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Zgodnie ze swoimi wcze niejszymi zapo-
wiedziami rz dz ca we Włoszech kontro-
wersyjna prawicowo-lewicowa koalicja Ligii 
i Ruchu Pi ciu Gwiazd zacz ła przywraca  
obywatelom godno , bo tak  potoczn  
nazw  (Dignity Act) okre lany jest nowy akt 
prawny przyj ty w sierpniu 2018 r. Stanowi to 
po prostu demonta  reform uelastyczniaj -
cych rynek pracy wprowadzonych w 2015 r. 
przez poprzedni rz d premiera Matteo Ren-
ziego (tzw. Jobs Act), które spotkały si  wów-
czas z negatywnymi reakcjami społecznymi. 
Ale przywracanie godno ci obejmuje tak e 
pochylenie si  nad skłonno ciami obywateli 
do gier hazardowych.

Renzi wprowadził ułatwienia w zwalnianiu 
pracowników przez okres pierwszych 3 lat 
trwania umowy. Nowa legislacja skraca ten 
okres do 2 lat. Umowy na czas okre lony b d  
mogły trwa  maksymalnie 24 miesi ce (a nie 
36 jak dotychczas) i b d  mogły by  przedłu-
ane 4 razy a nie jak dotychczas 5. Pracownicy 

tymczasowi maja by  zrównani w prawach 
z pracownikami na kontraktach stabilnych. 
Jest te  marchewka dla pracodawców - wszy-
scy którzy w 2019 i 2020 zatrudni  osoby 
do 35. roku ycia b d  mogli liczy  na zni ki 
w składce ubezpieczeniowej do 3 tys. euro. 
Obawiaj c si , e nowe prawo mo e by  
zbyt sztywne, rz d zaoferował małym fi rmom 
w sektorze rolniczym i hotelowym opcj  pła-
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cenia pracownikom tymczasowym za pomo-
c  systemu voucherów zamiast korzystania 
z formalnej umowy. Innymi słowy miałyby to 
by  osoby formalnie samozatrudnione wysta-
wiaj ce faktur . 

W ocenie opozycji, te przepisy s  w rzeczy-
wisto ci przeciwne interesom pracowników 
i przyj to je w celach czysto propagando-
wych. Nazywamy to „dekretem o bezrobociu” 
‒ komentuje senator opozycyjnej Partii De-
mokratycznej Valeria Fedeli, mówi c, e nowe 
prawo utrudni zatrudnianie młodych ludzi, 
szczególnie na południu. Z kolei, Pasquale Tri-
dico ekonomista i doradca Luigiego Di Maio 
przywódcy współrz dz cego Ruchu Pi ciu 
Gwiazd, stwierdził, e dekret „jest optymalnym 
tekstem, który sprawia, e Włochy s  zgodne 
z dyrektywami europejskimi”. W jego ocenie 
wszystkie reformy rynku pracy wprowadzone 
we Włoszech od lat 90. były zgodne z „do-
gmatem elastyczno ci” a nowe prawo po raz 
pierwszy idzie w przeciwnym kierunku. Tridi-
co widzi to jako pozytywne, poniewa  nie ma 
dowodów na to, e sztywno  rynków pracy 
powoduje wy sze bezrobocie. Uwa a on rów-
nie , e mniejsza elastyczno  mo e by  po-
wi zana z wy sz  produktywno ci  pracy ze 
wzgl du na wi ksze inwestycje fi rm w kapitał 
ludzki i innowacje. No có , opinie s  rozbie -
ne jak to zwykle w ród polityków. Faktem jest, 
e krytykowana przez nowa ekip  rz dz c  re-

forma Renziego doprowadziła do stworzenia 

od czerwca 2017 r. prawie 400 tys. tymczaso-
wych miejsc pracy. Nie mo na jednak pomija  
tego, e przy okazji ponad 80 tys. pracowni-
ków utraciło zatrudnienie stabilne. 

Rz d postanowił tak e zniech ci  przedsi -
biorców do prób transgranicznej optymali-
zacji własnego biznesu. W przyj tej ustawie 
wprowadzono przepis, który - jak wskazuj  
sonda e, spotka si  ze znacznym poparciem 
społecznym. Otó  fi rmy, które przenios  si  
poza terytorium Włoch b d  musiały zwróci  
do czterokrotno ci wszelkiej pomocy publicz-
nej jak  uzyskały w ci gu 5 lat przed delokali-
zacj . 

Niezale nie od tego jak ocenia  b dzie si  
wpływ nowej ustawy na rynek pracy i reakcje 
przedsi biorców pewne jest jedno ‒ na pew-
no b dzie miała konkretny efekt w zupełnie 
innym obszarze. Zawiera ona bowiem przepis 
wprowadzaj cy zakaz - pod sankcj  wysokich 
kar, wszelkiego reklamowania gier hazardo-
wych (tak e na platformach internetowych) 
oraz pozyskiwania przez kluby sportowe spon-
sorów z bran y hazardowej. Jak łatwo mo na 
si  domy le , odbije si  to bardzo bole nie na 
bud ecie klubów piłkarskich. Czy tak e na ich 
wynikach?
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