať sa v odvetviach spájaných s nízkou úrovňou technológií
a vysokou intenzitou práce, ktoré prinášajú krajine len veľmi obmedzené moţnosti
rastu. Ak sa lepšie pozrieme na podstatu popísanej situácie, môţeme v Grazianiho
výklade vidieť istú bezvýchodiskovosť. Prekonanie jednej prekáţky rozvoja
automaticky stavia Taliansko pred ďalšiu prekáţku. Nízka úroveň dôchodkov bráni
rastu úspor, nízke úspory spomaľujú rast investícií. Nedostatok investícií neumoţňuje
zavádzanie nových výrobných zariadení a technológií. Absencia technológii a kapitálu
ďalej vedie k stagnácii produktivity. Nízka produktivita má za následok opäť nízke
mzdy. Táto práca sa preto nazdáva, ţe popísaný cyklus môţeme dobre aproximovať
aplikáciou tzv. Samuelsonovho začarovaného kruhu chudoby.5
Na druhej strane krajina je trvalo odkázaná na dovoz primárnych surovín. Práve
závislosť na svetových cenách spôsobovala Taliansku chronické problémy spojené
s deficitom beţného účtu. V predchádzajúcich obdobiach štát problém riešil potlačovaní
domáceho dopytu po dováţaných statkov (prostredníctvom dovozných cieľ a ďalších

5

Termínom začarovaný kruh chudoby označuje Samuelson (1992b) situáciu, kedy krajiny na ceste
k rozvoju musia prekonávať prekáţky, ktoré sú na seba úzko naviazané v tzv. kruhu chudoby (nízke
mzdy- nízke úspor- nízke investície – nízky podiel kapitálu na jednotku práce – nízka produktivita- nízke
mzdy). Ďalším aspektom tejto teórie je tzv. sebaoslabovanie (chudoba je sprevádzaná nízkou
kvalifikačnou úrovňou, a práve to bráni v preberaní nových a zdokonalených technológií).
Poznámka: aspekt sebeoslabovania budeme skúmať v kapitole 3.3., ktorá pojednáva o úrovni
a kvalifikovanosti pracovnej sily.
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ochranárskych opatrení). Liberalizácia trhu so sebou prinášala veľké obavy, ţe dovoz
výrazne predbehne taliansky vývoz čím vznikne enormný deficit beţného účtu.
Otvorením trhov sa však samotný problém beţného účtu takmer vôbec
neprejavil (Cohen a Federico 2001). Dôvodom bolo, ţe od samého začiatku sa talianske
výrobky stali konkurencieschopnými na európskom trhu a teda nebola potreba ďalej
potlačovať domáci dopyt po importoch. K problematike stability beţného účtu dodajme,
ţe počas celého obdobia hospodárskeho zázraku celkový dovoz ani raz neprekročil
celkový vývoz.

3.2. TVORBA NOVÝCH INŠTITÚCIÍ
Jedným z hlavných katalyzátorov
hospodárskych zázrakov v Európe boli zázraky inštitucionálne
- počiatky procesu európskej integrácie
Zamagni, Vera (1999).

Prvým krokom európskej integrácie je vznik Európskeho spoločenstva uhlia
a ocele (1951). Jeho hlavným cieľom bola podpora ekonomického rozvoja, rastu
zamestnanosti a ţivotnej úrovne prostredníctvom spoločného trhu s uhlím a oceľou.
Podpísanie Rímskych zmlúv (1957)6 prináša pre Taliansko odbúranie hlavného
činiteľa zaostalosti – protekcionizmu. Signatárske krajiny sa zaviazali v horizonte 12 aţ
15 rokov (a) odstrániť clá a ďalšie obmedzenia dovozu a vývozu tovaru medzi
členskými štátmi, (b) zaviesť spoločný colný sadzobník a obchodnú politiku vo vzťahu
k tretím krajinám, (c) zrušiť prekáţky medzi členskými štátmi, ktoré bránia voľnému
pohybu

osôb,

sluţieb

a kapitálu,

(d)

prijať

spoločnú

politiku

v oblasti

poľnohospodárstva, (e) v oblasti dopravy, (f) zaviesť systém na ochranu hospodárskej
súťaţe.7 (Rímske zmluvy – záverečný akt 1957).
Jeden z dôvodov prečo sa Taliansku podarilo vyuţiť výhody Spoločného trhu
viac ako iným krajinám je práve veľmi vysoký dovtedajší stupeň ochranárstva (Cardini
2006; Ciocca, Filosa a Rey 1973). Najviac uzatvorená krajina EHS teda mala najväčší
úţitok z otvorenia nových trhov. V prípade Talianska, je tento aspekt veľmi dôleţitý

6

25.3.1957 boli v Ríme podpísané dve zmluvy: Zmluva o zaloţení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva (EHS) a Zmluva o zaloţení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). Na
jednaniach sa zúčastnilo šesť európskych krajín: Taliansko Francúzsko, Spolková republika Nemecko,
Holandsko, Belgicko a Luxembursko.
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vzhliadnuc na jeho potrebu dováţať takmer všetky primárne suroviny potrebné pre ďalší
rozvoj priemyselnej výroby.
Na druhej strane postupné odstránenie protekcionizmu nebolo prevedené
v dostatočnej miere (Lutz 1962; Cohen a Federico 2001; Zamagni 1990). V tomto
ohľade liberálne orientovaná Lutz (1962) dodáva, ţe pretrvávanie dualizmu bolo
následkom príliš malého otvorenia talianskej ekonomiky a nie opačne. Cohen
a Federico (2001) a Zamagni (1990) ďalej upozorňujú, ţe krajina (aj napriek
relatívnemu otvoreniu sa európskym trhom) bola aţ do roku 1968 najviac
protekcionistickejšou v porovnaní so zvyškom EHS.

3.3. EFEKT DOHÁŇANIA
V technickom pokroku a inováciách bol rozdiel medzi lídrom (USA)
a Talianskom priepastný. Nedostatok kapitálu a nových technológií by sme mohli
ilustrovať napríklad na veľmi nízkom pomere kapitálu na jednotku práce (capitallabour ratio) v talianskom priemysle.
Liberalizácia medzinárodného obchodu umoţnila Taliansku rýchlejší rast aj
vďaka jej počiatočnej zaostalosti. Krajina dostáva moţnosť imitovať a adaptovať
technológie vyuţívané v zahraničí, čo má za následok zníţenie času a nákladov na
výrobu nových produktov a zrýchlenie technických zmien.
Z pohľadu externého pozorovateľa sa Taliansko môţe javiť ako krajina s
veľkým potenciálom. Cohen a Federico (2001) medzi kľúčové charakteristiky zaraďujú
zručnú a disciplinovanú pracovnú silu, štát oficiálne podporujúci voľnú súťaţ, otvorenú
ekonomiku, novú povojnovú ústavu podporujúcu občianske slobody a súkromné
vlastníctvo atď. Malo však Taliansko kapacitu vyuţiť tento potenciál?
O talianskej pracovnej sile je známe, ţe je veľmi adaptabilná. Príliv nových
technológii sa v Taliansku veľmi rýchlo ujal aj napriek relatívne nízkej kvalifikovanosti
pracovníkov. Hlavným dôvodom úspechu je nadpriemerná schopnosť adaptovať
pokročilé výrobné procesy metódou učenia sa za pochodu (tzv. learning by doing).
Priemerný pracovník v talianskom prostredí je veľmi rýchlo schopný napodobniť
výrobné postupy aj napriek relatívnej nekvalifikovanosti v porovnaní s inými krajinami.
Práve váha spontánnych procesov zohrala veľmi dôleţitú úlohu v rýchlej transformácii
talianskeho hospodárstva v 50. rokoch. Naštartovanie talianskeho pokroku formu
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doháňania (catching-up effect) ďalej pozitívne ovplyvnila aj kontrola nízkeho rastu
miezd.
Na záver zdôraznime, ţe úspech efektu doháňania sa dostavil vďaka počiatočnej
zaostalosti krajiny. Pri jej hodnotení často vychádzame z tempa zmien. Teda v rámci
Spoločného trhu môţe Taliansko (ako zaostalejšia krajina) veľmi jednoducho
vystupovať aj ako jedna z rýchlejšie transformujúcich sa.

3.4. ZAHRANIČNÁ POMOC
V období rokov 1945 aţ 1947 sa do Talianska dostáva prvá zahraničná pomoc
prostredníctvom organizácie UNNRA8. Jedná sa pomoc orientovanú na civilné
obyvateľstvo. Európa najprv vo forme potravín, neskôr zásobovaním výrobných
zariadení pre domáce podniky

získala pomoc vo výške pribliţne štyroch miliárd

amerických dolárov.
V júli 1948 medzinárodnú pomoc od OSN nahradzujú Spojené štáty
prostredníctvom Marshallovho plánu (oficiálny názov Plán európskej obnovy European Recovery Program), ktorého hlavný cieľ je zrýchliť povojnovú obnovu
v Európe.9 Podstatou Marshallovho plánu bol mechanizmus distribúcie, ktorý bol
postavený na dvoch pilieroch (Zamagni 1999: 207): (1) Priamy prevod vyţiadaných
statkov, (2) akékoľvek rozhodnutie muselo byť odsúhlasené americkou stranou, t.j.
USA mali plnú zodpovednosť nad kontrolou celého systému.
V rámci prevodu statkov sa jednalo predovšetkým o primárne suroviny (33%),
potraviny a umelé hnojivá (29%), uhlie a ropu (16%), výrobné zariadenia a dopravné
prostriedky (29%). Z celkového mnoţstva Taliansku pripadlo 9,5% celkových fondov,
teda cca. 1 204 miliónov USD (Tabuľka 2).

8

United Nations Relief and Rehabilitation Administration, súčasť Organizácie spojených národov.
Marshallov plán trval tri roky, počas ktorých stál celkovo USA 12-13 mld. dolárov. Z mnohých
pohľadov sa jednalo o veľmi úspešný program medzinárodnej pomoci, ktorý ako mnohé obdobné pomoci
nebol postavený na čisto filantropických hodnotách. Pre USA zničená Európa poskytovala priestor na
politické manipulovanie proti ZSSR (v Talianskom prípade práve Marshallov plán viedol k veľkému
oslabeniu pozície talianskych ľavicových strán PSI a PCI), príleţitosť na vybudovanie si stabilných
odbytíšť pre amerických exportérov a tieţ moţnosť experimentovať s budovaním otvorenej svetovej
ekonomiky, ktorá by sa dokázala vyhnúť ekonomickým a politickým katastrofám, ktoré vyplynuli
z Veirsaillského mierového systému po 1. svetovej vojne (Agnew, Entrikin, 2004).
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Graf 3: Podiel Talianska na čerpaní prostriedkov z Marshallovho
plánu
Zdroj: Zamagni (1999)

Reálny dopad Marshallovho plánu na povojnovú obnovu a hlavne na
hospodársky zázrak je jednou z najdiskutovanejších tém10. Zjednodušene môţeme
tvrdiť, ţe moderné interpretácie neprikladajú Marshallovmu plánu natoľko silný
význam ako ekonomické interpretácie publikované v 60. a 70. rokoch. Napríklad
Zamagni (1999) zdôrazňuje ţe pomoc Taliansku nemala dostatočný objem a taktieţ
uvádza, ţe plánovači nemali dostatočnú predstavu o talianskych potrebách, aby samotný
plán obnovil predvojnový rast či naštartoval povojnovú obnovu (Zamagni 1999: 207).
Časť ekonómov pozitívne aj dnes hodnotí efekt pomoci na veľké talianske firmy, ktoré
boli hlavnými príjemcami Marshallovho plánu. (Mori 1994). Azda najvýznamnejší (a
všeobecne akceptovaný) dopad Marshallovho plánu však nie je ekonomického
charakteru. Jedná sa o vplyv na politickú situáciu, a teda oslabenie ľavicových strán PCI
a PSI a víťazstvo kresťanskej demokracie (PD) vo voľbách v roku 1948.11

10

V prípade hlbšieho záujmu o problematiku vplyvu Marshallovho plánu na povojnovú rekonštrukciu
Talianska, táto práca odkazuje na Agnew (2004). Veľmi prehľadný prierez ekonomickými interpretáciami
obsahuje tieţ Cohen a Federico (2001).
11
Kresťanská demokracia mala dominantné postavenie vo vláde od roku 1948 aţ do konca hospodárskeho
zázraku.
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3.5. TRH PRÁCE
Najväčším potenciálom talianskej ekonomiky je pracovná sila. Ako sme uţ
niekoľko krát zmienili, Taliansko nie je bohaté na prírodné zdroje, priemyselná
revolúcia prebehla s výrazným oneskorením a aj to nie na celom území krajiny. Po
technologickej stránke a inováciách taktieţ nemôţe konkurovať vyspelým krajinám.
Na druhej strane, má krajina k dispozícii masy nevyuţitej, odbormi nechránenej, lacnej
pracovnej sily v juţných regiónoch.
Snahy o industrializáciu Mezzogiorna praktikovalo Taliansko uţ od začiatku
storočia. Naskytá sa teda otázka: Prečo aţ po polstoročí dochádza k vyuţitiu
pracovného trhu v natoľko intenzívne miere, ţe krajina preţíva hospodársky
zázrak?
Prvá časť odpovede spočíva v mobilite pracovnej sily. Chronický problém
talianskeho trhu práce je nepruţnosť prameniaca z veľmi nízkej úrovne mobility
pracovnej sily. Fašistická politika zakazujúca migráciu však natoľko výrazne zhoršila
ţivotnú úroveň talianskeho vidieka, ţe zrušenie proti-urbanizačných zákonov (1956)
vedie k čiastočnej zmene chovania obyvateľstva, čím dochádza k elastickejšieho
reagovaniu na zmeny na trhu práce a k obnoveniu základných trţných vzťahov aj na
trhu výrobných faktorov. Problematike mobility práce sa ďalej venujeme v kapitole 3.6.
Druhá časť odpovede je uvedomenie si veľmi urgentného problému štrukturálnej
nezamestnanosti na Juhu. Ak by bolo moţné výrazne zjednodušiť vládnu politiku
v prvej dekáde po druhej svetovej vojne, jej hlavným bodom by boli kroky podniknuté
na odstránenie hospodárskeho dualizmu medzi Severom a Mezzogiornom. V tomto bode
zatiaľ len konštatujme, ţe štátne intervencie na Juhu neviedli k vyriešeniu problému
nezamestnanosti (viď kapitoly 0 a 6).
Tretia časť odpovede je relevantná v priebehu hospodárskeho zázraku.
Hospodársky zázrak sa prejavil v natoľko intenzívnej podobe, ţe aj v odvetviach
pôvodne neorientovaných na pracovnú silu dochádza k značnému rastu
zamestnanosti. Spracovateľský priemysel, hlavný motor hospodárskeho rastu, bol vo
svojej povahe kapitálovo-náročné odvetvie. V období povojnovej rekonštrukcie (19501959) toto odvetvie absorbovalo len 50 - 60 000 nových pracovníkov.12 Avšak s rastom

12

Pre ilustráciu emigrácia v tom istom období dosahovala hodnoty 150 000 osôb, teda pribliţne
trojnásobok novovytvorených pracovným miest v najviac expandujúcom odvetví.
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nových odbytíšť a rozširovaním výroby dochádza aj v spracovateľskom priemysle
k zmene: v rokoch 1960 a 1961 bolo vytvorených 300 000 nových pracovných pozícií
ročne.
Na záver dodajme, ţe previs ponuky práce táto práca nevníma ako hlavné
vysvetlenie

zázračného

rastu.

Taliansko

malo

veľkú

nezamestnanosť

a podzamestnanosť počas celej svojej histórie. Avšak previs ponuky práce v tomto
období pôsobil skôr ako katalyzátor rastu, ktorý umoţnil, ale nie však zapríčinil
vyššiu mieru akumulácie kapitálu a hospodársky boom.
Poznámka k nákladom na mzdy
Konkurencieschopnosť talianskych podnikov počas hospodárskeho zázraku ako
aj jeho rýchly koniec najlepšie vystihuje pohyb nákladov na pracovnú silu. V reálnych
termínoch mzdy rástli tempom 2% p.a., a teda výrazne zaostávali za rastom produktivity
(Rey 1998). Castronovo (2006) uvádza, ţe v obdobiach 1950-54 a 1956-61 bol mzdový
index v reálnych termínoch prakticky stacionárny (Castoronovo 2006: 61). Aké boli
následky relatívne nízky miezd?
Dôleţitý je tieţ vplyv nízkych miezd na produktivitu. Postupné zavádzanie
nových technológii, modernizácia priemyselnej výroby a štandardizácia výrobných
zariadení prispievajú k rýchlemu rastu produktivity faktorov. Na základe výpočtov,
ktoré uskutočnila Banca d’Italia vzrástli v rokoch 1953 aţ 1961 mzdy o 46,9%. V tom
istom období sa produktivita zvýšila o 84% (Castoronovo 2006: 62).
Okrem toho talianske firmy zaţívali rast ziskov. Z nerozdelených ziskov boli
schopné financovať tvorbu kapitálu a ďalšie investície bez potreby vstupu na kapitálové
trhy. V prípade Talianska je tento bod relevantný aj vzhľadom k neefektívnosti
a nepruţnosti domácich kapitálových trhov (Cohen a Federico 2001). Autori ďalej
zdôrazňujú podhodnotený výmenný kurz počas celého obdobia zázraku, ktorý taktieţ
dopomohol podnikom k vyššej konkurencieschopnosti.
Nízky rast miezd spolu s ďalšími prítomnými faktormi (klesajúce náklady na
dopravu, nízke ceny primárnych surovín a stabilná makroekonomická situácia)
udrţiavali počas celého hospodárskeho zázraku nízku infláciu.
Firmy sa teda aj vďaka nákladom na mzdy stávajú z krátkodobého hľadiska
konkurencieschopnými na medzinárodnom trhu. Táto konkurenčná výhoda sa stráca
práve v roku 1963, kedy dochádza pod vplyvom odborov k prvým silnejším tlakom na
posun miezd (viď Príloha 2).
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3.6. EMIGRÁCIA
V rokoch pred a počas hospodárskeho zázraku sledujeme previs ponuky práce.
Na jednej strane sa jedná o jav pozitívny, pretoţe nedochádza k rastu nákladov na
prácu, čím firmy ďalej expandujú. Na druhej strane však nenastáva dostatočná tvorba
nových pracovných miest, čím sa nerieši problém nezamestnanosti a podzamestnanosti
zaostalých talianskych regiónov.
Nedostatočný dopyt po pracovnej sile podľa Lutz (1092) vychádza z
nedokonalosti trhu výrobných faktorov, a to z troch základných okolností:
(a) obmedzená variabilita proporcií, v ktorých môţu byť výrobné faktory (práca
a kapitál) vyuţívané na produkciu, t.j. nízky technický koeficient produkcie,
(b) štruktúra domáceho dopytu favorizuje kapitálovo-náročné statky,
(c) nedostatočné príleţitosti pre export pracovno-náročné statky za výmenu
v podobe kapitálovo-náročných dovozov.
Jedným z prínosov Very Lutz (1962), je ţe testuje hypotézu nadpočetnosti
pracovnej sily (labour redundancy) v talianskom hospodárstve. Zisťuje, ţe v
celoštátnom meradle sa nadpočetnosť pracovnej sily nepotvrdila.

Priznáva avšak

pravdepodobnosť existencie regionálnej nadpočetnosti pracovnej sily, hlavne v ohľade
na podiel kapitálu na jednotku práce (capital-labour ratio) a podiel pôdy na jednotku
práce (land-labour ratio) v regiónoch Mezzogiorna. Ako východisko vidí rast mobility
na pracovnom trhu, a teda vnútornú migráciu. „Priblíţenie ekonomických podmienok
medi regiónmi nemôţe byť dosiahnuté v relatívne krátkom čase len presunom kapitálu
a podnikateľských aktivít (entrepreneurship) zo Severu na Juh, oveľa dôleţitejší je
presun pracovnej sily opačným smerom“ (Lutz 1962: 314).
Druhú alternatívu vidí Lutz (1962) ale aj mnohí ďalší (Zamagni 1999; Graziani
2000) v emigrácii obyvateľstva do zahraničia. Európska integrácia sa od polovice
päťdesiatych rokov prejavuje aj v migračných pohyboch: zaoceánska emigrácia sa
prvýkrát v histórii oslabuje, zatiaľ čo rastie podiel presunu obyvateľstva do ostaných
krajín EHS.
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Graf 4: Migračné pohyby obyvateľstva, 1946-66 (v tisícoch)
Zdroj: Graziani (2000: 72)

Na Graf 4 môţeme pozorovať, ţe expatriácia počas hospodárskeho zázraku
(1958-63) dosahuje veľmi vysoké hodnoty. Emigrácia kulminuje v roku 1961, kedy
Taliansko podľa oficiálnych štatistík opúšťa takmer 400 000 obyvateľov. Uveďme, ţe
pri analýze migračných pohybov valná časť pochádza z regiónov Mezzogiorna.
V talianskej literatúre sa táto masová emigrácia a vnútorná migrácia označujú tieţ ako
„vyľudnenie Mezzogiorna“ (spopolamento del Mezzogiorno).
Prečo sme ale zaradili emigráciu medzi hnací faktor hospodárskeho zázraku?
Mnohí, najmä talianski ekonómovia (Castronovo 2006), vidia migračné pohybu skôr
ako následok hospodárskeho rastu. Aby sme mohli správne vyhodnotiť kauzalitu
fenoménu talianskej emigrácie musíme si uviesť dve skutočnosti: (i) táto práca pracuje
s časovým ohraničením hospodárskeho zázraku rokmi 1958-6313, (ii) opierame sa
o interpretácie Lutz (1962), ktorá dokazuje prítomnosť dualizmu uţ od zjednotenia
krajiny. V prípade, ţe akceptujeme tieto predpoklady, dochádzame k záveru, ţe pohyb
obyvateľstva (či uţ vnútorná migrácia alebo emigrácia) je príčina (nie následok)
hospodárskeho zázraku. Inak povedané Taliansko by nebolo schopné dosiahnuť tak
rýchleho hospodárskeho rastu nebyť emigrácie. Lukaj a Votruba (2001) prirovnávajú
emigráciu

k

„ventilu“,

ktorý

spolu

s nízkymi

mzdami

pomohol

krajine

k bezprecedentnému rastu. Lutz (1962) naopak priznáva, ţe hoci bola masová emigrácia
nevyhnutná pre rýchly rast, krajina by nemala mať záujem v takýchto trendoch
pokračovať a mala by skôr orientovať kroky na internú migráciu.

13

Existujú aj interpretácie ktoré ako hospodársky zázrak vnímajú celé obdobie 1945-63.
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4. AKO SA PREJAVIL HOSPODÁRSKY ZÁZRAK?
4.1. DISKUSIA O POVAHE HOSPODÁRSKEHO ZÁZRAKU
Hlavným motorom celého zázraku je jednoznačne expanzia agregátneho dopytu,
ktorý následne vyvolal hospodársky rast a štrukturálne zmeny. Problém ale nastáva, keď
príde na hlbšiu diskusiu o tom, ktorá zo zloţiek agregátneho dopytu taliansky
hospodársky zázrak vyvolala.
Hlavný prúd talianskych ekonómov, na čele s Augustom Grazianim14, vidí
zázrak ako „proexportnú expanziu“. Naopak Ciocca, Filosa a Rey (1973) a ďalší
zdôrazňujú veľmi silnú úlohu vládnych výdajov. Do tretice sa tieţ často diskutuje o
úlohe spotreby domácností, ktorá počas hospodárskeho zázraku viedla k vzniku
unikátneho prípadu konzumizmu. Preto si poloţme aj my z dnešného pohľadu otázku:
Čo bol motor talianskeho zázraku?
4.1.1. ÚLOHA VLÁDNYCH VÝDAJOV
Vládne výdaje sú v podstate jediným komponentom agregátneho dopytu, ktorý
v Talianskom

prípade

nebol

priamo

pozitívne

ovplyvnený

liberalizáciou

medzinárodného obchodu. Z dnešného hľadiska existuje medzi ekonómami konsenzus,
ţe aspoň do roku 1958 bol hospodársky rast ťahaný domácim dopytom, konkrétne
vládnymi výdajmi.15
Hlavné aktivity štátu sa orientovali na vládne investície formou priamych
investícií ale aj štátnych dotácií, zvýhodnených pôţičiek, grantov, finančných injekcií,
daňových zvýhodnení. Tieto prostriedky boli smerované na malé a stredné podniky,
Mezzogiorno, poľnohospodárstvo, podporu bývania a infraštruktúru. Samozrejme
značná časť výdajov prúdila tieţ do veľkých štátnych koncernov a podnikov so štátnou
účasťou operujúcich v kľúčových odvetviach (strojárstvo, metalurgia, atď.).
V súvislosti s výškou vládnych investícií sa pozastavme nad jej vplyvom na
vytláčanie súkromných investícií. V 50. rokoch pôsobia vládne aktivity skôr efektom
vťahovania investícií (tzv. crowding-in) . Cohen a Federico (2001) podporujú túto
hypotézu tvrdeniami, ţe (i) nedochádza k rastu úrokovej miery, (ii) štát si udrţiava
14

Napriek tomu, ţe sme v predchádzajúcej časti zmienili silnú ľavicovú orientáciu prof. Grazianiho,
v prípade interpretácie hospodárskeho zázraku je jedným z hlavných zástancov vysvetlenia rastu ako typu
proexportnej expanzie. Svoju argumentáciu dokladá tieţ ekonometrickou analýzou vo svojej štúdii
nazvanej Graziani (1969): Lo sviluppo di un’economia aperta (slovensky: Rast v otvorenej ekonomike).
15
Vznikom Spoločného trhu (1958) sa názor na povahu rastu začína odlišovať. Hlavný prúd talianskych
ekonómov presadzuje výrazný vplyv medzinárodného odchodu a teda proexportnú expanziu.
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vyrovnaný rozpočet. Ďalším argumentom je tieţ, ţe štát orientuje svoje aktivity na
sektory, regióny, podniky najviac poškodené predchádzajúcimi obdobiami, čím zvyšuje
potenciál pre budúce súkromné investície. Na druhej strane ale jedným z následkov
vládnych investícií je, ţe prinášajú menšiu spoločenskú uţitočnosť ako investície
vyvolané trţnými silami. Práve v tomto bode talianski ekonómovia poukazujú na
nesprávnu orientáciu toku fondov v prípade Mezzogiorna, ktorému sa budem
podrobnejšie venovať v kapitole 6 .
Ohodnotenie skutočného efektu štátnych investícií však zostáva otvorené
z dôvodu, pretoţe v dnešnej dobe nemáme k dispozícii dostatočné dáta, ktoré by nám
umoţnili presne skúmať významnosť efekt vytláčania / vťahovania súkromných
investícií.
4.1.2. SPOTREBA DOMÁCNOSTÍ
Počas celého obdobia 50. rokov rastú vládne výdaje aj v zmysle vládnej spotreby
tovarov a sluţieb. Na druhej strane, štát priamo ovplyvňuje pokles spotreby domácností
formou zvyšovania daňového zaťaţenia (čistého toku transferových platieb)16. Ak
by sme zhrnuli efekt oboch protichodných aktivít, fiškálnu taliansku politiku v období
hospodárskeho zázraku môţeme označiť za jemne expanzívnu. Za zmienku stojí tieţ, ţe
hraničný sklon k spotrebe (marginal propensity to consume) súkromného sektoru má aţ
do začiatku 60. rokov klesajúci trend (Fuà 1993).17
V 50. rokoch však aj napriek tomu nastáva v Taliansku veľmi výrazný nárast
dopytu po spotrebných statkoch (najmä statkoch dlhodobej spotreby) a po bývaní.
Z čoho teda pramení rastúca spotreba talianskych domácností?
Cohen a Federico (2001) vzhľadom k vysokému dopytu po spotrebných statkoch
dlhodobého charakteru poukazujú na skutočnosť, ţe sa jednalo predovšetkým
o odloţený dopyt (pent-up demand) domácností. Spotrebitelia uţ od začiatku Veľkej
depresie nemali prístup k týmto statkom. Ich relatívna vzácnosť sa ďalej prehĺbila
poklesom ţivotnej úrovne počas fašizmu a následne vojnou (Cohen a Federico 2001:
94).

16

V tomto smere nie je ani tak významný reálny rast priamych daní ale skôr nedostatok stimulov
a transferových platieb, ktoré sa viac orientovali na súkromných investorov ako na domácnosti.
17
V rokoch 1962-63 dochádza po dlhom období k prvému výraznému rastu miezd. Zvyšovanie miezd sa
v 60. rokoch ešte niekoľkokrát zopakuje. Na druhej strane pohyb miezd v 1962-63 je hlavným
vysvetlením ukončenia hospodárskeho zázraku (rýchly rast nákladov pre firmy, ktorý nebol
kompenzovaný ţiadnou zmenou v produktivite práce či inou aktivitou).
25

Bakalárska práca

Taliansky hospodársky zázrak

Na druhej strane, hlavný faktor ovplyvňujúci rast dopytu po bývaní je
migračný pohyb obyvateľstva z vidieka do miest. Cohen a Federico (2001)
dokumentujú, ţe v rokoch 1951-1954 sa medzi regiónmi premiestnilo aţ 9 miliónov
obyvateľov.
Poloţme si teda otázku: mohla spotreba ťahať hospodársky zázrak? Najmä
v posledných rokoch, sa začali objavovať teórie spochybňujúce, ţe taliansky zázrak bol
proexportný boom. Vplyv spotreby na hospodársky rast testuje vo svojej práci Petri
(1997). Začiatky povojnovej obnovy viedli k

zvyšovaniu disponibilného príjmu

obyvateľstva, čím dochádza k zväčšeniu domáceho trhu. Rast domáceho trhu následne
podporil rozširovanie podnikov a výroby. Avšak, ako sme uviedli v úvode kapitoly
počas 50. rokov dochádza k postupnému zniţovaniu disponibilného príjmu domácností..
Okrem toho na trhu práce existovali široké nevyuţité kapacity, ktoré zamedzovali
zvyšovaniu reálnych miezd (Lutz, 1962).
Zamagni (1999) uvádza, ţe v období 1948-63 sa súkromná potreba „len“
zdvojnásobila. Zdvojnásobene spotreby ale aj tak veľmi prekvapujúce, keď vezmeme
do úvahy veľmi obmedzené moţnosti rastu disponibilného príjmu obyvateľstva, ktorý
síce pôsobil ako motor rastu firiem no taktieţ ako silná brzda spotreby.
4.1.3. VÝVOZ AKO HLAVNÝ FAKTOR RASTU
V tejto časti sa budeme venovať predovšetkým úlohe vývoz vzhľadom k vývoju
ostaných komponent agregátneho dopytu. V priebehu posledných 50 rokov sa vznikla
v Taliansku generácia ekonómov vysvetľujúcich taliansky hospodársky zázrak ako
expanziu proexportného typu. Medzi najvýznamnejšie patria práce Graziani (1962 a
1972), Fuà (1964) a Ciocca, Filosa a Rey (1973). Výskumy tejto skupiny ekonómov sú
postavené na postupnom vývoji teórie hospodárskeho rastu vychádzajúc z postupne
z rôznych teórií rastu (pôvodne z Harrod-Domarovho modelu rastu, neskôr najmä z
neoklasikého modelu Solowa).18
Z hľadiska hospodárskeho rastu Thirwall (2002) poukazuje, ţe export sa od
ostatných zloţiek národného príjmu líši v troch kľúčových ohľadoch:
i.

Export je jediná skutočná časť autonómneho dopytu v ekonomickom systéme (v

zmysle, ţe ide o dopyt šíriaci sa z vonkajšieho systému). Na rozdiel od toho spotreba,
vládne výdaje a investície sú závislé od samotnej výšky príjmu v systéme.
18

Veľmi zaujímavé hodnotenia ale aj limitácie jednotlivých modelov musíme v našom opomenúť
a odkázať na predovšetkým na práce Albreta Grazianiho (1962 a 1972), ďalej tieţ na Fua (1964) a
Ciocca, Filosa a Rey (1973).
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Export je jediná časť agregátneho dopytu, ktorá dokáţe „zaplatiť za“ import.

Naopak v prípade, ţe sledujeme rast ťahaný spotrebou alebo investíciami, časť
celkového hospodárskeho rastu uniká v podobe dopytu po importoch. Samozrejme
schopnosť „zaplatiť za“ import je podmienená aspoň rovnováhou (nie deficitom)
beţného účtu.
iii.

Import („hradený“ exportom na základe bodu ii.) môţe byť nakoniec oveľa

produktívnejší ako domáce zdroje pre ďalší rozvoj ekonomiky.
V prípade talianskeho rastu, je obzvlášť dôleţitý posledný bod. Thirwall (2002)
v tejto súvislosti zdôrazňuje hlavne dovoz kapitálových statkov. V talianskom prípade
je ďalej veľmi dôleţitý dovoz strategických nerastných surovín.
Vznikom EHS a zrušením ochranárskych taríf v 1957 rastie významnosť
zahraničného dopytu po Talianskych statkoch. Štát síce aj naďalej pokračuje vo
vládnych investíciách, celkovo ale tempo vládnych výdajov je „len “ v súlade s rastom
národného príjmu. Naopak, vývoz sa stáva hlavným motorom hospodárskeho rastu
(Graf 5).

Graf 5: Investície a export v rokoch 1951-1063 (percentuálny podiel k HDP)
Zdroj: Graziani (2000)

Otvorením Spoločného trhu pozorujeme veľmi rýchly rast sklonu k importu
(propensity to import) (Fuà 1965). Na druhej strane sú ale talianske exporty
dostatočne konkurencieschopné a teda aj dopytované na trhu EHS. Okrem samotného
rastu vývozov tovarov a sluţieb, expanziu podporuje aj vedľajší faktor - podhodnotený
výmenný kurz (Boltho 1996).
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4.2. KĽÚČOVÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
Prejav talianskeho hospodárskeho zázraku je evidentný na hneď niekoľkých
ukazovateľoch ako bezprecedentný rast HDP, HDP per capita, celková produktivita
faktorov, output na pracovníka atď.. Priemerný ročný rast HDP bol v období 1951-58
5,3% p.a., následne v rokoch hospodárskeho zázraku 1958-63 kulminuje rast HDP
6,6% p. a..

Graf 6: Porovnanie hlavných ekonomických ukazovateľov v Taliansku a EHS (1958-66)
Zdroj: Cardini (2001)

4.2.1. LÍRA V HOSPODÁRSKOM ZÁZRAKU
Miera inflácie bola na štandardné talianske pomery veľmi nízka (3-4% ročne)
čo je obzvlášť zásluţné vzhľadom na vysoký rast. Hlavné vysvetlenie spočíva podľa
Cohen a Federico (2001) v kombinácii dvoch aspektov: Národná banka (Banca d’Italia)
sa úspešne snaţila o moderovanie ponuky peňazí zatiaľ čo štát drţal pod kontrolou
rozpočtový deficit. Graziani (2000) za najúspešnejší povaţuje rok 1958, kedy sa
talianska líra dokonca stáva najstabilnejšou menou spomedzi mien vyspelých krajín tzv.
„l’Oscar delle monete“ (Graziani 2000:71).
4.2.2. PRODUKTIVITA A ŠTRUKTURÁLNA ZMENA
Na začiatku 50. rokov predstavovalo poľnohospodárstvo dominantný sektor,
ktorý zamestnával viac ako 40% pracovnej sily a produkoval 25% celkovej pridanej
hodnoty. O dekádu neskôr, v úvode 60. rokov, poľnohospodárstvo nedominovalo ani
čo do počtu zamestnaných osôb ani z hľadiska celkovej pridanej hodnoty.
Priemysel aj sluţby prevýšili poľnohospodárstvo v oboch aspektoch, čím sa Taliansko
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zaraďuje (s výrazným oneskorením) medzi priemyselné krajiny (Cohen a Federico
2001; Lutz 1962). V tomto období dochádza aj k zmenám v rámci poľnohospodárstva,
ktoré zaznamenáva nárast produkcie. Oveľa významnejší úlohu ale hrá výrazne tempo
rastu produktivity práce, ktoré sa v rokoch 1953 aţ 1961 zvýšilo o 84% (Castoronovo
2006).
4.2.3. EXPORT
Nakoľko vychádzame z predpokladu, ţe hospodársky rast bol exportom ťahaný.
Pozrime sa bliţšie na dáta spojené s talianskym vývozom. Začiatkom 50. rokov rástol
export asi 12% tempom za rok (výrazne nad rastom HDP). Vrchol zaznamenáva v
zázračných rokov 1958-63, keď vývoz dosiahol takmer 16% ročný rast. Dovoz bol v
tomto období taktieţ silný, avšak nie natoľko aby zamedzil postupnému zlepšovaniu
bilancie beţného účtu. So vstupom do EHS (v roku 1958) registruje Taliansko deficit
beţného účtu vo výške 378 miliónov USD. O osem rokov neskôr (1966) sa jedná
prebytok vo výške 347 mil. USD (Masera 1979). Tabuľka 3 zaznamenáva dynamiku
tempa rastu talianskych vývozov.

Tabuľka 3 Dynamika talianskych vývozov (1950-64)
Zdroj: Cardini 2001

Celkový podiel importov na talianskom HDP ilustruje Tabuľka 4. V jej druhej
časti môţeme takisto pozorovať postupne rastúci vplyv talianskych exportov
k svetových exportom. Na základe dát sú ale aj v najlepších rokoch hospodárskeho
zázraku talianske vývozy dvojnásobne aţ trojnásobne niţšie ako nemecké, čo okrem
iného dobre dokumentuje relatívny protekcionizmus Talianska aţ do roku 1968 (v
porovnaní s ostanými štátmi EHS).
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Tabuľka 4: Indikátory integrácie Talianska a ostatných krajín na svetovom trhu
Zdroj: Fuà (1965: 89)

4.2.4. SPOTREBA A ŢIVOTNÝ ŠTANDARD
„Na začiatku 60. rokov bol priemerný Talian vzdelanejší, zdravší, doţíval sa
dlhšieho veku a bol výrazne bohatší ako kedykoľvek v histórii svojej krajiny“ (Cohen
a Federico 2001: 88). Takisto sme svedkami postupného zmazávania rozdielov v
príjmoch a produktivite v porovnaní s ostatnými západoeurópskymi krajinami.
V období hospodárskeho zázraku sa začína objavovať zmena chovania
talianskych spotrebiteľov a vznik konzumizmu. V Grafe 6 vidíme, ţe tempo rastu
domácej spotreby bolo v rokoch 1958 aţ 1966 vyššie ako európsky priemer. Na
druhej strane sú ale priemerné príjmy obyvateľstva v ostatných krajinách EHS výrazne
vyššie ako je tomu v Taliansku.
Špecifickou črtou talianskeho konzumizmu je, ţe domáca spotreba rástla na prvý
pohľad štrukturálne nelogicky (Cardini 2006). Domácnosti spotrebovávali vysoké
mnoţstvo luxusných statkov, zatiaľ čo sa spotreba beţných statkov pohybovala
v porovnaní so zvyškom EHS na podpriemernej úrovni. Spomedzi luxusných statkov sa
najvýraznejšie prejavil dopyt po automobiloch, televízoroch, chladničkách a ďalších
domácich spotrebičov.

Box 3: La dolce vita
Jedným z hrdinov hospodárskeho zázraku bol taliansky režisér Federico Fellini. V roku
1960 natočil Fellini snímok La Dolce Vita, ktorý zachytáva
atmosféru talianskeho
hospodárskeho zázraku v období svojej najväčšej prosperity a optimizmu.
La dolce vita podáva svedectvo o tom ako sa hospodársky boom podpísal na zmene
osobných hodnôt, rastúcom vplyve masmédií a talianskom konzumizme. Rozmer transformácie
talianskej spoločnosti zosobňuje hlavná postava novinár Marcello Rubini (Marcello Mastroiani),
ktorý zvádza osobný boj o úspech medzi dvoma svetmi: svetom vyššej spoločnosti a tradičným
talianskym svetom.
Federico Fellini priniesol ako prvý svojim filmom kritický pohľad na vnímanie celej éry.
Snímok dokázal do umeleckej podoby previesť premrštenosť a nevkus novovznikajúcej
spoločenskej triedy zbohatlíkov, špecifický konzumný spôsob života, premenu talianskych miest
a novú úpadok tradícií. La Dolce Vita vyvolala v Taliansku búrlivé diskusie ohľadom smerovania
kresťansko-demokratickej vlády a podstaty hospodárskeho zázraku.
Federico Fellini bol jednou z najväčších osobností talianskeho sveta filmu. La Dolce Vita
patrí dodnes k najviac oceňovaných filmom európskej kinematografie.
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4.3. NEVYRIEŠENÉ PROBLÉMY
Hospodársky zázrak naštartoval rýchlu transformáciu talianskeho hospodárstva
a spoločnosti. Na druhej strane, jeho skutočný efekt by nemal byť nadhodnocovaný. Uţ
niekoľkokrát sme sa v súvislosti s talianskym vývojom zmienili o probléme duálneho
vývoja ekonomiky. Práve z tohto dôvodu je nevyhnutná opatrnosť pri vyhodnocovaní
agregovaných veličín a celotalianskych priemerných ukazovateľov.
Výsledky, ktoré hospodárstvo zaznamenalo v období talianskeho hospodárskeho
zázraku (1958-63) sa v krajine uţ nikdy nezopakovali. Na druhej strane, sa ale často
objavujú kritické hlasy, ţe Taliansko plne nevyuţilo potenciál zázračných rokov
a nepokúsilo sa vyriešiť konkrétne problémy. V ktorých aspektoch sa teda zázrak
neudial?
 Rast ekonomického dualizmu, rozšírenie rozdielov medzi hospodárskym výkonom
Severu a Juhu.
 Odliv pracovnej sily na Sever a do zahraničia.
 Vysoká miera nezamestnanosti – v porovnaní s krajinami EHS.
 Taliansko neuskutočnilo reformy verejnej správy, nedokázalo efektívne regulovať
trh, monitorovať štátne podniky či podniky so štátnou účasťou19 (napríklad IRI) či
modernizovať pracovno-právne vzťahy (Rey 1998).
 Neadekvátna štátna podpora v oblastiach R&D, podpory vyššieho vzdelania.
Absolútne zanedbanie vedeckej činnosti, vzdelávania technikov, strojárov (Cohen a
Federico 2001).
Napriek tomu, ţe rozdiel medzi Talianskom a krajinami EHS sa zníţil, dochádza
k intenzívnejšej divergencii hospodárskej situácie vo vnútri krajiny. Inak povedané
ekonomický dualizmus na teritoriálnej úrovni (Sever verzus Juh) sa výrazne zhoršuje.
Ak by porovnali len konkrétnu mieru rast príjmu v absolútnych hodnotách v
Mezzogiorne, boli by výsledky uspokojivé. Príjem na hlavu ale aj celková
zamestnanosť postupne rástla (Lutz 1962:313). Avšak tempo rastu severných
regiónov bolo natoľko intenzívne, ţe napriek postupnej obnove Juh, dochádza k rastu
relatívneho rozdielu medzi regiónmi.
Nedokončené, polovičaté kroky počas zázraku majú za následok aj dnešné
hospodárske problémy Talianska, ako napríklad vysokú infláciu, pomalý rast, vysokú
nezamestnanosť (Cohen a Federico 2001).
19

Presný taliansky výraz: Impresa con la partezzipazione pubblica
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5. NOVÁ DIMENZIA EKONOMICKÉHO DUALIZMU 20
V úvode práce sme stručne načrtli problematiku talianskej duálnej ekonomiky.
Z historického pohľadu sme zdôraznili predovšetkým regionálnu rozpoltenosť krajiny,
ktorá mala svoje základy uţ v procese zjednotenia. Následne sme uviedli niekoľké
štátne kroky, ktorých cieľom bolo zmazať

hospodársku priepasť medzi Severom

a Juhom počas jednotlivých etáp talianskeho vývoja.
V tejto časti sa budeme pozornejšie venovať otázke ekonomického dualizmu
v 50. a začiatkom 60. rokov.
a následného

Dôraz bude kladený na dopad otvorenia ekonomiky

silného proexportného rastu na výrobnú štruktúru talianskeho

hospodárstva.
Ekonomický dualizmus je fenomén koexistencie dvoch rozdielnych výrobných
štruktúr. Na jednej strane existuje sektor vyvinutý, ktorý vyuţíva moderné výrobné
procesy. Povahou výrobných faktorov ide o kapitálovo-náročné odvetvia, generujúce
relatívne vysoké zisky ale aj

vyţadujúce vysoký podiel investícií na akumuláciu

kapitálu. Z pohľadu trhu ide ďalej o veľmi konkurenčné odvetvie v zmysle
medzinárodnej súťaţe.
Na druhej strane stojí sektor zaostalý, postavený na tradičných výrobných
metódach. Hlavnou výrobnou jednotkou sú malé v Taliansku zväčša rodinné podniky.
Hlavným výrobným faktorom je práca, často lacná a nekvalifikovaná. Pomer kapitálu
na jednotku práce je takmer zanedbateľný.
Sekundárnymi charakteristikami ekonomického dualizmu môţu byť členenia
spojené s veľkosťou firiem, teritoriálnym rozdelením, atď. V talianskom prípade, sa
v tomto ohľade pouţíva tieţ referencia na bohatý Sever a chudobný Juh. S istou dávkou

20

Táto práca pracuje s termínom ekonomický dualizmus, pod ktorým rozumie najzákladnejšie duálne
rozdelenie talianskeho hospodárstva: t.j. koexistencia vyvinutých odvetví a zaostalých odvetví. Podstata
relatívnej vyvinutosti resp. zaostalosti je zaloţená na rozdielnych výrobných procesoch, produktivite
výrobných faktorov a podieloch kapitálu na jednotku práce.
Väčšina talianskych odborných prác napr. Graziani (1969) preferuje termín technologický dualizmus
(dualismo tecnologico). Definícia tejto formy dualizmu je postavená na rozdelení výrobných štruktúr
(tecniche produttive) na tradičné a moderné (vyspelé), zdôrazňujúc práve úlohu výrobných faktorov
(Graziani 1969). Z pohľadu podstaty javu ide o jeden a ten istý typ dualizmu v talianskej ekonomike.
Nakoľko však pre slovenského / českého čitateľa môţe byť pojem technologický dualizmus zavádzajúci,
pracujeme s termínom uţívaným v anglosaských textoch (Lutz 1962) , a teda s pojmom ekonomický
dualizmus (economic dualism).
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zjednodušenia sa často pracuje aj rozdelením na malé neefektívne podniky a veľké
koncerny.21
Existencia ekonomického dualizmu je pomerne beţná v období, kedy krajina
prechádza transformačnými procesmi. Nakoľko povojnovú rekonštrukciu a hospodársky
zázrak chápeme ako kľúčový krok v transformácii Talianska na vyspelú priemyselnú
ekonomiku, nemala by byť krátkodobá prítomnosť duálnej ekonomiky ničím
neobvyklým. Jedinečnosť talianskeho prípadu je ale postavená na fakte, ţe aj
polstoročie po hospodárskom zázraku v Taliansku stále existuje ekonomický dualizmus,
ktorý prerástol do hlbokých štrukturálnych problémov.

5.1. PRIEMYSEL V ROKOCH 1951 A 1961
Graziani (1969) previedol rozsiahly výskum, v ktorom testoval aký vplyv malo
otvorenie ekonomiky a následný vznik Spoločného trhu na štruktúru talianskeho
hospodárstva.

Výskum

bol

zaloţený

na

sčítaní

počtu

zamestnaných

osôb

v priemyselných podnikoch v rokoch 1951 (na začiatku hospodárskej obnovy) a v 1961
(jeden s najúspešnejších zázračných rokov).
Nakoľko štatisticky nie je moţné zachytiť presnú povahu dualizmu, pracoval so
zjednodušeným predpokladom, ţe malé podniky sú spravidla neefektívne, pretoţe nie
sú schopné dosahovať úspor z rozsahu, majú horší prístup k pôţičkám a pod. Podniky
rozdelil do troch základných skupín na: malé (menej ako 50 zamestnancov), stredné
(50-500 zamestnancov) a veľké (nad 500 zamestnancov) . Z teritoriálneho pohľadu
sledoval tri zóny: (i) Severozápad22, (ii) Stred a Severovýchod a (iii) Mezzogiorno.
Dáta obsahovali výstupy podnikov v 15 základných priemyselných odvetviach.
Hlavné výsledky zmien v priemyselnej štruktúre v období 1951 a 1961 môţeme
zhrnúť nasledovne:
V celkovom meradle
i.

Dochádza k „zblíţeniu“ veľkosti výrobných kapacít: pozorujeme pokles počtu
zamestnaných osôb v malých podnikov (percentuálne a aj v absolútnych

21

Deľbu na malé (neefektívne) a veľké (efektívne) podniky pouţíva rada talianskych ekonómov
(Ferruccio 1979; Sylos-Labini 1967) . Z nášho pohľadu ide ale o veľmi silné zjednodušenie, ktorému by
bolo vhodné sa v talianskom prípade vyvarovať. V určitých tradičných odvetviach (napr. odevný
priemysel) je o talianskych malých podnikoch (najmä zo Severu) známe, ţe sú veľmi
konkurencieschopné a to aj v medzinárodnom meradle.
22
Najpriemyselnejšia časť Talianska, tzv. priemyselný trojuholník
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hodnotách). V percentuálnom vyjadrení sa zniţuje mnoţstvo pracovnej sily vo
veľkých koncernov, neplatí to však v absolútnom meradle.
ii.

V roku 1961 30% celkovej pracovnej sily vo vybraných priemyselných
odvetviach je zamestnaných v malých podnikoch.

iii.

Najväčší rast zamestnanosti zaznamenávanú podniky strednej veľkosti,
v absolútnych hodnotách rastú aj veľké koncerny.

Z teritoriálneho pohľadu
i.

Rozdelenie v centrálnej a severovýchodnej časti krajiny veľmi pripomína
celkové talianske výsledky.

ii.

Severozápad krajiny má relatívne nízky podiel malých podnikov. Štruktúrou
zamestnanosti pripomína susedné európske krajiny.

iii.

V Mezzogiorne má hlavé zastúpenie zamestnanosť v malých podnikoch. Počet
pracovníkov vo veľkých firmách je takpovediac zanedbateľný.

Z pohľadu priemyselných odvetví
i.

Všeobecne môţeme povedať, ţe veľkosti výrobných kapacít sú v jednotlivých
zónach rovnaké.

ii.

Smerom na Juh dochádza v niektorých odvetviach (gumárenský, textilný,
strojársky, polygrafický priemysel) k poklesu veľkosti výrobných kapacít.
Drvivá väčšina podnikov v Mezzogiorne má malé resp. stredné rozmery.

Aké závery plynú z Grazianiho výskumu (1969) ohľadom dualizmu?
V prvom rade, na základe výsledkov aj v roku 1961 30% celkovej pracovnej sily
zostáva v malých firmách. Upozornime, ţe dáta nezahrňujú počet zamestnancov
v poľnohospodárstve. Práve poľnohospodárstvo je najviac orientované na Juhu krajiny,
kde zamestnáva veľký počet osôb a to najmä v malých rodinných jednotkách. Navyše,
dáta ukazujú, vysoký rastúci podiel malých podnikov v regiónoch Mezzogiorna. Hoci
sme

v predchádzajúcej

časti

zdôraznili,

ţe

nemoţno

všeobecne

aplikovať

zjednodušenie, ţe malé podniky sú neefektívne, v prípade juţných regiónov je tento
vzťah veľmi často korešponduje s realitou. Vzhľadom na veľkosť výrobných
jednotiek, dochádza teda aj naďalej k rastu teritoriálnemu dualizmu.
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V druhom rade, zisťujeme, ţe podiel veľkých podnikov je na Juhu veľmi nízky.
Z čoho vyplýva, ţe štátne intervencie na podporu industrializácie Juhu formou
budovanie veľkých koncernov neprinášajú adekvátny rast zamestnanosti.
Industrializačnému programu Juhu a problémom s ním spojených sa budeme podrobne
venovať v kapitole 6.

5.2. DOVOZ A PRIDANÁ HODNOTA
Špecializáciu industrializujúcich sa krajín23, ktoré majú záujem participovať na
medzinárodnom obchode, determinuje hlavne svetový (zahraničný) dopyt. Aby mohla
krajina zvýšiť svoje exportné aktivity, musí ponuka domácich výrobcov tovarov
a sluţieb korešpondovať so svetovým dopytom.
V talianskom prípade na prelome 50. a 60. rokov s rastom priemyselnej
produkcie, rástli aj exportné aktivity firiem. Graziani (1969) skúmal v tomto ohľade
vzťah medzi sektormi orientujúcimi sa na vývoz a sektormi vytvárajúcimi vyššiu
pridanú hodnotu. Vo svojej štúdii analyzoval a zotriedil odvetvia podľa exportných
aktivít a následne podľa tvorby pridanej hodnoty. Jeho zistenia zhrňuje Tabuľka 5.
Výsledky naznačujú, ţe v talianskom prípade sú odvetvia s vysokou pridanou
hodnotou taktieţ hlavné exportné odvetvia.

Tabuľka 5: Rozdelenie priemyselných odvetví podľa vývozov a pridanej hodnoty
Zdroj: Graziani (1969:36)

Na základe dát pozorujeme, ţe takmer všetky proexportné odvetvia vykazovali
aj vysokú pridanú hodnotu a vice-versa. Skôr ako pristúpime k hodnoteniu dopadov
tohto zistenia na taliansku situáciu, vysvetlime pôvod a podstatu dvoch výnimiek z

23

Pojem má zahŕňať aj Taliansko v päťdesiatych rokoch. Z talianskeho prekladu „paesi in via di
industrializzazione“ – doslovný preklad „krajiny na ceste k industrializácii“.
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Tabuľky 5, t.j. dvoch odvetví, kde pridaná hodnota a exportné aktivity nie sú vzájomne
pozitívne závislé.
Prvou je absencia petrochemického priemyslu vo vývozoch. Petrochemický
priemysel sa začal posilňovať v Taliansku práve v päťdesiatych rokoch vďaka
kombinácii nasledovných činiteľov: (i) nové náleziská ropy na Sicílii, (ii) silnejúce
postavenie skupiny ENEL v talianskom hospodárstve a (iii) domáca politika výrazne
podporuje domácu tvorbu kľúčových surovín. Práve posledný činiteľ bol dôvod, prečo
sa odbor neorientuje na export. Talianska petrochémia mala v prvom rade pôsobiť ako
substitút k importom v snahe vyhnúť sa úplnej závislosti na svetových trhoch
strategických surovín.
Druhá výnimka sa týka odevného priemyslu. Tu sa jedná skôr o výnimku
spôsobenú agregáciou dát. V prípade, ţe by bolo moţné oddeliť hodnoty klasického
odevného priemyslu od obuvníckeho, obuvníctvo sa objavilo na horných priečkach čo
do exportu to do pridanej hodnoty. Analýza samotného odevného priemyslu (bez
obuvníctva) by vyţadovala detailnejšie dáta, nakoľko v talianskom odevnom priemysle
existuje vedľa seba výroba luxusných odevov a odevov určených pre beţnú spotrebu.
S otvorením Spoločného trhu a zrušením colných bariér sa začína v Taliansku
teda začíname pozorovať rastúci rozdiel medzi medzinárodne obchodovateľnými
statkami (tradables) a statkami neobchodovateľnými (non-tradables). Výroba
statkov čisto pre domácu spotrebu ďalej zaostáva za tovarmi určenými aj na export.
Navyše dochádza postupne k ďalšej divergencii a chýba spojenie medzi danými dvoma
skupinami statkov. S rastom bohatstva v krajine, by sa totiţ mohlo očakávať aj postupné
zlepšenie úrovne neobchodovateľných statkov. Avšak práve na tomto prípade je vidieť
nedokončené kroky, kedy namiesto celkového rastu hospodárstva dochádza k ďalšej
polarizácii.

5.3. SEKTOROVÝ DUALIZMUS
Špecifickou črtou talianskej duálnej ekonomiky je koexistencia veľmi malých
podnikov a veľkých koncernov. Podniky z hľadiska počtu zamestnancov majú
v priemere oveľa niţšiu dimenziu ako v ostatných európskych krajinách. V tejto časti na
zameriame na rozdelenie veľkosti firiem v obchode, priemysle a poľnohospodárstve.
Následne, sa budeme venovať prínosu / problémom spojených s vysokým podielom
SME v talianskom hospodárstve. Vychádzame zo štatistických údajov z sčítania
obyvateľstva z roku 1951 a 1961.
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Na základe sčítanie ľudu z roku 1951 bol celkový počet aktívnej populácie
pribliţne 20 miliónov z celkového počtu 47 miliónov obyvateľov. Podľa oficiálnych
štatistík najviac osôb bolo zamestnaných v poľnohospodárstve. Registrovaný počet
zamestnancov bol 8,3 mil. V tomto období poľnohospodárstvo produkovalo 25%
čistého národného produktu zamestnávajúc asi 40% aktívnej populácie.
samotný

pomer

pracovnej

sily

a domáceho

produktu

evokuje,

ţe

Uţ
práve

v poľnohospodárstve sa stretávame s najvyšším podielom podzamestnanosti. Na
druhom mieste v počte pracovníkov stojí priemysel. Celkový počet zamestnancov
v priemysle sa podľa oficiálnych dát pohybuje pribliţne na úrovni 5 miliónov. Obchod
vykazuje v roku 1951 asi 2 milióny zamestnancov.

Graf 7: Zamestnanosť na základe dimenzie podnikov, dôraz na SME sektor
Zdroj: Istat, vlastné kalkulácie

V Talianskej ekonomike má tradične veľmi silné zastúpenie sektor SME. Graf 7
popisuje rozdelenie podiel malých a stredných podnikov podľa počtu zamestnaných
osôb v priemysle a obchode. Za účelom lepšej práce s dátami, nepouţijeme štandardné
rozdelenie na malé, stredné a veľké podniky, ale zameriame sa konkrétne na dimenziu
podnikov v sektore SME. Dáta zo sčítania ľudu v roku 1951 nám umoţňujú rozdeliť
priemysel na nasledovne:

24

(i)

samozamestnanci a rodinní príslušníci,

(ii)

jednočlenné firmy,

(iii)

firmy s menej ako 10 zamestnancami (2-10 zamestnancov),

(iv)

ostatní (10 a viac zamestnancov).24

Do triedy (iv) teda jednotne zahrnieme ako podniky strednej veľkosti tak veľké koncerny. Vzhľadom
na náš cieľ nám táto toto zoskupenie príde postačujúce.
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Na rozdelenie počtu zamestnaných osôb v obchode pouţijeme takmer identické
členenie. Z dôvodu nedostatku informácii nebudeme ale pracovať so skupinu (iii).
Celkové rozdelenie podnikov v priemysle a obchode znázorňuje Graf 7.
Aké dôsledky môžeme vyvodiť z rozdelenia sektoru SME?
V priemysle pozorujeme, ţe 1/3 zamestnaných osôb spadá pod firmy s menej ako
10 zamestnancami. Navyše veľmi výrazný podiel tvoria samozamestnanci a rodinní
pomocníci (18%) a jednočlenné firmy (9%). Váha malých priemyselných jednotiek
v Taliansku je podstatne vyššia ako v iných európskych krajinách. Lutz (1962)
charakterizuje všetky tri SME kategórie (i), (ii) a (iii) nízkymi mzdami
a podzamestnanosťou. Túto argumentáciu ďalej podporuje aj rada talianskych
ekonómov (napr. Castoronovo 1975). Vo svojej argumentácii (Lutz 1962) vychádza
s nejednotného mzdového systému v Taliansku. Zamestnanci veľkých priemyselných
podnikov sú chránení odbormi. Na trhu teda „umelo“ (pod vplyvov činnosti odborov)
vzniká previs ponuky práce, ktorá nachádza uplatnenie len v malých, často
rodinných jednotkách. SME sektor ďalej udrţiava mzdy na nízkej úrovni. Na druhej
strane, nedostatok kapitálu v sektore SME pôsobí ako stimul k tvorbe ďalších
pracovných miest, čím sektor stráca motiváciu zvyšovať podiel kapitálu na
jednotku práce (capital-labour ratio).
Na druhej strane sa v poslednom období objavujú interpretácie, ktoré označujú
sektor SME za hlavný motor hospodárskeho zázraku. (Petri 1997; Brusco a Paba
1997). Argumentujú, ţe sektor SME, na rozdiel od veľkých podnikov, ako jediný
vytváral

nové

pracovné

miesta,

čím

sa

výrazne

podieľal

na

zniţovaní

nezamestnanosti. Petri (1997) uvádza ţe v období 1951-1960 bolo v spracovateľskom
priemysle vytvorených aţ jeden milión nových pracovných pozícií. Z tohto počtu
60% poskytli firmy o veľkosti 2 aţ 50 zamestnancov. V priemyselných zónach
znamenali malé podniky zdroj udrţateľnosť rastu aj v obdobiach po hospodárskom
zázraku. V talianskych podmienkach je kostra dodávateľsko-odberateľských sietí
vybudovaná práva na existencii sektora SME. Okrem iného bol sektor SME v období
hospodárskeho zázraku oveľa inovatívnejší (viď Box 4 Fiat) ako veľké nepruţné
podniky (Cohen a Federico 2001).
Analýza obchodu je podstatne zloţitejšia na vyvodenie všeobecne platných
záverov. Efektívnosť malých firiem sa takpovediac líšila od regiónu k regiónu a od
38

Bakalárska práca

Taliansky hospodársky zázrak

prípadu k prípadu. Castronovo (1975) v súvislosti odchodu zdôrazňuje ochranársku
politiku štátu, ktorý do odvetvia zasahoval prostredníctvom udeľovania licencií na
prevádzku a následne tieţ dotácií.
V priebehu

50.rokoch

dochádza

k

odliv

asi

milióna

pracovníkov

z poľnohospodárstva, ktorí sa čiastočne sa uplatňujú v priemysle alebo emigrujú.
Vzhľadom na poľnohospodársky sektor poznamenajme hlavný podiel najímaných
pracovníkov je v Pádskej níţine na severovýchode Talianska. Okrem toho, v prípade
Severu môţeme hovoriť o porovnateľnej úrovni miezd v poľnohospodárstve a
v priemysle (obe v rámci sektoru SME). Oficiálne dáta hovoria o 60% pracovníkoch
poľnohospodárstva ako o samozamestnancoch či rodinne pracujúcich. V tomto ohľade
sa ale v skutočnosti očakáva oveľa vyšší pomer najmä v regiónoch Mezzogiorna.

Box 4: FIAT
Fiat patrí medzi popredné spoločnosti automobilového priemyslu. Napriek faktu, že sa
počas hospodárskeho zázraku označoval za najdôležitejší taliansky monopolný podnik, 60%
z jeho výroby je vyrábané tisíckami stredných podnikov v okolí Turína a Piemontu. Malé
a stredné podniky v talianskom prostredí disponujú väčšou pružnosťou pri meniacich sa
požiadavkách. Napr. model Fiat 1100 sa menil prostredníctvom vývoja marginálnych ale po
estetickej stránke hodnotných komponentoch, ktoré vyrábal spriaznený sektor SME. Rýchla
motorizácia talianskej spoločnosti sa prejavila aj v úspešnom rast firmy Fiat. Symbolom
talianskeho hospodárskeho zázraku sa stáva model Fiat 600.

Graf 8: Motorizácia talianskej spoločnosti, 1946-64
Zdroj: Cardini 2001:98

.
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5.4. DUALIZMUS A SPOTREBA
Štruktúra spotreby v talianskej spoločnosti sa s hospodárskym rastom rýchlo
mení. V spojitosti so silnými zmenami v chovaní domácností v 50.rokoch sa často
poukazuje na distorčný efekt na štruktúru spotreby. Konkrétne išlo o obdobie, kedy
dopyt po statkoch dlhodobej spotreby (automobilov, televízorov, chladničiek, pračiek
a ďalších domácich spotrebičov) dosiahol úrovne vyspelých európskych krajín. Na
druhej strane ale krajina zostáva veľmi chudobná v zmysle spotreby základných
potravín.
V literatúre sa často objavujú tvrdenia, ţe talianska spotreba rástla
štrukturálne nelogicky (Cadini, 2006). Hlavným cieľom tejto časti je ukázať, ţe
talianske domácnosti sa chovali aj v období hospodárskeho zázraku racionálne. Túto
interpretáciu prvýkrát formuloval Grazini (1969). V posledných rokoch sa začínajú
objavovať nové práce podporujúce tento názor (Cohen a Federico (2001), Petri (1997)).
Prečo bola narušená štruktúra spotreby? Na úvod uveďme hlavné argumenty
staršieho prúdu talianskych ekonómov Fuà (1965) a

Sylos-Labini (1967), podľa

ktorých je zmena spôsobená troma faktormi:
(i)

teritoriálna nevyrovnanosť rozdelenia príjmu,

(ii)

nerovnomernosť rozdelenia príjmov medzi obyvateľstvom všeobecne25,

(iii)

sociálne-psychologický efekt imitácie a napodobňovania bohatých krajín
(napr. vplyv USA).

Hlavným nedostatkom tejto teórie je, ţe nepodáva vysvetlenie celkového
efektu zmeny preferencií spotrebiteľov. V tomto ohľade tieţ zdôraznime, ţe
nespochybňujeme prítomnosť ani jedného z menovaných faktorov.
Graziani (1969) ako prvý testoval ďalší argument
(iv)

vplyv relatívnych cien na chovanie spotrebiteľa.

Vo svojej práci sa orientuje na veľkosť relatívnych cien, cenovú a príjmovú
elasticitu dopytu. Z pohľadu relatívnej zmeny cien Graziani (1969) zisťuje, ţe v období
rokov 1953 a 1966 cena hlavných potravín rastie (napr. cena hovädzieho mäsa stúpla o
25

Poznámka k faktorom (i) a (ii): severné regióny sú úrovňou príjmov a tieţ úrovňou ţivotného štandardu
porovnateľné s inými európskymi krajinami. Spotreba domácností na Severe teda štrukturálne veľmi
pripomína spotrebu bohatých krajín s výrazným vplyvom luxusných statkov. Naopak zaostalé
Mezzogiorno spotrebováva len najzákladnejšie statky, často sa uchyľuje k spotrebe podradných statkov
hlavne v zmysle potravín. V celkovom priemere dochádza agregáciou dát k štrukturálne nelogickej
spotrebe.
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20%). Naopak relatívne ceny elektrospotrebičov klesajú o 30%, u automobilov o asi
40%.

Tabuľka 6: Pohyb relatívnych cien vybraných tovarov a sluţieb v spotrebných cenách 1953-66 (1953=100)
Zdroj: Graziani (1969: 201)

Grazianiho (1969) zistenia podporujú v poslednom období aj Cohen a Federico
(2001) a Petri (1997). Štúdie zdôrazňujú vysokú cenovú ale aj príjmovú elasticitu
dopytu v skúmanom období. Vzhľadom k pohybu relatívnych cien, pripomeňme, ţe
statky, u ktorých pozorujeme pokles cien sú zväčša medzinárodne obchodovateľného
charakteru (tradables). Naopak, ceny mnohých medzinárodne neobchodovateľných
statkov

(non-tradeables)

rástli

práve

z podstaty

výšky

výrobných

nákladov

a neefektivity domáceho sektoru.
Z pohľadu relatívnych cien a vysokej cenovej elasticity môţeme teda povedať,
ţe talianske domácnosti sa aj napriek štrukturálnym zmenám trhu chovali
racionálne. Kaţdopádne, musíme priznať, ţe analýza nemôţe byť kompletná v prípade,
ţe nepoznáme indiferenčné krivky spotrebiteľa. Táto informácia je ale z pohľadu dát
nedostupná a teda musíme len vychádzať z predpokladu, ţe spotrebiteľ pri vstupe na trh
prejavil svoje preferencie ohľadom dopytovaných statkov.
Nezodpovedanou otázkou zostáva či chovanie talianskych spotrebiteľov
ovplyvnilo domáce podniky, ktoré sa orientovali aj na vývoz. Je zrejmé, ţe veľkosť
európskeho trhu umoţnila podnikom vyuţívať úspory z rozsahu, čo viedlo k zniţovaniu
cien. Otázne ale je, do akej miery sledovali tieto podniky preferencie na domáceho
talianskeho trhu, respektíve či rozvíjali svoju produkciu aj podľa domáceho dopytu.
Tieto otázky ponechávame otvorené. Ich odpovede by si vyţadovali ďalšie práce
a výskum fenoménu talianskeho konzumizmu, ktorý dodnes nebol z plne vysvetlený.
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5.5. PREČO PRETRVAL DUALIZMUS?
V úvode kapitoly sme uviedli, ţe krátkodobá existencia ekonomického
dualizmu v hospodárstve je beţný jav transformujúcich sa ekonomík. Napríklad
v Taliansku absencia aktívneho zahraničného obchodu spôsobila vznikom Spoločného
trhu nerovnováhu medzi medzinárodne obchodovateľnými statkami (tradables)
a statkami neobchodovateľnými (non-tradables). Prečo ale pretrvala duálna povaha
talianskej ekonomiky aţ dodnes?
V prvom rade, ešte raz pripomeňme, ţe v talianskom prípade existoval
ekonomický dualizmus uţ pri zjednotení krajiny v roku 1861, teda sto rokov pred
hospodárskym zázrakom. V otázke hospodárskeho ale hlavne inštitucionálneho vývoja
talianski ekonómovia (napr. Zamagni (1990)) často zdôrazňujú významnosť princípu
závislosti na ujdenej ceste (path dependency). Na druhej strane, ţiadna z talianskych
prác si nekladie otázku, či môţeme naozaj aplikovať princíp path dependency
jednotne pre celú krajinu. Inak povedané nebolo by v talianskom prípade vhodnejšie
odlišovať historický inštitucionálny vývoj samostatne pre juţné regióny a pre zvyšnú
(severnú a centrálnu) časť krajiny?
Druhým nemenej dôleţitým aspektom s pohľadu teritoriálneho vnímania
dualizmu sú nevýhodné počiatočné podmienky Mezzogiorna. Konkrétne sa jedná
hlavne o relatívne nepriaznivé geografické podmienky, nedostatok prírodných zdrojov,
neúrodnú pôdu. Navyše, juţné talianske regióny sú odrezané od zvyšku Európy. Ich
najbliţšími

susedmi

sú

severoafrické

krajiny,

ktorých

domáca

(hlavne

poľnohospodárka) produkcia v mnohom korešponduje s produkciou Mezzogiorna.
V spojení s nepriaznivosťou počiatočných podmienok je ďalej nevyhnutné pripomenúť
nadmerný počet obyvateľstva v juţných regiónoch (obzvlášť vzhľadom na mnoţstvo
pôdy čí nerastných surovín).
Lutz (1962) vidí ako ďalší dôvod pretrvávajúcich problémov dualizmu trh
práce. Z dnešného pohľadu najväčším prínosom práce Lutz (1962) je analýza činností
odborov a úrovne pracovných kontraktov v Taliansku. Lutz (1962) zdôrazňuje, ţe
odbormi chránená pracovná sila existovala len u stredných a veľkých podnikov.
Zjednodušene môţeme za hlavný výsledok odborovej činnosti označiť vyššie mzdy.
Z geografického hľadiska sa odbormi chránená pracovná sila koncentrovala
predovšetkým v severných regiónoch, čím ďalej dochádzalo k prehlbovaniu rozdielov.
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Práve výrazný pohyb reálnych miezd začiatkom 60. rokov26, bol hlavným impulzom
k rýchlemu ukončeniu zázračného rastu. V období po hospodárskom zázraku postupne
silnie sila odborov, následkom čoho dochádza zo strany štátu k opatrením v podobe
indexácie miezd. Prítomnosť odborových organizácií zostáva v Taliansku markantná aţ
dodnes.
Paradoxne posledným dôvodom pretrvávajúceho dualizmu je nevhodne zvolená
štátna politika.

Pôvodným cieľom tejto politiky bolo odstránenie ekonomického

dualizmu medzi regiónmi. Konkrétnej podobe a chybám štátu sa venujeme
v nasledujúcej časti.

6. INDUSTRIALIZÁCIA JUHU
Po skončení vojny mohla byť Juţná otázka zatienená programom obnovy.
Silnejúce sociálne a politické nepokoje však viedli k tomu, ţe ekonomické problémy
Juhu uţ viac nemohli byť ignorované. Medzi hlavné ciele sa zaraďuje rýchle vyrovnanie
rozdielov medzi Severom a Juhom.
V päťdesiatych rokoch štát najprv vytvára špeciálnu inštitúciu pre pomoc Juhu
„Cassa per il Mezzogiorno“, prevádza agrárnu reformu a zahajuje program
industrializácie Juhu. Následne podniká legislatívne kroky, ktorými jasne ovplyvňuje
intenzitu a orientáciu investičných tokov.
Vzhľadom na absolútne hodnoty by sme mohli povaţovať kroky štátu za
úspešné. Hospodársky zázrak priniesol (v absolútnych hodnotách) celkový rozvoj
Mezzogiorna. Na druhej strane, rozdiel medzi Juhom a Severom sa ešte viac zväčšil
a pretrval dodnes.

6.1. ŠTÁT, PODNIKATEĽ?
K stratovému podnikaniu v systéme štátnych participácií dochádza najmä pri
výstavbe závodov na Juhu, kde nie je vybudovaná infraštruktúra, čo vyvoláva
dodatočné náklady, ktoré by podniky nemali, ak by novú kapacitu situovali na Severe
(Lukaj a Votruba, 2000:63).

26

Prvé tlaky na mzdy nastávajú v roku 1963. Obdobie 1963-73 je dodnes v Taliansku známe ako obdobie
odborových bojov. Viď Príloha 2
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Z trţného hľadiska by sa jednalo o nerentabilné podnikanie zo strany štátu,
avšak v prípade industrializácie Juhu išlo politickú voľbu a politické rozhodnutie.
V tomto smere Lukaj a Votruba (2001) upozorňujú, ţe cena (náklad) tejto politickej
iniciatívy, by bez ohľadu na moţný ekonomický rozvoj, mala byť súčasťou diskusie aj
keď sa z okamţitého hľadiska nejedná o rentabilnú investíciu. Podotknime, ţe v prípade
industrializácie Mezzogiorna táto diskusia neprebehla v poţadovanej miere. Hlavným
politickým cieľom bolo bezpodmienečne naštartovať rýchly rast Juhu, čo
viedlo mnohokrát došlo k voľbe nevhodných krokov vzhľadom na povahu regiónov.

6.2. CASSA PER IL MEZZOGIORNO
V roku 195027 štát zakladá finančnú inštitúciu pod názvom Cassa per il
Mezzogiorno28(ďalej CASMEZ), ktorej hlavnou úlohou je rozvoj hospodárstva na
talianskom Juhu. Realizácia podpory rozvoja spočíva vo financovaní hospodárskych
aktivít za špeciálne sadzby, ktoré sú niţšie ako trţná úroková miera. V mnohých
prípadoch sa sadzby pohybujú okolo úrovne 3% p. a. (Lukaj a Votruba, 2001:108).
Hlavný zdroj financovania sú prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu. Medzi ďalšie
zdroje patria zahraničné pôţičky.29
CASMEZ sa orientovala na dlhodobé a mimoriadne zásahy v juţných regiónoch.
Jej vznikom bola daná aj značná autonómnosť v jednaní inštitúcie, ktorá mala
docieliť operatívnu rýchlosť30.

Z celkového územia Talianska spadalo pod správu

inštitúcie 44% (131 000 km2), na ktorom ţila pribliţne tretina všetkých obyvateľov
(20mil.).
Hlavnou stratégiou CASMEZ bolo vytváranie tzv. rozvojových pólov (nuclei di
sviluppo industriale), a teda vznik oblastí priemyselného rozvoja a ekonomickej
aktivity, ktoré následne budú generovať ďalší rozvoj pre daný región, čím na seba
pritiahnu záujem nových investorov. Cassa teda povaţovala za vlastný úspech aj
investície vyvolané na základe svojej pôvodnej intervencie.

27

Zákon č.646 z 10.augusta 1950 (Graziani 2000)
Doslovný preklad „Pokladnica pre Juh“
29
Osem pôţičiek o BIRS vo výške 248mld lír, 74 pôţičiek od BEI vo výške 199mld lír a ďalšie pôţičky
od súkromných bánk ako Morgan, Société des Banques Suissers, Banque Lambert atď. (Lukaj a Votruba
2001)
30
Cassa per il Mezzogiorno bola podriadená výboru ministrov pre Juh, pričom predsedu správnej rady
menoval priamo prezident republiky.
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Pre celé skúmané obdobie platí, ţe realizáciu hospodárskej politiky koordinuje
vláda prostredníctvom štátnych podnikov a podnikov so štátnou účasťou (napr. IRI).
V prípade industrializácie Juhu dochádza k spolupráci týchto podnikov s CASMEZ.
Spoločné investičné aktivity orientujú na výstavbu nových, zväčša veľkých,
priemyselných komplexov v obore hutníctva, petrochémie a vo výrobe elektriny.
Podľa zákona z júna 1957 aspoň 40% celkových investícií a 60% investícií
do nových výrobných kapacít musia štátne podniky alebo podniky so štátnou
účasťou uskutočniť na území Mezzogiorna.
Najvýznamnejšia výstavba veľkých závodov bola prevedená pod taktovkou
skupiny IRI v hutníckom obore a holdingu ENI v obore ropnom. Lukaj a Votruba
(2001) v tomto ohľade dokumentujú, ţe výstavba veľkých závodov zo sebou naozaj
priniesla rozvoj cestnej siete, vodného hospodárstva, telekomunikácií, školstva
a ďalších

podmienok,

ktoré

znamenajú

základ

pre

rozvoj

ekonomiky

v nerozvinutých oblastiach (Lukaj a Votruba 2001:159).

6.3. HODNOTENIE INDUSTRIALIZAČNEJ POLITIKY
Z dnešného pohľadu mali aktivity CASMEZ dvojaký vplyv. Ako veľké plus
môţeme hodnotiť fakt, ţe štát začína v skorom období, keď sa súkromný sektor pomaly
zotavuje z vojny a nemá dostatočné fondy, zahajovať veľké projekty na Juhu. Hlavne
z tohto dôvodu veľa ekonómov31 nevníma štátne aktivity v 50. rokov ako vytláčanie
investícií (crowding-out), ale skôr ako vťahovanie investícií (komplementárne
investície), ktoré na ktoré súkromný sektor nebol pripravený (tzv. crowding-in) .
Azda najvýraznejšou (a úplne oprávnenou) kritikou programu industrializácie
Juhu je orientácia investícií na rozvoj kapitálovo-intenzívnych kapacít, ktoré mali
veľmi malý význam na rozvoj zamestnanosti. Štát teda veľmi rýchlo vyčerpal veľké
mnoţstvo finančných prostriedkov bez toho aby efektívne riešil najväčší problém
Juhu, teda nezamestnanosť a podzamestnanosť.
Často sa v súvislosti na problém nezamestnanosti a podzamestnanosti kritizuje
napríklad príliš malý rozvoj strojárenskej výroby, ktorá na investovaný kapitál viaţe
oveľa viac jednotiek práce (a to najmä špecializovaných pracovníkov vo vyšších

31

Cohen a Federico (2001); Lukaj a Votruba (2001); Zamagni (1990)
45

Bakalárska práca

Taliansky hospodársky zázrak

príjmových skupinách (Lukaj a Votruba 2001:160)). Posner a Woolf (1967) dopĺňajú,
ţe hlavnou prioritou štátu mala byť orientácia finančných prostriedkov na zvýšenie
zamestnanosti a teda investície s vysokou intenzitou práce (nie kapitálu).
Ako sme uţ na začiatku zmienili v mnohých prípadoch sa jednalo z trţného
pohľadu o nerentabilné aktivity, ktoré boli presadené hlavne prostredníctvom
politických rozhodnutí. Tento faktor je obzvlášť relevantný v pokročilejšom období
(začiatok 60. rokov, následne ale aj celé 60. a 70. roky), pretoţe štát aj po ukončení
prvých intervencií naďalej pokračoval v tomto prístupe financovania,

čím

dochádza k trvalému podceňovaniu rizík a tieţ deficitnému financovaniu obnovy
regiónu (60. a 70. roky). Cohen a Federico (2001) poukazujú, ţe s naštartovanou
liberalizáciou európskeho trhu, nízkou cenou výrobných faktorov a prvými vhodne
orientovanými štátnymi krokmi

je pravdepodobné, ţe by Juh dokázal prilákať

zahraničné alebo severotalianske investície, ktoré by nevyţadovali tak silnú štátnu
intervenciu a tieţ by viac korešpondovali s potrebami trhu, čím by sa moţno ubránilo
divergencii Juhu od zvyšku krajiny. Kaţdopádne, tieto úvahy zostávajú len na úrovni
špekulácií, nakoľko

talianska vládna politika v tomto období preferovala priame

intervencie a príliv ďalších (neštátnych) aktivít očakávala aţ v „druhom kole“.
K diskusii o správnosti talianskej cesty prispeli aj Posner a Woolf (1967), ktorý
vymedzujú dve regionálne investičné politiky v nerozvinutých oblastiach, teda dve
rozdielne industrializačné cesty.
Prvá je tzv. teória pólov, teda vznik pólov priemyselného rozvoja, ktoré
následne budú priťahovať ďalšie aktivity a s nimi spojené investície do regiónu.
Taliansko rozhodlo túto teóriu aplikovať so vznikom CASMEZ.
Druhá teória popiera platnosť teórie pólov opierajúc sa o myšlienku, ţe
vytvorenie počiatočných investícií formou veľkého podniku neznamená automaticky
naštartovanie kontinuálneho rozvoja regiónu.

Túto odnoţ nazývajú teóriou

priemyselných zón a je zaloţená na názore, ţe región potrebuje „mnohotvárny“ rozvoj
a teda, ţe investícia do jedného veľkého podniku neprinesie oblasti rozvoj. Štát po
uskutočnení prvej vlny investícií musí preto pokračovať vlnou druhou, ktorá prinesie do
regiónu malé a stredné podniky, čím dôjde k vytvoreniu skupiny podnikov, ktorej
ekonomické

záujmy

sú

navzájom

prepojené

(napr.

formou

dodávateľsko-

odberateľských vzťahov), čím ďalej dochádza k zniţovaniu nákladov a k celkovému
rozvoju celej zóny .
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V závere obdobia hospodárskeho zázraku – v roku 1963, Taliansko oficiálne
opúšťa cestu budovania pólov priemyselného rozvoja. Ministerstvo štátnych
participácií označuje túto cestu za „primitívnu“, ktorá sa neosvedčila a proklamuje
začiatok budovanie priemyselných zón.32 .

32

Ani samotná zmena industrializačnej politiky neprináša veľký pokrok pre Mezzogiorno. Štát v nasledujúcom období dokonca
vyčleňuje finančné príspevky na pomoc Mezzogiornu. Zmeny na trhu práce v roku 1964 a ďalšie nepriaznivé udalosti však vedú
k neúspechu aj novej industrializačnej politiky. V tejto oblasti odkazujeme ďalej na Graziani (1972) a Ciocca, Filosa a Rey (1973)
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7. ZÁVER
Ako prehrať vojnu a vyhrať mier
(Come perdere la guerra e vincere la pace)
Zamagi, Vera (1990)

Aký je náš celkový dojem z obdobia 1958-1963? Jednalo sa o hospodárky
zázrak alebo len hospodársky boom? Dodnes má ekonómia a história sklon
charakterizovať úspešné obdobie 50. a 60. rokov ako éru hospodárskych zázrakov.
V prvom rade si ale musíme zodpovedať otázku, čo chápeme ako hospodársky zázrak.
V prípade Talianska ako aj ďalších krajín prinieslo dané obdobie rýchlu povojnovú
obnovu, dohnanie predvojnovej úrovne, ale taktieţ ďalší rast, oveľa silnejší ako
kedykoľvek vo svojej histórii.
V súvislosti s pojmom hospodársky zázrak predpokladajme, ţe ak by sme boli
schopní hnací motor rastu správne identifikovať, zargumentovať jeho vznik a zánik, na
samotnom raste by veľa zázračna nezostalo. Jedným zo záverov predkladanej práce je,
ţe ako hlavný faktor hospodárskeho rastu hodnotí

vývozy, čím sa prikláňame

k interpretácii exportom ťahanej expanzie (export-led). Akokoľvek veľkú váhu by sme
chceli prisúdiť talianskym vývozom, musíme zdôrazniť celkovú zmenu podmienok na
svetových trhoch. Konkrétne v talianskom prípade politický dopad Marshallovho plánu,
nízke svetové ceny nerastných surovín, ktorých je krajina čistým dovozcom, ale najmä
prvé kroky európskych integračných procesov: koniec protekcionizmu a vznik
Spoločného trhu. Jedná sa teda o celkovú zhodu pozitívnych udalostí, na prahu ktorých
sa zrodil aj taliansky boom. Iba ich vzájomná previazanosť tvorí dohromady pomyselný
hnací motor hospodárskeho rastu.
Okrem toho ale nesmieme zabudnúť na špecifické domáce podmienky, ktoré
napomohli k tomu, ţe sa jedná o taliansky zázrak / boom. Podmienky na trhu práce,
hlavne veľmi elastická ponuka práce

spojená s rastom mobility pracovnej sily a

relatívne nízkymi mzdami pôsobili stimulujúco na vnútornú stránku hospodárskeho
rastu. Efekt napodobňovania zahraničných technológií, rýchla adaptabilita talianskych
pracovníkov,

aj

napriek

nízkej

kvalifikovanosti,

štátna

podpora

rozvoju

podnikateľských aktivít, agrárna reforma. Súzvuk pozitívnych vplyvov je teda natoľko
komplexný a ťaţko napodobiteľný, ţe z nášho pohľadu termín hospodárky zázrak
Taliansku v období rokov 1958-63 naozaj patrí.
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Obdobie je o to zázračnejšie, o čo viac si uvedomíme, ţe na základe dnešných
výskumov a štúdií nedokáţeme určiť podiel štátu na tomto jave. Budeme potrebovať
ešte veľa práce historikov a ekonómov aby sme v plnej miere správne zhodnotili všetky
náklady a úţitky vládnych intervencií .
Čo však dnes vieme, je poukázať na hlavný omyl štátnej politiky:
industrializačný programu Juhu. V prípade industrializácie Juhu išlo politickú iniciatívu,
ktorá nebola adekvátne diskutovaná hľadiska celkových nákladov či očakávaného
úţitku spoločnosti. Dominantným politickým cieľom bolo bezpodmienečne naštartovať
rýchly rast Juhu, čo viedlo mnohokrát k voľbe nevhodných krokov vzhľadom na
povahu regiónov. Najváţnejšia chyba spočíva v budovaní kapitálovo náročných
výrobných kapacít, ktoré neriešili problém nezamestnanosti a podzamestnanosti
Mezzogiorna. Budovanie infraštruktúry namiesto toho aby pomohlo podnikom zo
Severu expandovať na Juh, slúţilo len na odchod juţného obyvateľstva na Sever (tzv.
„vyľudnenie Mezzogiorna“).
Aké poučenie plynie z talianskeho hospodárskeho zázraku? V prvom rade,
ţiadny zázrak nie je večný a ani efekt dobiehania vyspelých ekonomík nefunguje
permanentne, preto je nevyhnutná podpora v oblastiach výskumu a vzdelania.
V Taliansku sa stretávame s absolútnym zanedbaním vedeckej činnosti, odborného
vzdelávania či ďalších investícií tohto typu.
Taktieţ je nevyhnutná reforma štátnej správy, hlavne odstránenie nadmernej
byrokracie a zjednodušenie daňových systémov.
V otázke podpory zaostalých regiónov je budovanie infraštruktúry správnym
krokom, je však potrebné aby bol súčasťou komplexnejšej politiky. Smerovanie
investícií do zaostalých regiónov je obzvlášť náročné. Preto je nevyhnutné porozumenie
povahy fungovania týchto regiónov, identifikácia hlavných problémov a následná širšia
diskusia.
S rozvojom zaostalých regiónov ďalej súvisí aj element vzniku novej
spoločenskej vrstvy (platí predovšetkým v prípade, ţe sa jedná o veľmi veľké regióny
ako je tomu v Taliansku). Nová spoločenská vrstva mala za úlohu dohliadať na alokáciu
fondov na rozvoj, čo viedlo k rastu korupcie. V talianskom prípade je rast korupcie
v juţných regiónoch spájaný tieţ s aktivitami mafie.
Vzhľadom na trh práce ako kľúčovú vidíme modernizáciu pracovno-právnych
vzťahov. U Talianska práve duálny charakter pracovného trhu pôsobil ako pohon
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ďalšieho odďaľovania produktivity a alokácie kapitálu medzi sektorom SME a veľkými
podnikmi.
V neposlednom rade sa je dôleţité správne fungovanie veľkých štátnych
podnikov či podnikov so štátnou účasťou. Tento problém práca ilustrujeme na prípade
talianskeho koncernu IRI, ktorý bol dedičstvom fašistického korporativizmu a pôsobil
ako dôleţitý hráč v programe industrializácie Mezzogiorna. V neskorších obdobiach
začalo aj Taliansko podobne ako Stredná Európa s privatizačnými procesmi.
Kaţdopádne diskusie o tom, kto je v lepší vlastník sú dodnes v Taliansku veľmi
kontroverzné.
Taliansko sa dopustilo v období hospodárskeho zázraku niekoľkých nákladných
chýb, ktoré z krajiny dnes robia chorého muţa Európy. Medzi nimi sa ale nájdu
i problémy, ktoré je nielen moţné, ale aj nevyhnutné riešiť aspoň v dnešnej dobe.
Tentoraz len asi bez zázrakov.
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PRÍLOHA 1: HISTORICKÝ PREHĽAD UDALOSTÍ

1943

Mussolini zbavený moci, vláda maršala Pietra Badoglia

1943 – 1945 Mussolini vytvára takzvanú Taliansku sociálnu republiku
1944

Odstúpenie kráľa Viktora Emanuela III. V prospech syna Umberta II.

1945

Partizáni

popravujú

Mussoliniho;

bezpodmienečná

kapitulácia

nemeckých armád v Taliansku; vláda Alcida de Gasperiho
1946

Referendum o štátnom zriadení – 18. júna Taliansko republikou

1946 – 1948 Prezident Enrico de Nicolo (do roku 1947 dočasný)
1948 – 1955 Prezident Luigi Einaudi
1948

Taliansko pristúpilo na Marshallov plán

1949

Taliansko členom NATO

1951

Taliansko členom Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

1954

Vyriešenie otázky Terstu

1955 – 1962 Prezident Giovanni Gronchi
1958

Vstup Talianska do Európskeho hospodárskeho spoločenstva

1962 – 1964 Prezident Antonio Segni
1962 – 1963 Vláda Amintora Fanfaniho s účasťou sociálnych demokratov
1963 – 1964 Vláda Alda Mora s účasťou socialistov Pietra Nenniho
1968 – 1969 Študentské nepokoje
1969

Tzv. „Horúca jeseň” (L’autunno caldo), začiatok masových štrajkov.

Zdroj: Procacci (2007)
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PRÍLOHA 2: PRACOVNÝ TRH

Vývoj miezd v rokoch 1949-1962
Zdroj: Fuà (1965)

Vplyv odborov na trh práce v 60. rokoch: počet štrajkov
Zdroj: Graham a Seldon (1990)
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