ANNALES

U N I V E R S I TAT I S M A R I A E C U R I E - S K à O D O W S K A
LU B LI N – P OL ONIA
VOL. XLVII, 1

SECTIO H

2013

Uniwersytet Marii Curie-Skáodowskiej w Lublinie, Katedra Gospodarki ĝwiatowej i Integracji Europejskiej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Zarządzania

BOGUMIàA MUCHA-LESZKO

Hiszpania w unii walutowej – czynniki rozwoju..,
przyczyny problemów gospodarczych i procesy dostosowawcze
Spain in the monetary union – development factors, causes of economic problems
and adjustment processes

Sáowa kluczowe: Hiszpania, wzrost gospodarczy, produktywnoĞü, skutki boomu kredytowego i kryzysu
Key words: Spain, economic growth, productivity, credit boom and crisis outcomes

WstĊp

TrzynaĞcie lat istnienia strefy euro, a zwáaszcza naruszenie jej stabilnoĞci i podwaĪenie wiarygodnoĞci, gdy sáaboĞci gospodarki, finansów publicznych i zarządzania
obnaĪyá kryzys lat 2008–2009, dają moĪliwoĞü oceny efektów jej funkcjonowania na
przykáadzie kraju, który mimo, Īe rozwijaá siĊ dynamicznie, to w stosunku do Austrii,
Belgii, Holandii czy Niemiec pozostawaá gospodarczo peryferyjny. Takim wáaĞnie krajem
byáa w poáowie lat dziewiĊüdziesiątych Hiszpania, podobnie jak Wáochy, Portugalia
i Grecja. W tworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej przewaĪyáo záagodzone podejĞcie do kryteriów konwergencji preferowane przez FrancjĊ i Wáochy oraz koncepcja
przyspieszenia procesu zmniejszania luki gospodarczej przez kraje peryferyjne w stosunku do wyĪej rozwiniĊtych po wprowadzeniu wspólnej waluty. Strefa euro powstaáa
w rezultacie wypracowanego kompromisu, dziĊki któremu nie doszáo do formalnego
podziaáu krajów na dwie grupy w zaleĪnoĞci od osiągniĊtego poziomu rozwoju gospodarczego, choü wskazywaáy na to iloĞciowe i jakoĞciowe mierniki makroekonomiczne.
Wprowadzenie euro w krajach o niĪszym poziomie rozwoju spowodowaáo obniĪenie
wewnĊtrznej spójnoĞci gospodarczej obszaru UGiW i zwiĊkszenie trudnoĞci w reali-
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zacji efektywnej polityki pieniĊĪnej z powodu silniejszego zróĪnicowania skáonnoĞci
do inflacji i przebiegu cyklu koniunkturalnego w poszczególnych krajach czáonkowskich. W latach 1995–2008 Hiszpania wyróĪniaáa siĊ wysoką dynamiką PKB (3–4%
Ğredniorocznie) i szybko zmniejszaáa lukĊ gospodarczą wobec krajów twardego rdzenia
(core countries). Te spektakularne osiągniĊcia nie byáy jednak efektem wzrostu wydajnoĞci pracy, lecz rosnącego zatrudnienia w pracocháonnych dziedzinach gospodarki
oraz boomu popytowego bĊdącego rezultatem áatwego dostĊpu do tanich kredytów.
Celem artykuáu jest: 1) analiza czynników wzrostu gospodarczego Hiszpanii,
2) wskazanie gáównych przyczyn niskiej efektywnoĞci gospodarki, 3) przedstawienie
skutków kryzysu w latach 2008–2010 i nierównowag makroekonomicznych, 4) ocena
procesów dostosowawczych. Analiza obejmuje lata 1995–2014, a jej podstawą są
wskaĨniki wzrostu PKB, inwestycji, zatrudnienia, produktywnoĞci pracy, jednostkowych kosztów pracy i caákowitej produktywnoĞci czynników wytwórczych TFP.

1. Czynniki wysokiej dynamiki gospodarczej

Zasadnicze zmiany w gospodarce Hiszpanii nastąpiáy w latach osiemdziesiątych
w związku z przystąpieniem do Wspólnot Europejskich (1986), co daáo jej nowe
moĪliwoĞci rozwoju wynikające z dostĊpu do duĪego rynku, napáywu kapitaáu zagranicznego i wzrostu poziomu inwestycji oraz z pozyskiwania Ğrodków finansowych
z funduszy pomocowych. W latach osiemdziesiątych Ğrednioroczne tempo wzrostu
PKB UE-15 ksztaátowaáo siĊ na poziomie 2,36%, a Hiszpanii 2,96% [EEAG, 2002,
s. 57]. Po niewielkim spadku stopy wzrostu PKB w okresie kryzysu na początku
lat dziewiĊüdziesiątych, do 2008 r. utrzymywaáa siĊ w Hiszpanii wysoka i stabilna
dynamika gospodarcza (por. rysunek 1).
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Rysunek 1. Tempo wzrostu realnego PKB w Hiszpanii i strefie euro w latach 1996–2014,
roczne wskaĨniki wzrostu w %
Uwaga: lata 2012–2014 – prognoza.
ħródáo: Eurostat [2012].

HISZPANIA W UNII WALUTOWEJ – CZYNNIKI ROZWOJU...

109

Dáugookresowy wysoki wzrost gospodarczy w Hiszpanii byá efektem dziaáania
wielu czynników, spoĞród których naleĪy wymieniü w szczególnoĞci: 1) zwiĊkszenie
inwestycji, w tym wskutek napáywu kapitaáu zagranicznego 2) wzrost liczby ludnoĞci,
zatrudnienia i konsumpcji, 3) postĊpującą liberalizacjĊ rynku towarów i rynku pracy.
Dalsze zwiĊkszenie aktywnoĞci gospodarczej nastąpiáo po wprowadzeniu wspólnej
waluty i byáo rezultatem áatwego dostĊpu do taĔszych kredytów wskutek spadku
nominalnych stóp procentowych i ujemnych realnych stóp procentowych w latach
2001–2006 [Veld, Pagano, Raciborski, Ratto, Roeger, 2012, s. 5–6]. DuĪy wpáyw na
obniĪenie stóp procentowych miaá równieĪ spadek premii za ryzyko. Boom kredytowy
prowadziá do szybkiego wzrostu popytu wewnĊtrznego (inwestycyjnego i konsumpcyjnego). Wysoki wzrost gospodarczy w Hiszpanii utrzymywaá siĊ nawet w czasie
recesji w latach 2001–2003 i zdecydowanie przewyĪszaá Ğrednie tempo wzrostu
PKB w strefie euro. Do grupy najszybciej rozwijających siĊ krajów strefy euro, obok
Hiszpanii, naleĪaáy Irlandia, Luksemburg, Grecja i Finlandia (por. rysunki 1 i 2).
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Rysunek 2. Realny wzrost PKB w strefie euro w latach 2000–2007
oraz 2008–2011 (Ğredniorocznie) w %
ħródáo: Eurostat [2012].

Wysokie tempo wzrostu PKB w Hiszpanii, wyĪsze od potencjalnego, byáo przede
wszystkim efektem rosnących nakáadów inwestycyjnych i zatrudnienia. W latach
1996–2007 powstaáo ponad 7 mln nowych miejsc pracy [European Commission, 2012c,
s. 6]. Stopa inwestycji w latach 2000–2008 byáa wyjątkowo wysoka. ĝredniorocznie
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w okresie 2001–2005 osiągaáa poziom 27,6% PKB, a w latach 2006 i 2007 wynosiáa
31% PKB (por. tabela 1).
Tabela 1. Inwestycje brutto jako % PKB w Hiszpanii w latach 1986–2012 w cenach bieĪących
1986– 1991– 1996– 2001–
2005
1990 1995 2000 2005

Rok
Inwestycje

24,1

22,5

23,7

27,6

29,5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31,0

31,0

29,1

24,4

23,0

22,4

22,7

Uwaga: Dane na 17 lipca 2011 r.
ħródáo: European Commission [2011, s. 191].

Inwestycje przyczyniaáy siĊ do tworzenia trwaáego majątku produkcyjnego (urządzenia produkcyjne), infrastruktury i zasobów mieszkaniowych oraz do rozwoju rynku
nieruchomoĞci. Nakáady inwestycyjne w budownictwie mieszkaniowym stanowiáy
od 1998 r. do kryzysu w latach 2008–2009 okoáo 30% inwestycji ogóáem. Poziom
inwestycji w urządzenia produkcyjne i inwestycji publicznych w infrastrukturĊ byá
w caáym okresie 1995–2009 zdecydowanie wyĪszy niĪ w pozostaáych krajach UE-27. Rysunek 3 pokazuje wysoką przewagĊ Hiszpanii pod wzglĊdem Ğredniego tempa
wzrostu nakáadów inwestycyjnych na urządzenia produkcyjne w latach 1995–2009
nad Finlandią, Francją, Wáochami, Danią, Holandią, Austrią, Wielką Brytanią
i Niemcami.
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Rysunek 3. ĝrednioroczny wzrost nakáadów inwestycyjnych na urządzenia produkcyjne
w UE-15 i w wybranych krajach w latach 1995–2009 w %
ħródáo: EEAG [2011, s. 130].

Na rysunku 4 przedstawiono wielkoĞü inwestycji publicznych w Hiszpanii w stosunku do PKB w porównaniu ze Ğrednią ich wielkoĞcią w UE-27 i najwiĊkszymi
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krajami Unii. Hiszpania w caáym okresie 1995–2009 przeznaczaáa na inwestycje
publiczne ponad 3% PKB, a od 2006 r. wiĊcej niĪ 4% PKB. ĝredni poziom inwestycji
publicznych w UE-27 ksztaátowaá siĊ w granicach 2–3% PKB. Z punktu widzenia
celowoĞci wydatków budĪetowych inwestycje publiczne są traktowane jako czynnik
wzrostu produkcji i zatrudnienia. Przynoszą one trwaáe efekty prowzrostowe. Inwestycje publiczne w Hiszpanii byáy skoncentrowane na transporcie i zorientowane
na rozwój szybkich poáączeĔ kolejowych. Porównywalne projekty modernizacji infrastruktury kolejowej podejmowaáy tylko Chiny [EEAG, 2011, s. 131]. ĩaden inny
kraj Unii Europejskiej nie realizowaá inwestycji w infrastrukturze kolejowej na tak
duĪą skalĊ jak Hiszpania.
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Rysunek 4. Inwestycje publiczne w UE-27 i wybranych krajach w latach 1995–2010 w %
w relacji do PKB
ħródáo: EEAG [2011, s. 130]; Eurostat [2012].

Istotny wpáyw na poziom popytu wewnĊtrznego w Hiszpanii od 1999 r. miaáo
budownictwo mieszkaniowe. Tempo wzrostu inwestycji mieszkaniowych, w tym
przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym, byáo wyĪsze od stopy wzrostu
PKB do 2007 r., co ilustruje rysunek 5.
Sytuacja na rynku nieruchomoĞci zaczĊáa siĊ zmieniaü w II kwartale 2008 r.,
gdy spadek cen mieszkaĔ powodowaá ograniczanie inwestycji, co przyczyniáo siĊ do
osáabienia tempa wzrostu PKB w poáowie roku. Kryzys finansowy, który rozpocząá
siĊ w III kwartale, a ĞciĞlej biorąc problemy banków z páynnoĞcią i wzrost ryzyka,
wpáynĊáy na zmiany warunków udzielania kredytów, zaostrzenie reguá ostroĪnoĞciowych, a PKB Hiszpanii spadá wówczas o 0,2% [EEAG, 2009, s. 21].
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Rysunek 5. Realne nakáady na budownictwo mieszkaniowe i wzrost realnego PKB
w Hiszpanii w latach 1995–2010 (rok 2000 = 100)
ħródáo: EEAG [2011, s. 129].

Wracając do Ĩródeá dáugookresowego wzrostu gospodarczego Hiszpanii, nie
moĪna pominąü jego specyfiki, która polegaáa na tym, Īe byá to wzrost ekstensywny,
osiągany w latach 1995–2007 przede wszystkim poprzez zwiĊkszenie zatrudnienia
i popytu wewnĊtrznego. Niski przyrost naturalny od poáowy lat siedemdziesiątych
i sáabe perspektywy rozwoju demograficznego przyczyniáy siĊ do liberalizacji polityki
imigracyjnej. Dodatkowym czynnikiem wiĊkszego napáywu imigrantów byá coraz
silniejszy popyt na siáĊ roboczą, gáównie w budownictwie i usáugach. Wzrost podaĪy
siáy roboczej o niskich kwalifikacjach uáatwiaá walkĊ z rosnącą inflacją dochodową
poprzez osáabienie presji na wzrost páac. Wysoki popyt na siáĊ roboczą i liberalna
polityka imigracyjna sprzyjaáy napáywowi osób z innych krajów, toteĪ liczba ludnoĞci
Hiszpanii w latach 1998–2006 zwiĊkszyáa siĊ o ponad 10%.
Jak podkreĞlano, waĪnym czynnikiem wysokiej dynamiki gospodarczej byá szybko
rosnący popyt wewnĊtrzny. Presja popytowa, mimo napáywu imigrantów, prowadziáa
do wzrostu cen, które w Hiszpanii w latach 1995–2009 zwiĊkszyáy siĊ o 57%, podczas gdy Ğrednia wzrostu cen w strefie euro-16 wynosiáa 28% [EEAG, 2011, s. 76].
Wzrost popytu i cen przyczyniaá siĊ do podwyĪszenia páac, któremu nie towarzyszyáa
rosnąca wydajnoĞü pracy. Tempo wzrostu páac wpáywaáo na poziom jednostkowych
kosztów pracy. W latach 1996–2007 Ğrednioroczny wzrost páac ksztaátowaá siĊ na
poziomie 3,2%, a wzrost produktywnoĞci pracy wynosiá zaledwie 0,4% [European
Commission, 2012c, s. 9]. ĝredni skumulowany wzrost jednostkowych kosztów pracy w latach 1999–2007 w strefie euro wynosiá 14%, natomiast w Hiszpanii 26,4%,
a niewielkie zmiany pod tym wzglĊdem wystąpiáy w Niemczech (2,3%), Austrii
(5,9%) i Finlandii (11,6%) [ECB, 2008, s. 72].
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Po przyjĊciu wspólnej waluty polityka pieniĊĪna Europejskiego Banku Centralnego
stworzyáa dla krajów o wyĪszej inflacji dostĊp do bardzo taniego pieniądza. Niskie
nominalne stopy procentowe powodowaáy, Īe realne stopy procentowe przesuwaáy
siĊ w odwrotnym kierunku niĪ wyznaczany przez stopy inflacji poszczególnych krajów strefy euro. Wpáyw realnych stóp procentowych byá procykliczny, zwiĊkszający
inflacjĊ w krajach o wysokim wzroĞcie gospodarczym, czyli w Irlandii, Holandii,
Portugalii i Hiszpanii [Mucha-Leszko, 2007, s. 164–165].

2. Przyczyny niskiej efektywnoĞci gospodarczej

NajwiĊkszą sáaboĞcią gospodarki hiszpaĔskiej byáa jej niska efektywnoĞü. Tempo
wzrostu produktywnoĞci pracy zmniejszaáo siĊ od poáowy lat dziewiĊüdziesiątych.
W okresie 1996–2000 spadek byá niewielki (–0,2%), a w kolejnych latach (2001–2005)
– wiĊkszy, i wynosiá –0,6% [Gomez-Salvador, Musso, Stocker, Turunen, 2006, s. 10]1.
W latach 2005–2007 tempo wzrostu produktywnoĞci pracy w Hiszpanii pozostawaáo
na poziomie zerowym. Pozytywne zmiany zaczĊáy nastĊpowaü wraz ze spadkiem
zatrudnienia od 2008 r., a wskaĨniki wzrostu produktywnoĞci pracy w latach 2008–
2011 ksztaátowaáy siĊ nastĊpująco: 1,1%, 2,9%, 2,0%, i 2,2% (tabela 2). Na wzrost
produktywnoĞci pracy wpáywają dwa podstawowe czynniki: 1) nakáady kapitaáowe na
zatrudnionego, 2) caákowita produktywnoĞü czynników wytwórczych (TFP). Wzrost
caákowitej produktywnoĞci czynników wytwórczych jest interpretowany jako miara
postĊpu technologicznego i zmian strukturalnych w gospodarce lub miara efektywnoĞci technologicznej gospodarki. Roczne stopy wzrostu TFP w Hiszpanii w latach
1995–2009 byáy bardzo niskie, zerowe lub ujemne (por. rysunek 6).
Na wspóáczesnym etapie rozwoju zasadniczym warunkiem wzrostu efektywnoĞci
gospodarki są nakáady na B + R. Stanowią one podstawĊ wzrostu postĊpu technologicznego i produktywnoĞci pracy oraz innych moĪliwoĞci wykorzystania rezultatów
tego postĊpu w gospodarce. W 2008 r. nakáady na B + R w UE-15 stanowiáy Ğrednio
2% PKB, natomiast w Hiszpanii tylko 1,35% PKB [EEAG, 2011, s. 137]. ĝwiadczy
to o ograniczonych moĪliwoĞciach tego kraju w kwestii zmniejszania luki technologicznej w stosunku do wiĊkszoĞci krajów UE.
SáaboĞci gospodarki hiszpaĔskiej tkwią przede wszystkim w jej cechach strukturalnych. Podstawą wzrostu gospodarczego byá rozwój pracocháonnych dziedzin
produkcji, usáug i budownictwa mieszkaniowego. DziĊki temu spadáo bezrobocie
i w zasadzie od 1999 do 2008 r. przestaáo byü problemem gospodarczym i spoáecznym Hiszpanii, mimo duĪego napáywu imigrantów. Wzrost zatrudnienia od poáowy
lat dziewiĊüdziesiątych powodowaá systematyczną poprawĊ sytuacji na rynku pracy.
Stopa bezrobocia na początku tej dekady byáa wysoka (25%), do roku 2007 zmniej-

1

Mierzony wg PKB na godzinĊ pracy.
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szyáa siĊ do 8% (por. rysunek 7), a nastĊpnie wskutek gáĊbokiego spadku koniunktury
w latach 2008–2010 ponownie wzrosáa do prawie 22% (jako odsetek siáy roboczej).
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Rysunek 6. Caákowita produktywnoĞü czynników wytwórczych Hiszpanii,
strefy euro -12, USA i Niemiec w latach 1993–2012, roczne zmiany procentowe
ħródáo: EEAG [2011, s. 137], AMECO [2011].

Do obniĪania efektywnoĞci gospodarki przyczyniaáa siĊ równieĪ polityka promowania zatrudnienia oraz system negocjowania wysokoĞci páac. W pierwszym przypadku chodzi o zwiĊkszenie moĪliwoĞci zatrudniania tymczasowego na podstawie
kontraktów oraz wprowadzenie nowych regulacji w 1984 r., gdy bezrobocie wzrosáo
do 20%. Nowe przepisy pozwalaáy przedsiĊbiorcom na korzystanie z formy zatrudnienia kontraktowego, nawet jeĞli stanowiska pracy nie miaáy charakteru okresowego.
Zgodnie z regulacjami z 1984 r. kontrakty (temporal de fomento del empleo – EP)
uprawniaáy do zatrudniania pracowników maksymalnie na trzy lata. Po zakoĔczeniu
kontraktu dalsze zatrudnienie zaleĪaáo od pracodawcy i jego zainteresowania podpisaniem umowy o pracĊ na czas nieokreĞlony.
DuĪe moĪliwoĞci zatrudniania na czas okreĞlony (na podstawie kontraktów EP)
przyczyniáy siĊ do znaczącego wzrostu zatrudnienia tymczasowego, które na początku
lat dziewiĊüdziesiątych stanowiáo ponad 1/3 zatrudnienia ogóáem. Zahamowaniu tej
tendencji miaáy sáuĪyü bardziej restrykcyjne regulacje prawne przyjĊte w 1994 r.,
dotyczące stosowania przez pracodawców kontraktowej formy zatrudnienia. Wobec
maáej skutecznoĞci tych przepisów koncentrowano siĊ na zachĊcaniu przedsiĊbiorców
do zatrudniania na czas nieokreĞlony. Celem tych zmian byáo z jednej strony zmniejszenie páynnoĞci zatrudnienia i związanych z tym kosztów, a z drugiej pozostawienie
moĪliwoĞci zatrudnienia kontraktowego w szczególnych sytuacjach. Zwolnienie pracownika zatrudnionego na kontrakcie byáo trudne i wiązaáo siĊ z duĪymi kosztami,
zwáaszcza jeĞli sąd nie uznaá argumentów pracodawcy. Tymczasowe zatrudnienie
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zwiĊksza páynnoĞü pracowników, podnosi stopĊ bezrobocia i negatywnie oddziaáuje
na wydajnoĞü pracy.
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Rysunek 7. Zatrudnienie i bezrobocie w Hiszpanii, strefie euro i krajach OECD w latach 1994–2011
Uwaga: Strefa euro -12 do rozszerzenia w 2007 r.
ħródáo: OECD [2010, s. 92]; OECD [2013].

Z badaĔ rynku pracy w Hiszpanii wynika, Īe pracowników tymczasowych
najczĊĞciej zatrudniano na stanowiskach niewymagających wyĪszych kwalifikacji,
a prawdopodobieĔstwo, Īe máoda osoba pracująca na kontrakcie otrzyma pracĊ staáą,
byáo niewiele wiĊksze niĪ 20%, a w Wielkiej Brytanii wynosiáo 55% [OECD, 2010,
s. 100]. Taka polityka, której celem byáo zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie
tymczasowych miejsc pracy, moĪe prowadziü do braku zainteresowania zarówno
pracodawców, jak i pracowników edukacją i podnoszeniem kwalifikacji. Badania
wskazują, Īe w Hiszpanii wystĊpowaáo zjawisko niewykorzystanych kwalifikacji,
co równieĪ negatywnie wpáywaáo na wydajnoĞü pracy [OECD, 2010, s. 101].
Polityka wspierania zatrudnienia obciąĪa budĪet paĔstwa. W Hiszpanii ze Ğrodków publicznych dofinansowywano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na
kontraktach i pokrywano koszty ulg z tytuáu páatnoĞci na ubezpieczenia spoáeczne.
W roku 2007 subsydia na ten cel z budĪetu paĔstwa stanowiáy 0,32% PKB [OECD,
2010, s. 101]. Kolejne reformy mające na celu racjonalizacjĊ polityki zatrudnienia
i dalszego ograniczania tymczasowej formy pracy zostaáy zaakceptowane we wrzeĞniu 2010 i w lutym 2012 r. Mają siĊ one przyczyniü do wiĊkszej elastycznoĞci rynku
pracy i zmniejszenia moĪliwoĞci wzrostu tymczasowego zatrudnienia w czasie boomu
gospodarczego i duĪej redukcji zatrudnienia w okresach recesji.
EfektywnoĞci gospodarczej nie sáuĪyá takĪe system negocjowania wysokoĞci
wynagrodzeĔ dla pracowników. W Hiszpanii zbiorowe negocjacje páacowe odbywają
siĊ na poziomie sektorów gospodarki i regionów. Zgodnie z ustawą z 1980 r. kaĪdy
ukáad zbiorowy w sprawie wynagrodzeĔ zawarty na poziomie wyĪszym niĪ przed-
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siĊbiorstwo musiaá zostaü wprowadzony we wszystkich podmiotach gospodarczych
danego obszaru geograficznego lub sektora, nawet jeĞli nie wszyscy pracownicy byli
reprezentowani w negocjacjach [OECD, 2010, s. 104]. System zbiorowych negocjacji
páacowych w Hiszpanii nie sprzyjaá dostosowaniu wysokoĞci wynagrodzeĔ do sytuacji
konkretnych przedsiĊbiorstw, a zwáaszcza Ğcisáej ich zaleĪnoĞci od wydajnoĞci pracy.
Polityka mająca na celu wzrost zatrudnienia, w tym okresowego, nie przyczyniaáa
siĊ do zwiĊkszenia wydajnoĞci pracy i elastycznoĞci rynku pracy, przeciwnie – powodowaáa obniĪanie efektywnoĞci pracy.
Podsumowując, koszty ekstensywnego wzrostu gospodarczego, opartego na staáym
wzroĞcie zatrudnienia, byáy wysokie – spadaáa produktywnoĞü pracy, konkurencyjnoĞü
eksportu i utrwalaáa siĊ nieefektywna struktura gospodarki.

3. Skutki boomu kredytowego, kryzysu i procesy dostosowawcze

NajwiĊkszymi zagroĪeniami związanymi z przystąpieniem do unii walutowej
krajów doganiających (catching up) są wysoki wzrost popytu wewnĊtrznego, cen
i páac, realnego efektywnego kursu walutowego, spadek konkurencyjnoĞci i eksportu,
wzrost importu i deficytu na rachunku obrotów bieĪących z zagranicą. Hiszpania
stanowi klasyczny przypadek kraju, w którym po przyjĊciu wspólnej waluty nastąpiáa
stymulacja popytu i wzrostu gospodarczego, a nastĊpnie na skutek wzrostu inflacji
i jednostkowych kosztów produkcji, zwáaszcza pracy, zaczĊáa spadaü konkurencyjnoĞü
w stosunku do krajów o wiĊkszej stabilnoĞci cen, która w tym kraju i tak byáa niska
z powodu niskiej produktywnoĞci pracy.
Od początku kryzysu finansowo -ekonomicznego (od III kwartaáu 2008 r. do
koĔca 2011 r.) realny PKB Hiszpanii zmniejszyá siĊ o 3%, pracĊ straciáo prawie
2,5 mln ludzi, w tym ponad 50% w budownictwie [European Commission, 2012c,
s. 6]. Zatrudnienie w budownictwie jest najniĪsze od 1976 r. Po niewielkim wzroĞcie PKB o 0,4% w 2011 r. gospodarka ponownie znalazáa siĊ w recesji i spadek
PKB w 2012 r. ma wynieĞü 1,4% i analogicznie w kolejnym 2013 r. [European
Commission, 2012b, s. 69]. RoĞnie stopa bezrobocia, która ma przekroczyü 25%
w 2012 r. i zwiĊkszyü siĊ o 1,5 p. p. w 2013 r. [European Commission, 2012b, s. 69].
PĊkniĊcie baĔki spekulacyjnej na rynku nieruchomoĞci i kryzys zintensyfikowaáy
procesy dostosowawcze w gospodarce Hiszpanii. Redukcja zatrudnienia nastąpiáa
przede wszystkim w sektorach o najniĪszej wydajnoĞci pracy i objĊáa gáównie
pracowników zatrudnionych na podstawie kontraktów terminowych, czyli z reguáy
o niĪszym wyksztaáceniu i kwalifikacjach. Liczba godzin pracy w Hiszpanii w latach 2007–2009 zmniejszaáa siĊ Ğredniorocznie o 4%, podczas gdy w USA o 3%,
a w UE-15 o 1,41% [Sanguinetti, Fuentes, 2012, s. 16]. Zmiany w zatrudnieniu pozytywnie wpáynĊáy na wzrost produktywnoĞci pracy i jeĞli w strefie euro w latach
2008–2009 realny PKB na zatrudnionego wynosiá –0,2% i –2,4%, to w Hiszpanii
analogiczne wskaĨniki, osiągając poziom 1,1% i 2,9%; wskazywaáy na zmniejsza-
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nie luki pod wzglĊdem efektywnoĞci pracy [European Commission, 2012b, s. 161].
Niemniej z badaĔ OECD oraz prognoz Komisji Europejskiej wynika, Īe relatywnie
wysokie tempo wzrostu produktywnoĞci pracy w Hiszpanii ma charakter okresowy
[Sanguinetti, Fuentes, 2012, s. 13 i 16]. Dane statystyczne dotyczące ksztaátowania
siĊ wskaĨników realnego PKB na zatrudnionego potwierdzają utrzymywanie siĊ
pozytywnych tendencji do roku 2013 i wyraĨny spadek tempa wzrostu produktywnoĞci pracy w 2014 r., do 0,6% wobec 1,0% w strefie euro. Szczegóáowe dane na
ten temat zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2. ProduktywnoĞü pracy (realny PKB na zatrudnionego) w Hiszpanii, Francji,
Niemczech i strefie euro -17 w latach 1998–2014, roczne zmiany procentowe

Kraje

ĝrednie w latach
1998–2002

ĝrednie w latach
2003–2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hiszpania

0,2

0,4

1,1

2,9

2,0

2,2

3,2

1,3

0,6

Francja

0,8

1,3

–0,4

–1,6

1,9

1,2

0,3

0,4

0,6

Niemcy

0,8

1,4

–0,1

–5,2

3,6

1,6

–0,3

0,6

1,6

Strefa euro -17 1,0

1,3

–0,2

–2,4

2,6

1,1

0,3

0,6

1,0

Uwaga: Dane dla lat 2012–2014 prognoza, jesieĔ 2012 r.
ħródáo: European Commission [2012b, s. 161].

Redukcje zatrudnienia przyczyniaáy siĊ do obniĪania jednostkowych kosztów
pracy, które rosáy w latach 1993–2008 w tempie blisko dwukrotnie wyĪszym niĪ
Ğrednia w strefie euro -17. Zdecydowany spadek tempa wzrostu jednostkowych
kosztów pracy w Hiszpanii w stosunku do Ğredniej SE-17 ilustrują dane liczbowe
zestawione w tabeli 3, z których wynika, Īe zasadnicza korekta kosztów dokonaáa
siĊ w latach 2010–2012.
Tabela 3. Jednostkowe koszty pracy w Hiszpanii i w strefie euro -17 w latach 1998–2014,
roczne zmiany procentowe

Kraje

ĝrednie w latach
1998–2002

ĝrednie w latach
2003–2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hiszpania

2,6

3,2

5,7

1,5

–2,0

–1,4

–2,7

0,1

–0,2

Strefa euro -17

1,5

1,3

3,8

4,3

–0,7

0,9

1,4

1,2

0,9

Uwaga: Dane dla lat 2012–2014 prognoza, jesieĔ 2012 r.
ħródáo: European Commission [2012b, s. 161].
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Wzrost produktywnoĞci pracy, spadek jednostkowych kosztów pracy i realnego
efektywnego kursu walutowego wpáynĊáy na poprawĊ konkurencyjnoĞci eksportu,
a spadek popytu wewnĊtrznego, wraz z wybuchem kryzysu, do duĪego ograniczenia
importu. W rezultacie tych zmian nastĊpowaáa poprawa salda na rachunku obrotów
bieĪących z zagranicą. W 2008 r. deficyt stanowiá 9,6% PKB i zmniejszyá siĊ do
3,7% w roku 2011 [European Commission, 2012b, s. 172]. Gáównym czynnikiem
spadku deficytu byá gasnący popyt wewnĊtrzny, natomiast trwaáa poprawa równowagi w bilansie handlowym i na rachunku obrotów bieĪących jest moĪliwa poprzez
wzrost kosztowej konkurencyjnoĞci eksportu i zmniejszenie luki technologicznej. Jak
podkreĞlano, podstawą dáugookresowego wysokiego tempa wzrostu gospodarczego
w Hiszpanii byáo rosnące zatrudnienie. Z rysunku 6 wynika, Īe negatywny wpáyw
na wzrost PKB miaáa caákowita produktywnoĞü czynników wytwórczych TFP
(2000–2009). Niska efektywnoĞü gospodarki hiszpaĔskiej jest miĊdzy innymi skutkiem
struktury podmiotów gospodarczych i niĪszej w porównaniu z Francją i Niemcami
koncentracji produkcji. W Hiszpanii maáe przedsiĊbiorstwa zatrudniające poniĪej 50
osób są gáównymi pracodawcami w gospodarce, z ponad 50% udziaáu w caákowitym zatrudnieniu, natomiast zatrudnienie w tego typu maáych firmach stanowi 23%
ogóáu zatrudnionych w Niemczech i 32% we Francji [European Commission, 2012c,
s. 25]. Z reguáy mniejsze przedsiĊbiorstwa są mniej innowacyjne, ze wzglĊdu na brak
Ğrodków, i mniej produktywne w porównaniu z duĪymi. Z raportu McKinsey & Company i Fedea wynika, Īe gdyby struktura przedsiĊbiorstw w Hiszpanii ewoluowaáa
poprzez ich konsolidacjĊ i byáa zbliĪona do niemieckiej, wówczas produktywnoĞü
pracy mogáaby siĊ zwiĊkszyü o 30% [McKinsey & Company, Fedea, 2010, s. 43–45].
Ta teza wzmacnia wniosek, Īe wyĪsze tempo wzrostu produktywnoĞci pracy od
2008 r., bĊdące efektem redukcji zatrudnienia, ma w Hiszpanii charakter okresowy.
Kryzys z jednej strony spowodowaá intensyfikacjĊ procesów dostosowawczych
w gospodarce Hiszpanii, a z drugiej pogáĊbienie nierównowag makroekonomicznych,
w tym zwáaszcza wzrost deficytu budĪetowego do 11,2% PKB (2009) i zadáuĪenia
publicznego z 53,9% PKB (2009) do 69,3% PKB (2011) oraz zadáuĪenia prywatnego do
277% PKB (2010) [European Commission, 2012a, s. 4, 2012b, s. 69]. Hiszpania jest równieĪ dáuĪnikiem netto wobec zagranicy i znajduje siĊ w grupie krajów strefy euro o najwyĪszym poziomie tego dáugu do PKB, który w 2010 r. wynosiá: w Portugalii 107,5%,
Grecji 92,5%, Irlandii 90,9% i w Hiszpanii 89,5% [European Commission, 2012a, s. 4].

ZakoĔczenie

Podstawą dáugookresowego wzrostu gospodarczego byáy wysokie inwestycje
i zatrudnienie. Okoáo 30% inwestycji zostaáo zrealizowanych w budownictwie mieszkaniowym, w którym powstaáo teĪ najwiĊcej miejsc pracy. Czynnikiem stymulującym
wzrost PKB byáy inwestycje publiczne, najwiĊksze w UE, których cel stanowiáa modernizacja infrastruktury kolejowej. ħródáami finansowania inwestycji byáy Ğrodki
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wáasne przedsiĊbiorstw, kapitaá zagraniczny, Ğrodki budĪetowe oraz áatwo dostĊpne
i tanie kredyty po wprowadzeniu euro. W sumie w Hiszpanii powstaáy korzystne
warunki do podejmowania i realizacji inwestycji. Wysoki wzrost gospodarczy przyczyniaá siĊ do systematycznej poprawy sytuacji budĪetowej paĔstwa i finansowania
kapitaáocháonnych projektów modernizacji kolejnictwa.
BezpoĞrednim czynnikiem wzrostu PKB byáy nakáady pracy. Liczba godzin
pracy na zatrudnionego wynosiáa w Hiszpanii w 1995 r. 560, a w UE 675. W 2007 r.
zwiĊkszyáa siĊ do 740 w Hiszpanii i do 720 w UE [McKinsey & Company, Fedea,
2010, s. 16]. Hiszpania zmniejszyáa lukĊ gospodarczą w stosunku do UE-15 mierzoną PKB per capita, osiągając poziom okoáo 90% PKB per capita UE-15. Natomiast
nie zmniejszyáa luki technologicznej, przeciwnie, roczne stopy wzrostu caákowitej
produktywnoĞci (TFP) byáy w latach 1995–2009 bardzo niskie, zerowe lub ujemne
(rysunek 6), poniewaĪ wzrost zatrudnienia i nakáadów pracy nastĊpowaá w pracocháonnych usáugach i budownictwie mieszkaniowym. Boom kredytowy po przyjĊciu
wspólnej waluty doprowadziá do wzrostu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego,
cen i páac, spadku konkurencyjnoĞci eksportu, wzrostu importu i wysokiego deficytu
na rachunku obrotów bieĪących. Kryzys finansowo-gospodarczy przyczyniá siĊ do
wzrostu nierównowag makroekonomicznych. Procesy dostosowawcze w gospodarce
Hiszpanii osáabia ogólnie niska elastycznoĞü gospodarki, w tym rynku pracy, niedostateczna innowacyjnoĞü i struktura gospodarki oparta na pracocháonnych usáugach
i dziedzinach produkcji, a podstawą zmian i celem reform jest odzyskanie zdolnoĞci
do wzrostu gospodarczego.
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Spain in the monetary union – development factors, causes
of economic problems and adjustment processes
On the basis of the analysis conducted the author states that the long-term economic growth in
Spain was a result of many factors, the most important being: 1) an increase in investments, 2) the rising
number of population in productive age and growing employment. Further proliferation of economic
activity came after the introduction of the euro as a result of the credit boom and high investment
and consumption demand. The greatest risks connected with adopting the common currency by the
catching-up countries are: 1) a surge in domestic demand, 2) increased prices and wages, 3) the real
effective exchange rate appreciation, 4) reduced export competitiveness, 5) imports and the current
account deficit on the rise. Spain is the classic case of a country with stimulated domestic demand,
developing inflation and growing unit labour costs as well as lowered competitiveness. However, the
crisis has contributed to the deepening of macroeconomic imbalances.

