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Историческа рамка на италианската
институционална система:
тежкото наследство на неравностойното развитие
на регионите
1-

Нестабилните условия, при които се полагат основите на Обединената
Държава през втората половина на XIX век, и които оказват силно влияние
върху капацитета за гарантиране на ефикасна и хармонично устроена
институционална система на национално ниво : резултатите от ”pathdependant” факторите, които откриваме понастоящем.

2-

Наследяването на силно изразена идентичност на регионално ниво
(бившите малки независими Държави), което благоприятства процеса на
“децентрализация” и политическите условия – през последните пет
десетилетия – които определят уклона към нео – федерализъм понастоящем.

3- Но с Конституцията от 1947 година, се признава значението на местната и
регионална автономия за децентрализацията ( виж деконцентрация) на
местите власти (на Провинциите и Общините в частност ), на една част от
Държавните служби (селско стопанство, туризъм, териториално развитие).
« Постфашисткият » период оказва влияние върху институционалния подход
и противопоставянето на една крайна централизация.

От деконцентрация към децентрализация

4- Едва през 1970-1971 ще бъдат създадени Региони с обикновен
статут едновременно с Регионите с извънреден статут. Но:
•

Разминаване между частична деконцентрация на отговорности и
финансов капацитет на Регионите .
Региони и местни администрации (1970-1980) формират бюджета
си благодарение на Държавните трансфери: тъй като не
разполагат със собствена фискална база
последствия

разпространение на ситуации на
неефикасност и поведения от типа « rent-seeking »

•

Голяма дифиренциация при създаването на регионалните
администрации : местните условия вземат връх над
стандартизацията на териториалните административните
структури в националната рамка
последствия
различно ниво на административен
капацитет институционална хетерогенност между Регионите
____________________________________

засилване на различията/неравностойното положение между
Севера и Юга

Регионални различия по
Макроареали
Колко Италии?
2: Север-Юг ?
или
3: Север / Център / Юг ?
или
Системи
Регионални

-Различен икономически потенциал

Функционалн
и

5: Север-Запад/ СеверИзток/ Център / ЮгИзток / Юг-Запад?

-Различни нива на вътрешна свързаност
-Различни нива на външна свързаност
-Различни качествени аспекти на администрациите: въпросът, свързан с

« управлението»

Икономически и демографски регионални различия
в Италия
Макроареали в Италия (2005)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Население
Северозапад 15.551.047
Североизток 11.115.698
Общо Север 26.666.745
Център
11.317.635
Общо Център11.317.635
Югозапад
14.087.16
Югоизток
6.672.889
Общо ЮГ
20.760.051

%
26.47
18.92
45.39
19.27
19.27
23.98
11.36
35.34

ВБП (хиляди евро) %
393.230 32.01
275.055 22.39
668.285
54.4
265.462 21.61
265.462 21.61
197.700 16.09
97.014
7.9
294.715 23.99

•

Общо Италия

100%

1.228.463 - 100%

58.744.431

Териториална институционална организация в
Италия:
Многостепеннна система
Държава
Региони с Обикновен статут
(NUTS 2)
5
Региони с Извънреден статут
(NUTS 2, с изключение на Болзано
и Тренто)
107 (110) Провинции (NUTS 3)
8101 Общини, от които 50% са с по –
малко от 5000 жители (LAU 1)
9
Големи градове (мегаполиси)

15

Общо Население през 2007:
59 милиона жители

Реформи:

През 90те години:

електорална-административнаконституционна

Засилване на Децентрализацията

---------------------1- Избор с пряко гласуване на :
- Кметове на Общини (Общинска администрация)
- Председатели на Региони (NUTS 2)
засилване на ролята им в управлението на регионалните и местни
политики

2- Административна реформа (Реформата Басанини ) през
1993:
- Засилване на отговорностите на Регионите,
- Опростяване на административните процедури
- Въвеждане на форми на « федерализъм »

3- Конституционна реформа през 2001
Към Нео- Федерализъм
•

Изменения в Конституцията (Глава V- Чл.114 )

Всички териториални институции : Региони / Провинции/ Мегаполиси /

Общините придобиват статут на

Автономни юридически единици с: устав, правомощия

собствени функции

-Премахване на йерархическия контрол между администрации на
различни нива!
-Държавата не трябва да осъществява контрол върху законодателната
дейност на Регионите , както от своя страна и Регионите по отношение на
Провинциите
-Премахване на фигурата на Правителствения комисар на ниво Регион
(еквивалент на Френския Префект – областен управител) , в качеството му на
осъществяващ контрол над дейността на Регионите

Конституционни принципи:

Плурализъм / Автономия / Субсидиарност
_____________________

Ново разпределение на законодателните и нормативни компетенции

между ДЪРЖАВАТА и РЕГИОНИТЕ (NUTS 2)

Вертикална субсидиарност между различните нива на администрацията на територията
на страната

Определяне на три категории:

1- Изключителни компетенции на Държавата: Държавата изпълнява
изключителен контрол. Тези компетенции са фиксирани.
2- Конкуриращи се компетенции между Държавата и Регионите: или
разпределяне на компетенции между Държавата и регионите, но
не категорично определено за всички Региони! Границите
предполагат « тълкуване » и понякога са противоречиви.
3- Остатъчни компетенции на Регионите: Регионите упражняват
пълен контрол. Техните компетенции не са директно
идентифицирани , но не трябва да влизат в противоречие с
изключителните компетенции на Държавата.

1- Изключителни компетенции на
Държавата
-

Външна политика, право на убежище, имиграция
Отношение между Държават и различните религиозни институции
Отбрана
Обществен ред и сигурност (от национална значимост)
Гражданска Държава, стандартни мерки (тежест и т. н...)
Валутна политика, спестяване
Държавни органи, закони за изборите, Референдум
Правителствени органи, фундаментални функции
Конкуренция: основни правила
Граждански и социални права
Здравеопазване: основни правила
Опазване на околната среда
Граждански и наказателен ред

2- Конкуриращи се компетенции между
Държавата и Регионите
Определянето на тези компетенции се състои в частичното им или
напълно съпоставяне. Засилване на ролята на Регионите

но

Признаване de facto на разминаването между юрисдикция на
Регионите и капацитет/умение (skills): Сиви зони, или по –
способните Региони могат да разширят своите инициативи:
Пример.: Международни отношения и отношения с Европейския
Съюз
- Големи инфраструктури
- Опазване на безопасността на работното място
- Образование (от голяма значимост)
- Социална сигурност, здравеопазване (виж различните регионални
модели на обществено здравеопазване )

-

Културни блага и околна среда
Хармонизиране на Публичните бюджети и координиране на
фискалната система

Необходимост от голяма координация и сътрудничество между Държавата и
Регионите, с цел ограничаване на противоречия, конфликти и съпоставяне

3- Остатъчни компетенции на Регионите
Липса на обща дефиниция на Остатъчните компетенции на
Регионите: което води до негативно тълкуване на всички изключителни
компетенции на Регионите.

Примерни такива компетенции са:
- Регионалната организация, в това число и новаторството при
обновяването на административната система
- Земеделие и гори
- Занаятчийство
- Търговия
- Индустрия
- Туризъм и хотелиерство
- Енергетика (и местно енергийно производство)
- Транспорт
- Мини
- Минерални води
- Образование и професионално обучение
- Училищно подпомагане
- Подпомагане и социални служби
- Настаняване в обществен жилищен фонд
- Местна (общинска полиция) полиция

Координация между Държавата и Регионите
1- Междуведомствен комитет за

икономическо планиране (МКИП)

• МКИП: създаден през 1967,
• Председателстван от Председателя на
Министерския Съвет
- Всички министри участват в МКИП
- Определя общите насоки на националната
икономическа програма
- Проследява изпълнението на годишните и
многогодишни планове
- Насърчава координацията на публичната
администрация и публичните органи
- Регионален аспект: извънредно участие в
Южните Региони и в Център-Север
- Координира и направлява дейността също така
на Обединената Конференция за отношенията

между Държава и Региони

2- Обединена Конференция Държава Региони и Местни Автономии
Създадена през 1983; с нарастнали компетенции от 1991-94 .
• Консултантски функции, функции, свързани с осъществяване на
връзка, обмен на данни и информация за Регионите, Провинциите,
Общините, Планинските общности.
• Съставена е от 6 специализирани по области Комисии, координирани
от Междуведомствения Комитет за икономическо планиране.
• Председателят на Обединената Конференция, от 1998, е Министър по
регионалните въпроси (или еквивалент на Министър на Икономиката
и т.н...)
- Изразява мнение, свързано с финансовите закони, с
проектозакони, с икономическо планиране
- Благоприятства участието на Регионите, Провинциите, Общините
и Планинските Общности в дискусии с Правителството по теми от
всеобщ интерес
- Благоприятства сътрудничеството между структурите на
национално и регионално и местно ниво с цел подобряване на
ефикасността и ефективността на административната дейност
- Координирра трансфера на дейности, финансови и човешки
ресурси, инструменти и организация от Държавата към Регионите
и местните структури (Административен Федерализъм)

Към Фискален Федерализъм
Трансферът на административни компетенции към
Регионите трябва да съпътства укрепването на собствените
финансови бази (на Регионите).
Три компонента:
1- Трансфер на средства от Държавния бюджет към
Регионите (драстично намаляване)
2- Разпределяне на фискалните доходи между Държавата и
Регионите
3- Разработване на собствена за Регионите фискална
база/система (трудности за приключването и в краткосрочен план•

прекалено голям местен фискален натиск)

•
•
•

Създаването на финансова автономия на Регионите е при все
това зависимо от техния финансов и икономически капацитет :
най – онеправданите региони ще понесат загуби
Механизмът на корекции с цел постигане на равновесие между
Регионите трябва да бъде много мощен, за да се поддържа
адекватно ниво на разходи в Южните региони
Разминаване между компетенции и финансов капацитет на
Регионите
Фискален федерализам: Държавата и Регионите в процес на дебат

Пример 1- Разпределение на функции и отговорности в
рамките на стратегията за териториално развитие
Ниво-----------------Институция------------------Отговорност---------------- Цели

Национално

1- Министерство на икономиката / Национална стратегическа рамка /
Основни насоки на развитие и регионална политика

2- Министерство на инфрактраструктурите/Национален стратегически
инфраструктурен план/ Свързаност и пространствена визия

Регионално Региони NUTS 2 Регионален териториален план (РТП) / План за
благоустройство на територията

Местно ниво 2 Провинции NUTS 3 / Провинциален териториален план /Нова рамка
– Благоустрояване на териториите

Местно ниво 1Общини LAU1 / Общ план за регулиране /Урбанистичен план:
физически план

Урбанистични агломерации /липса на дефиниция за сега / В процес на обсъждане

Пример 1.1 : Реализация на Регионалните Териториални
планове / План за развитие на Провинциите / Планове на
общините след реформата през 1995
Различна степен на
прилагане на
териториалните планове за
развитие: Регионални / на
ниво Провинции / Общински

Големите териториални
различия понастоящем между
прилагането им в Северните
региони и отчасти в
Централните, и прилагането
в Южните региони, които са
финализирали най – вече
местните планове на
Общините.
В Южните Региони,

Оперативните Регионални
Програми (ОРП) на

Source: Italian Ministry of Infrastructure, Reti e Territori al futuro, 2006

Структурните Фондове
заместват Териториалните
регионални планове

Пример 1.2. - Фази на определяне на Националната
Стратегическа Рамка за Кохезионната политика-2007-13

Търсене на по – добро интегриране на
национални, регионални политики и Европейски
политики
Фази:
• Оценка на предходния програмен период 20002006
• Стратегическа визия на Регионите и Центъра:

дебат с разширен до местно ниво обхват

(институции,НПО, социални органи и т.н...).
Предварителна/Подготвителна документация
• Диалог и конфронтация между Център и
Региони
• Финализиране на изготвената Национална

Стратегическа Рамка

Публично и частно икономическо партньорство

Оценка и Мониторинг
•

С цел подобряване качеството и ефикасността на
програмирането на политиките за развитие на
централните и регионалните администрации:

•

съгласно Постоянната Конференция за отношенията ДържаваРегиони:

•

през 1999 законът за създаване на Ядро за оценка и контрол на
публичните инвестиции
През 2003 създаване на Мрежа от Ядра за оценка и контрол в 33
администрации:
- 12 Министерства,
- Всички Региони и Автономни Провинции (Тренто-Болзано)
Мрежата следва система от федерален, самоуправляващ се и
независим от администрациите вид
Мрежата се управлява от Генералната Конференция, включваща
по един представител на всяко Ядро на Централните и
регионални Администрации
Конференцията определя Председател на Мрежата и един
Комитет от 8 члена (4 от министерствата 4 от регионите ).

•

•
•
•

Заключения
•

•

•

•
•

•

•

Нивото на децентрализация в Италия е в много напреднал
стадии: нео – федерализмът е признак за това, но все още в
експериментална фаза
При все това, условията, при които се развива – в Регионите – са
много неравностойни: от гледна точка на административните
структури / на финансовия капацитет / на икономическите и
социални различия
Разпределянето на компетенциите между Държавата и Регионите
не е достатъчно добре дефинирано: остават много сектори на
конфронтация: пр. здравеопазване / образование и т.н...
Въпросът, свързан с управлението на администрациите и тяхната
ефикасност е фундаментален и критичен
Напредналата децентрализация благоприятств а развитието на
Регионите, които са по – добре управлявани: въпросът с
« управлението »: практиката на Северните Региони е пример за
това.
Необходимост от укрепване на целите за постигане на кохезия
на национално ниво и подобряване на координацията между
секторни и териториални политики
Фискалният федерализъм изисква все още да се извърви дълъг
път: все още не са на лице необходимите условия във всички
Региони

