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1  ÚVOD 
 

Sociální a ekonomické analýzy jsou v dnešní době velmi rozšířené. Tyto analýzy nám 

napomáhají odpovědět si na otázky, jak se určité jevy vyvíjejí v čase a jaké faktory zapříčiňují 

daný stav. Analýzy se také snaží nastínit možné budoucí vývojové tendence. Analýza je 

základním prvkem všech plánovacích procesů. Všechny strategické plány měst a regionů se 

nemohou uskutečnit bez předchozí důkladné analýzy jak prostředí, tak faktorů, které 

způsobují sledovaný stav v dané oblasti či regionu. Díky socioekonomickým analýzám tak 

můžeme zjistit, jak si sledované území stojí v celé řadě otázek v rámci celého státu.  

Itálii jsem si vybrala z toho důvodu, že tato země mě naprosto očarovala. Pravidelně 

několik let jsem navštěvovala tuto zemi, obzvlášť její hlavní město Řím a letošní rok není 

výjimkou. Italové jsou velice společenští, komunikativní a ochotni kdykoliv pomoct. Jejich 

vstřícnost na mě udělala velký dojem. Atmosféra tohoto státu, hlavního města a styl života 

Italů mi za ty roky přirostl k srdci a vždy se zde velmi ráda vracím. Téma socioekonomické 

analýzy italských regionů NUTS 2 jsem si zvolila z toho důvodu, že jsem chtěla poznat nejen 

kulturu či památky tohoto státu, ale také ekonomiku, demografii a disparity regionů v rámci 

celého hospodářství. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat vývoj sociálního a ekonomického 

prostředí regionů úrovně NUTS 2 v Itálii, kterých je zde celkem 20. V této práci budu 

hodnotit data z let 1994 až 2009, případně z roku 2008. V každé podkapitole jsem se také 

snažila zdůraznit nejvýraznější disparity mezi jednotlivými italskými regiony NUTS 2. 

V první kapitole bych ráda podala základní informace o Itálii, o územně-správním členění a 

poloze této země. Také bych zde chtěla nastínit charakter jednotlivých regionů, zdůraznit 

zajímavosti, či jejich zvláštnosti. V následující kapitole v oblasti sociálních statistik se 

zaměřím na vývoj počtu obyvatel, přirozenou měnu, strukturu obyvatelstva podle pohlaví, 

věkové složení obyvatelstva a migraci. V závěrečné kapitole pojednávající o ekonomických 

disparitách se budu věnovat hlavně vývoji HDP na obyvatele a také oblasti nezaměstnanosti, a 

to vývoji obecné míry nezaměstnanosti, nezaměstnanosti podle pohlaví, dlouhodobé 

nezaměstnanosti i nezaměstnanosti mladých lidí. Nedávné politické a ekonomické krize 

způsobily výrazný pokles tempa růstu HDP. Italská ekonomika, stejně tak jako řada dalších 

zemí v celé Evropě, je významně postižena, ale předpovědi naznačují, že první známky 

oživení italské ekonomiky můžeme očekávat v tomto roce 2010. 
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Hlavními zdroji dat pro vypracování této práce byl ISTAT, což je italský statistický 

úřad se sídlem v Římě a EUROSTAT, neboli Evropský statistický úřad se sídlem 

v Lucemburku. V této oblasti neexistuje mnoho dostupných zdrojů literatury. Vzhledem 

k tomu, že tištěných teoretických materiálů přímo o tomto státě je velmi malé množství, 

většina informací pochází z různých internetových zdrojů. 

Nejstručnějším a nejnázornějším výstupem v této práci jsou zejména tabulky a grafy 

s komentáři. Snažila jsem se zde shrnout možné příčiny daného vývoje regionů ve srovnání 

s celostátní úrovní, se situací České republiky nebo s úrovní evropské sedmadvacítky.  
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2  SYSTÉM ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ ITÁLIE 
 

Itálie, oficiálně Italská republika (Repubblica Italiana) je středomořský stát v jižní 

Evropě, který se rozkládá na Apeninském poloostrově. Součástí Itálie jsou i dva největší 

středomořské ostrovy. Na jihu od Apeninského poloostrova Sicílie a na západě Sardinie.  

Itálie má výhodnou geografickou polohu. Díky protáhlému tvaru poloostrova leží 

největší část území v blízké vzdálenosti od moře. 

Italské pobřeží je málo členité a omývá ho na 

východě Jaderské moře, na jihu Jónské a 

Středozemní moře a na západě Tyrhénské 

a Ligurské moře. Itálie hraničí od severozápadu k 

severovýchodu s Francií, Švýcarskem, Rakouskem 

a Slovinskem.  

Největší vzdálenost od severu k 

nejjižnějšímu bodu Sicílie je 1 150 km, největší 

šířka od západu k východu 630 km. Celková délka 

pobřeží je 7600 km a celková délka italských 

hranic je 1932 km. Itálii a Afriku dělí vzdálenost 

140 km.  

Povrch je převážně hornatý. V jejím povrchu zaujímají oblasti hor a předhoří 80 % 

území, kdežto na nížiny připadá pouze 20 % území. Na severu Itálie se rozprostírá pohoří 

Alpy. Nejvyšším vrcholem Alp a zároveň celé Evropy je Monte Bianco (Mont Blanc, 4810 

m.n.m.). Alpy se svažují do úrodné Pádské nížiny, která je odvodňována nejdelším tokem v 

Itálii, řekou Pád (652 km), která tvoří více než 50 % zemědělství Itálie. Itálie je jedinou zemí 

v Evropě, kde jsou dosud činné sopky. Nachází se tu mnoho sopečných masivů a aktivních 

sopek, např. sopka Vesuv, Stromboli nebo Etna, která je nejvyšší činnou sopkou Evropy.  

Klima je velmi rozdílné. Itálie se nachází ve dvou podnebných pásech. Sever Itálie leží 

v mírném pásu a jih se nachází v subtropickém pásu. Pádská nížina má chladný vnitrozemský 

charakter. Zbytek území leží v subtropickém středomořském pásu s typickým horkým suchým 

létem a mírnou zimou bohatou na dešťové srážky. Převažuje zde středomořské podnebí. 

Itálie patří k nejnavštěvovanějším zemím Evropy a celého světa. Jedním z důvodů je také 

skutečnost, že se v Itálii nachází nejvíce kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO 

(44). 

Obrázek 2.1: Poloha Itálie  

 
Zdroj: http://interval.cz/clanky/on-line-
portret-italie-it/ 
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2.1. Základní informace o Itálii 
 

Celková rozloha Itálie je 301 338 km2. Uvnitř Itálie leží dva městské státy. Vatikán, 

který je nejmenším nezávislým státem světa (0,44 km2), tvořícím enklávu uprostřed hlavního 

města Říma a San Marino, které je třetí nejmenší zemí v Evropě (61 km2). Počet obyvatel k  

1. lednu roku 2009 je 60 045 068, a patří tak mezi nejlidnatější stát jižní Evropy. Hustota 

zalidnění má hodnotu 199 ob/km2. Itálie patří mezi pluralitní republiky s dvoukomorovým 

parlamentem a jeho hlavním městem je Řím (Roma, počet obyvatel ke konci roku 2009 byl 

okolo 2,7 mil. obyvatel). Řím je jedním z nejstarších měst Evropy, který byl založen 

v 8.století př.n.l.  

V roce 1861 se tzv. „Italské království“ začalo sjednocovat a tento náročný proces 

sjednocování dokončilo o deset let později. Od roku 1861 se na pět let stal hlavním městem 

Turín (region Piemonte) a po něm na pár let do roku 1871 Florencie (Toskánsko). Řím je 

hlavním městem nepřetržitě od konce sjednocení Itálie roku 1871. Po dvacet let až do roku 

1943 byla Itálie vedená diktátorem Benitem Mussolinim. Krátce po skončení druhé světové 

války, bylo v roce 1946 vyvoláno referendum, zda má zůstat Itálie monarchií, nebo se stát 

republikou. Italský lid se v referendu rozhodl zrušit monarchii, a tak byla nastolena vláda 

Italské republiky, kterou je dodnes.  

Italové jsou silně nábožensky založení. V srdci města Říma se nachází stát Vatikán, 

kde je sídlo hlavy katolické církve. Z toho důvodu je zde velké množství věřících. Nejvíce 

obyvatel se hlásí k římskokatolickému náboženství (až 90 %). Ostatní obyvatelé Itálie jsou 

většinou ateisté (7 %) a jen malá část tvořena hlavně přistěhovalci hlásícími se k islámu.  

Itálie se stala zakládajícím členem NATO (1949) a Evropského hospodářského 

společenství (později Evropské unie, 1958) a v současné době je jednou z ekonomicky 

nejsilnějších zemí Evropy i světa. Je také zakládajícím členem Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD, 1961), členem OSN, OBSE, Světové obchodní organizace 

(WTO) a patří mezi sdružení osmi nejvyspělejších států světa nazvaných G8 (1975). 

 Italskou měnou je od roku 2002 Euro, které nahradilo původní italskou liru. Na území 

Itálie se těží soli, síra, rudy zinku i olova, stříbro, azbest a také ropa a zemní plyn. 

Celosvětově významné jsou zásoby a těžba rtuti a ložiska mramoru. Zemědělství má na 

severu vysokou technickou úroveň, ale na jihu má převážně malozemědělský charakter. 

Pěstuje se zde pšenice, kukuřice, vinná réva, olivy, citrusy, aj. Ze zvířectva se zde chová 

zejména skot, prasata, drůbež a v jižních regionech také ovce.  
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Italské tepelné elektrárny vyrábí 78 % elektrické energie a 21 % pak elektrárny vodní. 

Výroba energie v jaderných elektrárnách byla odmítnuta referendem v roce 1987, a tak byly 

odstaveny čtyři již fungující jaderné elektrárny. Byla tak jedinou zemí ze skupiny největších 

průmyslových zemí G8, která neměla v provozu jadernou elektrárnu. V roce 2008 však tento 

zákaz zrušila. Itálie plánuje vybudovat od roku 2013 několik dalších jaderných elektráren 

s cílem spustit první v roce 2020. V současnosti patří ceny elektřiny v Itálii mezi nejdražší v 

Evropě. Od doby výbuchu Černobylu Itálie patří k největším světovým dovozcům energie. 

Jaderné elektrárny jsou jednou z cest, které zajistí Evropě dostatek elektřiny za nízkou cenu a 

současně tak sníží emise skleníkových plynů. Výstavba těchto elektráren se stává velmi 

významným impulsem pro oživení a růst italské ekonomiky. 

 

Lodní doprava je významná v oblasti mezinárodního obchodu a přepravy osob ve 

Středozemním moři i mimo něj. V Itálii se nachází více než 130 letišť. Mezinárodní letecká 

doprava patří veřejnoprávní společnosti Alitalia, která procházela hlubokou krizí. V současné 

době má nového partnera v podobě společnosti Air France, a tak se Itálie snad dočká 

znovuobnovení postavení na trhu.  

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Tab. 2.1: Základní údaje o Itálii 

Celková rozloha 301 338 km2 
Počet obyvatel 60 045 068 (1.1.2009) 

Hustota zalidnění 199 ob/km2 (2009) 
Státní zřízení Pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem 
Hlavní město Roma (Řím; 2,7 mil. obyvatel) 
Nejvyšší bod Mont Blanc (4 810 m.n.m.) 
Nejdelší řeka Pád (652 km) 
Podíl pastvin 15% 
Podíl orné půdy 37% 
Podíl lesů 29% 

 

 
Zdroj: http://www.zemepis.com/Italie.php 
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2.2 Územní členění Itálie 

 

NUTS, neboli Nomenklatura územních statistických jednotek, jsou územní celky 

vytvořené pro statistické účely Evropského statistického úřadu (Eurostatu) pro porovnávání a 

analýzu ekonomických ukazatelů v členských zemích Evropské unie. Klasifikace NUTS se 

využívá ke statistickému pozorování a k analýzám sociální a ekonomické situace v regionech 

a také pro potřeby realizace a hodnocení regionální politiky. Tato klasifikace se používá od 

roku 1988. Při vymezení NUTS se vychází z jejich komplementarity, což znamená, že řádově 

vyšší jednotky jsou tvořeny určitým počtem celých jednotek nižších. Původně obsahovala šest 

úrovní, které byly označovány jako NUTS 0 – NUTS 5. Od 1.1.2008 se pro poslední dvě 

úrovně NUTS 4 a 5 užívá označení LAU (Local Administrative unit) a v soustavě NUTS tak 

zůstaly pouze úrovně NUTS 0 až 3. Vymezení těchto jednotlivých úrovní NUTS je 

charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Podobný statistický systém je definován také 

pro kandidátské země a členy Evropského sdružení volného obchodu. 

Regiony NUTS 2 a 3 mají přímou vazbu na Strukturální fondy z Evropské unie. 

Prostředky z těchto fondů mají pomoci méně rozvinutým regionům a regionům potýkajícími 

se strukturálními problémy s cílem snížit rozdíly v životní úrovni obyvatel regionů EU. Pokud 

jde o úroveň NUTS 1, LAU 1 a 2, není vymezení těchto územních jednotek pro oblast 

regionální a strukturální politiky ve smyslu jednotlivých nařízení Rady EU ke Strukturálním 

fondům vyžadováno, protože slouží pouze pro statistické účely Evropské unie. 

V Itálii se nachází složitý systém členění statistických jednotek. Nachází se zde 5 

uskupení NUTS 1, tzv. Gruppi 

di regioni, což můžu přeložit 

jako Skupiny regionů. Nižších 

útvarů NUTS 2, kterými se budu 

zabývat v mé práci, má Itálie 20. 

Občas se ale uvádí také počet 21. 

Vzhledem k tomu, že většina dat 

byla dostupná pro 21 regionů, 

budu v mé práci pracovat s tímto počtem. Důvod, proč se uvádí odlišný počet regionů, 

spočívá v rozdělení jednoho autonomního regionu na severu státu s názvem Trentino-Alto 

Adige, neboli Tridentsko - Horní Adiže na Bolzano a Trento, jehož příčinu dělení vysvětlím 

v následující podkapitole 2.2.1. 

Tab. 2.2: Klasifikace NUTS a LAU v Itálii 

Úroveň Český název Původní název  Počet 
jednotek  

NUTS 1 Skupiny regionů Gruppi di regioni 5 
NUTS 2 Regiony Regioni 21 
NUTS 3 Provincie Province 110 
LAU 1 ―― stejně jako počet NUTS 3 ―― 110 
LAU 2 Obce Comuni 8101 

Zdroj: Eurostat 
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Územních statistických jednotek NUTS 3 je k letošnímu roku 110. Jsou to tzv. 

province, což můžeme přeložit jako provincie. Pod úrovní NUTS stojí LAU, což jsou místní         

správní jednotky. Pro některé země Evropské unie není úroveň LAU 1 definována, a právě 

Itálie patří mezi jednu ze zemí, která tuto úroveň nemá. Mezi další země patří např. 

Španělsko, Nizozemsko, Švédsko nebo  kandidátská země Chorvatsko. Tato úroveň odpovídá 

úrovni NUTS 3, proto je počet LAU 1 stejný jako počet NUTS 3, a to 110. Hierarchicky 

nejnižšími jednotkami jsou uskupení LAU 2. Italský název pro LAU 2 jsou tzv. comuni, volně 

přeloženo jako obce. Jejich počet je 8101. 

V Itálii se nachází 5 autonomních oblastí. Zmiňovaný region Trentino-Alto Adige, 

dále region Valle d’Aosta a Friuli-Venezia Giulia se staly autonomními díky jazykovým a 

kulturním menšinám uvnitř regionů. U dvou největších italských ostrovů Sicílie a Sardinie 

nejde o jazykové menšiny. Tyto dvě oblasti se staly autonomními na základě geografické 

izolace.  

 
 

2.2.1. Rozdělení regionu Trenino-Alto Adige 
 

Region Trentino-Alto Adige je rozdělen do dvou provincií, Trento a Bolzano, které 

mají speciální ústavní status a zvláštní autonomii, která je velmi podobná autonomii regionů. 

Tyto dvě provincie mají zcela odlišné funkce od ostatních italských provincií. Tyto dvě 

provincie sice tvoří administrativně jeden region, ale v některých záležitostech mají obě 

provincie autonomní postavení, tedy některé kompetence na úrovni regionu. 

Cílem tohoto rozdělení regionu na dvě části je zajistit německy mluvící menšině, která 

žije převážně na území provincie Bolzano, takovou úroveň územní samosprávy, která je 

požadována smlouvou De Gasperi - 

Gruber, uzavřenou mezi Itálií a 

Rakouskem, a ochránit tak práva 

menšiny v rámci regionu Trentino-Alto 

Adige.1 Itálie a Rakousko tímto 

oficiálně ukončili své spory s 

autonomií. Tento jedinečný systém byl 

obdivován Dalajlámou, který navštívil 

                                                 
1 Dohoda nazvaná podle tehdejšího ministra zahraničních věcí Itálie (Alcide de Gasperi) a Rakouska (Karl 
Gruber), byla podepsána 5.září 1946 v Paříži 

Obr. 2.2: Rozdělení regionu Trentino-Alto Adige 
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hlavní město regionu několikrát, aby prostudoval možnosti použití v Tibetu obsazeném 

Číňany. 

Současně jsou také poskytnuty zvláštní samosprávné pravomoce obyvatelům provincie 

Trento. U obou provincií Bolzano a Trento, italský stát uznává zejména nezávislosti. Tento 

stav dal regionu Trentino-Alto Adige právo na vypracování vlastních právních předpisů v celé 

řadě oblastí a provést relativní správní funkce. Daňový režim umožňuje regionu Trentino-Alto 

Adige udržet až 90 % všech vybraných daní. Pozornost je kladena nejen na problémy 

německy mluvící skupiny, ale taktéž na postavení italsky mluvící skupiny, která je menšinou 

v provincii Bolzano (26 %), a tudíž potřebuje zvláštní ochranu na místní úrovni. V provincii 

Bolzano, oblasti známé také pod názvem Jižní Tyrolsko, je němčina oficiálně uznaným 

jazykem, takže například dopravní značky jsou zde dvojjazyčné. Zároveň jsou zde oddělené 

školy pro italsky a německy mluvící děti. Na obrázku 2.2. vidíte nalevo rozdělený region 

Trentino-Alto Adige na provincie Bolzano a Trento a napravo můžete vidět polohu regionu 

v rámci celého státu. 

 
 

2.3. Všeobecné informace o regionech NUTS 2 
 
 

• Regiony NUTS 2 na území NUTS 1 - NORD–OVEST  

 

Nord-Ovest, také známý 

jednoduše jako Severozápad, zahrnuje 

čtyři italské oblasti, a to Piemonte, Valle 

d'Aosta, Ligurii a Lombardii.  

Piemonte a Lombardie 

představují nejrozvinutější části celého 

státu a jejich hlavní města, Turín a 

Miláno, jsou nejbohatší v Itálii. Jižní 

oblasti obou těchto regionů jsou nížinaté 

a krajina zde není nijak přitažlivá. 

Těmto severním regionům dodávají 

půvab Alpy, které poskytují výborné 

podmínky pro lyžování a turistiku.  

Obr. 2.3: Regionální členění Itálie 
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Region Lombardie patří k nejvyspělejším státům celé Evropské unie. Region není 

centrem turismu, ale průmyslu. Miláno, hlavní město Lombardie se v období průmyslové 

revoluce rozvinulo v hospodářsky nejvyspělejší italské město. S městy Turín (Piemonte) a 

Janov (Ligurie) tvoří největší ekonomickou a hospodářskou sílu současné Itálie. Tyto 3 města, 

které odpovídají svou polohou trojúhelníku, jsou také nazývány "průmyslový trojúhelník" 

(triangolo industriale). Tento trojúhelník se stal velkým magnetem pro silnou migraci do této 

oblasti z různých koutů Itálie. Tomuto období 60. let a 70. let 20.století se také říká „miracolo 

economico“, neboli hospodářský zázrak. Skoro 800 tisíc lidí ročně, převážně mladých italů, 

migrovalo z chudého zemědělského jihu na bohatý sever.  

V Ligurii  se pěstují hlavně květiny a v dnešní době se díky přírodnímu bohatství 

rozvíjí agroturismus. Více než 50 % celkové plochy je pokryto lesy. Je to převážně hornatá 

oblast a hlavní nevýhodou je nedostatek místa.  

V nejseverozápadnější oblasti Itálie se rozkládá region Valle d‘Aosta, na jehož území 

se mluví kromě italštiny také francouzsky. Nachází se zde spousta nejvíce navštěvovaných 

lyžařských středisek a tyčí se zde nejvyšší vrcholky Alp — Matterhorn a Mont Blank. Valle 

d’Aosta je rozlohou nejmenší region Itálie a zároveň populačně nejmenším v celé EU (120 

tisíc obyvatel). Tento italský region má zároveň nejnižší hustotu osídlení (39 ob/km2). 

 
 

• Regiony NUTS 2 na území NUTS 1 - NORD–EST 

 

Severovýchod Itálie zahrnuje pět regionů. Autonomní provincie Bolzano, Autonomní 

provincie Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia a Emilia-Romagna. 

Na rozdíl od průmyslového severozápadu země je zde také vysoce rozvinuté 

zemědělství, protože regiony Veneto a Emilia-Romagna se nacházejí z velké části v údolí 

Pádské nížiny. Tato oblast má příznivé podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny.  

Region Emilia-Romagna, který leží v srdci Itálie, je známý např. díky výrobě 

parmské šunky, parmazánu, nebo také výrobou automobilů Ferrari a Maserati. Tento region se 

stal centrem poválečného průmyslového rozvoje. Životní úroveň jeho obyvatel je srovnatelná 

s úrovní v Piemonte a Lombardii. Dnes je tento region považován za jeden z nejbohatších 

evropských regionů. Hlavní město tohoto regionu je Bologna, kde se nachází nejstarší 

univerzita na světě, která byla založena v roce 1088.  

Autonomní provincie Bolzano a Trento, administrativně Trentino-Alto Adige  jsou 

velkým producentem jablek a nachází se zde největší italský národní park Stelvio. 
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Nejvýznamnějším rysem autonomních provincií Bolzano a Trento je síla v oblasti cestovního 

ruchu a zvláštní kooperace mezi zemědělstvím a průmyslem. Bolzano má nejvyšší 

koncentraci hotelů než jakýkoliv jiný region Itálie. Provincie prošla značným rozvojem a dnes 

se řadí mezi nejbohatší regiony v Itálii. Nejdůležitější jsou služby spojené s cestovním ruchem 

(restaurace, hotely), veřejná správa a bankovnictví. Je zde nejnižší nezaměstnanost v celé 

zemi. U mužů dosahuje míra nezaměstnanosti necelých 2,5 % (2008) a ve srovnání s okolními 

regiony, je zde i nejnižší míra nezaměstnanosti žen (3 %). Podle posledního sčítání lidu v roce 

2001 v Bolzanu tvoří více než 2/3 populace němci (69 %) a italové pouze 26 %. Úředním 

jazykem je zde kromě italštiny také němčina. 

Region Friuli-Venezia Giulia , česky Furlansko-Julské Benátsko, je spíše zemědělská 

oblast proslulá výrobou vína vysoké kvality. Ekonomika tohoto regionu je jedna 

z nejrozvinutějších v zemi. Díky své zeměpisné poloze a jeho blízkosti k sousedním zemím 

východní Evropy, v posledním desetiletí roste export vůči těmto zemím. S budoucností tohoto 

regionu souvisí také naděje pro budoucí hospodářský rozvoj výstavby vysokorychlostního 

dopravního koridoru spojující Lion, Turín, Benátky, Terst, Ljubljiana, Budapešť a Kyjev, aby 

se zlepšila doprava zboží a služeb s novými partnery v EU. 

Region Veneto, neboli Benátsko, je známý díky svému hlavnímu městu Benátkám. Na 

jižních hranicích tohoto regionu pramení řeka Pád. Symbolem Benátek jsou mosty, které drží 

pohromadě velké i malé ostrůvky a tvoří tak lagunové město. Mostů je údajně přes 400 a 

vedou skoro přes 200 kanálů. Po dlouhou dobu byl tento region regionem chudoby a 

emigrace. Prošel ale značným průmyslovým rozvojem a dnes patří mezi jednen z nejbohatších 

italských regionů. 

 
 

• Regiony NUTS 2 na území NUTS 1 – CENTRO 
 

 
Oblast střední Itálie, neboli centrum, se skládá ze čtyř regionů. Toskánsko, Marche, 

Umbrie a Lazio. 

Toskánsko je jeden z nejkrásnějších regionů. Nabízí nádherné písčité pláže a krásnou 

přírodu. Pro Toskánsko jsou typické staré kamenné venkovské domky, krajina plná vinic, 

olivovníky, cypřiše a klikaté cesty. Nesmím opomenout těžbu mramoru v oblasti Carrara, 

která je nejznámější v Itálii i v celé Evropě. 
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Region Marche byl před pár desítkami let vnímán jako poměrně chudá oblast se 

zaměřením na zemědělství. V dnešní době má podíl primární sektor menší význam a 

obyvatelé se specializovali na výrobu obuvi, koženého zboží, nábytek a domácích spotřebičů.  

Umbria  je jediným regionem z celého středu i jihu Itálie, které se nachází ve 

vnitrozemí a nemá přístup k moři. Říká se mu někdy také zelené srdce Itálie, jelikož je tento 

region plný národních parků, lesů a pahorků. Převládá zde zemědělství a obyvatelstvo se 

orientuje zejména na cestovní ruch. 

Lazio je navštěvováno hlavně díky hlavnímu městu Itálie, Římu. Pěstuje se zde ovoce, 

zelenina a obyvatelstvo se soustřeďuje také na rybolov. Vyjímku tvoří právě hlavní město a 

okolní jižní oblasti, kde se koncentruje průmysl. Tento region má nejvyšší podíl ekonomicky 

aktivního obyvatelstva, které je zaměstnáno v sektoru služeb (80 %). Hlavním důvodem pro 

tak vysoký podíl obyvatelstva je skutečnost, že hlavní město Řím je jádrem veřejné správy, 

cestovního ruchu, bankovnictví a mnoho národních firem mají své sídlo v Římě.  

  

• Regiony NUTS 2 na území NUTS 1 - SUD 

 

Sud neboli jih  označuje oblast jižní Itálie. Do tohoto regionu připadá šest regionů. 

Abruzzo, Molise, Kampánie, Puglie, Basilicata a Kalábrie. Tyto regiony v porovnání se 

severními oblastmi jsou chudé, zemědělské a nejsou natolik přitažlivé pro cizince. Území 

těchto regionů je spíše kopcovité a hornaté. Turisty jsou méně navštěvované, ale nabízí 

mnoho národních parků a rezervací. Nejznámějším produktem je kvalitní olivový olej. 

Region Abruzzo má výhodné umístění ve středu poloostrova a vytváří tak most mezi 

severem, jihem a západem země. Nachází se na severovýchodě od Lazia. Před několika 

desítkami let stál tento region na pokraji chudoby, ale v posledních několika letech se 

vzchopil a nyní má stabilní ekonomický růst. Díky výstavbě superdálnic z Říma do měst 

Teramo a Pescara, státní a soukromé investice v regionu vzrostly a Abruzzo se tak stalo 

vyjímkou v chudém jihu země. Je zde řada průmyslových zón, továren zapojených do 

výzkumu v oblasti farmacie, biomedicíny, elektroniky, letectví a jaderné fyziky. 

Molise je druhý nejmenší italský region hned po Valle d‘Aosta. Tento region je 

nejmladším regionem v zemi, vzniklý odtržením od regionu Abruzzo. Hustota obyvatelstva je 

zde pod státním průměrem. Přirozený přírůstek obyvatelstva každoročně klesá a dostává se do 

záporných hodnot. Mezi nedostatky tohoto regionu patří hlavně vysoká migrace mladých lidí 

a následné stárnutí zbývající populace. Většina vnitrozemských oblastí je zde izolovaná 

z důvodu nedostatku silničních a železničních komunikací. Zemědělství zde zůstává 
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charakteristickou čiností. Tyto skutečnosti ukazují, že tento region stále trpí vážnými 

problémy vylidňování v mnoha svých menších měst a vesnic. 

Region Puglie (Apulie) má dobrou síť silnic, ale železniční síť poněkud 

nedostatečnou, a to zejména na jihu. Nachází se zde řada výzkumných a vývojových center 

pro nové technologie a region se tak stal prosperující průmyslovou základnou. Velkým 

nedostatkem je v první řadě nedostatečná infrastruktura, přičemž hospodářský rozvoj je 

důraznější podél pobřeží v okolí velkých měst. Jsou zde velké rozdíly ekonomického rozvoje 

v regionu. Některé oblasti jsou hospodářsky rozvinuté (provincie Bari), některé začínají 

nastartovávat ekonomický růst a provincie, které trpí těžkou hospodářskou krizí (Foggia). 

Správní středisko Kampánie, Neapol, se rozkládá 185 km jihovýchodně od Říma. Je 

námořním přístavem a centrem cestovního ruchu. Patří mezi nejvíce osídlenou oblast v Itálii 

(433 ob/km2). V tomto městě se nacházejí nejlepší muzea i největší chudinské čtvrti Evropy s 

vysokou kriminalitou. K odvrácené stránce hlavního města Kampánie - Neapole se váže 

pojem „la camorra“, což je organizace mafie. Hrubý domácí produkt v tomto regionu je jeden 

z nejnižších v Itálii. Tento region je lídrem v produkci rajčat. Každý rok zde vypěstují 

přibližně 1,5 milionu tun této zeleniny. Je zde také rozšířený chov zvířat, především krav, 

z jejichž mléka se dělá známý sýr mozzarella.  

Region Basilicata nemá turismus příliš rozvinutý, a proto zde jezdí málo lidí spíše za 

památkami. Ekonomika je založená především na zemědělství a rozvoj průmyslu je nízký. 

Kalábrie  je region ležící na jihu Itálie a tvoří takzvanou špičku boty. V posledních 

letech se zde kladl důraz na zlepšení dopravní infrastruktury, protože tento region má velký 

potenciál pro cestovní ruch. Nachází se zde nejkrásnější písčité a oblázkové pláže, které jsou 

lemované čistým mořem. V minulosti zaznamenala Kalábrie velmi vysokou porodnost ve 

srovnání s italským průměrem. V roce 1980 měl tento region druhou nejvyšší míru 

porodnosti, téměř 12 ‰. Dnes se bohužel potýká s úbytkem populace. HDP na obyvatele je 

hluboko pod státním průměrem a je nejnižší ze všech regionů. 

 
• Regiony NUTS 2 na území NUTS 1 - OSTROVY 

  

Sicílie je největším italským ostrovem a na jeho území jsou stále aktivní sopky Etna a 

Stromboli. Ostrov je především zemědělský a je zde rozšířené je pěstování pistácií, oliv, vinné 

révy a citrusů. Přesto, že zde v posledních letech nad zemědělstvím začíná převládat sektor 

průmyslu a těží se zde ropa, patří Sicílie mezi nejchudší regiony Itálie. Hlavními zdroji příjmů 
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tohoto ostrova je cestovní ruch. Tento region má dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti 

se kterou je spjat nárůst kriminality a termín „Sicilská mafie“. 

Sardinie je druhým největším ostrovem ve Středozemním moři. Ostrov je hornatý a 

na jeho území je množství národních parků a krápníkových jeskyní. Více než 80% území 

ostrova je hornaté a kopcovité. Ekonomika Sardinie je dnes zaměřena na terciární sektor, 

informační technologie a zejména cestovní ruch, který představuje hlavní odvětví ostrova. 

 
 
Tab. 2.3: Regiony NUTS 1 a NUTS 2 a jejich základní údaje 
 

Název 
NUTS 1 

Název  
NUTS 2 

Rozloha 
(v km 2) 

Hustota 
zalidn ění 

(2009) 

Poč.ob. 
(1.1.2004) 

Poč.ob. 
(1.1.2009) 

Změna 
pop.vel. 
(04/09) 

Změna 
pop.vel. 

04/09   
(v %) 

Počet 
cizinc ů 
1.1.2009 

(v %) 

Piemonte 25 403 174 4 270 215 4 432 571 162 356 3,8 9,0 
Valle d'Aosta 3 263 39 122 040 127 065 5 025 4,1 0,2 
Ligurie 5 422 298 1 577 474 1 615 064 37 590 2,3 2,7 

NORD-
OVEST 

Lombardie 23 863 408 9 246 796 9 742 676 495 880 5,3 23,3 
Celkem 57 951  229 15 216 525 15 917 376 700 851 4,6 35,2 

A.P.Bolzano 7 400 67 471 635 498 857 27 222 5,7 0,9 
A.P.Trento 6 207 84 490 829 519 800 28 971 5,9 1,1 
Veneto 18 399 266 4 642 899 4 885 548 242 649 5,2 11,7 
Friuli-Ven.Giu. 7 858 157 1 198 187 1 230 936 32 749 2,7 2,4 

NORD-
EST 

Emilia-Romag. 22 117 196 4 080 479 4 337 979 257 500 6,3 10,8 
Celkem 61 981  154 10 884 029 11 473 120 589 091 5,4 26,9 

Toskánsko 22 994 161 3 566 071 3 707 818 141 747 3,9 8,0 
Umbrie 8 456 106 848 022 894 222 46 200 5,4 2,2 
Marche 9 694 162 1 504 827 1 569 578 64 751 4,3 3,4 

CENTRO 

Lazio 17 236 326 5 205 139 5 626 710 421 571 8,1 11,6 
Celkem 58 380  188 11 124 059 11 798 328 674 269 6,1 25,2 

Abruzzo 10 763 124 1 285 896 1 334 675 48 779 3,7 1,8 
Molise 4 438 72 321 697 320 795 -902 -0,2 0,2 
Campanie 13 590 428 5 760 353 5 812 962 52 609 0,9 3,3 
Puglie 19 358 211 4 040 990 4 079 702 38 712 0,9 1,9 
Basilicata 9 995 59 597 000 590 601 -6 399 -1,1 0,3 

SUD 

Calabrie 15 081 133 2 011 338 2 008 709 -2 629 -0,1 1,5 
Celkem 73 225  171 14 017 274 14 147 444 130 170 0,9 9,0 

Sicílie 25 711 196 5 003 262 5 037 799 34 537 0,6 2,9 
OSTROVY 

Sardinie 24 090 69 1 643 096 1 671 001 27 905 1,7 0,8 
Celkem 49 801  132 6 646 358 6 708 800 62 442 0,9 3,7 

ITÁLIE CELKEM 301 338 175 57 888 245 60 045 068 2 156 823 3,7 100,0 
 
Zdroj dat: ISTAT, vlastní zpracování 
 
 

Jak vyplývá z tab. 2.3, největším regionem co do rozlohy je ostrov Sicílie. Zaujímá 

přibližně 8,5 % země. Naopak nejmenším regionem je Valle d’Aosta (1,1 % rozlohy země), 
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které má zároveň nejnižší počet obyvatel a hustotu osídlení (39 ob/km2). Co se týká počtu 

obyvatel, nejlidnatějším regionem je Lombardie. Žije zde přibližně 1/6 celkového počtu 

obyvatelstva Itálie. Lombardie vyniká oproti ostatním regionům svou hustotou zalidnění (420 

ob/km2), ale první příčku drží region Campanie na jihu země (433 ob/km2). Z tabulky 2.3. je 

patrné, že severní regiony během uplynutých patnácti let zvyšují svou populační velikost, 

kdežto jižní oblasti se potýkají s úbytkem obyvatelstva a hustotou osídlení. Během 

sledovaného období patnácti let populace některých regionů na jihu země stárne. Jde zejména 

o region Kalábrie, Molise a Basilicata. Jejich přirozený přírůstek je záporný a situaci těchto 

regionů nevylepšují ani přílivy cizinců, protože tato lokalita pro ně není dostatečně atraktivní 

a přitažlivá. 

Itálie je v současnosti zemí s druhým největším nárůstem počtu přistěhovalců. Proto se 

o ní hovoří jako o „demografické bombě“ v Evropě. Přistěhovalci Itálie tvoří čtvrtinový podíl 

na celkovém nárůstu počtu přistěhovalců v Evropské unii, a dokonce třetinový podíl v případě 

šestnácti zemí Evropské měnové unie.  

Teritoriální rozdělení je důležitým aspektem migrace na Apeninský poloostrov. Více 

než třetina imigrantů nyní žije v severozápadních regionech Itálie (Lombardie, Piemonte, 

Ligurie, Valle d’Aosta). Daleko méně přistěhovalců (9,0 %) žije v jižních regionech 

(Abruzzo, Molise, Kampánie, Puglie, Basilicata, Kalábrie) a nejhůř si stojí ostrovy Sicílie a 

Sardinie, na jejichž území se nachází necelé 4 % z celkového počtu cizinců.  

 Přes 23 % z celkového počtu cizinců migrovalo ke dni 1.1.2009 do bohatého regionu 

Lombardie na severu, kdežto region Lazio, kde se nachází hlavní město přitahovalo o 

polovinu migrantů méně (11,5 %).  
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3 DEMOSOCIÁLNÍ DISPARITY NA ÚROVNI NUTS 2 
 

Tato kapitola se v úvodu zaměřuje na analýzu vývoje počtu obyvatel v Itálii za 

posledních 15 let (1994-2009) spolu s hustotou zalidnění v jednotlivých italských regionech. 

V podkapitole týkající se struktury obyvatelstva jsem se zaměřila na rozdíly mezi pohlavím a 

dále na věkové pyramidy všech regionů. Součástí této podkapitoly je také vývoj dětské 

složky, která je v současné době velmi důležitým tématem.  

Pro pochopení demografických trendů se stala nezbytnou i analýza přirozené měny 

obyvatelstva, jejíž základní složkou je hrubá míra porodnosti a hrubá míra úmrtnosti, které 

jsou udávány v  ‰. Při shánění těchto dat v uvedené patnáctileté časové řadě se vyskytl menší 

problém, protože italský statistický úřad ISTAT má na svých internetových stránkách 

k dispozici pouze publikace, které byly vydány až po roce 2000. Údaje před rokem 2000 jsou 

k dispozici v knihovně ISTATu, která sídlí v Římě. Tato knihovna je otevřena pro veřejnost a 

poskytuje přístup ke statistickým informacím na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Starší data 

se mi ale podařilo sehnat v databázích evropského statistického úřadu, a tak jsem podrobila 

analýze údaje sloučením dat z obou databází. 

 

3.1 Počet obyvatel 
 

V porovnání s Českou republikou se Itálie rozkládá na skoro čtyřikrát větším území a 

počet obyvatel je zde přibližně šestinásobný. Současný počet obyvatel k 1.1.2009 je 

60 045 068 osob, ale pokud bychom započítali i americké emigranty italského původu, dostali 

bychom počet kolem 130 milionů lidí.  

V minulosti Itálie ztrácela obyvatelstvo velkým vystěhovalectvím. V Itálii probíhala 

od roku 1861 tzv. italská diaspora 2. Tento jev odstartovalo sjednocení Itálie, kdy více než 14 

milionů Italů emigrovalo v období mezi roky 1875 a 1925. Celkově mezi XIX. a XX. stoletím 

opustilo Itálii téměř 30 milionů obyvatel. Hlavním důvodem pro tuto diasporu byla velká 

chudoba a změna feudálního systému, která se dotkla převážně jižní Itálie. Někteří drobní 

zemědělci tak zůstali úplně bez půdy, což znamenalo jejich likvidaci. Menšina těchto 

migrantů odešla do Severní Ameriky a převážná většina emigrovala do Jižní Ameriky. 

Zejména v Brazílii se přistěhovalci stali hlavním zdrojem pro zemědělství, kde pracovali na 

                                                 
2 Termín Italská diaspora představuje masivní migraci Italů pryč ze země v období sjednocení Itálie v roce 1861 
konče “Italským hospodářským zázrakem” v roce 1960. 
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rozsáhlých kávových plantážích. Nejpočetnější skupiny obyvatelstva italského původu jsou 

v Brazílii (25 milionů), Argentině (20 milionů) a Spojených státech amerických (17 milionů). 

V mnoha zemích, zejména v Jižní Americe, jsou odhady velmi orientační, neboť neexistuje 

způsob sčítání lidu, který je zaměřen na jejich původ (jak je tomu v USA nebo Kanadě). 

Cílem migrantů byly také evropské země, a to hlavně Francie a Švýcarsko. V současnosti 

mapuje migrační tendence Italů Registr italských občanů v zahraničí, nazvaný AIRE. Ročně 

svou zemi opustí průměrně 46.000 Italů, ale dalších 48.000 se vrací.  

Rozlohou největší je ostrovní region Sicílie. Z celkové rozlohy státu tvoří 8,5 %; ale 

na této ploše žije pouze něco málo přes 8 % obyvatel (více než 5 000 000 ob.). Největším 

regionem, co do počtu obyvatel je region Lombardie. Na jeho území se nachází skoro 

dvojnásobný počet obyvatel než na velikostně největším regionu Sicílii. Toto prvenství 

v počtu obyvatel si drží už od dob sjednocení Itálie. Jeho počet obyvatel tvoří 16,2 % 

celkového počtu populace. 

Hlavní nárůst obyvatel byl 

způsobený zejména od 

šedesátých let, kdy se 

Lombardie v období 

průmyslové revoluce 

rozvinulo v hospodářsky 

nejvyspělejší italský region.  

Z tabulky 3.1. zjistíme, 

že během posledních patnácti 

let se dostávají do popředí 

autonomní regiony Bolzano a 

Trento, které dosahují 

největších procentních změn 

v počtu obyvatel. Provincie 

Trento je jedna 

z nejprosperujících regionů a 

je jedním z nejbohatších 

v Itálii. Během pěti let od roku 

2002 a 2007 se počet obyvatel 

autonomní provincie Trento vzrostl o 5,72 procenta, zatímco Itálie jako celek vzrostl o 3,56 

procenta. Během dvanáctiletého období se hustota zalidnění regionu Trento navýšila o skoro 

Tab. 3.1: Rozloha a změny počtu obyvatel v regionech NUTS 2 
   k 1.1. daného roku 

Název NUTS 2 Rozloha 
(v km 2) 

Rozloha 
(v %) 

Změna 
počtu ob. 
1994/2009 

Změna 
počtu ob. 
1994/2009  

(v %) 
Piemonte 25 403 8,4 158 134 3,6 
Valle d'Aosta 3 263 1,1 10 675 9,1 
Ligurie 5 422 1,8 -37 116 -2,2 
Lombardie 23 863 8,0 867 284 9,7 
A.P.Bolzano 7 400 2,5 54 522 12,2 
A.P.Trento 6 207 2,1 65 935 14,5 
Veneto 18 399 6,1 490 680 11,1 
Friuli-Ven.Giu. 7 858 2,6 44 211 3,7 
Emilia-Romag. 22 117 7,3 438 924 11,2 
Toskánsko 22 994 7,6 192 893 5,4 
Umbrie 8 456 2,8 81 775 10,0 
Marche 9 694 3,2 136 978 9,5 
Lazio 17 236 5,7 470 082 9,1 
Abruzzo 10 763 3,6 82 346 6,5 
Molise 4 438 1,5 -8 739 -2,6 
Kampánie 13 590 4,5 138 368 2,4 
Puglie 19 358 6,4 30 051 0,7 
Basilicata 9 995 3,3 -19 420 -3,1 
Kalábrie 15 081 5,0 -58 426 -2,8 
Sicílie 25 711 8,5 43 218 0,8 
Sardinie 24 090 8,0 20 301 1,2 
Itálie 301 338 100,0 3 202 676 5,6 
Zdroj: Eurostat 
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11 %. Důvodem, proč se v posledních letech dostává region Trento do popředí je skutečnost, 

že tato lokalita dosahuje jednu z nejvyšších kvalit života a životní úrovně. Na jeho území se 

nachází renomované univerzitní a výzkumná střediska a zároveň má jednu z nejnižší míry 

nezaměstnanosti v celé Itálii. 

Největší záporné hodnoty, které se týkají změny počtu obyvatel nacházíme v tabulce u 

regionu Basilicata. V roce 1881 zde bylo 539 258 obyvatel, ale do roku 1911 se počet 

obyvatel snížil o 11 %, a to především v důsledku emigrace do zámoří (italská diaspora). 

Přibližně od sedmdesátých let až do roku 1992 počet obyvatel mírně rostl, avšak v posledních 

letech počet obyvatel opět klesá v důsledku migrace a snížení porodnosti. Za dvanáctileté 

časové období od roku 1997 – 2009 ztratila 5 % celkové své hustoty zalidnění. Stejné trendy 

poklesu populace můžeme pozorovat i posledních 40 let v regionu Kalábrie, která přitom ještě 

v období 1936 – 1951 zaznamenala patnácti procentní nárůst populace. Emigrace na sever 

země v letech 1951 - 1971 v regionu Molise způsobila, že mnoho menších měst a vesnic 

ztratilo více než 60 % jejich obyvatel. V současnosti již 15 let dosahuje pomalejšího úbytku 

počtu obyvatel. Přestože u regionu Ligurie najdeme v tabulce zápornou hodnotu, v posledních 

šesti letech počet jejích obyvatel pomalu roste. V příloze č. 1 se nachází graf vývoje počtu 

obyvatel Itálie jako celku za období od roku 1960 po rok 2006 (počty obyvatel udávány v 

tisících). 

V roce 2009 byla průměrná italská hustota zalidnění 199 ob/km2. Mezi tři regiony 

s největší hustotou zalidnění patří Kampánie, Lombardie, a na třetím místě Lazio. Velikostně 

největší město Řím regionu Lazio dosahuje hustoty zalidnění okolo 2 200 ob/km2. Přesto, že 

se jedná o hlavní město Itálie a zároveň rozlohou největší, nepatří mezi nejhustěji zalidněné 

tak, jak je tomu například u České republiky, kde je hlavní město zároveň nejlidnatějším. Za 

pětileté období od roku 2004 do roku 2009 se počet obyvatel v regionu Lazio zvýšil o 8 %, 

což představuje největší zvýšení podílu obyvatel ze všech regionů.  

Nejvíce zalidněným regionem je Kampánie s hlavním městem Neapol. Toto město má 

hustotu zalidnění okolo 8 214 ob/km2. Protipólem Kampánie je region Valle d’Aosta, který je 

nejřidčeji osídlen (39 ob/km2) a zároveň je nejmenším co do rozlohy. Pro porovnání zde 

uvedu údaje týkající se České republiky. Průměrná hustota zalidnění ČR je 130 ob/km2. 

Nejzalidněnějším regionem NUTS 2 je Praha s hustotou přibližně 2 500 ob/km2 a naopak 

regionem s nejmenší hustotou zalidnění je Jihozápad 70 ob/km2. 

Nyní se pokusím blíže specifikovat obyvatelstvo podle pohlaví (tab. 3.2). Je všeobecně 

známo, že ve světovém pohledu je podíl žen v populaci o něco málo vyšší než u mužů. 

Výjimku tvoří Čína, která má nejvyšší počet obyvatel na světě. Od sedmdesátých let minulého 
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století Čína praktikuje politiku jednoho dítěte. V čínské kultuře je chlapec chápán 

hodnotnějším než dívka. Proto rodiny, které žijí především na venkově, preferují narození 

syna. Politika tudíž zapříčinila, že rapidně stoupl počet potratů a vražd novorozených 

děvčátek. V budoucnu tak bude Čína čelit mnoha demografickým problémům, protože až 50 

milionů mužů si nenajde životní partnerku.  

 

Podíl žen v Itálii byl v roce 1994 o 3 % vyšší než podíl mužů. Pokud se ale podíváme 

na podíl žen v roce 2009, zjistíme, že tento podíl je naprosto stejný než před patnácti lety. 

Přestože se v Itálii rodí více mužů, než žen, je žen v populaci více. Jedním z hlavních faktorů, 

proč tomu tak je, je skutečnost, že ženy se dožívají vyššího věku než muži. Itálie má jednu 

z nejvyšší průměrné délky života v Evropě. U žen je tato hodnota k roku 2008  84,1 let života.  

Pokud se podíváme na tabulku 3.2, abychom zjistili, jak si stojí regiony v otázce 

obyvatelstva podle pohlaví, zjistíme, že nejvyšší rozdíly mezi poměry mužů a žen nacházíme 

v regionu Ligurie, a to jak v roce 1994, tak i po patnácti letech v roce 2009. Důvodem, proč se 

u regionu Ligurie zaznamenal pěti procentní rozdíl mezi muži a ženami je ten, že region se 

Tab. 3.2: Obyvatelstvo podle pohlaví v regionech NUTS 2 v roce 1994 a 2009 
 

1994 2009 
Muži Ženy Celkem  Muži Ženy Celkem  

Název NUTS 
2 

Počet % Počet  % % Počet % Počet  % % 

Piemonte 2 069 458 48,4 2 204 979 51,6 7,5 2 149 373 48,5 2 283 198 51,5 7,4 

Valle d'Aosta 57 545 49,4 58 845 50,6 0,2 62 451 49,1 64 614 50,9 0,2 

Ligurie 781 413 47,3 870 767 52,7 2,9 767 057 47,5 848 007 52,5 2,7 

Lombardie 4 291 029 48,3 4 584 363 51,7 15,7 4 762 370 48,8 4 980 306 51,2 16,2 

A.P.Bolzano 218 066 49,0 226 269 51,0 0,7 246 437 49,4 252 420 50,6 0,8 

A.P.Trento 220 556 48,6 233 309 51,4 0,8 254 374 48,9 265 426 51,1 0,9 

Veneto 2 133 251 48,5 2 261 617 51,5 7,7 2 392 663 49,0 2 492 885 51,0 8,2 

Fri.-Ven.Giu. 566 392 47,7 620 333 52,3 2,1 596 265 48,4 634 671 51,6 2,0 

Emil.-Roma. 1 884 344 48,3 2 014 711 51,7 6,9 2 109 482 48,6 2 228 497 51,4 7,2 

Toskánsko 1 693 776 48,1 1 821 149 51,9 6,2 1 787 668 48,2 1 920 150 51,8 6,2 

Umbrie 394 042 48,5 418 405 51,5 1,4 431 313 48,2 462 909 51,8 1,5 

Marche 696 721 48,6 735 879 51,4 2,5 763 741 48,6 805 837 51,4 2,6 

Lazio 2 493 535 48,3 2 663 093 51,7 9,1 2 703 994 48,0 2 922 716 52,0 9,4 

Abruzzo 609 984 48,7 642 345 51,3 2,2 648 680 48,6 685 995 51,4 2,2 

Molise 160 760 48,7 168 774 51,3 0,6 156 036 48,6 164 759 51,4 0,5 

Campanie 2 770 166 48,8 2 904 428 51,2 10,0 2 820 078 48,5 2 992 884 51,5 9,7 

Puglie 1 973 995 48,7 2 075 656 51,3 7,1 1 979 254 48,5 2 100 448 51,5 6,8 

Basilicata 301 126 49,3 308 895 50,7 1,1 289 275 49,0 301 326 51,0 1,0 

Calabrie 1 017 152 49,2 1 049 983 50,8 3,6 978 789 48,7 1 029 920 51,3 3,3 

Sicílie 2 429 202 48,6 2 565 379 51,4 8,8 2 433 605 48,3 2 604 194 51,7 8,4 

Sardinie 813 878 49,3 836 822 50,7 2,9 819 518 49,0 851 483 51,0 2,8 

Itálie 27 576 391 48,5 29 266 001 51,5 100,0 29 152 423 48,5 30 892 645 51,5 100,0 
Zdroj: ISTAT 
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nachází v blízkosti hospodářsky vyspělejších průmyslových regionů (např. Piemonte či 

Lombardie), a tak se někteří muži stěhují za lepšími pracovními příležitostmi do okolních 

regionů. Nejnižší rozdíl mezi těmito podíly je v současné době u autonomního regionu 

Bolzano. 

Při důkladnějším pohledu do této tabulky zjistíme, že hodnoty podílů mužů a žen se 

v porovnání s rokem 1994 k roku 2009 mění ve prospěch mužů a mírně snižují podíl žen 

v populaci. Toto ale platí pouze u severních regionů Itálie. U jižnějších oblastí podíl žen 

v populaci stoupá. 

 
 
 

3.2. Struktura podle pohlaví a věku 
 

Velmi vhodným interpretačním prostředkem z hlediska struktury podle pohlaví a věku 

je věková pyramida, neboli také strom života. Věková pyramida představuje grafické 

znázornění věkové struktury obyvatelstva určitého regionu. Znázorňuje počet mužů a žen v 

daném věku, v daném okamžiku na vymezeném území. Jedná se o osově souměrný graf, kdy 

levá strana zobrazuje mužské pohlaví a pravá strana ženské. Pro porovnávání několika 

regionů je výhodnější věková pyramida vyjádřená v relativních hodnotách, kdy na ose y jsou 

znázorněny věkové kategorie a na ose x počet obyvatel v procentech. Věkové kategorie u 

grafů se používají pětileté, desetileté nebo patnáctileté. Já budu v této práci používat kategorie 

pětileté. Podle tvaru výsledné věkové pyramidy můžeme odvozovat, ve které fázi 

demografického vývoje se stát nachází. 

 

Rozeznáváme tři typy věkových skupin a jsou to: 

• předreprodukční (věku 0-14 let; do konce povinné školní docházky) 

• reprodukční (15-49 let)  

• postreprodukční (50 a více let) 

 

Tvar věkové pyramidy lze rozdělit na tři základní typy, které jsou následující:  

• Progresivní (výrazná převaha dětské složky) 

• Stacionární (dětská a postreprodukční složky jsou téměř vyrovnány) 

• Regresivní (postreprodukční převažuje nad dětskou) 
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Pro ekonomické účely se obvykle pracuje s kategoriemi dětí, ekonomicky aktivních 

lidí a lidmi v důchodovém věku. Takový typ dělení všeobecně nazýváme věkové skupiny 

podle ekonomické aktivity. Dětská složka, neboli předproduktivní  skupina, představuje 

populaci ve věku od 0 – 14 let. Složka ekonomicky aktivních obyvatel, neboli produktivní  

skupina, zahrnuje populaci od věku 15 let do věku těsně před vstupem do důchodu (pro 

mezinárodní srovnávání se používá věk 64 let). Od věku 65 let následuje zmíněná složka lidí 

v důchodovém věku, neboli postproduktivní  skupina osob.  

Zde se podíváme na věkovou pyramidu Itálie v letech 1994 a 2009. V italské populaci 

žije v současnosti více potomků mužského pohlaví v průměru do věku 44 let. Ovšem záleží to 

region od regionu. Například v regionu Kampánie převažují muži do 24 let věku, ale některé 

regiony dosahují daleko vyšších hodnot. Hovořím zde zejména o obou autonomních 

regionech Bolzano a Trento, kde muži převažují nad ženami do věku 59 let, nebo o regionu 

Valle d’Aosta, kde převažují muži nad ženami do věku 64 let. (viz příloha č. 2). Opět jsou zde 

viditelné rozdíly mezi severem a jihem země. V průměru od 45 let se poměr obou pohlaví 

vyrovnává. Ve věku od 60 let začíná v Itálii nadbývat žen, přičemž velmi výrazně od 

kategorie 70-75 let. Souvisí to se skutečností, že ženy umírají později než muži, tudíž jich je 

v populaci více.   

V Itálii stejně jako u nás probíhal „populační boom“, ale na rozdíl od České republiky, 

kde se datuje v 70. letech, byl v Itálii mezi lety šedesátými a sedmdesátými. Zejména proto je 

Graf. 3.2: Věková pyramida Itálie v roce 1994 a 2009 

 
 
Zdroj dat: ISTAT, vlastní zpracování 
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největší podíl italské populace nyní v 40-44 let věku. Podle grafu snadno odvodíme, že tato 

věková kategorie byla před patnácti lety ve skupině 25-29 let. 

Nyní se zaměřím na věkovou skupinu dětí (0-14 let). V Itálii je už řadu let stejně jako 

v ČR regresivní věková struktura. Dnes se s tímto modelem můžeme setkat ve většině zemí 

západní a severní Evropy. Progresivní typ věkové struktury, kdy v populaci výrazně převažuje 

dětská složka nad stárnoucí je obvyklý zejména v rozvojových zemích. Najdeme ho ale také 

například u romské populace v ČR.  

Neustále slýcháme o tom, že Česko jako národ vymírá a že máme jeden z nejmenších 

podílů dětské složky v populaci za celou dobu existence našeho státu. Tato informace je určitě 

pravdivá, ale nestojíme si na tom zatím tak špatně, jako některé ostatní země EU. K roku 2008 

zaznamenala ČR 14,2 procentní podíl dětí. Od 70. let 20. století patří Česká republika k trvale 

regresivním modelům, což znamená, že v populaci převažuje stárnoucí složka nad dětskou. 

V roce 2008 činil podíl dětské populace v Itálii 14 %, ale k roku 2009 už měla Itálie podíl 

dětské složky 14,1 %. Když jsem studovala data z internetové stránky Eurostatu, zjistila jsem, 

že v roce 2009 zaznamenala Česká republika stejný podíl dětské populace jako Itálie. 

V Evropě si nejlépe stojí Irsko, kde nejmladší obyvatelé tvoří přes 21 procent populace a 

v těsném závěsu za ním je Francie s 18,5 %. Nejhůř v této otázce si z Evropské unie stojí 

Bulharsko s podílem 13,4 % dětské složky. Všechny tři tyto data náleží roku 2009. Procento 

nejmladších obyvatel EU 27 neustále klesá a v současnosti činí 15,7 %. V grafu 3.2 je 

zřetelné, že zatímco se podíl dětí v uvedeném patnáctiletém období snížil o 0,8 %, podíl 

obyvatel, starších 65 let se zvýšil bezmála o 5 % až na současnou hodnotu 20,6 %. Znamená 

to tedy, že každý pátý obyvatel Itálie je starší pětašedesáti let. 

Ještě v roce 1970 měla Itálie jako celek 10,7 % stárnoucí populace, ale od tohoto roku 

se tento podíl začal zvyšovat a k roku 2008 činil 20 %. Pro porovnání, Česká republika měla 

k roku 1970 přes 12 % stárnoucí populace, ale k roku 2008 dosáhla pouze 14,6 % 

obyvatelstva nad 65 let. Nejlépe si opět stojí Irsko se svým jedenácti procentním podílem 

stárnoucí populace, zatímco EU 27 dosáhla hodnoty 17 %.   

V roce 1994 si nejlépe stál region Kampánie a Kalábrie, kde dosahoval podíl dětské 

složky 20,4 % a podíl stárnoucí 13,9 %. Přesto, že si za 8 let region Kalábrie výrazně 

pohoršil, stále zde podíl dětí převažuje nad staršími obyvateli. Pokud se podíváme podrobněji 

na tento graf  3.3, zjistíme, že regiony na severu a středu země si za sledované osmileté 

období nepatrně polepšily, kdežto jižní regiony státu utrpěly velký úbytek mladší populace ve 

prospěch starší. Naprosto nejhorších výsledků v roce 1994 dosáhl region Ligurie na severu 

země. Podíl dětské populace zde činil pouhých 10,1 % a jeden ze čtyř obyvatel byl starší 65 
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let (25 %). I když si tento region do roku 2009 polepšil v otázce podílu dětí na italské 

populaci o 1,3 %; podíl starších stoupl o 4,2 % na 26,7 %. 

V současnosti je v Itálii pouze jeden jediný region, kde převyšuje podíl dětské složky 

nad stárnoucí a tímto regionem je právě Kampánie. Důvodem, proč se zde neustále zmenšuje 

podíl dětské složky souvisí s pohodlným a časově náročnějším životním stylem. Itálie patří 

mezi velmi vyspělou zemi, kde je kvalitní zdravotní péče a lepší životní podmínky. Zejména 

proto se neustále zvyšuje podíl starší populace. Důkazem je i skutečnost, že Itálie má jednu 

z nejvyšší průměrné délky života v Evropě. V grafu můžeme zjistit, že v současné době se 

nepatrně zvyšuje počet narozených dětí a základna věkové pyramidy Itálie se zvětšuje. 

 

 

3.3 Přirozená měna 
 

Přirozená měna obyvatelstva se skládá ze dvou základních demografických ukazatelů. 

Pro jejich zjištění potřebujeme znát dva údaje. Prvním z nich je počet narození čili porodnost, 

díky které vypočítáme hrubou míru porodnosti (hmp) a druhým počet úmrtí, které nám slouží 

pro výpočet hrubé míry úmrtnosti (hmú). V této podkapitole rozeberu tyto dva ukazatele jak 

Graf. 3.3: Vývoj podílu dětí na populaci v roce 2001 a 2009 
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za celý stát, tak za jednotlivé regiony. Nakonec se podívám i na hrubou míru přirozeného 

přírůstku (hmpp). U těchto hrubých měr je za potřebí znát střední stav obyvatelstva. Ten se dá 

zjistit dvěma způsoby. Buď použijeme počet obyvatel k 1. červenci určitého roku a nebo ho 

spočítáme jako aritmetický průměr počtu obyvatel k prvnímu a poslednímu dni v roce, tudíž 

k 1.1. a ke dni 31.12. 

Zde jsem neměla problém s hledáním již spočtených hrubých měr. Data od roku 1994 

jsem se snažila najít v databázích Eurostatu, protože jak jsem již uvedla v úvodu kapitoly, 

italský statistický úřad tak stará data na svých internetových stránkách nenabízí. Na ISTATu  

jsem objevila pouze absolutní počty živě narozených a zemřelých, ale hrubé míry zde byly 

dostupné až od roku 2002 po rok 2009. K dispozici jsem tedy měla všechny již spočtené 

ukazatele, a tudíž jsem údaje nemusela přepočítávat a riskovat tak případné zkreslení dat, 

neboť střední stav obyvatelstva nebyl dostupný. 

 Jak jsem již uvedla, k analýze přirozené měny obyvatelstva potřebujeme znát počet 

narozených, zemřelých a střední stav obyvatelstva v určitém roce a regionu. Pokud převažuje 

počet narozených, hovoříme o přirozeném přírůstku. Pokud ale převažují zemřelí, jedná se o 

přirozený úbytek. Hrubé míry jsou udávány v promilích (‰). Abychom dostali hodnotu hrubé 

míry přirozeného přírůstku (hmpp), musíme od hrubé míry porodnosti (hmp) odečíst hrubou 

míru úmrtnosti (hmú). 

Graf. 3.4: Vývoj hrubé míry porodnosti, úmrtnosti a přirozeného přírůstku v Itálii v letech 1994-2009 
 
 

 
 
Zdroj: ISTAT, vlastní zpracování 
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V grafu 3.4 můžete vidět vývoj hrubé míry porodnosti, úmrtnosti a přirozeného 

přírůstku v Itálii jako celku. V roce 2004 dosáhla Itálie nejvyšší hrubé míry přirozeného 

přírůstku ve sledovaném patnáctiletém období. Tato hodnota činila 0,3 ‰. Je však třeba 

zdůraznit, že uvedený rok byl jediným, kdy byl zaznamenán za patnáct let přirozený přírůstek. 

V ostatních letech se jednalo pouze o úbytky nebo o hodnoty na nulové hranici přírůstku. Pro 

porovnání, v České republice v uvedeném roce byla hodnota -0,9 ‰. V současnosti dosahuje 

ČR v porovnání s Itálií vyšších výsledků přirozeného přírůstku. V roce 1965 italská hrubá 

míra porodnosti činila 19,5 ‰; ale v několika posledních letech dosahuje relativně stejných 

hodnot, a to 9,5 ‰ (2007). Pro porovnání, Česká republika měla v roce 2007 11,1 ‰. 

Stejný trend jako u hrubé míry porodnosti, se v posledních letech zaznamenala i u 

hrubé míry úmrtnosti. Nejnovější hodnoty se pohybují okolo 9,6 ‰. Nejhoršího výsledku 

dosáhla Itálie v roce 2003, kdy hmú přesáhla  hranici 10 ‰. Jednotlivé grafy za každý region 

zvlášť se nacházejí v příloze č. 3.  

Dalším ukazatelem, o kterém se ve zkratce zmíním je ukazatel úhrnné plodnosti. Tento 

ukazatel vyjadřuje průměrný počet potomků na jednu ženu. V Itálii byla tato hodnota v roce 

1965  2,66 dítěte; kdežto Česká republika kolem 2,0 dítěte. Ve srovnání s ČR tak Itálie kdysi 

dosahovala stále dobrého výsledku. V roce 2009 se průměrný počet dětí na jednu ženu 

odhadoval na 1,41 dítěte. I když je tato hodnota velmi nízká a nedosahuje hraniční hodnoty 

pro udržení populace, je zde pozitivní trend a počet dítěte na jednu ženu se pomalu zvyšuje, 

neboť ještě v roce 1995 byl průměrný počet dítěte na jednu ženu pod hodnotou 1,2. 

Demografický profil Itálie tak potvrzuje, že je jednou ze zemí s nejnižší porodností na světě. 

Průměrný věk mužů při uzavírání prvního sňatku činí 33 a ženy se vdávají ve věku 

třiceti let (2008). V některých regionech je tato hodnota nižší. Rozdíly můžeme vypozorovat 

zejména u jižních a ostrovních regionů. Nejnižší věkové průměry byly zaznamenány u 

Kampánie a Sicílie, kde věk mužů činí 31 let a věk žen 28 let. Pro porovnání, průměrný věk 

mužů v ČR při uzavírání prvního sňatku překročil hranici 30 let a u žen se pohybuje okolo 27 

let. V Itálii je 3x více náboženských svateb než civilních. To je dáno velkým vlivem 

křesťanství, neboť v Itálii se nachází hlava katolické církve. Od počátku sedmdesátých let byl 

v Itálii zaznamenán trvalý pokles sňatků. Z více než 400 000 svateb ročně se nyní koná jen asi 

250 000. 
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Jak můžeme vidět v příloze č. 3, nejvyšší hodnoty hmp (13,3 ‰) dosahoval na 

počátku mého sledovaného období region Kampánie. Od tohoto roku se zde projevil trvale 

klesající trend a v současnosti hrubá míra porodnosti v tomto regionu činí 10,1 ‰. Tento 

region tak dosáhl nejvyšší záporné změny od roku 1994 do roku 2009. Nad hranicí 10 ‰ si 

stály v koncovém roce 2009 celkem čtyři z devíti severních regionů. Nadprůměrné hodnoty, 

co se týče italských dat, byly od počátku sledovaného období u autonomní provincie Bolzano 

(11,7 ‰), která v současné době dosahuje druhé nejvyšší hodnoty hmp (10,3 ‰). O jednu 

setinu promile lépe si stojí nejmenší region Valle d'Aosta, který dosáhl nejvyšší kladné změny 

od roku 1994 (1,9 ‰). Z grafů znázorňujících hrubou míru porodnosti za jednotlivé NUTS 2 

je patrné, že regiony na severu a středu země pomalu zvyšují své hodnoty hmp, kdežto u 

jižních a ostrovních regionů je tento trend negativní a počty nově narozených dětí zde klesají. 

 Absolutně nejnižší hodnoty, co se týká porodnosti dosáhla Ligurie. V roce 1998 se 

zde narodilo 7 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (7 ‰). Tak jako v ostatních severních 

regionech i tento zaznamenal zvyšování své hrubé míry porodnosti. V Ligurie je také největší 

hrubá míra úmrtnosti. V roce 2003 činila neuvěřitelných 14,6 ‰. V současnosti dosahuje ale 

„pouze“ 13,6 ‰. V otázce nejnižší hrubé míry úmrtnosti opět boduje autonomní provincie 

Bolzano, která tak logicky dosahuje i nejvyšších hodnot přirozeného přírůstku, a ten činí 

k roku 2009 2,8 ‰, kdežto nejhorších hodnot již zmíněný region Ligurie, kde hmpp byla        

-5,9 ‰.  

 
 

3.4 Migrace 
 

Itálie nemá s přistěhovalectvím tak velké zkušenosti, jako například Francie. Po celou 

stovku let byla Itálie zemí emigrantů (viz italská diaspora) a sama se cílem imigrantů stala 

teprve před třiceti lety. Ke konci minulého století v Itálii, začala migrace ze zemí mimo 

Evropu, především z Afriky, Asie, Jižní Ameriky a východní Evropy. Od té doby země čelí 

velkému přílivu cizinců, a to zejména uprchlíků.  

Hlavními push faktory, které nutí emigranty svou zemi opustit jsou politické konflikty, 

nízká úroveň životních podmínek nebo zhoršování kvality životního prostředí. Pull faktory 

naopak přitahují emigranty do určitých cílových zemí. Hlavními pull faktory jsou vysoká 

kvalita života, nebo dobré ekonomické, sociální, politické a kulturní podmínky v cílové zemi.  
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Zejména v sedmdesátých letech Itálie poprvé mírně zaznamenala pozitivní čistou 

migraci. Je však třeba připomenout, že během tohoto období se z velké části skládala z 

italských emigrantů, kteří se vraceli do své země, takže Italů přicházelo více než cizinců.  

V roce 1991 se Itálie také musela vypořádat s prvním „masovým přistěhovalectvím“ z 

Albánie. Mezi lety 1945 - 1990 měla Albánie jeden z nejtvrdších režimů v Evropě a ocitla se 

v mezinárodní izolaci. Přerušila kontakty se západními a později i s východními zeměmi. V 

roce 1990 zde byla ukončena komunistická vláda a zřízena pluralitní demokracie. Tato 

transformace byla velmi obtížná, protože se země musela vypořádat s vysokou 

nezaměstnaností, korupcí, zničenou infrastrukturou a velkou sítí organizovaného zločinu. 

Došlo zde k nepokojům i silným ekonomickým propadům, a proto se této situaci snažili lidé 

uniknout právě i do Itálie. 

Nejdůležitější událostí, která se dotkla Itálie, byl vstup Rumunska do EU v roce 2007. 

Došlo tak k velkému přílivu rumunských imigrantů, přičemž právě do Itálie odešla až 

polovina z  celkového 

počtu  všech rumunských 

migrantů. V současnosti 

v Itálii tvoří Rumuni 

dohromady 20,5 % 

veškerých cizinců. Kromě 

této hlavní zahraniční 

komunity jsou v Itálii také 

menšiny albánské, 

marocké, čínské a ukrajinské. V příloze č. 4 se nachází tabulka struktury celkového počtu 

cizinců podle státní příslušnosti a pohlaví ke dni 31.12.2008. 

 

Jak jsem již uvedla, Itálie je zemí s druhým největším nárůstem počtu přistěhovalců. V 

současnosti má čtvrtinový podíl na celkovém nárůstu počtu přistěhovalců v Evropské unii, a 

dokonce třetinový podíl v případě šestnácti zemí EMU. Cizích státních příslušníků s 

bydlištěm v Itálii bylo k 1. lednu 2009  3 891 295, což představuje 6,5 % z celkového počtu 

obyvatel. Oproti 1. lednu 2008 se tento počet zvýšil o 458 644 lidí (o 13,4 %). Tento 

meziroční nárůst je velmi vysoký, i když nižší než u předchozího roku (16,8 %). Při 

posledním sčítání cizinců 1. ledna 2010 byl zjištěn 7,1 procentní podíl cizích státních 

příslušníků z celkového počtu obyvatel Itálie. 

Graf. 3.4: Struktura cizinců v Itálii ke dni 31.12.2008 

Zdroj: ISTAT, vlastní zpracování 
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Počet cizinců v zemi je mnohem vyšší v severních oblastech, kde žije 62 % cizinců. Z 

toho pouze v regionu Lombardie žije 23 % z celkového počtu cizinců. Oproti tomu žije ve 

středu země 25 % imigrantů, zatímco pouze 9 % cizinců žije v jižní části poloostrova. Ostrovy 

Sicílie a Sardinie jsou pro cizince nejméně přitažlivé lokality a žije zde ke dni 1.1.2009 pouhé 

necelé 4 % imigrantů. 

Lombardie jako jediná obsahuje téměř dvojnásobek počtu cizinců pobývajících na 

jihu. V provincii Miláno (Lombardie) bydlí necelých 10% z celkového počtu cizinců (abs. 

371 670 obyvatel). Dále následuje provincie Říma (Lazio), kde žije 366 360 cizinců a 

provincie Turín (Piemonte), kde se usídlilo 185 073 přistěhovalců. Pro porovnání s ČR zde 

uvedu celkový počet cizinců v kraji Praha. Ke konci roku 2008 žilo v Praze celkem 141 841 

přistěhovalců. V příloze č. 4 můžete shlédnout žebříček počtu cizinců k 31.12.2008 podle 

jednotlivých zemí, ze kterých imigranti přišli. Cizinců, kteří se narodili v Itálii, bylo k počátku 

roku 2009 519 tisíc, což tvoří 13,3 % z celkového počtu přistěhovalců.  

Nejméně cizinců se nachází v oblasti Molise a Valle d'Aosta, kde poměr přistěhovalců 

tvoří 0,19 % z celkového počtu veškerých imigrantů. Region Lazio, ve kterém se nachází 

hlavní město Řím, dosáhl poměru 11,6 % z celkového počtu cizinců. Lombardie tedy svými 

23 % cizinců překonala všechny italské regiony, což znamená, že jeden ze čtyř imigrantů se 

rozhodl pro život v tomto regionu. Právě díky tomuto velkému počtu cizinců v tomto regionu 

je zde přibližně jeden z deseti obyvatel přistěhovalec. Naopak regionem, kde se nachází 

nejmenší podíl cizinců k tamnímu počtu obyvatel je Puglie (1,8 %).   
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4 EKONOMICKÁ ÚROVE Ň REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
 

Tato poslední kapitola pojednává o ekonomické úrovni jednotlivých italských regionů. 

Ekonomická úroveň je analyzovaná prostřednictvím národohospodářského ukazatele 

s názvem hrubý domácí produkt (HDP). Tento ukazatel se využívá pro měření výkonnosti 

ekonomiky států. Je třeba si uvědomit, že přestože je HDP často používaný, rozhodně není 

dokonalým ukazatelem. Nezohledňuje totiž určité problémové oblasti, které můžou jeho 

výšku ve větší či menší míře ovlivnit a pozměnit tak jeho velikost. I když tento ukazatel není 

jeden z nejdokonalejších, protože obsahuje řadu omezení, je prozatím nejlepší, jaký byl 

sestaven.   

V poslední podkapitole se zaměřím na popis situace v oblasti nezaměstnanosti. Zde 

mě zajímaly obzvlášť vývoje italské míry nezaměstnanosti, nezaměstnanost podle pohlaví, 

dlouhodobá nezaměstnanost a také nezaměstnanost mladých lidí. Vzhledem k tomu, že 

ISTAT má na svých internetových stránkách údaje starší roku 2000, data jsem hledala 

v databázích Eurostatu. Zde byly k dispozici data za regiony od roku 1999, a proto jsem pro 

tuto analýzu použila údaje z let 1999 – 2008.  

Disparity v rámci severu a jihu se projevují nejen z hlediska demografických 

ukazatelů, ale i z hlediska ekonomické úrovně regionů. Spíše průmyslově orientovaný sever 

produkuje většinovou část HDP, kdežto jižní regiony jsou orientovány na zemědělství. Zde 

jsou velkým problémem možného rozvoje navíc vlastnické vztahy, ve kterých stále přetrvává 

vliv černé ekonomiky a korupce. 

 

 

4.1 Regionální HDP/ob. 
 

Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) můžeme charakterizovat jako 

hodnotu všech vyrobených výrobků, zboží a služeb v dané zemi, zpravidla za období jednoho 

roku, bez ohledu na vlastníka výrobních faktorů. Používá se jako ekonomické měřítko 

výkonnosti země. Nejnižší prostorová úroveň, na které se velikost HDP zjišťuje, jsou regiony 

NUTS 3. Abychom mohli srovnávat státy či regiony mezi sebou, musíme používat ukazatel 

HDP na obyvatele. Pro porovnávání států či regionů nám slouží tzv. standardy kupní síly 

(PPS). Je to uměle vytvořená měna, díky které můžeme státy mezinárodně srovnávat. 

Výhodou tohoto vyjádření HDP v PPS je skutečnost, že se stírají rozdíly mezi jednotlivými 
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cenovými hladinami zemí. Kdybych toto zobecnila, mohla bych říci, že za stejné množství 

zboží či služeb, bychom zaplatili ve všech zemích stejně. HDP na obyvatele v PPS, je 

klíčovou proměnnou pro určování způsobilosti NUTS 2 regiony v rámci strukturální politiky 

Evropské unie. 

 

 

V grafu 4.1 můžeme vidět vývoj italské ekonomiky a vývoj ekonomiky České 

republiky ve srovnání s průměrnými hodnotami dosaženými v rámci EU 27 v období 1996-

2008. Modrá linie v bodě s hodnotou 100 % představuje průměrnou hodnotu HDP/ob. v PPS 

sedmadvaceti evropských států v jednotlivých letech. Na počátku sledovaného období 

dosahovala Itálie jako celek hodnoty 120 %. Je třeba zdůraznit, že tento stav mají na svědomí 

zejména regiony na severu a středu země, které táhly ekonomiku Itálie. Tyto hodnoty se zde 

pohybovaly nad nebo lehce pod hodnotou 120 %. Hodnoty jižních regionů dosahovaly 

v průměru 78 % HDP/obyvatele.  

Nejdůležitějším sektorem italské ekonomiky je průmysl, a to jak z pohledu podílu na 

tvorbě HDP, tak i exportních charakteristik. Itálie je šestým největším vývozcem na světě. 

Tempo růstu italské ekonomiky v posledních letech pokleslo a tento pokles zaznamenala také 

Graf. 4.1: Vývoj HDP/ob. (PPS) v Itálii a ČR podle relativní váhy dané srovnáním s průměrnými 
hodnotami dosaženými v rámci EU 27 v letech 1996-2008 
 

 
 
Zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 
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průmyslová odvětví. Ta jsou ale silná a do značné míry mají pevné a těžko zastupitelné 

postavení. K významným odvětvím patří módní průmysl, který tuto zemi proslul po celém 

světě. Zdejší návrháři jsou mistry svého řemesla a průměrný roční obrat tohoto průmyslu činí 

50 mld. eur, přičemž v tomto odvětví pracuje přes sedm set tisíc lidí a většina zboží jde na 

export. V potravinářském průmyslu je Itálie známá hlavně díky produkci vína, mléka, sýrů 

nebo například rybolovu. Významný je také nábytkářský a strojírenský průmysl, zejména 

dopravní. Známá je společnost FIAT Holding (FIAT, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati). 

Cestovní ruch je pro italskou ekonomiku velmi významný. Je jedním z nejrychleji rostoucích 

odvětví s ročním přílivem přes 40 mil. turistů. Itálie je pátou turisty nejnavštěvovanější zemí, 

přičemž třetí v rámci Evropy a turismus zde tvoří přibližně 12 % HDP. Největší význam má 

obchod včetně hotelové činnosti, restaurací a opraven, které tvoří 18 % HDP. V těchto 

odvětvích je zaměstnáno 22 % všech zaměstnaných osob.  

V příloze č. 5 se nacházejí grafy jednotlivých italských NUTS 2 a jejich vývoje 

HDP/ob. v PPS podle relativní váhy dané srovnáním s průměrnými hodnotami dosaženými 

v rámci EU 27 za období 1996-2007. Zelená linie zde symbolizuje italský průměr HDP/ob. v 

PPS. Podle očekávání nejlépe dopadly severní regiony. Tahouny italské ekonomiky byly od 

počátku sledovaného období region Lombardie a autonomní provincie Bolzano (obě dosáhly 

shodně 165 %). Naopak nejhůř si stál region Kalábrie, který dosahoval 72 % průměru HDP 

v PPS evropské sedmadvacítky. V roce 1996 bylo průměrné italské HDP 120 % v rámci 

průměru EU 27. Česká republika v tomto roce jako celek zaznamenala stejné hodnoty jako 

nejchudší region Itálie - Kalábrie. Nad celostátním průměrem se nacházely všechny severní 

regiony s výjimkou Ligurie (118 %). Jediným regionem z celého zbývajícího území státu, 

které převýšilo celostátní úroveň, se stal region Lazio (140 %). 

Přestože se Itálie po celé sledované období potýkala s klesajícími tendencemi vývoje 

HDP/ob. v PPS podle relativní váhy s EU 27, absolutní hodnoty HDP/ob. v PPS stoupaly, a to 

jak u severních vyspělých regionů, tak i u chudších jižních regionů. Grafy vývojů 

jednotlivých regionů NUTS 2 podle absolutních hodnot HDP/ob. v PPS můžete nalézt 

v příloze číslo 6. Zde uvedená data náleží období 1998-2007. Pod celostátní úrovní se 

nacházejí všechny jižní regiony, ostrovy a regiony v centru země s výjimkou Toskánska a 

Lazia. V rámci absolutních hodnot dosahovala nejchudší Kalábrie na počátku sledovaného 

období 12 700 HDP/ob. v PPS. V celém období hodnoty HDP/ob. v PPS Kalábrie rostly, 

stejně tak jako celé Itálie, přesto ale ke konci roku 2007 dosahovala nejnižších hodnot v rámci 

italské ekonomiky (16 400). Protipólem Kalábrie je již zmíněný region Lombardie. Zde v roce 

2007 dosahovaly absolutní hodnoty HDP/ob. v PPS  33 600. Zatímco absolutní hodnoty 
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HDP/ob. v PPS u regionu na severu a v centru země se od počátečního roku 1998 do roku 

2007 zvýšily v průměru o 6 tisíc, u jižních regionů včetně ostrovů toto zvýšení bylo pouze 

čtyř tisícové. 

V Itálii existovalo mezi lety 2000-2006 6 regionů, spadajících pod Cíl 1 evropské 

regionální politiky. Jako Cíl 1 se označuje podpora urychleného rozvoje hospodářství v 

regionech, které hospodářsky zaostávají. Jde o oblasti, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 

75 % průměru EU. Do této skupiny patřily jižní regiony Kampánie, Puglie, Basilicata, 

Kalábrie, Sicílie a Sardinie. Pouze přechodnou podporu obdržel mezi těmito lety region 

Molise. V období 2007-2013 spadaly pod Cíl Konvergence evropské regionální politiky už 

jen čtyři regiony. Těmi jsou Kampánie, Puglie, Kalábrie a Sicílie, přičemž region Basilicata 

obdržel přechodnou podporu 3. V České republice pod tento cíl spadají všechny regiony 

úrovně NUTS 2 s výjimkou hlavního města Prahy. Praha stejně jako všechny ostatní zbývající 

italské regiony, které nespadají pod Cíl Konvergence, v současnosti spadají pod Cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

 

 

4.2 Nezaměstnanost 

 

Nezaměstnanost představuje v současné době v mnoha zemích závažný problém. 

S nezaměstnaností se potýkají jak země hospodářsky slabé, tak i vyspělé. Vysoká 

nezaměstnanost je projevem plýtvání zdroji. Společnost ztrácí statky a služby, které by 

potencionálně zaměstnaní lidé mohli vyrobit. Státní rozpočet je zatížen výplatou sociálních 

dávek, podporou v nezaměstnanosti, náklady na rekvalifikaci osob, atd. Nezaměstnanost má 

na populaci kromě ekonomických dopadů i sociální dopad. S nezaměstnaností je spojen nejen 

pokles životní úrovně osob, ale dochází také ke zhoršování fyzického i psychického stavu. 

Dochází k vyššímu výskytu srdečních chorob, alkoholismu, sebevraždám nebo k rostoucí 

míře kriminality. V této podkapitole se nejprve zaměřím na obecnou míru nezaměstnanosti a 

její vývoj v průběhu deseti let. Poté se budu věnovat nezaměstnanosti mladých lidí a 

dlouhodobé nezaměstnanosti taktéž v desetiletém sledovaném období 1999-2008.  

                                                 
3 Cíl Konvergence - podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS 2 s HDP/obyvatele 
nižším než 75 % průměru. K čerpání z tohoto cíle jsou způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na 
obyvatele je nižší než 90 % průměru Evropské unie. 
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4.2.1 Obecná míra nezaměstnanosti 
 

Míru nezaměstnanosti můžeme vypočítat jako podíl počtu nezaměstnaných (U) 

k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu (EA). Do této skupiny ekonomicky aktivních obyvatel 

můžeme všechny zahrnout zaměstnané osoby, zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně 

činné, ženy na mateřské dovolené, ve vazbě a výkonu trestu, nebo osoby nezaměstnané. Jejich 

počet tedy zjistíme jako součet zaměstnaných (Z) a nezaměstnaných (N) osob.  

 

u    ………... míra nezaměstnanosti 
U   ………... počet nezaměstnaných osob 
EA ………... počet ekonomicky aktivních obyvatel 

 

Nejvyšší regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti jsou z celé EU právě v Itálii. 

V Itálii je v současnosti v otázce výše míry nezaměstnanosti nejlepším regionem autonomní 

provincie Bolzano (2,4 %) a nejhorším regionem Sicílie (13,8 %). Právě s tímto regionem je 

spojován pojem „Sicilská mafie“. V tabulce 4.2 můžeme vidět vývoj míry nezaměstnanosti 

v jednotlivých regionech i ve státě jako celku. Nejvyšších hodnot na počátku sledovaného 

období dosáhla Kalábrie, a to neskutečných 28 %. Za desetileté období se však podařilo míru 

nezaměstnanosti snížit o 15,9 %. Zde v Kalábrii se můžeme setkat s pojmem „la camorra“, 

což je název pro organizovaný zločin tzv. neapolské mafie. Toto zločinné spolčení je nejstarší 

a největší kriminální organizací v Itálii.  

Se ztrátou zaměstnání je spojen zejména pokles životní úrovně a to se může projevit 

růstem počtu trestních činů, kterými se nezaměstnaní snaží opatřit finanční prostředky. Tyto 

dva regiony jsou toho příkladem. Čím vyšší nezaměstnanost, tím vyšší kriminalita. Mezi 

činnosti italských mafií patří např. obchodování a distribuce drog, prostituce, pašování zbraní, 

loupeže nebo vydírání.  

Itálie byla až do roku 2007 jednou z mála členských zemí Evropské unie, kde v celém 

sledovaném období 1999 – 2008 docházelo k neustálému poklesu míry nezaměstnanosti. 

Zatímco v roce 1999 její výše dosahovala 11,2 %; do roku 2007 poklesla až na 6,1 %. Tato 

úroveň je nejnižší úrovní míry nezaměstnanosti od roku 1992. Na konci sledovaného období v 

roce 2008 dosáhla míra nezaměstnanosti 6,7%. Toto zvýšení bylo způsobeno především 

zhoršením hospodářské situace země. Ke zvyšování počtu lidí, kteří jsou bez práce přispívá 

globální krize a pokles ekonomiky. Snížila se tak poptávka a firmy byly donuceny omezit 
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výrobu a propouštět. Ke konci roku 2009 činila tato míra italské nezaměstnanosti už 8,5 %. 

Toto zvýšení se předpokládalo jako následek ekonomické krize v naprosté většině států. 

V porovnání s ostatními zeměmi EU si Itálie pohoršila o 1,8 % k roku 2008. EU 27 si k roku 

2009 pohoršila ze 7,0 % na 8,9 %. V jak velké míře ovlivnila míru nezaměstnanosti 

ekonomická krize, která se začala projevovat v roce 2008,  bude jasnější v následujících 

v letech po roce 2008.  

 

V oblasti míry nezaměstnanosti v Itálii je nutné vzít do úvahy velké regionální rozdíly 

mezi severem a jihem země. Z této tabulky můžeme snadno vyčíst, že v severních regionech 

Itálie je míra nezaměstnanosti přibližně třikrát nižší, než je tomu v jižních regionech Itálie. Dá 

se očekávat, že míra nezaměstnanosti bude pomalu stoupat, tak jak tomu bylo z roku 2007 na 

rok 2008 jejíž příčinou je právě globální ekonomická krize.     

Co se týká nezaměstnanosti podle pohlaví, tak platí, že ženy bývají nezaměstnávány 

více než muži. Přibližně 1/3 evropských žen pracuje na částečný úvazek a na smlouvy na 

Tab. 4.2: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v regionech NUTS 2 v letech 1999-2008 
 

Míra 
nezaměstnanosti 

(%) 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte 7,2 6,3 4,9 5,1 4,8 5,3 4,7 4,0 4,2 5,0 
Valle d'Aosta 5,3 4,5 4,2 3,6 4,1 3,0 3,2 3,0 3,2 3,3 
Ligurie 9,9 8,2 6,4 6,3 6,0 5,8 5,8 4,8 4,8 5,4 
Lombardie 4,8 4,4 3,7 3,8 3,6 4,0 4,1 3,7 3,4 3,7 
A.P.Bolzano 2,5 2,1 1,9 1,9 2,0 2,7 2,8 2,6 2,6 2,4 
A.P.Trento 4,4 3,4 3,3 3,4 2,9 3,2 3,6 3,1 2,9 3,3 
Veneto 4,5 3,7 3,5 3,4 3,4 4,2 4,2 4,0 3,3 3,5 
Friuli-Venezia Giulia 5,6 4,5 4,0 3,7 3,9 3,9 4,1 3,5 3,4 4,3 
Emilia-Romagna 4,6 4,0 3,8 3,3 3,0 3,7 3,8 3,4 2,9 3,2 
Toskánsko 7,2 6,1 5,1 4,8 4,7 5,2 5,3 4,8 4,3 5,0 
Umbria 7,6 6,5 5,3 5,7 5,2 5,7 6,1 5,1 4,6 4,8 
Marche 6,1 5,0 4,6 4,4 3,8 5,3 4,7 4,5 4,2 4,7 
Lazio 11,7 11,0 10,2 8,6 8,7 7,9 7,7 7,5 6,4 7,5 
Abruzzo 10,1 7,8 5,7 6,2 5,4 7,9 7,9 6,5 6,2 6,6 
Molise 16,2 13,9 13,7 12,6 12,3 11,3 10,1 10,0 8,1 9,1 
Kampánie 23,7 23,7 22,5 21,1 20,2 15,6 14,9 12,9 11,2 12,6 
Puglie 19,0 17,1 14,7 14,0 13,8 15,5 14,6 12,8 11,2 11,6 
Basilicata 17,1 16,2 16,5 15,3 16,1 12,8 12,3 10,5 9,5 11,1 
Kalábrie 28,0 26,0 25,7 24,6 23,4 14,3 14,4 12,9 11,2 12,1 
Sicílie 24,5 24,0 21,5 20,1 20,1 17,2 16,2 13,5 13,0 13,8 
Sardinie 21,0 20,6 18,7 18,5 16,9 13,9 12,9 10,8 9,9 12,2 
Itálie 11,2 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 
 
Zdroj: ISTAT, vlastní zpracování 
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dobu určitou. Často také zaujímají méně odpovědná místa a pracují v méně atraktivních 

profesích. Obvykle nosí větší odpovědnost za výchovu dětí a musí po narození potomka svou 

práci omezit. Přesto, že zaměstnanost žen roste, je stále menší než u mužů, i když většina 

studentů a absolventů univerzit jsou ženy. 

V Itálii se nachází větší míra nezaměstnanosti žen než mužů u všech 21 regionů. Míra 

nezaměstnanosti žen v roce 2008 je v průměru vyšší o 2,5 % než u mužů. Pro srovnání 

s počátečním sledovaným rokem 1999 byl tento rozdíl mezi nezaměstnaností mezi pohlavími 

6,4 %. Od toho roku se tento průměr neustále snižoval až na současný rozdíl 2,5 %.  

V roce 1999 byla nejvyšší míra nezaměstnanosti žen zaznamenána v Kalábrii, a to přes 

40 %. Nezaměstnanost mužů v Kalábrii tvořila přesně polovinu míry nezaměstnanosti žen. Za 

celé období deseti let se tento rozdíl mezi muži a ženami snížil z dvaceti procent na pouhých 

5,6 %. Současná nezaměstnanost žen v Kalábrii činí 15,7 %. Tento region si v současnosti 

nestojí nejhůř z hlediska míry nezaměstnanosti. Výšku míry nezaměstnanosti Kalábrie 

překonávají jak muži, tak ženy regionu Kampánie (10,4 %; 16,8 %) a ostrovního regionu 

Sicílie (11,9 %; 17,3 %).  

Nezaměstnanost mužů i žen od roku 1999 klesala až do roku 2007, kdy dosáhla 

minima sledovaného období. U mužů tato hodnota činila 4,9 % a u žen 7,9 %. V posledním 

sledovaném roce 2008 tato míra rostla z důvodu hospodářské krize. U mužů vzrostla o 1,3 % 

k roku 2007 a u žen vzrostla o 0,8 %, což znamená, že se snížilo množství nabízených 

pracovních míst vhodných pro muže. 

Regionem s nejnižší mírou nezaměstnanosti mužů i žen je autonomní provincie 

Bolzano. Na počátku sledovaného období zde nezaměstnanost mužů činila 1,5 %; žen 3,8 %. 

Hospodářská krize prozatím snižuje rozdíly mezi muži a ženami z hlediska nezaměstnanosti a 

díky tomu jsou v současnosti v autonomní provincii Bolzano míry nezaměstnanosti u mužů 

1,9 % a u žen 3,0 %. V některých státech Evropské unie míra nezaměstnanosti mužů převýšila 

míru nezaměstnanosti žen, a proto je v tomto regionu možné, že tento mírný rozdíl se v brzké 

době smaže, neboť je tento rozdíl nezaměstnaností mezi pohlavími nejnižším ze všech 

regionů. 
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4.2.2 Nezaměstnanost mladých lidí 

 

V posledních letech nezaměstnanost zřetelně postihuje mladé lidi. Mladými osobami 

zde rozumíme osoby do věku 25 let. Tito lidé jsou často odmítáni z důvodu absence 

pracovních návyků. Být bez práce pro ně mnohdy představuje pocit beznaděje a 

méněcennosti. Můžou pro společnost představovat i sociální hrozbu v případě, že se 

rozhodnou svou nezaměstnanost řešit radikálním způsobem cestou kriminality.  

 
 
 
 
 
u15-24     ………….. míra nezaměstnanosti mladých osob ve věku 15-24 let 
U15-24    ………….. počet nezaměstnaných osob ve věku 15-24 let 
EA15-24 ………….. celkový počet ekonomicky aktivních osob ve věku 15-24 let 
 
 

Vzhledem k tomu, že v některých regionech se objevil problém s úplností dat, bohužel 

bude tato analýza poněkud zkreslená a neúplná. Jedná se zejména o autonomní provincii 

Bolzano, kde byly k dispozici údaje pouze z roku 2005 a 2006. Data, která náleží autonomní 

provincii Trento chybějí u let 2002 a 2003. Vážným problémem se stala dala za region Valle 

d'Aosta, kde i přes veškerou mnou snahu se mi nepodařilo data najít ani na Eurostatu, ani na 

ISTATu. 

Italská míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let byla v roce 1999 nejvyšší ve 

sledovaném desetiletém období, a to 32,9 %. Od tohoto roku neustále klesala až na údaj 

z roku 2007  20,3 %. Za desetileté období se tak Itálii podařilo snížit tuto míru a v současné 

době už si nestojí jako stát s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí v celé Evropské 

unii tak, jak tomu bylo na počátku sledovaného období. V současnosti si nejhůře v této otázce 

stojí Řecko, Chorvatsko a Španělsko, kde tato míra činí bezmála 25 %. Od roku 2007 míra 

nezaměstnanosti mladých lidí vzrostla, ze stejných důvodů, jenž jsem uvedla v podkapitole 

4.2.1, která se zabývala obecnou mírou nezaměstnanosti. Z následující tabulky 4.3 je patrné, 

že jižní regiony si opět v této otázce stojí hůře, než regiony na severu a středu země. Jedinými 

regiony, kde se míra nezaměstnanosti mladých lidí nachází pod hranicí 10 %, jsou obě 

autonomní provincie Bolzano i Trento. Bohužel je těžké odvodit míru nezaměstnanosti 

mladých lidí v nejmenším regionu Itálie, Valle d'Aosta, ale vzhledem k jeho nízké výši 
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obecné míry nezaměstnanosti předpokládám, že i míra nezaměstnanosti mladých lidí se bude 

pohybovat v nižších hodnotách podobným severním regionům. 

Přibližně každý druhý práceschopný občan v oblasti jižní Itálie ve věkové kategorii do 

24 let v roce 1999 byl bez práce. V regionech Kampánie, Kalábrie, Sicílie a Sardinie, byla 

situace nejhorší, přičemž v regionu Kalábrie, byla tato míra nezaměstnanosti nejvyšší, a to 

přes 66 %. Dá se říci, že všechny jižní regiony s výjimkou regionu Abruzzo se nacházejí se 

svými mírami nezaměstnanosti mladých lidí nad italským průměrem. Tyto skupiny 

obyvatelstva měly před mým analyzovaným obdobím velmi malé vyhlídky na zařazení do 

pracovního procesu. Ke zlepšení situace přispěl systém informovanosti o pracovních 

příležitostech, který nebyl na odpovídající úrovni, a tak se mnohdy nezaměstnaní ani 

nedozvěděli o volných pracovních místech. 
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4.2.3 Dlouhodobá nezaměstnanost 

 

Termín dlouhodobá nezaměstnanost označuje nezaměstnanost trvající delší dobu než 

jeden rok. Dlouhodobá nezaměstnanost je problémem téměř všech evropských zemí. Tento 

jev znamená vyřazení z pracovního procesu, a přináší s sebou řadů problémů jako ztrátu 

pracovních návyků, kvalifikace a chuti pracovat, sociální izolaci, která je může dohnat 

například i k alkoholismu. Řada těchto lidí se tak vyčleňuje ze společnosti a stává se prakticky 

nezaměstnatelnou skupinou osob. 

 
 

ud  .……… míra dlouhodobé nezaměstnanosti 
Ud ………. počet dlouhodobě nezaměstnaných 
U   …….… celkový počet nezaměstnaných osob 
 
 
 

Z tabulky 4.4 je patrné, že míra dlouhodobé nezaměstnanosti má vesměs klesající 

tendenci. Pouze u obou autonomních provincií Bolzano i Trento podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných roste. Přesto, že tyto dvě provincie zaznamenaly v uvedeném sledovaném 

období nárůst podílu dlouhodobě nezaměstnaných, v porovnání s ostatními italskými regiony 

patří špici v otázce regionů s nejnižším podílem dlouhodobě nezaměstnaných v rámci Itálie. 

V roce 1999 zaznamenala autonomní provincie Bolzano jedenácti procentní podíl a ke konci 

roku 2008 si pohoršila o necelých 8 %. Region Ligurie si opět stojí nejhůř v porovnání 

s ostatními severními regiony Itálie. Na počátku sledovaného období, v roce 1999, 

zaznamenal tento region 61,1 % podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu 

nezaměstnaných. Znamená to tedy, že skoro 2/3 nezaměstnaných v regionu Ligurie bylo 

nezaměstnaných delší dobu než jeden rok. Přesto, že dosahoval tak velkého podílu, za 

desetileté období se mu podařilo snížit svůj podíl dlouhodobé nezaměstnanosti o 25,9 %; čímž 

se v porovnání s ostatními regiony dostal na přední příčky žebříčku z hlediska úbytku podílu 

dlouhodobě nezaměstnaných během let 1999-2008. 

Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v jižních regionech se dalo předpokládat, že 

zde bude vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Na konci roku 1999 dosáhla míra 
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nezaměstnanosti v jižních regionech Itálie v průměru 22,2 %, což je dvojnásobek italského 

průměru (11,2 %), přičemž v jižní oblasti byli tři ze čtyř nezaměstnaných bez práce déle než 

jeden rok. 

Druhý největší rozdíl podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové míře 

nezaměstnanosti mezi desetiletém období po regionu Ligurie zaznamenal region Lazio, který 

si polepšil o 24,7 %. Ten si ještě na počátku sledovaného období stál velice špatně. Jeho podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných byl pod hranicí italského průměru. Hůře než region Lazio si stál 

jen jeden region, a tím je Kampánie s podílem 75,5 %, která i po deseti letech zaznamenala 

nejvyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných obyvatel. 

Ještě po dobu dvou let si Lazio stále zhoršovalo svůj podíl dlouhodobě nezaměstnaných, ale 

od roku 2001 tento podíl nepřetržitě klesal a k roku 2008 činil 44,2 %; čímž se ocitl nad 

italským průměrem a v současnosti se tak vyhoupl nad všechny regiony nacházející se na jihu 

země. 

Tab. 4.4: Vývoj podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných v letech 1999-2008 
 

Podíl dlouhodob. 
nezaměst. na celk. 

počtu 
nezaměstnaných 

(%) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte 54,9 47,5 47,9 47,5 43,2 44,8 43,8 45,2 43,4 43,3 
Valle d'Aosta 23,7 32,1 19,3 19,3 21,3 13,2 24,7 28,7 34,2 32,5 
Ligurie 61,1 58,6 57,1 57,4 58,0 44,3 37,9 42,0 31,6 35,2 
Lombardie 43,4 40,8 40,7 36,5 35,1 35,1 33,8 35,8 34,4 34,6 
A.P.Bolzano 11,0 19,0 19,5 14,9 10,8 12,0 14,2 15,6 23,0 18,7 
A.P.Trento 22,6 31,8 18,6 9,9 18,9 22,6 22,2 22,0 23,5 23,6 
Veneto 32,3 30,3 27,4 28,6 24,8 28,7 34,6 34,7 34,6 31,4 
Friuli-Venezia Giulia 35,3 39,0 33,6 25,8 22,0 35,2 31,3 38,1 33,9 33,8 
Emilia-Romagna 30,8 23,9 29,3 25,5 21,1 27,4 29,0 28,7 28,5 26,0 
Toskánsko 46,0 46,8 39,7 38,8 39,3 36,0 33,4 40,1 38,6 33,9 
Umbria 58,5 53,6 46,7 44,9 59,5 40,8 42,7 40,9 40,5 36,4 
Marche 47,5 47,0 40,4 33,8 33,0 30,1 36,8 34,5 35,6 34,5 
Lazio 68,9 70,5 71,4 68,7 66,1 51,5 52,8 52,3 51,1 44,2 
Abruzzo 63,5 63,4 51,6 54,1 57,1 44,5 46,5 46,3 46,7 44,0 
Molise 66,6 66,7 65,5 61,0 64,2 53,4 53,4 55,5 49,3 51,6 
Kampánie 75,5 74,9 77,1 73,7 74,5 54,9 60,4 59,1 54,2 57,1 
Puglie 64,1 62,2 63,8 65,8 63,0 60,0 56,9 57,4 53,0 50,8 
Basilicata 57,3 60,9 64,2 60,3 59,2 57,3 56,3 57,3 54,5 54,6 
Kalábrie 65,6 67,1 66,4 62,2 58,4 57,9 61,2 56,7 55,5 50,7 
Sicílie 68,1 70,1 70,6 69,3 67,0 61,4 61,7 60,1 60,9 58,2 
Sardinie 62,6 65,2 62,8 58,5 56,3 51,1 54,6 52,5 46,4 48,8 
Itálie 61,5 61,8 62,2 59,6 58,1 49,2 49,9 49,6 47,4 45,7 
 
Zdroj: Eurostat 
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5 ZÁVĚR 
 

Demografický vývoj v Itálii není velmi příznivý. Demografický profil Itálie potvrzuje, 

že je jednou ze zemí s nejnižší porodností na světě. Počet obyvatel v zemi každým rokem 

stoupá, především díky imigrantům. Za patnáct let (od roku 1994) populace většiny regionů 

na severu a středu země zaznamenávají přírůstky počtu obyvatel, kdežto jižní regiony 

s výjimkou regionu Abruzzo a ostrovních regionů se potýkají s úbytkem počtu obyvatel. 

Největším regionem, co do počtu obyvatel je region Lombardie. Jeho počet obyvatel tvoří 

16,2 % celkového počtu populace.  

Přirozená reprodukce dosahuje v Itálii špatných hodnot. Ve většině regionů 

s výjimkou obou autonomních provincií, Lombardie a Kampánie zemře více lidí, než se 

v daném regionu narodí. Znamená to tedy, že se jedná o přirozený úbytek. V průměru se Itálie 

jako celek pohybuje neustále okolo nulové hranice přirozené měny obyvatelstva. V regionech 

na severu a v centru země docházelo během období 1994-2009 ke zvyšování hodnot 

přirozeného přírůstku a vyšším počtům narozených dětí. V uvedeném období docházelo 

v jižních regionech včetně ostrovních regionů k opačnému jevu. Dětí se zde rodí každým 

rokem méně a záporná hodnota přirozeného přírůstku se zvyšuje. V Itálii je už několik let 

regresivní věková struktura. V současné době existuje pouze jeden jediný region, kde 

převyšuje podíl dětské složky nad stárnoucí a tímto regionem je Kampánie. Za patnáct let 

(1994-2009) se zvýšil podíl stárnoucího obyvatelstva skoro o 5 %. Důvodem, proč se zde 

neustále zmenšuje podíl dětské složky souvisí s pohodlným a časově náročnějším životním 

stylem. Itálie patří mezi velmi vyspělou zemi, kde je kvalitní zdravotní péče a lepší životní 

podmínky. Zejména proto se neustále zvyšuje podíl starší populace. Důkazem je i skutečnost, 

že Itálie má jednu z nejvyšší průměrné délky života v Evropě. U žen je tato hodnota 84,1 let 

věku. 

Itálie je v současnosti zemí s druhým největším nárůstem počtu přistěhovalců. 

Přistěhovalci Itálie tvoří čtvrtinový podíl na celkovém nárůstu počtu přistěhovalců v Evropské 

unii, a dokonce třetinový podíl v případě šestnácti zemí Evropské měnové unie. Celých 87 % 

přistěhovalců žije v severní a centrální části země, kde jsou nejvíce ekonomicky rozvinuté 

oblasti. Počet cizích státních příslušníků představuje 6,5 % z celkového počtu obyvatel. 

V Itálii žije velká komunita Rumunů, kteří vstoupili do Evropské unie v roce 2007. 

V současné době je jeden z pěti cizinců právě Rumun. Nejvíce migrantů směřovalo do oblasti 

Lombardie na severu státu. Žije zde 23 % z celkového počtu cizinců. 
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Jak je z této práce patrné, rozdíly mezi bohatým vyspělejším severem a chudým jihem 

jsou zřetelné nejen z hlediska demografického, ale disparity mezi regiony se nacházejí také 

v ekonomických ukazatelích. Sever, který se zaměřuje spíše na  průmysl, produkuje většinový 

objem velikosti HDP, zatímco jižní regiony jsou orientovány na tradiční způsoby zemědělství. 

Právě na jihu jsou navíc velkým problémem možného rozvoje vlastnické vztahy, ve kterých 

stále přetrvává vliv černé ekonomiky, mafie a všudypřítomná korupce. Jižní Itálie zaujímá   

40 % rozlohy Itálie, zahrnuje 35 % italské populace, ale vyrábí pouze 24 % HDP. 

Itálie se řadí k nadprůměrně vyspělým státům Evropské unie z hlediska hospodářské 

úrovně. Řadí se zde i přesto, že podle výše přidělených prostředků ze strukturálních fondů jí 

patří po Španělsku druhé místo mezi všemi členskými státy EU. Přesto, že italské regiony na 

jihu země obdržely v uplynulém desetiletí vysoké finanční prostředky ze strukturálních fondů 

EU, výsledný efekt v oblasti hospodářské vyspělosti nebyl takový, jaký se na počátku 

očekával. Ekonomicky nejsilnějšími regiony Itálie jsou Lombardie a autonomní provincie 

Bolzano. Hodnota HDP/ob. v PPS je v těchto regionech okolo 33 000. Obě autonomní 

provincie jsou jedny z nejprosperujících regionů a patří mezi nejbohatší v Itálii. Nejméně 

výkonnými regiony, které dosahují polovičních hodnot jsou Kampánie, Kalábrie a Sicílie 

(shodně 16 400). Přesto jsou na tom nepatrně lépe než některé regiony v České republice 

(např. Severozápad). 

Na konci roku 1999 dosáhla míra nezaměstnanosti v jižních regionech Itálie průměru 

22,2 % a tři ze čtyř nezaměstnaných byli bez zaměstnání déle než jeden rok. Alarmující 

situace byla na konci roku 1999 v oblasti nezaměstnanosti především mezi mladými lidmi. 

Každý druhý obyvatel ve věkové kategorii do 24 let byl bez práce a se stejným problémem se 

potýkala v průměru skoro každá třetí žena (30 %). Tyto skupiny obyvatel měly velmi malé 

vyhlídky na nalezení pracovního místa. Ke zlepšení situace přispěl systém informovanosti o 

pracovních příležitostech, který do té doby nebyl na odpovídající úrovni. Při posuzování míry 

nezaměstnanosti v Itálii jsou zřetelné velké regionální rozdíly mezi severem a jihem země. 

Míra nezaměstnanosti v severních regionech NUTS 2 v Itálii je přibližně třikrát nižší, než u 

regionů na jihu země. Během deseti let se podařilo v regionu Kalábrii snížit míru 

nezaměstnanosti o 15,9 % (z 28 % na 12,1 %), čímž už není regionem s nejhorší situací 

nezaměstnanosti, jak tomu bylo v roce 1999. Nejvyšší míru nezaměstnanosti měl region 

Sicílie (13,8 %).  

Jak je z této práce zřejmé, v Itálii jsou velké regionální disparity, které jsou i přes 

významnou pomoc Evropské unie či snahy italských politiků značné. Existuje celá řada 

důvodů, proč tomu tak je. Nejvýznamnějšími důvody jsou demografické, geografické či 
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přírodní podmínky. Snižování regionálních rozdílů je velmi problematické a dlouhodobé. 

Severní regiony dosahují vyšší životní úrovně než regiony na jihu země. Jsou zde lepší životní 

podmínky, vyšší úroveň platů i nižší nezaměstnanost. Pokud bych měla utvořit tři kategorie 

po sedmi regionech, podle jejich potenciálu z ekonomického hlediska, mezi regiony s nejvyšší 

životní úrovní bych zařadila těchto šest severních regionů a jeden centrální: Lombardie, obě 

autonomní provincie Bolzano i Trento, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Veneto a region 

Lazio. V těchto regionech existuje řada významných univerzit i výzkumných center a lidé zde 

mají velké příležitosti. Do druhé kategorie sedmi průměrných regionů bych zařadila region 

Piemonte, Ligurii a Friulli Venezia-Giulii na severu, dále regiony Toskánsko, Umbrie a 

Marche v centru státu a posledním regionem spadajícím do kategorie průměrných regionů 

bych zařadila region Abruzzo na jihu Itálie. Tento region dosahuje nejlepších hodnot v rámci 

celého jihu. Poslední kategorie s nejnižší životní úrovní zahrnuje pouze jižní a ostrovní 

regiony, které jsou nejchudší. Zde se řadí region Molise, Kampánie, Puglie, Basilicata, 

Kalábrie, Sicílie a Sardinie. 

V tomto roce přijala vláda řadu strukturálních reforem, které se budou snažit zlepšit 

podnikatelské prostředí a následky ekonomické krize. S růstem průměrné délky života se 

zrealizoval plán zvyšování důchodového věku, neboť Italové mají jednu z nejvyšší průměrné 

délky života v Evropě. Plánují zvyšovat důchodový věk o jeden rok každých 24 měsíců a 

v roce 2018 by měl dosáhnout 65 let. Vláda také bude usilovat o snižování daňové zátěže a v 

této souvislosti si klade mimo jiné za cíl zlepšit výběr daní a zamezit daňovým únikům. Od 

začátku letošního roku byl také realizován balíček opatření s cílem zabrzdit růst 

nezaměstnanosti. 

Do budoucna bych ráda na tuto práci navázala a provedla ještě důkladnější a 

dlouhodobější analýzu pro ucelenější závěry. Předpokládám, že v této době už budou 

dostupná data za jednotlivé regiony např. z hlediska HDP/obyvatele či nezaměstnanosti po 

roce 2008, abych mohla zanalyzovat situaci, jak se projevila ekonomická krize v jednotlivých 

italských regionech. 
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Seznam zkratek 
 

A.P. Bolzano    autonomní provincie Bolzano 

A.P.Trento   autonomní provincie Trento 

ČR     Česká republika 

EA     ekonomicky aktivní 

Emilia Romag.    italský region Emilia-Romagna 

EMU    evropská měnová unie 

ES      Evropské společenství 

EU     Evropská unie 

Eurostat     Evropský statistický úřad 

Friuli-Ven.Giu.    italský region Friuli-Venezia Giulia 

HDP     hrubý domácí produkt 

hmp     hrubá míra porodnosti 

hmpp     hrubá míra přirozeného přírůstku 

hmú     hrubá míra úmrtnosti 

ISTAT    Istituto Nazionale di Statistica. Italský statistický úřad  

km     kilometr 

LAU   Local administrative unit. Místní administrativní 

jednotka 

mld.     miliarda 

např.     například 

NATO  Nord Atlantic Treaty Organisation. Severoatlantická 

aliance  

NUTS  Nomenclature of Units for Territorial Statistics. 

Klasifikace územních statistických jednotek 

OBSE     Organisation for Security and Co-operation in Europe.  

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OSN (UN)    Organizace spojených národů (United Nations) 

PPS     Purchasing Power Standard. Standard kupní síly 

UNESCO     United Nation Educational Scientific and Cultural  

Organisation. Organizace spojených národů pro 

výchovu, vědu a kulturu 
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