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Wstęp

Friedrich Hegel napisał kiedyś: „Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie
nauczyła”. Każdy kolejny cykl koniunkturalny charakteryzuje się zbliżonymi do siebie
etapami, a w jego podstawach są te same błędy ludzkości i pycha ludzkiego rozumu.
W czasie ostatniego cyklu koniunkturalnego, politycy posługiwali się tą samą retoryką,
co politycy poprzednich pokoleń. Znowu winna była niewystarczająca ilość regulacji,
chciwość przedsiębiorców, obcy kapitał, czy szeroko pojęty liberalizm. To stałe
zrzucanie winy na innych jest nierozłącznym elementem elit wszystkich krajów. Brakuje
w tym wszystkim jednak realnej rzeczowej debaty nad przyczynami, skutkami oraz
sposobami radzenia sobie z cyklami koniunkturalnymi. Dzieje się tak, mimo że temat ten
nie jest obcy debacie ekonomicznej. Ekonomia, jako nauka w wielu przypadkach na dany
problem patrzy z wielu, często sprzecznych ze sobą perspektyw. Tak jest też w przypadku
teorii cyklów koniunkturalnych. Brak jednolitej teorii powoduje, że temat ten wymaga
ciągłych dalszych badań, a każda kolejna praca na ten temat może wnieść coś nowego
i ciekawego do perspektywy spoglądania na problem kryzysów, jakie nas otaczają.
Hiszpania jest krajem o podobnym potencjale demograficznym do Polski i bywa często
porównywana do naszego kraju. Jest to także kraj, z którego błędów można się wiele
nauczyć. Jej przykład pokazuje, że nawet zielona wyspa może nagle zaprzepaścić
wcześniejsze osiągnięcia z powodu niezauważonych wcześniej błędów polityki
gospodarczej. Praca ta ma przedstawić sytuację gospodarczą i budżetową Hiszpanii, w
czasie od zakończenia poprzedniej bańki dot comów, do powrotu jej gospodarki na
ścieżkę wzrostu gospodarczego. Ma ona pokazać proces zmian w trakcie kryzysu oraz
jego przyczyny. Ma ona też wykazać, że odgórne decyzje rządów często mają skutki
zupełnie inne niż były planowane, co podkreśla jak ważne jest przekierowanie
decyzyjności z polityka na obywatela. Szczególnie ważne jest w niej austriackie
spojrzenie, z wyszczególnieniem prac Misesa, Hayeka oraz Huerta de Soto.
Pierwszy rozdział skupia się na przedstawieniu teorii potrzebnych do pełnego
zrozumienia austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Będzie on przedstawiał samą
teorię, koncentrując się głównie na jej rozwinięciu przez hiszpańskiego ekonomistę
Jesusa Huerta de Soto. Nie jest jego celem jednak zbytnio skomplikować temat, przez
co nie porusza chociażby problemu, kalkulacji ekonomicznej w socjalistycznej
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rzeczywistości rynku pieniężnego, która jest kreowana przez banki centralne.
Przedstawiać też będzie teorie alternatywne, by mniej rozeznanemu czytelnikowi pomóc
zrozumieć szerokie spektrum komplikacji omawianego problemu. Rozdział ten będzie
miał na celu ukierunkować czytelnika, na pewne schematy, używane przy analizie
problemów gospodarki Hiszpańskiej, w kolejnych rozdziałach.
Drugi rozdział ma przedstawić makroekonomiczne spojrzenie omawianego tematu.
Będzie wpierw przedstawiał problem obowiązującego keynesistowskiego paradygmatu,
monopolistycznej polityki monetarnej banku centralnego. Jest to szczególnie ważne w
czasach, gdy problematyczne działania banku centralnego podkreślane przez Austriaków,
są specjalnie generowane w celu błędnie rozumianego pobudzania gospodarki. Następnie
przedstawiając rynek nieruchomości i zmiany w rynku pracy wywołane jego załamaniem,
zwróci uwagę na często niedostrzegalne od razu konsekwencje polityki gospodarczej.
Będzie też przestrzegać przed polityką taniego kredytu, mającą według wielu
ekonomistów zwiększyć dobrobyt. Przykład Hiszpanii pokazuje, do jakiego marnowania
jakże potrzebnego gdzie indziej kapitału przez nią dochodzi. Wreszcie analiza struktury
cen ma pokazać pewne stałe tendencję wynikające z ekspansywnej polityki monetarnej
oraz problem zafałszowania systemu cen wynikający z masowego dodruku pieniądza
przez dzisiejsze banki centralne.
Ostatni rozdział pracy ma przedstawić analizę budżetu Hiszpańskiego. Ma on pokazać
skutki wcześniej podejmowanych decyzji politycznych oraz kruchość systemu
fiskalnego. Na przykładzie Hiszpanii pokaże on, że nawet kraj uznawany za wzór kontroli
długu publicznego może mieć problem z zadłużeniem, wynikający z wcześniej
popełnianych błędów polityki gospodarczej.
Taka struktura pracy umożliwi pokazanie problemów hiszpańskiej gospodarki
oraz rodzajów ryzyka, jakie możliwie, że będą czekały na Polskę w bliskiej przyszłości.
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Rozdział 1
Austriacka teoria cyklów koniunkturalnych na tle
innych teorii cyklu koniunkturalnego

1.1 Alternatywne Teorie cyklu koniunkturalnego

Klasyfikując różne teorie cyklu koniunkturalnego wykorzystywany jest głównie podział
na teorie endogeniczne, egzogeniczne i mieszane. Teorie endogeniczne przyczyn kryzysu
szukają w czynnikach wewnętrznych, a egzogeniczne na zewnątrz. Porównując różne
teorie używając tej klasyfikacji możemy zauważyć ich podobieństwa

1.1.1 Teorie endogeniczne cyklu koniunkturalnego

Endogeniczne teorie cyklu koniunkturalnego zwracają uwagę na stały trend występujący
w gospodarce. Wszystkie odchylenia od trendu, czy to w górę, czy w dół są według nich
całkowicie naturalne. Czynniki powodujące te odchylenia mają, więc charakter
wewnętrzny. Charakterystyczne dla tego punktu widzenia zmian gospodarczych jest jego
techniczny charakter. Nie zwraca się uwagi na realne zmiany zachodzące w gospodarce,
tylko prowadzona jest czysta analiza danych empirycznych, w danych szeregach
czasowych. Podejście to wiąże się z ryzykiem ominięcia czynników niekoniecznie
widocznych z punktu widzenia analizy empirycznej.

Początki teorii podkonsumpcji

Teorie te źródeł kryzysów gospodarczych upatrują w niewystarczającym poziomie
konsumpcji. Zwracają one uwagę na skłonność do oszczędzania warstw wyższych i niską
siłę nabywczą warstw najliczniejszych. Uważają oni, że powoduje to nierównowagę
między popytem a podażą. Według tych teorii dochodzi do zjawiska zwanego
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nadprodukcją. Są to teorie w zupełnej sprzeczności z prawem Saya, które zakłada
równowagę między podażą a popytem uniemożliwiając istnienie zjawiska nadprodukcji.
Ekonomistami, którzy jako pierwsi założyli, że problem wahań produkcji może wynikać
z niedostatecznego popytu konsumpcyjnego byli już merkantyliści XVII wieczni. Nie
była to jednak teoria zbyt przez nich rozbudowywana. Przykładem takiej pracy jest
książka Barthélemy de Laffemas pod tytułem "The Treasures and riches
to put the State in Splendor", gdzie sprzeciwiał się potępieniu warstw bogatszych
wydających majątek na francuskie jedwabie. Zwrócił on w niej uwagę, że to skąpcy
niewykorzystujący swojego majątku są winni śmierci ludzi w biedzie.

1

Teorie

podkonsumpcji rozwinął J.A Hobson, który w swojej książce Industrial System. Zwracał
on uwagę, że nadprodukcja nie bierze się z niedostatecznych dochodów, ale zbyt dużych
oszczędności. Za to zbyt duże oszczędności biorą się z nierównego rozdziału bogactwa.
Bogactwo według niego koncentruje się w rękach niewielkiej liczby bogaczy, którzy
oszczędzają dużą część zarobków, gdy biedni w niewielkim stopniu partycypują
w podziale dochodu i wydają całą swoją część. Dochodzi do sytuacji, że warstwy biedne
chętnie zwiększyłyby jeszcze swoją konsumpcje jednak nie mają na to środków
a warstwy bogatsze nadmiernie oszczędzają. W fazie ożywienia teorii Hobsona bogaci
z nadmiernych oszczędności prowadzą działalność inwestycyjną. Zwiększonych mocy
produkcyjnych nie jest jednak wstanie wchłonąć niewystarczający popyt konsumpcyjny.
W trakcie kryzysu malejące dochody powodują zmniejszenie oszczędności i wyprzedaż
nadmiernych zapasów, co prowadzi do ponownego zbilansowania się gospodarki.2

Teoria Johna Maynarda Keynesa

Przy omawianiu teorii endogenicznych nie sposób ominąć najpopularniejszą
z nich, czyli teorie Johna Maynarda Keynesa. Jest to doktryna silnie krytykowana przez
Austriacką teorie ekonomiczną. Była jednak dominującą teorią od czasów Wielkiego
Kryzysu do czasów stagflacji lat 70, która obaliła większość założeń tej teorii cyklu
koniunkturalnego. Przez cały ten okres jednak wpływała ona znacząco na wizję świata

1

Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. Warszawa 2013, Wydawcnictwo
Naukowe PWN, s. 208-230
2
http://www.eduteka.pl/doc/istota-teorii-niedokonsumpcji-podkonsumpcji-cyklu-koniunkturalnego
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ekonomistów oraz działania banków centralnych. Do tej pory zresztą szczególnie,
w USA jest to teoria wyjątkowo popularna.
Jednym z powodów osiągnięcia wyjątkowej popularności przez teorie Keynesa były
błędne założenia ekonomii klasycznej, która w czasach Wielkiego Kryzysu dominowała.
Mianowicie ekonomiści klasyczni uważali pieniądz za neutralny. Głosili oni, że zmiana
podaży pieniądza nie ma wpływu na bezrobocie oraz produkcję. Według nich gospodarka
jest w stanie sama odpowiednio się dostrajać do zmian osiągając ciągłą równowagę. Brak
możliwości wytłumaczenia Wielkiego Kryzysu przez ekonomistów klasycznych, którzy
jeszcze miesiąc przed jego wybuchem głosili nastanie czasów wiecznego wzrostu zrobiło
miejsce teoriom Keynesa. Gdy klasycy głosili, że reakcją na kryzys powinno być
zamykanie nierentownych firm, obniżka płac i zwiększenie stopy procentowej będące
bardzo bolesne dla ludności Keynes przedstawił swoje propozycje. W jego analizie
spadek płac przy jednoczesnym wzroście stóp procentowych, obniża popyt warstw
najniższych przy jednoczesnym zwiększeniu środków u najbogatszych, którzy jednak
zaoszczędzonych pieniędzy nie chcieli inwestować z powodu duże ryzyka inwestycji
w czasie kryzysu. Według Keynesa, kryzys, więc pogłębiałby się jeszcze z powodu
działań sugerowanych przez klasyków.
Zaproponował on rozwiązanie zupełnie odwrotne od tego zaproponowanego przez
klasyków. Zgodnie z jego teorią na kryzys powinno się zareagować powiększaniem
zagregowanego popytu. Narzędziami ku temu miało być obniżanie stóp procentowych,
stosowanie ulg inwestycyjnych, ratowanie upadających przedsiębiorstw, czy stosowanie
inwestycji państwowych jak choćby program robót publicznych szeroko stosowany
w czasie Wielkiego Kryzysu. Warto też zwrócić uwagę, że Keynes zalecał podatek
progresywny. Miał on skierować strumień pieniędzy z oszczędzających klas bogatszych
ku generującym popyt klasom niższym. Wszystkie te działania były wymierzone
w zjawisko oszczędzania, które przez Keynesa było uważane za coś złego. Wpływ na to
podejście miała wiara Keynesa w działanie mnożnika inwestycyjnego. Wierzył on, że
pieniądze wpompowane przez państwo w gospodarkę w przyszłości wygenerują znacznie
większy

popyt

konsumpcyjny,

samonapędzające się koło.

zwiększający

znowu

inwestycje

tworząc
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Na

interwencjonistyczne

poglądy

Keynesa

wpływ

miało

jego

przekonanie

o niedoskonałości wolnego rynku. Według niego cykle koniunkturalne były zjawiskiem
naturalnie występującym na wolnym rynku

1.1.2 Teorie Egzogeniczne

Teorie meteorologiczne

Pierwsze teorie egzogeniczne szukały odpowiedzi na pytanie, co powoduje cykle
koniunkturalne w działaniu przyrody oraz zmianom w kosmosie. Według zwolenników
tych teorii zmiany te wpływały na przykład w stosunku do plonów rolniczych a ich
regularna zmienność powodowała właśnie zjawisko fluktuacji gospodarczych.
Jedną z popularniejszych takich teorii jest teoria plam na słońcu wysunięta przez
Williama Stanleya Jevonsa. Uważał on, że pojawienie się większej ilości plam
na słońcu powoduje pogorszenie się plonów i nastanie okresu nieurodzaju. Następnie
zmiany w rolnictwie przekładają się na produkcję przemysłową.3
Inną teorię przedstawił Henry Ludwell. Uważał on, że cykle koniunkturalne wywołane
są przez cykle pogody, które wiązał, z co pojawianiem się Wenus, co 8 lat. Wiązał on je
z 8 letnimi cyklami gospodarczymi.4

Teoria monetarna R. Hawtrey'a

Ralph G. Hawtrey przedstawił teorię zwracającą uwagę głównie na czynniki monetarne.
Zwracał on uwagę na role pośredników i hurtowników w działaniu gospodarki. Są to
zawody znacząco zależne od kredytu szeroko używanego w ich działalności. Obniżenie
stopy procentowej powoduje zwiększenie się kredytów im udzielanych, który jest
wykorzystywany w celu zwiększenia zapasów. Wymaga to zwiększenia produkcji, co
Warto zwrócić uwagę, że teoria ta pochodzi z czasów, gdy rolnictwo generowało większość popytu na
produkty przemysłowe i miało o wiele większy wpływ na resztę gospodarki.
4
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Moore-Henry-Ludwell;3943306.html
3
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w krótkim okresie czasu nie jest jednak możliwe. Nadmiar kredytu, którego nie można
wydać na zwiększenie zapasy przeznaczany jest na zwiększony popyt konsumpcyjny.
Zwiększenie konsumpcji zmniejsza zapasy hurtowników, co zwiększa popyt
u producentów zwiększając znowu potrzeby kredytowe. Prowadzi to do nadmiernej
podaży pieniądza.
Według Hawtrey'a boom jest spowodowany nadmierną podażą pieniądza powodującą
zwiększenie

cen,

a

kryzys

jest

czasem

zmniejszeniem

wydatków

i

cen.

Z takiego toku rozumowania wynikało, że do powstrzymania cykli koniunkturalnych
wystarczy ustabilizować ceny.

1.2 Teoria Pieniądza

Człowiek pierwotny wszystko, co wytwarzał konsumował sam lub ze swoją wspólnotą
żyjąc w pierwotnych komunach. Samodzielne wytwarzanie wszelkich potrzebnych dóbr
nie było jednak efektywne. Jednemu człowiekowi łatwiej przychodziło polowanie
a innemu zbieractwo. Z czasem ludzie zauważyli, że mogą uzyskać brakujące towary
oddając zarazem nadmiarowe poprzez wymianę z innymi. Powstał tak handel barterowy.
Borykał się on jednak z trzema głównymi problemami. Pierwszym z nich była
niepodzielność towaru. Rodzina hodowców bydła potrzebująca zakupić jajka, jabłka oraz
owce nie jest w stanie zakupić ich za krowę, której nie można podzielić na mniejsze
części. Drugim problemem jest brak podwójnej zbieżności potrzeb. Nawet oferując
produkty podzielne lub mało warte jednak w dużej ilości wymiana nie jest łatwa.
Pozostaje wciąż problem znalezienia w danym momencie osób chcących naszych
produktów i oferujących tych, które aktualnie pożądamy. Jak w takim systemie miała
postępować dalsza specjalizacja społeczeństwa? Spróbujmy sobie wyobrazić producenta
samochodów. Musiałby on płacić swoim pracownikom w samochodach lub ich
częściach, co jest nierealne. Innym takim przypadkiem jest przytoczony przez Murraya
Rothbarda przykład ekonomisty potrzebującego jajek5. Z tych powodów taka gospodarka
borykałaby się z problemem niemożności kalkulacji ekonomicznej. W jaki sposób

5

M.N. Rothbard, Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza, Fijorr Publishing, Warszawa 2004,
s. 32.
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policzyć na przykład koszty budowy domu, gdy każdy pojedynczy element domu można
zakupić za inne towary? System cen przenoszący informację o rzadkości dóbr na rynku
jest niezbędnym elementem kalkulacji ekonomicznej i jego brak uniemożliwiałby dalszą
specjalizacje. 6 Rozwój Handlu jednak dalej postępował, a jego coraz większy zasięg
i obroty z nim związane wymuszały poszukiwanie sposobu na usprawnienie jego
działania. "Metodą prób i błędów człowiek odnalazł drogę, która pozwala na wspaniały
rozwój gospodarki; jest nią wymiana pośrednia".7 Część towarów była kupowana w celu
łatwiejszego znalezienia kupca do pożądanej wymiany. Pojawił się na nie specyficzny
popyt pieniężny niezależny od popytu konsumpcyjnego. W ten sposób już w VII wieku
przed Chrystusem zaczęto wykorzystywać brąz na terenach Anatolii. 8 Zależnie od
czasów, geografii i sytuacji gospodarczej danego regionu wykorzystywano różne towary,
jako pieniądza aż z czasem ta rola przypadła głównie złotu i srebru. Wszystkie te
przedmioty wyłaniały się w sposób spontaniczny i łączyły funkcję konsumpcyjną i
pieniężną. Pieniądz był, więc zwykłym towarem a nie abstrakcyjną jednostką
rozliczeniową służącą wyłącznie do wymiany.
Cały proces powstawania pieniądza kruszcowego oraz jego cechy znacząco odróżnia go
od obecnego pieniądza fiducjarnego (fiat money). Pieniądz kruszcowy posiadał stabilną
podaż, wykorzystanie poza monetarne i naturalne zaufanie ludzi. Dolar kiedyś oznaczał
po

prostu

1/20

uncji

złota.

Dla

zobrazowania

spadku

wartości

waluty

po odłączeniu jej od złota, te same 1/20 uncji złota kosztuje obecnie aż 60 dolarów.
W dzisiejszych czasach pieniądze opierają się na zaufaniu społeczeństwa, a państwa mają
nieograniczone możliwości zwiększania ich podaży. Wynika to z tego, że nie ma on już
funkcji kwitu depozytowego. Jego posiadacz nie może wymienić go na kruszec.
Powoduje to, że społeczeństwo w przypadku kryzysów, hiperinflacji, bądź wojen może
odejść od pieniądza czyniąc go bezwartościowym. Ludzie wracają wtedy samoczynnie
do pieniądza towarowego jak w okupowanych Niemczech gdzie walutą stały
się papierosy. Odchodzenie od pieniądza kruszcowego powodują, że jest on towarem
wyjątkowym. Jest to jedyny towar, którego zwiększanie ilości nie zwiększa zarazem
dobrobytu społeczeństwa. Prowadzi wręcz do skutków odwrotnych.

Ludwig von Mises, Kalkulacja ekonomiczna w socjaliźmie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011
M.N. Rothbard, Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza, Fijorr Publishing, Warszawa 2004,
s. 33.
8
Stefan Bratkowski, Nieco inna historia cywilizacji, VEDA, Warszawa 2010, s 14.
6

7
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1.3 Teoria Kapitału

Kapitał jest jednym z najważniejszych czynników występujących w gospodarce. Wielu
ekonomistów nie poświęca mu jednak wystarczająco dużo uwagi. Polegają oni
na uproszczonej koncepcji kapitału, jako pojedynczego agregatu. Jest to błąd, gdyż teoria
kapitału jest podstawą zrozumienia cykli koniunkturalnych. Zrozumienie zróżnicowanej
struktury

kapitału

pozwala

zobaczyć

błędy

standardowych

podejść

do kapitału polegających na uproszczeniach mających ułatwić analizę. Całkowite
spojrzenie na kapitał pozwala rozjaśnić ograniczenia polityki monetarnej oraz fiskalnej
w stymulowaniu zatrudnienia podczas recesji.
Każdy człowiek próbuję zaspokoić swoje potrzeby używając do tego różnorodnych dóbr
odczuwając satysfakcję, gdy mu się to w końcu uda. Satysfakcja jest jednak pojęciem
subiektywnym, którego nie możemy opisać żadnym istniejącym wskaźnikiem. Brak
możliwości opisu danego zjawiska nie wyklucza jednak jego użyteczności w badaniu
danego problemu. Obserwując ludzi możemy wywnioskować, że każdy człowiek woli
osiągnąć satysfakcje z użycia danego dobra teraz niż później. Inaczej to określając, by
zrezygnować z danego dobra teraz dla późniejszego wykorzystania musi on otrzymać
dodatkowe korzyści. „Ze względu na ograniczenia narzucane mu przez preferencję
czasową, człowiek zgodzi się wymieniać dobro teraźniejsze na dobro przyszłe tylko
wtedy, gdy może oczekiwać, że dzięki temu pomnoży ilość swoich dóbr w przyszłości”9
Zjawisko te nazywa się preferencją czasową. Ma ona wartość od bliskich zeru do
zbliżającej się ku nieskończoności.
Niska preferencja czasowa oznacza relatywną skłonność do oszczędzania przez ludzi,
którzy wysoko cenią ewentualne dodatkowe korzyści wynikające z mniejszej konsumpcji
teraz. Sprzyja ona ogólnemu poziomu oszczędności w społeczeństwie oraz szybszej
akumulacji kapitału w nim. Nigdy nie osiąga ona jednak wartości równej zeru. Człowiek
z zerową stopą preferencji czasowej nie czułby różnicy między satysfakcją odczuwaną

H. H. Hoppe, Misesowskie argument przeciwko Keynesowi , ze zbioru „Jak zrujnować gospodarkę czyli
Keynes wiecznie żywy”, tłum. Witold Falkowski, Warszawa 2004 s 129
9
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teraz, czy w chwili śmierci. Byłby on bezczynny i nie zdobywałby się
na jakiekolwiek działanie.10
Skłonność do konsumpcji jak najszybszej nazywana jest wysoką stopą preferencji
czasowej. Człowiek z taką skłonnością musi otrzymać znacznie większe korzyści,
by poczekał z konsumpcją danego dobra niż w przypadku człowieka z niską preferencją
czasową. W społeczeństwie zdominowanym przez takich ludzi będzie występował
problem niskich oszczędności, co utrudniałoby akumulacje kapitału i wzrost inwestycji.
Ludzie, co prawda konsumowaliby w takim społeczeństwie dużo żyjąc na relatywnie
wyższym poziomie niż oszczędzając jednak wzrost ich produktywności z tego powodu
byłby znacznie ograniczony.
Dobra wytworzone przez człowieka mogą zostać wykorzystane na 2 sposoby. Pierwszym
z

nich

jest

użycie

ich

do

dalszej

produkcji

kolejnych

dóbr.

Dobra

te nazywane są dobrami kapitałowymi lub czynnikami produkcji. Do wytworzenia takich
dóbr potrzebny jest proces oszczędzania. Drugim rodzajem towarów są dobra
konsumpcyjne. Są one wykorzystywane do zaspokajania potrzeb ludzi. To czy dane
dobro będzie zaklasyfikowane, jako dobro konsumpcyjne, czy kapitałowe jest sprawą
subiektywną. Dana osoba może zakupić na przykład mleko w celu konsumpcji go lub
wykorzystać te mleko do produkcji domowej maślanki czyniąc je czynnikiem produkcji.
Proces oszczędzania i wytworzenia dobra kapitałowego świetnie obrazuje przykład
Robinsona Crusoe zajmującego się zbiórką owoców na bezludnej wyspie. Zbiera
on owoce ręcznie, co jest bardzo nieefektywne i trwa prawie cały dzień. Chcąc mieć
więcej czasu wolnego lub na produkcję innych dóbr, postanawia on wyprodukować
specjalny kij do produkcji owoców. Proces wytwarzania go trwa wg jego szacunków pięć
dni i w tym czasie nie mógłby on zbierać owoców. Musi on zawczasu uzbierać
wystarczającą ilość jedzenia, by mógł przeżyć w czasie produkcji kija. Dodatkowy czas
spędzony na zbiórkę owoców i zmniejszenie ich dziennego spożycia to właśnie proces
oszczędzania, który umożliwi Robinsonowi wytworzyć dobro kapitałowe, jakim jest kij
do zbierania owoców. Dokonał on rezygnacji z dóbr teraźniejszych, by uzyskać dobra
przyszłe

pod

postacią

zwiększonej

produkcji.

Proces

planowania

takiego

przedsiębiorczego działania musi być jednak jak najdokładniejszy. Musi on uważać,
by nie próbować inwestycji wymagających większych środków niż posiada
G. Callahan , Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do szkoły austriackiej, Fijorr Publishing,
Warszawa 2012, s. 55
10
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w oszczędnościach oraz nie gromadzić oszczędności większych niż wymagane
do wytworzenia środków kapitałowych. Druga sytuacja jest stosunkowo komfortowa,
gdyż wiąże się tylko z niepotrzebnym przesunięciem konsumpcji. Niewystarczająca ilość
oszczędności prowadzić może do niedokończenia rozpoczętych inwestycji.
Wykorzystanie nowych dóbr kapitałowych do produkcji to wykorzystywanie nowych
okrężnych dóbr produkcji. Produkcja danego dobra jest przesuwana w czasie.
Wymieniony wcześniej kij jest dobrem wyższego rzędu, które pozwala na wykorzystanie
pośrednich etapów produkcji w celu uzyskania dóbr niższego rzędu, czyli dóbr
konsumpcyjnych. Można przedstawić proces produkcji w czasie za pomocą trójkąta
Hayeka.

Rysunek 1. „Trójkąt Hayeka (Struktura Produkcji)”
Źródło: Opracowano na podstawie F. A. Hayek: Prices and Productions11

Trójkąt Hayeka przedstawia produkcję w różnych stadiach rozwoju zaczynając
od wczesnych etapów produkcji przez późne etapy kończąc na dobrach konsumpcyjnych.
Na osi pionowej zaznaczony jest czas będący istotnym czynnikiem całego trójkąta.
Pokazuje on wzrost wartości produkcji z każdym kolejnym etapem. Wczesne etapy
obejmują podstawowe procesy takie jak wydobycie, połów ryb, zbieranie plonów, czy
11

F. A. Hayek, Prices and Productions, Augustus M. Kelly Publishers, New York 1931 s. 39
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wycinka lasu. Każdy kolejny etap wiąże się z coraz większym oddaleniem danego
produktu od jego pierwotnej formy. Zwiększenie się efektywności takiej struktury bierze
się z zwiększania czasochłonności produkcji za pomocą zwiększania liczby etapów
pośrednich. Każde takie działanie wymaga nowych dóbr kapitałowych. Kształt i rozmiar
trójkąta nie są przypadkowe. Zależą one od tego, jaka część zasobów alokowana jest
w konsumpcje a jaka w inwestycje. Obniżanie preferencji czasowej społeczeństwa
powoduje zmniejszanie naturalnej stopy procentowej, co jest bodźcem do inwestycji
we wczesne etapy produkcji. Wynika to z tego, że zmniejsza się konsumpcja a niższe
oprocentowanie kredytu zwiększa rentowność inwestycji. Skutkiem tego jest pionowe
rozrastanie się trójkąta Hayeka i jego zwężanie. Istnienie banku centralnego regulującego
stopy procentowe zaburza ten proces. Może dojść do zaniżania stopy bez poparcia tego
oszczędnościami,

co

powoduje

akumulacje

nietrafionych

inwestycji

i

cykl

koniunkturalny.

1.4 Wpływ dobrowolnych oszczędności na strukturę produkcji

Wraz z zmianami zachodzącymi w ludziach oraz ich otoczeniu zmienia się także ich
preferencja czasowa. Rozdział ten ma pokazać sytuacje obniżania preferencji czasowej
i zachodzącej z tego powodu zmiany struktury produkcji. Jej obniżenie powoduje
zwiększenie oszczędności, czyli podaży dóbr przyszłych. Proces ten może zostać
wykonany na trzy sposoby.
Po pierwsze przedsiębiorcy mogą zdecydować się reinwestować większą część
dochodów nabywając dobra i usługi kapitałowe oraz pierwotne środki produkcji takie jak
praca oraz zasoby naturalne. W ten sposób zmniejszają się ich zyski księgowe uzyskają
oni jednak większe dochody w przyszłości. Spadek ich marży w takiej sytuacji jest
odpowiednikiem spadku rynkowej stopy procentowej. Po drugie właściciele pierwotnych
środków produkcji, czyli robotnicy i właściciele zasobów naturalnych mogą postanowić,
że część dodatkowych dochodów postanowią bezpośrednio zainwestować w środki
produkcji stając się zarazem kapitalistami. Po trzecie może się okazać, że część
właścicieli pierwotnych środków produkcji jak i kapitalistów postanowi ograniczyć część
swojej konsumpcji i pożyczyć zaoszczędzone środki kapitalistom, by ci mogli
je wykorzystać w celu poszerzenia swojej działalności poprzez zakupienie dóbr
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kapitałowych z wcześniejszych etapów produkcji. W trzeciej sytuacji wykorzystywany
jest rynek kredytowy.12
Pokazanie zmian w strukturze produkcji jest praktycznie niemożliwe z powodu jej
wysokiego skomplikowania. Postaram się, więc wykorzystać w tym celu uproszczone
schematy opracowane przez Jesusa Huerta de Soto.
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Rysunek 2. Schemat struktury produkcji przed pojawieniem się oszczędności
Źródło: Opracowano na podstawie Soto, J. H. Pieniądz Kredyt Bankowy i Cykle Koniunkturalne 13

Etapy zostały ponumerowane zgodnie z klasycznym ujęciem Mengera. Rosną one wraz
z odległością od etapu konsumpcji. Etap 1 oznacza, więc produkcję dóbr
konsumpcyjnych wyrażoną w środkach pieniężnych a kolejne etapy dobra kapitałowe
kolejnych rzędów. Etap 5 jest najodleglejszy od konsumpcji. Schemat ten cechuj się tym,
że przedsiębiorcy osiągają zbliżone stopy zysku. Dochodzi do tego w obrębie danego
etapu, ale także pomiędzy różnymi etapami. Jest tak, ponieważ pojawienie się
nierównomierności zysków prowadzi do skupienia się przedsiębiorców na etapach
z wyższą stopu wzrostu. Zwiększenie inwestycji w tych etapach i zmniejszenie w innych

Jesus Huerta de Soto, Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa,
Warszawa 2011 s. 235-238
13
Soto, J. H. de, Pieniądz..., op. cit., s.219
12
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prowadzi do wyrównania się stóp zysku. W podanym przykładzie wynosi ona, 10 : 90
czyli 11%. Przy podanym schemacie trzeba też zwrócić uwagę na to, że dochód netto
uzyskany przez kapitalistów i właścicieli pierwotnych środków produkcji równy jest
kwocie wydanej na dobra konsumpcyjne. Oszczędności netto są, więc równe zeru jednak
wolumen oszczędności i inwestycji brutto jest wysoki. Wynoszą one 270 j.p, czyli są 2,7
razy większe od kwoty wydanej w danym roku na konsumpcje. Są one równe wydatkom
ponoszonym przez kapitalistów na zasoby naturalne, pracę i dobra kapitałowe
z wcześniejszych etapów produkcji. Pokazuje to, że istnieje pewne powiązanie pomiędzy
liczbą jednostek pieniężnych wydanych na konsumpcje a znacznie większą sumą wydaną
na dobra kapitałowe.
Jak na tą strukturę produkcji wpłyną dobrowolne oszczędności? Do analizy tego
problemu użyty jest stosunkowo skrajny przypadek, gdy podmioty nagle postanawiają
zaoszczędzić 25% dochodów i pożyczyć je przedsiębiorcom najbardziej ich
potrzebującym. Wynikną z tego 3 główne skutki, które zostaną osobno omówione.
Skutkiem pierwszym będzie nierównomierność zysków osiąganych na różnych etapach
produkcji. Najbardziej poszkodowane w takiej sytuacji będą firmy produkujące dobra
konsumpcyjne. Przed zwiększeniem się oszczędności notowały one 10 j.p. zysku
księgowego uzyskując 11% stopy zwrotu. Wzrost oszczędności spowoduje zmniejszone
wydatki na dobra konsumpcyjne, przez co firma będzie miała tylko 75 j.p. dochodu.
Koszty firmy zostaną jednak takie same, przez co zanotuje ona stratę księgową
wynoszącą 15 j.p.. Wydatki na dobra konsumpcyjne stanowią jednak tylko niewielką
część całkowitej struktury produkcji obejmującej wszystkie jej etapy. Pojawiające się
straty przy wytwarzaniu dóbr konsumpcyjnych nie wpłyną jednak na zyski uzyskiwane
przez przedsiębiorstwa z dalszych etapów produkcji. Nierównomierność zysków jest
bodźcem do realokowania zasobów ku wciąż zyskownym branżom. Z czasem
zyskowność różnych etapów produkcji wyrówna się przy niższej stopie procentowej niż
przed pojawieniem się oszczędności. Dla przykładu w przypadku ustabilizowania się
struktury produkcji przy stopie zwrotu równej 1,7% podaż dóbr dla 5 etapu wyniesie
31,71 j.p. notując zysk księgowy wynoszący 0,54 j.p.. Można by się spodziewać, że
wzrosną ceny czynników produkcji używanych w późniejszych etapach produkcji
wynikający z większego popytu na nie. Nie dojdzie jednak do niego, ponieważ popyt jest
równoważony większą ich podażą wynikającą z uwalniania się ich z bliskich etapów
produkcji. Dlatego dla poprawnie działającej koordynacji pomiędzy różnymi etapami
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produkcji potrzebne jest, by rynki czynników produkcji były jak najbardziej elastyczne.
Gdy zmiana struktury produkcji dobiegnie końca to nowa struktura będzie
charakteryzowała się większą produkcją dóbr kapitałowych. Wzrost oszczędności
połączony z wolnością gospodarczą prowadzi, więc do rozwoju gospodarczego.14
Podniesienie stopy oszczędności ceteris paribus prowadzi do obniżenia stopy
procentowej. Wpływa to na kalkulację ekonomiczną przedsiębiorców, którzy używają
stopy procentowej w celu obliczenia opłacalności danego działania. 15 Każdy spadek
stopy procentowej wpływa istotnie na wartość dóbr kapitałowych takich jak
nieruchomości, czy urządzenia produkcyjne. Ich wartość jest na ogół sumą oczekiwanego
przyszłego strumienia rent zdyskontowanego wedle stopy procentowej. Dla
przykładowego dobra wykorzystywanego przez 20 lat zmniejszenie stopy procentowej z
11% do 5% będzie oznaczało wzrost wartości o 56%. Z tego powodu, czym dane dobro
kapitałowe jest odleglejsze od konsumpcji tym ten wzrost wartości jest wyraźniejszy.
Wzrost cen spowoduje zwiększenie cen dóbr kapitałowych wykorzystywanych oraz
zostanie zwiększona ich produkcja. Obniżenie stopy procentowej powoduje zwiększenie
wartości projektów powodujących wydłużenie łańcuchów produkcji wcześniej zbyt
drogich do wprowadzenia. Skutkuje to wprowadzeniem nowych nowoczesnych
technologii do użycia skutkujących pogłębieniem struktury dóbr inwestycyjnych.
Dochodzi do pionowego wydłużenia struktury produkcji i pojawienia się jej nowych
etapów. Zmiany wartości czynników produkcji wynikające z wpływu oszczędności
przenoszą się też na akcje firm z dalszych etapów. Relatywnie spada tylko cena akcji firm
najbliższych konsumpcji.16
Po trzecie wpływ dobrowolnych oszczędności wpływa na poziom płac realnych. Wraz ze
wzrostem

oszczędności

idzie

na

ogół

spadek

cen.

Postępuje

on

wraz

z przestawianiem się struktury produkcji do nowej sytuacji. Wzrost płac realnych
postępuje na wszystkich etapach produkcji. Z jego powodu przedsiębiorcom opłaca się
zastępowanie pracy dobrami kapitałowymi. Powstaje tendencja do zwiększenia
kapitałochłonności produkcji, ponieważ bardziej opłacalne staje się wykorzystanie dóbr
kapitałowych niż zatrudnianie nowych pracowników. Efekt ten łączy się z 2 poprzednimi

14

Ibid., 238-245.
Ludwig von Mises, Ludzkie Działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, s. 469.
16
Jesus Huerta de Soto, Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa,
Warszawa 2011 s. 245-248
15
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nakładając się razem z nimi. Jako pierwszy zauważył go Ricardo i z tego powodu
nazywamy go efektem Ricarda. W późniejszym czasie Hayek poruszał nie raz efekt
Ricarda wyjaśniając go słowami: "Przy wysokich płacach realnych i niskiej stopie zysku
inwestycje przyjmują postać wysoce kapitalistyczną: przedsiębiorcy starają się sprostać
wysokim kosztom robocizny, wprowadzając maszyny bardzo praco oszczędne - maszyny
tego rodzaju, jakich użycie jest zyskowne tylko przy bardzo niskiej stopie zysków
i odsetek."17 18
Te trzy połączone skutki możemy zaobserwować na wykresie zamieszczonym poniżej
autorstwa Jesusa Huerta de Soto.
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Hayek, F. A. (1975). Profits, interet and investment. Clifton: Augustus M. Kelly Publishers. s.39
Jesus Huerta de Soto, Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa,
Warszawa 2011 s. 248-251
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Ibid., 252
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Widzimy na nim skurczenie się etapów od 1 do 4, poszerzenie się etapu 5 oraz pojawienie
się 6 i 7 etapu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przy nowej strukturze produkcji
każda pojedyncza jednostka pieniężna ma inną siłę nabywczą. Struktura produkcji jest
bardziej wydajna, a zwiększoną produkcję można sprzedać tylko za 75 j.p., które
przeznaczają na konsumpcje kapitaliści i właściciele czynników produkcji. Następuje
więc znaczny spadek ceny i wzrost wynagrodzeń realnych mimo ich nominalnego
spadku. Produkcja krajowa brutto w nowej sytuacji będzie wynosiła 370 j.p., czyli tyle
samo, co poprzednio przy jednocześnie mniejszej jej części przeznaczonej na
konsumpcje. W jednostkach pieniężnych mamy, więc do czynienia ze spadkiem indeksu
cen, konsumpcji oraz PKB, przy jednoczesnym realnym wzroście produkcji. Może to
prowadzić do złego zrozumienia stanu gospodarki przez polityków i dziennikarzy oraz
do działań mających przeciwdziałać spadkowi nominalnej produkcji, co może
negatywnie wpłynąć na stan gospodarki.20

1.5

Skutki

ekspansji

monetarnej

niepopartej

dobrowolnymi

oszczędnościami

Jak wcześniej wykazałem oszczędności i zmniejszająca się z ich powodu stopa
procentowa prowadzą do powstania bardziej okrężnych form produkcji i wzrostu
gospodarczego. Inaczej wygląda jednak sytuacji w przypadku spadku stopy procentowej
i wzrostu akcji kredytowej bez powstania wcześniejszych oszczędności. Dochodzi
do zwiększenia podaży kredytów w gospodarce, co w początkowym okresie prowadzi
do podobnych skutków gdyby oszczędności wcześniej powstały. Struktura produkcji
poszerza się i wydłuża. Dochodzi do tego nawet, gdy kredyty przeznaczane są na cele
konsumpcyjne, ponieważ trwałe dobra konsumpcyjne są porównywalne z dobrami
kapitałowymi. Jest to spowodowany tym, że banki chcąc wprowadzić do gospodarki
nowy pieniądz muszą obniżyć stopę procentową. Skutkuje to złą interpretacją sytuacji
przez przedsiębiorców, którzy są przekonani, że doszło do realnego wzrostu
oszczędności. Ich kalkulacja ekonomiczna z powodu zafałszowanego obrazu
rzeczywistości ekonomicznej zaczyna zawierać błędy. Zaczynają się oni angażować w

20

Ibid., 251-257

S t r o n a | 20
przedsięwzięcia nieopłacalne przy nieobniżonej stopie procentowej.

21

Inwestycje

powstające w tym okresie rzeczywiście poprawiają produktywność produkcji. Jednak
względny zwrot z tych procesów jest niższy. Dzieje się tak, ponieważ dalsze wydłużanie
procesu produkcji wymaga zwiększania kapitałochłonności produkcji a zgodnie z prawa
malejących przychodów każde zwiększenie czynnika kapitałowego oznacza mniejszy
dochód na zainwestowaną jednostkę pieniężną.
Zaburzenia w kalkulacji ekonomicznej wyrażają się w przesadnym optymizmie
podmiotów gospodarczych. Spodziewają się one, że mogą powiększać strukturę
produkcji nie rezygnując zarazem z części konsumpcji. Jak wykazane zostało wcześniej
optymizm ten nie jest w żaden sposób uzasadniony. Konsumpcja nie zmniejszyłaby się.
Jednocześnie pojawiłyby się nowe etapy a wcześniej istniejące poszerzyły się. Pojawia
się więc zwiększony popyt na czynniki produkcji. Wcześniej jednak brak dobrowolnych
oszczędności nie pozwolił na uwolnienie zasobów pozwalających na to. Dochodzi, więc
do zwiększonego popytu przy stałej podaży dóbr produkcyjnych. Ich ceny rosną, przy
relatywnie małym wzroście cen dóbr konsumpcyjnych.22 Ciągły dopływ kredytów oraz
wzrastająca konkurencja o ograniczone zasoby ten proces jeszcze przyśpiesza.
Wraz z postępowaniem cyklu ceny dóbr konsumpcyjnych zaczynają relatywnie rosnąć
przy ustabilizowaniu się cen czynników produkcji. Dzieje się tak z 3 powodów.
Pierwszym z nich jest wzrost dochodów właścicieli czynników produkcji. Skoro stopa
preferencji czasowej nie zmienia się to wraz z wzrostem dochodów idzie wzrost
pożądanego popytu przez te podmioty. Efekt ten ceteris paribus nie mógłby jednak
przekraczać wzrostowi dochodów. W ten sposób dochodzimy do drugiego czynnika.
Zwiększony popyt na czynniki produkcji wywołuje narastający konflikt o ograniczone
zasoby między producentami pierwszego rzędu a tymi oddalonymi od konsumpcji.
Dochodzi do przeniesienia się części czynników produkcji na etapy dalsze, przez
co powstaje ich niedobór i spadek produkcji dóbr konsumpcyjnych. Dochodzi też
do wydłużenia struktury podobnego jak w przypadku pojawienia się dobrowolnych
oszczędności. Okres przejściowy tego wydłużenia charakteryzuje się krótkookresowym
spadkiem produkcji dóbr konsumpcyjnych. Kończy się on, gdy proces dostosowawczy
dobiega do końca i inwestycje zostają dokończone. Trzecim czynnikiem jest wzrost
popytu pieniężnego na dobra konsumpcyjne wynikający z sztucznych zysków
21
22

L. Mises, Interwencjonizm, Arcana 2000.
L. Mises. The Theory of Money and Credit, Yale University Press, New Haven 1953, s 401
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przedsiębiorców występujących dzięki akcji kredytowej. Wzrost cen w gospodarce
zniekształca zyski księgowe kapitalistów, którzy obliczając koszt według siły nabywczej
pieniądza z okresów historycznych. 23
W wypowiedziach polityków i ekonomistów często można usłyszeć, że okres boomu jest
czasem

przeinwestowania.

Zapominają

oni

jednak

o

tym,

że

inwestycje

są możliwe tylko w przypadku odblokowania dodatkowego kapitału. W przypadku
ekspansji niepopartej wcześniejszymi oszczędnościami kapitał ten nie miał jednak okazji
się uwolnić z etapów bliskich konsumpcji. Istotą kryzysu nie jest, więc przeinwestowanie,
ale nietrafione inwestycje. Nie biorą one pod uwagę najpilniejszych potrzeb konsumenta,
które mogą zostać zrealizowane przy danym dostępnym kapitale.
Ciągłe inwestycje przy braku ograniczenia konsumpcji doprowadzają do zużycia
kapitału. Jego podaż stale się zmniejsza, gdy jednocześnie popyt na niego rośnie.
Powoduje to, że stopa procentowa ma tendencje do wzrostu. Zaczyna ona zbliżać się
do stopy naturalnej, która z powodu zmniejszenia ilości dostępnego na rynku kapitału
także wzrasta. Skutkiem tego jest wzrost stopy procentowej do poziomu wyższego niż
przed nastaniem ekspansji kredytowej.
Sytuacja może być wydłużana przez banki poprzez zwiększanie akcji kredytowej. Musi
być ona przeprowadzana coraz gwałtowniej. Banki muszą aplikować nowe kredyty
wobec firm, które rozpoczęły wcześniej nowe inwestycje. Żeby nie nastało załamanie,
poziom ekspansji musi przekraczać poziom wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych. Jako,
że pieniądze wpływające do gospodarki za pomocą kredytów wpływają na nominalny
wzrost zysków przedsiębiorców, to każdy nowy wydany kredyt wymaga pojawienia się
jeszcze większego kredytu w celu utrzymania koniunktury. Zmniejszenie akcji
kredytowej powoduje przeskoczenie ceny czynników produkcji przez ceny dóbr
konsumpcyjnych, co skutkuje rozpoczęciem procesów dostosowawczych i rozpoczęciem
recesji. Strategia taka nie może być jednak realizowana w nieskończoność. W pewnym
momencie zostanie przerwana przez jedno z trzech zjawisk. Pierwszym jest pojawieniem
się strachu wśród bankierów i polityków, którzy obawiają się zwiększenia skutków
kryzysu, który nastąpi na skutek dalszej ekspansji monetarnej. Drugim jest zwiększanie
podaży pieniądza jednak w tempie zbyt niskim, by utrzymać koniunkturę. Co prawda

Jesus Huerta de Soto, Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa,
Warszawa 2011 s. 275-281
23
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podaż pieniądza w takim wypadku ciągle się będzie zwiększać jednak będzie zbyt mała,
by zahamować pojawienie się kryzysu. Ujawnia się jednocześnie wzrost cen, bezrobocia
oraz spadek produkcji. Zjawisko to zaskoczyło keynesistowskich ekonomistów w latach
70 i nazywane jest stagflacją. W trzeciej sytuacji, gdy banki postanawiają nigdy nie
ograniczać akcji kredytowej, dochodzi do stałego zwiększania się inflacji. Z czasem
inflacja zaczyna osiągać takie rozmiary, że ludzie skłaniają się ku zastąpienia pieniądza
realnymi towarami. System pieniężny wtedy upada. Zjawiska inflacji nie można
powstrzymać, ponieważ jest ona odpowiedzią gospodarki na stale zmniejszające się
zasoby kapitału, mającą doprowadzić do powrotu równowagi na rynku. 24 Rynek nie
wraca jednak do poziomu równowagi takiego jak przed kryzysem. Z powodu
bezpowrotnego zużycia kapitału nowy punkt równowagi kształtuje się na poziomie
wyższej naturalnej stopy procentowej.

24

Ibid s. 303-315
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Rozdział 2
Makroekonomiczna sytuacja Hiszpanii w latach 20022014

2.1 Polityka monetarna

Jak wcześniej przedstawiłem zgodnie z Austriacką teorią cyklu koniunkturalnego
kryzysy mają podłoże monetarne. Analizując podaż pieniądza w Hiszpanii, w czasie
poprzedzającym kryzys możemy zauważyć jej gwałtowny wzrost. W latach 2002-2006
wzrost M1 wyniósł 168,92%, czyli 28,05% średniorocznie. 25 Szczyt tego wzrostu
wystąpił pomiędzy 2005/2006 rokiem, gdy M1 urósł o 92,71%. Wskaźnik M3 rokrocznie
do 2009 roku rósł ponad 10% rocznie, a w 2007 roku wzrost sięgnął nawet 17,48%. 26
Dochodziło, więc do stałego i znaczącego wzrostu podaży zarówno na podstawie
pierwotnej jak i wtórnej kreacji pieniądza za pomocą kredytów.
Rysunek 4. Podaż pieniądza M1 w Hiszpanii
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Rysunek 5. Podaż pieniądza M3 w Hiszpanii
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Rysunek 6. Średnie oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych w wybranych krajach UE
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie HYPOSTAT 2014 A review of europe’s mortgage and housing
markets27
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Przez cały badany okres obowiązywały w Hiszpanii niskie stopy procentowe ustalane
przez EBC. Czynnik ten wraz z niskim poziomem kontroli nadzoru finansowego oraz
dużą autonomią lokalnych kas oszczędnościowych cajas, skutkował dużą ekspansją
monetarną. W USA banki próbowały nie dawać kredytów przekraczających 250%
dochodu kupującego. W Hiszpanii wskaźnik ten wynosił nawet 800%.28 Należy jednak
zwrócić uwagę, że nadmierna kreacja pieniądza odbywała się głównie za pomocą cajas a
nie banków komercyjnych. Banki komercyjne prowadziły na tyle rozsądną politykę
kredytową, że nie wymagały zewnętrznego finansowania do czasu ogólnego załamania
się zaufania do sektora bankowego. Posiadały także rezerwy na tyle duże, że mogły
prowadzić akwizycję na rynkach zagranicznych w trakcie kryzysu. Dzięki temu bank
Santander, który wykupił między innymi BZWBK stał się największym bankiem
w Europie.
Cajas oferowały kredyty dla osób, które nie miały zdolności kredytowej.
W bankach komercyjnych udział oferowanych przez nie śmieciowych kredytów
dochodził do 7%.29 Dla porównania w cajas portfel kredytów nieruchomości wyniósł 217
mld euro a suma złych kredytów wyniosła 100 mld euro. 30 Wraz z postępowaniem
kryzysu, spadku, jakości portfela kredytów oraz wycofywania zagranicznego kapitału
dochodzące do 10% PKB Hiszpanii w 2012, pogarszająca się sytuacja sektora
bankowego, zmusiła Hiszpanię do przyjęcia pakietu pomocowego dla banków w lipcu
2012 roku.
Na rysunku 6. Możemy zaobserwować porównanie kosztów kredytu mieszkaniowego
pomiędzy 3 wybranymi krajami Unii Europejskiej. Hiszpania z tych krajów posiada
najmniej rozwinięty rynek finansowy, znacznie mniejszy od rynku angielskiego,
a gospodarka hiszpańska jest znacznie mniej stabilna od gospodarki niemieckiej.
Przeciętny Hiszpan posiada także ponad trzykrotnie mniejszy majątek od przeciętnego
obywatela Wielkiej Brytanii i Niemiec. 31 Czynniki te powodują, że naturalna stopa
procentowa w Hiszpanii powinna być wyższa niż w wymienionych krajach. Jednak udział
28

K.D. Williamson, Falling Bricks. The proverb that murdered the Spanish economy, National Review,
2012.
29
A. Elteo, The economic crisis and its management in Spain, Eastern Journal of European Studies, vol. 2
no.1, 2011
30
http://www.rp.pl/artykul/0,632607.html [dostęp 24.06.2015]
31
Global Wealth Databook 2013, Credit Suisse Research Institute
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w strefie euro i związana z tym kreacja nowego pieniądza na rynek hiszpański
doprowadziła do tego, że przez cały badany okres Hiszpania posiadała mniejsze średnie
oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych od Wielkiej Brytanii i mniejsze przez
większość czasu od Niemiec. Możemy też zaobserwować zwiększający się poziom
oprocentowania w latach 2006-2008, który doprowadził do ujawnienia się błędnych
inwestycji. Skutki tej sytuacji będą przedstawione w kolejnym rozdziale.

2.2 Sytuacja na rynku nieruchomości

Ogromny wzrost akcji kredytowej i pieniądza przez nią stworzonego zgodnie
z austriacką szkołą cyklu koniunkturalnego musiał doprowadzić do boomu w produkcję
dóbr dalszego rzędu. Obecnie uznaje się, że dobrami dalszego rzędu są także
nieruchomości i to one stały się głównym symbolem kryzysu w Hiszpanii. Stało się tak
dzięki wymienionej wcześniej sytuacji niższej stopy procentowej od naturalnej
i wywołanemu przez nią napływu nowo wytworzonego pieniądza do sektora
nieruchomości za pomocą kredytów hipotecznych. Ich udział w PKB Hiszpanii wzrósł
z 35.9% w 2002 roku aż do 65.1% w roku 2010. 32 Pokazuje to, że wykreowany przez
banki pieniądz dostawał się głównie na rynek nieruchomości. Możemy też zaobserwować
naturalną w okresie recesji sytuacje realokowania zasobów z wcześniej relatywnie
przeinwestowanego sektora. W Hiszpanii możemy to zaobserwować po spadającym
udziale kredytów hipotecznych w stosunku do PKB przedstawionego na rysunku 7 w
latach 2010-2013 oraz praktycznego zamarcia budowy nowych mieszkań od 2009 roku
przedstawionego na rysunku 8.

32

(Listopad 2014). A review of europe’s mortgage and housing markets. EMF.
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Rysunek 7. Suma kredytów hipotecznych, jako % PKB Hiszpanii
70

64,8
61,4

62

2007

2008

65,1

63,7

62,3

58

60

59,9

52,3
50

45,7
40

40

35,9

30

20

10

0
2002

2003

2004

2005

2006

2009

2010

2011

2012

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie HYPOSTAT 2014 A review of europe’s mortgage and housing
markets
Rysunek 8. Liczba rozpoczętych budów domów
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Skalę bańki na rynku nieruchomości i późniejszego jej pęknięcia możemy zaobserwować
na rysunku 8. Z czwórki państw porównywanych na wykresie Hiszpania jest państwem
o najmniejszej ludności i najmniejszym PKB, mającym przeciętny przyrost nowych
mieszkańców. Mimo tego w Hiszpanii w 2006 rozpoczęto budowę prawie dwu krotnie
większej ilości domów, niż będącej na drugim miejscu Francji. W czasie „złotej dekady”
Hiszpanii Wielka Brytania także rozwijała się gospodarczo i ludnościowo szybko.
Możemy jednak zaobserwować wzrost różnicy ilości rozpoczynanych budów mieszkań
pomiędzy Hiszpanią i Wielką Brytanią. Wzrastał on od 169,68% w 2002 roku aż do
288,82% w roku 2006. 33 W kolejnych latach, gdy faza ekspansji się skończyła to w
Hiszpanii doszło do gwałtownego 96% spadku rozpoczynanych nowych budów
pomiędzy rokiem 2006 a 2013 rokiem. Hiszpańska gospodarka po fazie wzrostu
napędzanego nowo wykreowanym pieniądzem przeszła, więc w fazę likwidacji złych
inwestycji. W roku 2013 w Hiszpanii było 3.4 miliona pustostanów, co jest wynikiem
największym w Europie i o 1.2 miliona większym od drugich Włoch.34
Duża ilość pustostanów w połączeniu z załamaniem na rynku pracy doprowadziła
do dużej trudności sprzedaży mieszkania i spadków cen nieruchomości. Spadek ten był
tak duży, że w 2014 roku prognozowany był spadek cen do poziomu poniżej tego
notowanego przed rozpoczęciem boomu w 2002 roku. Zrodziło to jednak problem
kredytów przekraczających znacząco wartość nieruchomości. Ważniejsza jest jednak
analiza wzrostu cen z czasów boomu. Jak możemy zaobserwować na rysunku 9 wzrost
cen mieszkań w latach 2002-2006 był większy niż odpowiadający im koszt kredytu
hipotecznego wziętego na ich zakup. Powodowało to złudny efekt zarobku dzięki kupnie
własnej nieruchomości na kredyt. Efekt ten potęgowały niskie stopy procentowe, które
zmniejszały relacje kosztów raty kupionego mieszkania do kosztów wynajmu.
W Hiszpanii istniały, więc idealne warunki do dalszego narastania bańki spekulacyjnej
na rynku nieruchomości. Dopiero zwiększenie stóp procentowych przez EBC oraz
towarzyszący im wzrost kosztów kredytu doprowadziły do zachwiania płynności na
rynku nieruchomości i uświadomienia rozmiaru bańki.

33
34

(Listopad 2014). A review of europe’s mortgage and housing markets. EMF.
http://www.thelocal.es/20140225/spain-worst-in-europe-for-empty-properties [dostęp 24.06.2015]
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Rysunek 9. Zmiana nominalnych cen nieruchomości w Hiszpanii
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2.3 Sytuacja na rynku pracy

Sytuacja na hiszpańskim rynku pracy w czasie kryzysu znacząco odbiegała od tej
występującej w innych krajach Unii Europejskiej. Doszło na nim do spektakularnego
wzrostu bezrobocia przewyższającego wzrosty innych krajów Unii Europejskiej.
Hiszpania w listopadzie 2007 roku odnotowała 8,6% bezrobocia, a Grecja 7,9%.
W ciągu 2 kolejnych lat w Hiszpanii bezrobocie wzrosło o 10,2 punktów procentowych,
gdy w Grecji ten wzrost wyniósł 2,8 punktów procentowych. Oba kraje w tym okresie
odnotowały podobny spadek PKB. Znacząco bardziej gwałtowna reakcja gospodarki
Hiszpańskiej zasługuje, więc na szczególne omówienie.
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w międzynarodowym poziomie bezrobocia i zatrudnienia spowodowane są czynnikami
instytucjonalnymi oraz rodzajami zaburzeń, z jakimi borykają się poszczególne
gospodarki. 35 Do czynników instytucjonalnych możemy zaliczyć głównie regulacje
prawne takie jak np. sposoby ochrony zatrudnionych, klin podatkowy, system negocjacji
płacowych oraz system świadczeń socjalnych. Przypadek Hiszpanii charakteryzuje się
połączeniem negatywnych czynników instytucjonalnych z rodzajem zaburzeń,
szczególnie negatywnie wpływających na stopę bezrobocia w gospodarce.
Problemem hiszpańskiego rynku pracy widocznym już na początku badanego okresu był
bardzo niski wzrost wydajności pracy. Wzrost gospodarczy, jaki notowała Hiszpania w
okresie swojej „złotej dekady” nie wynikał ze wzrostu efektywności pracownika
hiszpańskiego, ale z zwiększania się ilości osób pracujących w gospodarce. Notowana
była w tym okresie duża imigracja sięgająca do 920 tysięcy osób rocznie. 36 Sami
Hiszpanie częściej podejmowali pracę, z czego wynika z zwiększenia się stopy
zatrudnienia z 58.5% w roku 2002, do 65.6% w roku 2007. Nie byłoby to zjawisko
negatywne, gdyby nie jednoczesny wzrost wynagrodzeń.

35

Wolfers, O. B. (1999). THE Role of shocks and institutions in the rise of european unemployment: the
aggregate evidence. Cambridge: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.

36

OECD.stats International Migration Database

S t r o n a | 31
Rysunek 10. Porównanie wzrostu efektywności i kosztów pracy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OECD.stats Country statistical profiles Spain

Jak możemy zaobserwować na rysunku 10 od 2002 do 2008 roku w Hiszpanii stale
wzrastały znacząco płace przy jednoczesnej stagnacji efektywności pracy. 37 Jako, że
sytuacja taka utrzymywała się przez cały okres boomu, to doszło do zmniejszenia
konkurencji

przedsiębiorstw

hiszpańskich,

na

rynku

międzynarodowym.

Przedsiębiorstwa hiszpańskie musiały ponosić większe koszty płacowe, jednocześnie
proporcjonalnie w mniejszym stopniu wzrosła w nich produkcja. Spowodowało to
trudności w konkurowaniu na rynkach międzynarodowych i osłabiło wzrost eksportu.
Stronę importu podwyższała za to bańka nieruchomościowa. Produkcja przemysłowa, nie
nadążała nad wzrostem popytu na materiały do budownictwa. Wymusiło to na
deweloperach import brakujących materiałów. Dopiero kryzys doprowadził do
równowagi bilansu płatniczego poprzez zahamowanie importu materiałów budowlanych
i zwiększenie konkurencyjności dzięki spadkowi płac.

37
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Rysunek 11. Import i export w Hiszpanii (w mld euro)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CIA World Factbook

Wzrost płac nie poparty wcześniejszym wzrostem efektywności nie jest jednak
przyczyną, ale skutkiem. To czynniki instytucjonalne przyczyniły się do takiej
nierównowagi, co w połączeniu z specyficznym przebiegiem kryzysu w Hiszpanii
przyczyniło się do rekordowego bezrobocia.
Duże znaczenie przy tym ponadprzeciętnym i trwałym wzroście bezrobocia ma charakter
kryzysu w Hiszpanii. Nie był on jak w Niemczech skupiony na problemie
z eksportem towarów zagranice, lecz z załamaniem bańki cenowej na rynku
nieruchomości. Doszło do trwałego załamania się rynku nieruchomości a więc i
działalności firm budowlanych. W 2006 roku branża budowlana wytwarzała 11,6% PKB
Hiszpanii, a w roku 2013 wytwarzała już tylko 5,74% PKB. 38 Skutkowało to 45%
redukcją zatrudnienia w budownictwie, przy czym zwolnieni w budownictwie stanowili
aż połowę zwolnionych osób ogólnie. Totalne załamanie się branży uniemożliwiło
znalezienie pracy zwolnionym pracownikom w starym zawodzie jak to zwykle bywa przy
38
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powrocie koniunktury. Bezrobotni, by zdobyć pracę musieli się przekwalifikować. Nie
dość, że przekwalifikowanie się tak dużej ilości bezrobotnych jest procesem długim i
ciężkim, to jeszcze istniał problem braku pracodawców mogących tych pracowników
przyjąć. Duże problemy z zwolnieniem nowo zatrudnionych oraz hamowanie spadku
pensji przez związki zawodowe utrudniały dostosowanie się do nowej rzeczywistości.
Niska produktywność pracy w Hiszpanii i związana z tym niska konkurencyjność cenowa
wpłynęła także na sektor dóbr przemysłowych, który w latach 2008-2009 odnotował 16%
spadek wartości dodanej. 39 Poprawienie konkurencyjności przemysłu hiszpańskiego
zahamowała wspólna waluta. W krajach spoza strefy euro doszło do osłabienia walut, co
umożliwiło im zwiększenie konkurencyjności cenowej. Wspólna waluta w czasie kryzysu
działała w sposób przybliżony do standardu złota. Uniemożliwiając dewaluacje zmuszała
rząd Hiszpanii do dokonywania reform rynku pracy. Było to jednak działanie
długoterminowe i osłabiane przez duży poziom oporu społecznego przed zmianami.

39
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Rysunek 12. Bezrobocie w Hiszpanii
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CIA World Factbook i The World Bank

Gwałtowny wzrost stopy bezrobocia w latach 2007-2013 oraz brak poprawy sytuacji
wraz z poprawą koniunktury spowodowany był także przez niską elastyczność
hiszpańskiego rynku pracy. Istniały 3 główne czynniki utrudniające poprawne
funkcjonowanie hiszpańskiego rynku pracy.
Pierwszym z nich był system negocjacji płacowych. Sprzyja on ciągłej presji na wzrost
płac uniemożliwiając cięcia płac w razie pogorszenia sytuacji na rynku. Poziom płac
na większości stanowisk ustalany jest odgórnie poprzez negocjacje z regionalnymi
związkami zawodowymi a nie na poziomie przedsiębiorstwa. Wynegocjowane stawki
dotyczą wszystkich pracowników a nie tylko tych reprezentowanych przez związki
zawodowe. Poza naturalnym uporem związków zawodowych dążących do stałego
wzrostu płac elastyczność rynku ograniczała jeszcze rzadkość tych negocjacji. Odbywają
się one tylko raz na 2 lata. Powoduje to duże opóźnienie w dostosowywaniu się do
sytuacji gospodarczej oraz inflacji. Hiszpański system negocjacji płacowych jest
głównym powodem presji płac, która jest niepoparta wcześniejszym wzrostem
produktywności. Jego sektorowy charakter uderza szczególnie w biedniejsze regiony
wykazujące się najniższą efektywnością. Z powodu równości płac firmy nie miały zachęt
do inwestowania w biedniejszych regionach, przez co wzrost bezrobocia stał się w nich
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jeszcze bardziej uciążliwy dla mieszkańców. Płace ustalane odgórnie uderzają też
w najmłodszych pracowników, którzy są mniej wydajni. Na rysunku 12 możemy
zaobserwować, że bezrobocie wśród najmłodszych pracowników jest znacznie wyższe
niż u starszych, co jest właśnie efektem hiszpańskiego systemu negocjacji płac.
Drugim czynnikiem jest duże uregulowanie zwalniania pracownika. Regulacje te są
jednymi z najbardziej restrykcyjnych wśród krajów rozwiniętych, co powodowało, że
czasami zwolnienie pracownika było po prostu niemożliwe. W razie zwolnienia
pracownika mającego umowę o pracę przysługiwały też znaczne odprawy, które
znacząco podnosiły koszt zwolnienia. W przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn
ekonomicznych lub jego niekompetencji, pracownikowi przysługiwało 20 dni odprawy
za każdy rok pracy, nie więcej jednak niż roczna pensja. W pozostałych przypadkach
uznawanych za niesłuszne zwolnienie pracownikowi przysługuje 45 dni odprawy za
każdy rok, przy maksymalnej odprawie równej trzy i pół roku. W przypadku
pracowników poniżej 30 roku życia są one niższe i wynoszą 33 dni. Odprawy te są
znacząco wyższe niż w innych krajach unijnych. Średnie odprawy dla UE-15 wynoszą 7
dni za rok pracy przy zwolnieniu z powodów ekonomicznych i 21 dni za rok w
pozostałych przypadkach. Dodatkowo koszty odpraw podwyższała niekorzystna dla firm
praktyka sądów hiszpańskich, które w przypadku wniesienie przez pracownika sprawy o
niesłuszne zwolnienie przyznawały mu wyższą odprawę w 90% przypadków. Z tego
powodu 70% firm wolało zapłacić wyższą odprawę od razu niż ryzykować proces
sądowy.40 Jak duże realnie były różnice w kosztach zwolnienia pracownika w Hiszpanii,
a w innych krajach Europy? Deloitte Legal wykonało obliczenia kosztów zwolnienia
pracownika w 22 krajach. Obliczenia dotyczą przypadku 35 letniego pracownika z 7
letnim stażem w firmie, który zarabia 60 tysięcy euro podstawy oraz 13 tysięcy euro pod
postacią benefitów i innych dodatkowych przychodów. Wybrane kraje z obliczeń
przedstawiłem w tabeli 1.

Biuletyn Informacyjny Koła Naukowego Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyoskiego w Warszawie rok 2012, numer 1
40
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Tabela 1. Koszty zwolnienia pracownika

Kraj

Zwolnienie z powodów

Zwolnienie z powodów

ekonomicznych

leżących po stronie
pracownika

Włochy

130183,50 €

145391,50 €

Hiszpania

63600,00 €

60600,00 €

Wielka Brytania

41598,93 €

38891,92 €

Francja

34979,50 €

34979,50 €

Niemcy

33458,33 €

33458,33 €

Polska

24598,75 €

19837,75 €

Szwajcaria

14900,00 €

14900,00 €

Źródło: http://www.deloittelegal.pl/pl/content/koszt-zwolnienia-pracownika-w-polsce-jest-ponad-dwarazy-nizszy-niz-w-europie-zachodniej [dostęp 10.07.2015]

Jak widać koszty zwolnienia pracownika w Hiszpanii należały do czołówki Europy,
z czego były prawie 2 razy większe niż w Niemczech. Pracodawcy wiedząc jak duże
koszty będą musieli ponieść w przypadku osłabienia koniunktury niechętnie przyjmowali
nowych pracowników. Po 2007 roku, gdy sytuacja się pogorszyła perspektywy dalszego
rozwoju były objęte dużym ryzykiem. W przypadku takiego systemu, pracodawca musi
działać w środowisku cechującym się dużą stabilnością, by nie ryzykował dużymi
kosztami odpraw, w sytuacji pogorszeni koniunktury. W przypadku zwiększenia ryzyka
działalności proces zwiększenia zatrudnienia zostaje z tego powodu osłabiony.
Trzecim takim czynnikiem była nierównowaga pomiędzy umowami na czas określony
a tymi na okres stały. Na początku lat 80 znacząco zmniejszono koszty odpraw dla umów
okresowych. Doprowadziło to do tego, że w 2007 roku 35% pracowników zatrudnionych
było na umowę okresową. Następnie w czasie pierwszych 3 lat kryzysu doszło do spadku
udziału umów czasowych do 25%. Wynikło to z tego, że duże koszty zwolnień
pracowników na umowach stałych doprowadziły do większej opłacalności zwolnień
pracowników na umowach okresowych. Umowy czasowe z jednej strony polepszały
sytuacje rynku pracy jednak z powodu znacznie mniejszej ochrony niż przy umowach
stałych stały się dominującym typem umów na rynku pracy dla osób młodych. Tylko 20%
umów czasowych w Hiszpanii było później przekształcanych na umowy o pracę.
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Wpływało to na dużą rotacje młodych pracowników oraz brak inwestycji pracodawców
w podnoszenie ich kwalifikacji. W takiej sytuacji w celu polepszenia kondycji rynku
pracy wymagane było zreformowanie reguł, liberalizując je.
Załamanie finansów publicznych wywołane sytuacją na rynku pracy skłoniło polityków
do podjęcia ryzyka straty poparcia wywołanego reformami. Postanowiono zmniejszyć
zależność od ustaleń sektorowych i regionalnych umożliwiając nie uczestniczyć
przedsiębiorstwom w odgórnych układach płacowych. Zwiększono też elastyczność
w samodzielnym ustalaniu czasu pracy przez przedsiębiorstwa. Zmiany te miały ułatwić
powiązanie płac z realną wydajnością pracy.
Kolejną wprowadzoną zmianą było rozszerzenie możliwości zwolnienia pracownika
z przyczyn ekonomicznych. Celem tego działania było ograniczenie powszechności
wyroków sądowych zmuszających firmy do wypłaty większych odpraw. Rozszerzono też
możliwość zwalniania pracowników z powodów innych niż ekonomiczne, umożliwiając
wypłatę odpraw za 33 dni za rok pracy zamiast 45 dni. Zwiększono też odprawy dla
pracowników

czasowych

zwolnionych

przed

upłynięciem

czasu

umowy

z 8 do 12 dni pracy.
Zmiany te nie są jednak wystarczające. Uelastycznienie rynku pracy, do jakiego z ich
powodu doszło z pewnością było pozytywne jednak nie doszło do całkowitej likwidacji
negocjacji płacowych na poziomie regionu i sektora. Nie zmniejszono też dostatecznie
odpraw, które wciąż są jednymi z największych wśród krajów rozwiniętych, a różnica
kosztów zwolnienia pracownika czasowego i stałego wciąż jest zbyt duża. Zamiast
podwyższać koszty umów czasowych reformy powinny iść w stronę znaczącego
zmniejszenia kosztów wynikających z umowy o pracę.
Problemem hiszpańskiego rynku pracy jest także zbyt duża ochrona socjalna
pracowników. Hiszpański bezrobotny może liczyć aż na 2 letni okres zasiłku dla
bezrobotnych, co generuje duże koszty budżetowe, ale także zmniejsza motywację do
podjęcia pracy oraz zwiększa presję płacową wywieraną na pracodawców. Reformy
wymagają także urzędy pracy. Porównując ich działanie z polskimi urzędami możemy
zauważyć duże nastawienie na socjalną stronę pomocy. W 2008 roku aż 74,9% wydatków
urzędów było na pomoc socjalną, a tylko 21% na aktywne programy przeciwdziałania
bezrobociu. W Polsce świadczenia socjalne wyniosły tylko 38,6% kosztów ponoszonych
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przez urzędy, a aktywne programy to aż 51,7% budżetu urzędów pracy. 41 Hiszpanie
podjęli, więc pewne kroki w celu polepszenia warunków na rynku pracy jednak były one
stanowczo zbyt małe.
Rysunek 13. Struktura wydatków na politykę rynku pracy w Hiszpanii w latach 2005-2008 (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat
Rysunek 14. Struktura wydatków na politykę rynku pracy w Polsce w latach 2005-2008 (w %)
Świadczenia socjalne

5,40%
27,80%

Programy aktywizacyjne

8,10%

9,50%

Usługi pośrednictwa pracy

9,70%

30,80%
39,90%
51,70%

66,80%

61,10%

50,60%
38,60%

2005

2006

2007

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat
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2.4 Analiza struktury cen

Według austriackiej teorii cyklów koniunkturalnych, w przypadku wzrostu ilości
kredytów, niepopartych dobrowolnymi oszczędnościami, wpierw dochodzi do wzrostu
cen głównie dóbr oddalonych od konsumpcji a gdy dochodzi do recesji to ich ceny
głównie spadają. Czy tak samo było w przypadku Hiszpanii?
Rysunek 15. CPI i PPI w Hiszpanii
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OECD.stats

PPI, jako wskaźnik pokazujący zmiany cen w produkcji może reprezentować zmiany cen
dóbr oddalonych od konsumpcji a CPI, jako indeks cen dóbr konsumenckich jej
najbliższe. W okresie boomu rzeczywiście doszło do szybszego wzrostu PPI, które od
2004 do wstąpienia kryzysu przewyższało zmiany CPI. Sam okres załamania jednak nie
jest typowy dla schematu. Gdy jeszcze sam jego początek oraz czas od 2012 roku
rzeczywiście cechuje PPI na niższym poziomie od CPI to lata 2010-2011 są nietypowe.
To zaburzenie spowodowane jest aktywną polityką FED w tym okresie, której aktywna
polityka na rynku pieniężnym doprowadziła do spekulacji na rynku surowców
i zwiększenia się ceny baryłki ropy z 77,97$ 1 stycznia 2010 do 125,89$ 29 kwietnia
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2011 roku.42 Pokazuje to, że teoria rozmija się z praktyką z powodu bazowania jej na
idealnym modelu.
Rysunek 16. Ruch indeksów giełdowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://bigcharts.marketwatch.com

W trakcie cyklu koniunkturalnego, każda jego faza charakteryzuje się różnymi
rentownościami, w zależności od oddalenia od konsumpcji. Z tego powodu zmiany
wartości akcji notowanych na giełdzie powinny odzwierciedlać poszczególne fazy cyklu.
Z powodu szerokiej spekulacji na rynku giełdowym, wywołanej dodrukiem pieniądza,
praktyka może tutaj także odbiegać od teorii. Nie można jednak zignorować zupełnie
zachowania giełdy. Dlatego postanowiłem przeanalizować 3 indeksy z madryckiej
giełdy.
Indeksy sektora finansowego i budowlanego odzwierciedlają sektory najdalej posunięte
od konsumpcji i najbardziej korzystające z kreacji pieniądza. Indeks dóbr
konsumpcyjnych za to przedstawia przedsiębiorstwa najbliższe konsumpcji.
Zwrócić możemy uwagę, że jako pierwszy trend zaczął indeks finansowy we wrześniu
2002 roku. Indeks firm budowlanych zaczął rosnąć z opóźnieniem, bo dopiero od marca

42

http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ROPA
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2003 roku jednak jego wzrost charakteryzował się większą zmiennością. W marcu 2005
dochodzi do zrównania się indeksów. Wzrost indeksu budowlanego od tego momentu był
jednak największy. Wzrósł on do maksimum osiągniętego w 2 kwartale 2007 aż 137%,
mimo że minęło w tym czasie tylko trochę ponad 2 lata. Indeks spółek finansowych
wzrósł w tym czasie o 61,3% a dóbr konsumpcyjnych o 82,6%.43
W 2007 roku doszło do zahamowania przyrostu pieniądza i rozpoczął się proces
ujawniania błędnych inwestycji, spychając gospodarkę Hiszpanii do recesji. Jako
pierwszy osiągnął swoje maksimum w styczniu 2007 roku, sektor najdalej oddalony od
konsumpcji, czyli sektor finansowy. Kolejny był sektor bliżej konsumpcji, czyli
budowlany, który osiągnął maksimum w maju 2007 roku. Ostatni był indeks sektora dóbr
konsumpcyjnych, który osiągnął przed kryzysowe maksimum w październiku. Widzimy,
więc, że podręcznikowo wzrost jak i spadek rozpoczął się od najdalszych od konsumpcji
indeksów. Sam kryzys uderzył też głównie w te sektory, co możemy zauważyć po
wyjątkowo niskich poziomach dzisiejszych indeksów. Indeks sektora finansowego wciąż
nie powrócił do poziomów z 2002 a indeks sektora budowlanego jest minimalnie nad
poziomem początkowym.

43

http://bigcharts.marketwatch.com
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Rozdział 3
Analiza budżetu w latach 2002-2014

3.1 Dochody budżetu państwa

Poszczególne kraje w różny sposób odczuły ostatni kryzys. Hiszpania, jako kraj,
w którym odczuwano go głównie na rynku wewnętrznym, stanowi ciekawy przykład
analizy zmian budżetowych pod wpływem kryzysu. Na rysunku 15 zaprezentowano
kształtowanie się dochodów sektora finansów publicznych w relacji do PKB w latach
2002-2013. W latach 2002-2004 rządziła partia ludowa. Konserwatywna ideologia jej
przedstawicieli prowadziła do relatywnie stabilnej polityki podatkowej. 14 Kwietnia
2004 roku doszło do zaprzysiężenia nowego premiera z partii socjalistycznej, co możemy
także zaobserwować na poniższym wykresie. W latach 2004-2007 doszło do wzrostu
dochodów sektora finansów publicznych z 34,88% pkt. procentowych do 37,28% pkt.
procentowych. 44 Dalsze postępy zwiększania udziału podatków w życiu publicznym
zatrzymał jednak ostatni kryzys. Załamanie się sektora budowlanego, oraz zwiększenie
bezrobocia do znaczącego spadku dochodów budżetowych. Dalsza część pracy ma za
zadanie znaleźć miejsca spadku oraz jego przyczyny.

44

Dane za OECD.stats

S t r o n a | 43
Rysunek 17. Udział dochodów sektora finansów publicznych w PKB (%PKB)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OECD.stats

Każdy system podatkowy bazuje na pewnych paradygmatach nieformalnych lub
zapisanych formalnie w ordynacji podatkowej. W przypadku Hiszpanii system
podatkowy opiera się na 5 głównych zasadach. Są to:
1) Zasada równości i powszechności. Wszyscy Hiszpanie są równi, jeśli chodzi
o płacenie podatków
2) Zasada zdolności ekonomicznej. Podatki muszą być zależne od możliwości
ekonomiczny, jakie ma podatnik
3) Zasada progresywności. Osoba zarabiająca więcej i mająca większe możliwości
ekonomiczne musi płacić większe podatki.
4) Zasada

nie

konfiskaty.

Podatek

do opodatkowania lub aktywów.
5) Zasada legalności

nie

może

przekroczyć

dochodu
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Podatki w Hiszpanii możemy podzielić, na krajowe, regionalne i lokalne. Hiszpania, jako
kraj powstała wpierw z połączenia królestwa Leonu i Kastylii a następnie powstałego
królestwa z Aragonią, przez co ma duże tradycje decentralistyczne. Odbija się to także na
kwestiach podatkowych i budżetowych. Część podatków zbierana jest lokalnie jak np.
podatek drogowy i majątkowy pobierane na poziomie lokalnym. Dzięki bardzo
posuniętej lokalnej autonomii region Nawarry oraz Kraj basków pobierają także podatki
krajowe i następnie część z nich wysyłają do budżetu centralnego. Od 2007 roku gminy
powyżej 75000 mieszkańców lub będące stolicą autonomicznej prowincji mają też udział
w 1,6875% podatku dochodowego, 1,7897% VAT oraz 2,0454% podatku akcyzowego.
Dochodzi też do regionalizacji stawek podatkowych w zależności od regionu. Poza
główną stawką krajową doliczana jest też stawka regionalna. Przez to stawki podatku
płacone przez obywateli różnią się w zależności od regionu.
Idealnym tego przykładek jest podatek dochodowy, przy którym poszczególne regiony
mają dużą autonomie ustalania składek.
Tabela 2. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w Hiszpanii (progi w euro)
Od

Do

Stawka

Stawka

Stawka

centralna

regionalna

deficytowa

Razem

0

17.707,20

12%

11,6%

0,75%

24,35%

17.707,20

33.007,20

14%

13,7%

2%

29,7%

33.007,20

53.407,20

18,5%

18,3%

3%

39,8%

53.407,20

120.000,20

21,5%

21,4%

4%

46,9%

120.000,20

175.000,20

22,5%

21,4%

5%

48,9%

175.000,20

300.000,20

23,5%

21,4%

6%

50,9%

300.000,20

Bez limitu

23,5%

21,4%

7%

51,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy BOE-A-2006-20764 45*

45

: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&b=220&tn=1&p=20141128#dtdecimoquinta

[dostęp: 23.07.2015]
* Od 2015 roku weszła obniżka podatków dochodowych przez co stawki są obecnie nieaktualne
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Podatki dochodowe w Hiszpanii są silnie progresywne zgodnie z zasadą progresywności.
Sam system komplikuje dodatkowo duże zróżnicowanie stawek, w zależności od regionu
rezydencji podatnika. Dla czytelnika z polski niezrozumiała może być stawka nazwana
w pracy „deficytową”. Jest to dodatkowa stawka zwiększająca płacony podatek
dochodowy w latach 2012-2014 mająca na celu zmniejszenie deficytu budżetowego.
Stawka regionalna przedstawiona w tabeli jest stawką obowiązująca w regionie Madrytu
i stanowi minimalną stawkę. Największe podatki płacić musi mieszkaniec Andaluzji,
gdzie maksymalna stawka wynosi 56%. Podatek dochodowy obejmuje też
krótkoterminowe inwestycje na rynku kapitałowym. W celu pobudzenia gospodarki rząd
Mariano Rajoya w latach 2015/2016 w ramach całościowej reformy stawek podatkowych
obniżać także będzie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.
Tabela 3. Stawki podatku od zysków kapitałowych (progi w euro)

Od

Do

Stawka

1500

6000

21%

6000

24000

25%

24000

Bez limitu

27%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy BOE-A-2006-2076446*

Podatek od zysków kapitałowych poza progami wymienionymi w tabeli 3 posiada także
kwotę wolną od podatku na poziomie 1500 euro. Same stawki w przypadku tego podatku
są niższe niż przy podatku dochodowym. Dochodzi, więc do uprzywilejowania kapitału
nad pracą. Jego formuła ma zachęcić do długoterminowych inwestycji kapitałowych
poprzez

nie

możliwość

rozliczania

dochodów

kapitałowych

z

inwestycji

krótkoterminowych za jego pomocą. Tak jak w przypadku podatku dochodowego spełnia
on zasadę progresywności poprzez istnienie 4 stawek wliczając 0 stawkę, kwoty wolnej
od podatku.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&b=220&tn=1&p=20141128#dtdecimoquinta [dostęp:
23.07.2015]
* Od 2015 roku zwiększono 2 próg do 50000 euro oraz stawki od 1 pkt. procentowego do 3 pkt. procentowych. W
2016 roku wchodzi w życie kolejna obniżka o 1 pkt. Procentowy.
46
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Jak każdy kraj unijny Hiszpania musi także posiadać podatek VAT. Jest on niższy niż
jego polski odpowiednik, gdyż główna stawka wynosi 21%, co plasuje Hiszpanie
w środku tabeli wysokości podatku VAT w UE. Przed rokiem 2010 Hiszpania posiadała
podstawową stawkę VAT o wysokości 16%, co było jedną z najniższych stawek VAT w
UE. Niższą podstawową stawkę miał tylko Cypr i Luksemburg. W 2010 zwiększoną ją
do 18% a w 2012 do 21%. W Hiszpanii obowiązują też 2 stawki obniżone
o wysokości 10% i 4%. Stawka 10% jest na takie towary jak transport pasażerski, jedzenie
przetworzone i napoje, usługi zdrowotne i wydarzenia sportowe. Stawka 4% obowiązuje
w przypadku prasy, książek oraz jedzenia nieprzetworzonego. Istnieje też szereg usług
zwolnionych z VAT jak usługi pocztowe, ubezpieczeniowe, artystyczne, naukowe,
kulturalne oraz publiczne47
Podatek CIT do 1 stycznia 2015 roku wynosił w Hiszpanii 30%. Po 1 stycznia
zmniejszono go do 28%. Nie jest to jednak koniec reform rządu ludowców i w 2016 roku
stawka zostanie zmniejszona do 25%. Wprowadzono też specjalną stawkę dla firm
mających mniej niż 25 pracowników. Przez pierwsze 2 lata działalności mogą one płacić
15% stawkę podatku CIT.48
Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są jednak wpłaty na ubezpieczenia
społeczne. Każdy pracujący w Hiszpanii płaci na nie 6,35% swojej pensji, a jego
pracodawca opłaca 29,9% pensji pracownika, jako jego składkę. Zapłacone składki na
ubezpieczenia społeczne zarówno przez pracownika jak i jego pracodawcę, podatnik
może odliczyć od podstawy opodatkowania. Istnieje maksymalna składka i wynosi ona
3.262,5 euro. Dodatkowe zarobki po przekroczeniu maksymalnej wartości składek nie są
objęte obowiązkiem pokrycia składek ubezpieczenia społecznego. 49 W Hiszpanii nie
istnieje tak wyraźny podział na budżet centralny i budżet ubezpieczeń społecznych jak w
Polsce. Jest on podpięty do ustaw budżetowych, jako osobny dokument w ramach
budżetu, a nie jako budżet instytucji oddzielonej od rządu, jak w przypadku polskiego
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

http://www.advoco.es/hot-topics/63-iva-vat-rates-in-spain.html [dostęp 23.07.2015]
http://www.spainaccountants.com/ct.html#3 [dostęp 24.07.2015]
49
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/taxation-internationalexecutives/spain/pages/other-taxes-levies.aspx
47
48
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Tabela 4. Struktura dochodów budżetu państwa (w mld. Euro)
Wyszczególnienie
2002
2003
2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PIT

31,100

32,217

31,974

33,703

37,992

39,474

43,260

43,167

43,053

35,494

29,232

42,251

41,276

CIT

18,982

21,089

24,109

27,901

31,681

41,641

44,420

30,085

20,184

16,008

19,564

19,012

22,326

Podatki pośrednie

32,319

27,861

29,840

32,638

34,399

39,779

41,702

38,949

28,772

27,963

16,593

31,157

29,925

Akcyza

13,169

9,88

9,996

10,413

10,903

10,961

11,661

11,253

11,964

8,179

4,502

8,437

7,762

Transfery bieżące

20,938

11,893

12,946

13,179

14,151

14,986

16,346

17,112

17,036

16,261

45,150

28,019

26,428

Dochody własne

4,813

3,74

3,262

2,831

3,136

3,912

5,208

5,895

5,908

9,249

8,358

8,269

9,712

0,701

0,689

0,665

0,947

1,268

1,629

3,713

3,657

4,285

14,376

10,906

4,073

14,013

67,214

71,707

76,404

83,220

90,169

97,357

104,615

112,436

107,376

110,47

106,322

105,863

102,839

Opłaty i grzywny

1,622

3,256

3,313

3,081

3,012

3,223

3,429

4,786

4,383

4,988

6,906

5,87

4,874

Inne

6,104

3,624

3,671

3,650

3,978

5,08

6,476

6,104

6,484

4,942

7,340

4,449

6,470

Organismos autonomos

31,813

34,877

36,793

36,354

38,880

41,062

44,143

46,250

57,627

55,728

51,206

45,814

49,703

Agencje rządowe

0

0

0

0

0

0,005

0,005

2,029

1,906

1,816

1,306

1,119

1,107

Inne instytucje rządowe

1,281

1,467

1,597

1,661

1,741

1,862

1,978

1,937

1,811

1,724

1,515

1,389

1,456

Razem

230,056

222,3

234,570

249,578

271,310

301,016

327,001

323,66

310,789

307,198

308,29

305,722

317,876

Dochody z
Aktywów finansowych
Ubezpieczenia
społeczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es
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Dochody budżetu państwa charakteryzuje duża różnorodność źródeł osiągania dochodów
budżetowych. W 2012 roku w Polsce podatek VAT odpowiadał za 45,25% budżetu
państwo przy niewliczaniu do niego budżetu FUS. W Hiszpanii największy udział w
całości budżetu tylko 1 podatku, wyniósł zaledwie 30,3% sumy dochodów odliczając
składki ubezpieczeniowe i wpływy jednostek zewnętrznych i był to PIT dla 2010 roku.
Duża decentralizacja doprowadziła też do zaistnienia osobnego budżetu „Organismos
autónomos”. Jest to ogół różnych instytucji publicznych z osobowością prawną i
zarządem niepowiązanym bezpośrednio z rządem. Mają one jednak realizować zadania
poszczególnych ministerstw. Najważniejsze są instytucje podległe pod ministerstwo
pracy i rolnictwa, które odpowiadają za większość budżetu. Przykładowymi instytucjami
jest fundusz płac gwarantowanych, Agencja parków narodowych oraz system urzędów
pracy.
Rysunek 18. Struktura budżetu centralnego Hiszpanii w 2002 roku50

6,36%

3,73%

2,33%
0,34%

Ubezpieczenia społeczne

32,48%
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14,95%

CIT
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15,03%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es

50

Bez uwzględnienia agencji rządowych i jednostek zależnych.
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Rysunek 19. Struktura budżetu centralnego Hiszpanii w 2014 roku51
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es [dostęp:
24.07.2015]

Obserwując zmianę Struktury budżetu możemy zaobserwować wzrost udziału
ubezpieczeń społecznych z 32,48% do 38,72% całości dochodów budżetowych.
W przypadku uwzględnienia jednostek zależnych wynik ten byłby jeszcze wyższy,
ponieważ jednostki podległe pod ministerstwo pracy dysponowały budżetem
wynoszącym około 70% budżetu wszystkich jednostek zależnych. Wynik ten jest też
wyjątkowo duży w porównaniu do innych krajów OECD. Średni udział składek
ubezpieczeń społecznych w budżetach krajów OECD wyniósł w 2014 roku 26%.52
Inna znaczącą zmianą był spadek udziału akcyzy z 6,36% do 2,92% dochodów
budżetowych oraz innych podatków pośrednich z 15,62% do 11,27%. Doszło do tego
mimo podwyżki podstawowej stawki VAT z 16% do 18% 1 stycznia 2010 roku
a następnie z 18% do 21% 1 września 2012 roku. Na spadek dochodów z VAT, złożyło
się zbiednienie społeczeństwa, a więc mniejsza konsumpcja oraz większy popyt na

Bez uwzględnienia agencji rządowych i jednostek zależnych.
OECD Revenue Statistics 2014 http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics.html [dostęp
24.07.2015
51
52
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towary obłożone niższą stawką VAT, zmniejszenie bilansu handlowego oraz wzrostu luki
podatkowej z podatku VAT. Ten ostatni powód, to stracone 15 mld. Euro dochodu z
tytułu podatku VAT tylko w 2011 roku. 53
Spadek dochodów akcyzowych za to związany jest z zmniejszeniem konsumpcji objętego
wyższą stawką akcyzy tradycyjnego paliwa na terenie Hiszpanii. Wypychane jest ono
przez paliwo z dodatkiem biopaliw, którego zużycie pomiędzy rokiem 2005
a 2012 wzrosło prawie 9 krotnie. 54 Warto tutaj wspomnieć, że 40% z większości
podatków akcyzowych przekazywanych jest do budżetów regionalnych.55
Zwrócić należy także uwagę, na gwałtowny wzrost dochodów z tytułu aktywów
finansowych. Jest on skutkiem zwrotu pożyczek udzielanych wcześniej przez rząd dla
podmiotów zagrożonych, w tym głównie banków. Lata wybijające się z trendu jak 2011,
2012 i 2014 wynikają ze specyficznych operacji dokonywanych przez rząd.
W roku 2014 dokonano przeniesienia 11 mld euro z rezerw do budżetu państwa.
W roku 2012 doszło do sprzedaży obligacji z sektora prywatnego na kwotę 6 mld euro
oraz zwrot 3 mld pożyczek z sektora publicznego. Rok 2011 to także sprzedaż obligacji
sektora prywatnego na kwotę 11 mld euro. Pojawienie się w budżecie znaczących
dochodów z aktywów finansowych jest, więc skutkiem wcześniejszych programów
pomocowych hiszpańskiego rządu.

3.2 Wydatki budżetu państwa

W poprzednim podrozdziale można było się dowiedzieć o stagnacji dochodów
budżetowych w Hiszpanii. W tym poruszany będzie poważniejszy problem strony
wydatkowej, której ciągły wzrost doprowadził do eksplozji długu publicznego.

53

http://europeansting.com/2013/09/20/the-commission-accused-of-tolerating-corruption-and-fraud-in-t
axation/ [dostęp: 24.07.2015]
54
http://tribunas.racc.es/es/consumo-biocombustibles [ dostęp 25.07.2015]
55
http://www.fiscal-impuestos.com/impuestos-especiales.html [ dostęp 25.07.2915]

S t r o n a | 51
Tabela 5. Struktura wydatków budżetu Hiszpanii (w mln. euro)

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

Sądownictwo

1.106

1.114

1.091

1.184

1.333

1.451

1.564

1.658

1.819

1.713

Obronność

6.158

6.216

6.499

6.758

7.123

7.696

8.149

7.847

7.357

5.224

5.633

6.036

6.493

7.267

8.138

8.450

8.649

Polityka zagraniczna

946

1.061

1.093

1.156

1.437

2.288

3.468

Wypłata emerytur

64.958

69.392

74.156

79.221

84.682

91.458

Zasiłki

8.417

8.547

9.872

10.656

11.972

Opieka społeczna

1.066

1.141

1.133

1.378

Promocja zatrudnienia

5.183

5.358

5.828

8.928

10.691

657

2013

2014

1.613

1.543

1.501

6.868

6.269

5.786

5.654

8.873

8.402

8.355

7.903

7.881

3.677

3.548

2.748

1.681

1.495

1.395

98.012

106.099

108.283

112.216

115.826

121.557

127.484

12.797

14.085

14.973

14.403

13.576

12.013

11.880

11.604

1.650

1.833

2.288

2.509

2.737

2.513

2.119

2.845

1.810

6.238

6.527

7.287

7.684

7.584

7.751

7.329

5.765

3.772

4.074

11.089

12.688

13.578

14.471

15.777

19.616

30.975

30.474

28.805

26.994

29.728

653

663

878

1.079

1.248

1.378

1.616

1.498

1.200

820

766

800

5.591

5.759

5.498

7.984

9.200

10.453

11.233

12.920

6.362

7.771

2.901

4.436

4.377

Zdrowie

3.131

3.370

3.572

3.648

3.961

4.200

4.434

4.623

4.635

4.264

3.976

3.856

3.840

Edukacja

1.367

1.499

1.525

1.620

1.935

2.485

2.933

2.988

3.092

2.843

2.220

1.945

2.175

Instytucje bezpieczeństwa
publicznego

Wydatki związane z
bezrobociem
Programy mieszkaniowe
Zarządzanie ubezpieczeniami
społecznymi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Kultura

770

817

876

936

1.028

1.128

1.220

1.284

1.199

1.104

942

722

718

Rolnictwo

7.690

8.091

8.154

8.297

8.479

8.536

8.849

8.861

8.959

8.575

8.455

7.662

7.721

Przemysł i energetyka

1.398

1.591

1.586

1.765

1.891

2.117

2.324

2.875

3.229

2.801

1.897

4.575

5.778

Turystyka

1.173

1.183

1.164

1.198

1.655

1.169

1.196

1.627

1.511

1.433

1.110

890

936

Subwencje transportu

1.323

1.402

1.500

1.309

1.580

1.685

2.266

1.939

1.590

1.619

1.617

1.180

1.615

Infrastruktura

8.710

9.359

10.471

11.420

12.933

14.237

14.690

13.177

14.325

8.859

6.901

5.966

5.454

Inwestycje cywilne

2.301

2.628

2.987

3.688

4.869

6.541

7.677

8.203

8.088

7.576

5.629

5.562

5.633

Inwestycje wojskowe

849

865

813

1.330

1.680

1.582

1.660

1.459

1.183

1.009

758

363

507

Inne działania gospodarcze

370

478

518

804

710

644

877

832

849

808

710

901

1.160

Usługi ogólne

3.641

6.292

6.754

6.712

7.571

8.553

9.029

9.021

9.314

8.014

6.992

29.844

29.906

1.274

1.317

1.387

2.013

2.122

2.273

3.396

22.361

2.318

2.063

5,871

6,098

10,299

41.712

45.779

46.739

50.891

56.146

60.993

66.274

66.415

73.599

42.811

49.686

48.317

45.989

Obsługa długu

17.730

19.632

19.004

19.272

17.422

15.925

16.609

17.400

23.200

27.400

28.848

38.590

36.590

Razem

214.208

221.241

231.377

249.537

269.831

291.191

314.522

350.213

350.696

315.992

311.777

345.446

354.626

Administracja finansowa
I podatkowa
Transfery do innych
Organów administracji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es
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Zmiany w strukturze wydatków, do jakich doszło pomiędzy rokiem 2002 a 2014 pokazują
pogarszającą się kondycje hiszpańskiego budżetu. Szczególnie niebezpieczne dla
stabilności finansów publicznych jest powiększanie się kosztów wypłaty emerytur.
Udział emerytur w ogóle wydatków wzrósł z 30,32% w 2002 roku do 35,94% w 2014
roku. Jest to szczególnie wrażliwa część hiszpańskiego budżetu z powodu zwiększającej
się z roku na rok liczby emerytów oraz ich dużej sile politycznej, która może
uniemożliwić cięcia w razie pogorszenia się sytuacji fiskalnej budżetu. Powagę problemu
emerytur podkreśla też fakt, że z 140,418 mld euro, o które wzrosły wydatki w badanym
okresie aż 62,526 mld euro to zwiększone koszty wypłaty emerytur. Rząd Hiszpański
zwrócił

uwagę na pogarszającą się sytuacje demograficzną swojego kraju

i zatrzymał indeksacje wcześniej wypłacanych emerytur w latach 2011-2013.
Zwiększono też wiek emerytalny z 65 roku do 67, jednak proces zwiększania wieku
emerytalnego skończy się dopiero w 2027 roku. W tej samej reformie zwiększono też
wiek wczesnej emerytury z 61 na 63 lata oraz czas minimalnego okresu składkowego
z 15 na 25 lat. W 2013 wprowadzono w życie kolejną reformę. Podstawowym jej
założeniem jest konieczność zbilansowania się systemu emerytalnego, by dokonać
indeksacji emerytur o stawkę równą inflacji powiększoną o 0.5 pkt. Procentowych.
W przypadku deficytu systemu emerytalnego emerytura jest indeksowana tylko o 0.25%,
bez uwzględnienia inflacji. Od 2019 specjalna komisja ma badać poziom wypłacalności
systemu emerytur i nadzorować zmiany prawne, by utrzymać system emerytalny na
poziomie wypłacalności. Nowo przyznane emerytury będą też znacząco mniejsze od
wcześniej oferowanych z powodu większego ich urealnienia. Stopa zastąpienia ostatniej
pensji w Hiszpanii wynosiła przed zmianami 70-80%, gdy w Niemczech wynosi 40%
a w Wielkiej Brytanii 30%. Była to druga po Grecji najwyższa stopa zastąpienia
w Europie. Zmiany wprowadzone w Hiszpanii z pewnością poprawią sytuacje systemu
emerytalnego jednak zmiany te będą odczuwane dopiero z upływem lat. 56
Kolejnym problematycznym punktem hiszpańskiego budżetu jest gwałtowny wzrost
świadczeń dla bezrobotnych po wybuchu kryzysu. Hiszpania posiada jeden
z najbardziej hojnych systemów zasiłków dla bezrobotnych w krajach OECD. Osoba
bezrobotna w Hiszpanii może otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od 4 do 24 miesięcy.
Długość prawa do zasiłku zależy od ilości przepracowanych miesięcy w ciągu 6 lat przed
utratą pracy. Każde przepracowane 3 miesiące dają prawo do dodatkowego miesiąca
56

http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/spain/108 [dostęp: 27.07.2015]
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prawa do zasiłku. Przez pierwsze 6 miesięcy pracownik ma prawo do otrzymywania
zasiłku w wysokości 70% poprzedniego wynagrodzenia. Od 7 miesiąca kwoty
otrzymywanego zasiłku obliczane są obniżone do 50% ostatniej pensji. Przed 2012
rokiem pensja spadała do zaledwie 60%. 57 Istnieją jednak maksymalne i minimalne
zasiłki zależne od sytuacji życiowej bezrobotnego. Najmniejsze kwoty przysługują
osobie bezdzietnej, która otrzymuje od 497,01 euro do 1087,21 euro. Kolejny przedział
jest dla osób posiadających jedno dziecko i wynosi od 664,75 do 1242,52 euro.
Posiadanie więcej niż jednego dziecka nie zwiększa kwoty minimalnej jednak zwiększa
kwotę maksymalną zasiłku do 1397,84 euro.
Problem zasiłków nie jest jednak tylko problemem czysto budżetowym. System
pozwalający na wygodnym poziomie przeżyć 2 lata bezrobocia ma 2 bardzo ważne
oddziaływania na pracowników. Pierwszym z nich jest mniejsza motywacja
do znalezienia pracy oraz brak opłacalności podjęcia pracy o niższym poziomie
wynagrodzenia od poprzedniej. Drugim jest mniejsza skłonność pracowników już
zatrudnionych do obniżki swoich wynagrodzeń w przypadku pogorszenia koniunktury.
Hiszpański rynek pracy charakteryzuje się obecnie zbyt dużymi kosztami pracy
w stosunku do wydajności i istnienie zasiłków dla bezrobotnych uniemożliwia, może
bolesny jednak niezbędny proces dostosowania się pensji do sytuacji rynkowej.
W przypadku tak mocnego załamania rynku pracy jak w przypadku Hiszpanii,
najlepszym sposobem na poprawę sytuacji jest znaczące zwiększenie wolności
gospodarczej i zmniejszenie rozmiaru opresyjności ekonomicznej państwa. Hiszpański
system charakteryzuję się postawieniem na pasywne formy polityki pomocy dla
bezrobotnych. Jest to jednak struktura bardzo kosztowna dla budżetu oraz zmniejszająca
możliwości dostosowawcze rynku. Hiszpania poświęcała aż 2,5% PKB na politykę rynku
pracy, gdy średnia unijna to 1,6% PKB. Wymagane, więc są i zmiany w strukturze
wydatków oraz ich cięcia. Kryzys hiszpańskiego rynku pracy odbił się głównie na
sektorze budowlanym, który wygenerował połowę przyrostu bezrobotnych. Sytuacja taka
wymaga przekwalifikowania się tych bezrobotnych, gdyż sektor budowlanych przez
długi czas nie będzie ich w stanie przyjąć ponownie. Zmiany powinny, więc przebiec w
celu zwiększenia elastyczności rynku pracy poprzez zmniejszenie długości i kwot
zasiłków
57
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http://www.rtve.es/noticias/20120711/gobierno-recorta-paro-partir-del-sexto-mes-del-60-50-basereguladora/545141.shtml [dostęp 29.07.2015]
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przekwalifikowanie

zawodowe.

Zlikwidowane

też

powinny

być

programy

subsydiowania miejsc pracy, które prowadzą do złej alokacji zasobów, a w długim
okresie wcale nie zmniejszają bezrobocia, stanowiąc tylko koszt dla budżetu. Większą
korzyść dla bezrobotnych te środki generowałyby w przypadku zmniejszenia podatków
o ich kwotę.
Pozytywną zmianą w wydatkach był za to spadek wydatków na infrastrukturę. Hiszpania
posiada największą w Unii Europejskiej sieć dróg szybkiego ruchu o długości 16583
km. 58 Jest to też 5 największa sieć na świecie. Pokazuje to, że bańka budowlana nie
występowała tylko na rynku prywatnym, ale także przy zamówieniach publicznych.
Oznacza to, że najpewniej krańcowa użyteczność kolejnych kilometrów dróg szybkiego
ruchu jest zbyt mała, by opłacało się dalej rozwijać sieć dróg. Ważne w przypadku tej
kategorii jest też dokonanie cięć w wydatkach na zarządzanie. W 2010 roku wydatki na
zarządzanie i wdrażanie systemów informatycznych wyniosły 3,804 mld euro
i przewyższały wydatki na budowę dróg, które wyniosły 2,901 mld euro. 4 Lata później
wydatki te spadły do 0,702 mld euro oraz do 1,059 mld euro na budowę dróg.

3.3 Dług publiczny

Hiszpania przed kryzysem wskazywana była, jako przykład rozwoju gospodarczego bez
potrzeby ekspansywnej polityki fiskalnej. Poziom dochodów i wydatków był na
relatywnie niskim poziomie, a dług publiczny, jako % PKB z roku na rok malał. W latach
2005-2007 notowała nawet nadwyżkę budżetową. Wybuch międzynarodowego kryzysu
doprowadził jednak do załamania się sytuacji gospodarczej Hiszpanii i wzrostu udziału
długu w PKB z 41,72% w 2007 roku do 115,8% w 2014 roku. Stało się tak poprzez
połączenie spadku wpływów, szczególnie tych z podatków pośrednich i CIT wraz z
wzrostem wydatków. Załamanie bańki na rynku nieruchomości doprowadziło
do bankructwa firm z sektora budowlanego oraz firm przemysłowych powiązanych
z produkcją budowlaną jak np. fabryki cementu. Upadek tych firm poza zmniejszeniem
wpływów z CIT doprowadził do zwiększenia bezrobocia, co ograniczyło konsumpcję
i dochody z podatków pośrednich. Nie byłoby to jednak groźne dla budżetu, gdyby nie
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2085.html [dostęp 30.07.2015]
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strona wydatkowa. Zawiodła tutaj szybkość działania rządu partii socjalistycznej.
Indeksacje emerytur zatrzymano dopiero w 2011 roku, przez co obciążenia z tytułu
emerytur znacząco się zwiększyły. Do tego bezrobocie, które pojawiło się z powodu
załamania się sektora budowlanego doprowadziło do zwiększenia wydatków na zasiłki
dla bezrobotnych o 105%. Kolejnym problemem były pakiety stymulacyjne rządu
hiszpańskiego. Pakiety na łączną sumę 3.5% PKB miały za pomocą ulg podatkowych
i subwencji zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia.

59

Efekty

automatycznych stabilizatorów koniunktury oraz pakietów stymulacyjnych były jednak
mizerne. Zamiast ustabilizować gospodarkę realną, doprowadziły do zarażenia się
kryzysem budżetu państwa. Cały system podatkowy, wydatkowy i regulacyjny był zbyt
sztywny i mechaniczny. Do tego brak własnej waluty uniemożliwił odzyskanie
konkurencyjności gospodarki za pomocą dewaluacji pieniądza. Ten efekt euro będący
początkowym przekleństwem, w długiej perspektywie okazał się błogosławieństwem.
Zadziałał podobnie jak złota waluta kiedyś uniemożliwiając próbę maskowania
problemów gospodarczych krótkotrwałymi rozwiązaniami. Zmusiło to w końcu rząd
socjalistów i następnie ludowców do głębokich reform. Poprawiły one sytuacje Hiszpanii
przywracając jej konkurencyjność, która ukazała się wpierw w poprawie bilansu
handlowego, a następnie w powrocie do wzrostu PKB.

Leokadia Oręziak, Katedra Finansów Międzynarodowych SGH, Pakiety ratunkowe oraz ich wpływ na
finanse publiczne i stabilność rynków finansowych
59
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Rysunek 20. Dług publiczny, jako % PKB
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OECD.stats

Rysunek 21. Oprocentowanie 10 letnich obligacji hiszpańskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z
http://ycharts.com/indicators/spain_10_year_government_bond_yield [dostęp 30.07/2015]
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Mimo pogarszającej się sytuacji budżetowej do 2010 roku Hiszpania miała stabilną
pozycję na rynku długu i oprocentowanie jej obligacji było w normie. W 2010 roku
zwrócono uwagę na problemy gospodarcze krajów PIGS, co doprowadziło do
znaczącego wzrostu oprocentowania nowo wyemitowanych obligacji. W 2010 roku
rynek wyceniał ryzyko bankructwa Hiszpanii, na 21%, co wiemy dzięki cenom CDSów.
Duże ryzyko obligacji i jednocześnie pogarszająca się sytuacja hiszpańskich banków
doprowadziły do problemów pozyskania kupców na hiszpańskie obligacje, przez co
oprocentowanie obligacji dalej rosło. Doprowadziło to do wzrostu kosztów obsługi długu
ponoszonych przez hiszpański budżet i zagroziło jej niewypłacalnością. Bankructwo
jednego z większych krajów strefy euro mogło doprowadzić do jej rozpadu. To
zagrożenie skłoniło EBC do interwencji. Z powodu oparcia EBC o wcześniejsze praktyki
Bundesbanku nie mógł on prowadzić bezpośredniego skupu długoterminowego
finansowania. Oddziaływał, więc na rynek za pomocą poprawiania płynności sektora
bankowego. Program ten w krótkim, obserwowalnym przez nas okresie pozwolił
przetrwać tymczasowe problemy Hiszpanii, która obecnie ponownie wkroczyła na
ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przed kolejnymi rządami wciąż pozostaje ambitny
problem spłaty zadłużenia skumulowanego do tej pory.
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Zakończenie

Praca ta miała na przykładzie Hiszpanii pokazać skutki interwencjonizmu państwowego
i zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa takiego działania rządów, głównie przy pomocy
spojrzenia austriackiej szkoły ekonomicznej. Ważne było w niej szczególnie zwrócenie
uwagi na czynniki mogące w najbliższej przyszłości wpłynąć negatywnie na kondycję
polskie gospodarki. Sam temat pracy jest jednak bardzo rozległy i wciąż potrzebne
są kolejne badania, w celu jego lepszego poznania, rozszerzając go chociażby o budżety
samorządów.
W pierwszym rozdziale przedstawione zostały aspekty potrzebne do prawidłowego
zrozumienia austriackiej teorii cyklów koniunkturalnych. Skupiano się w nim głównie
na praktycznych jej częściach, w celu łatwiejszego powiązania jej z rzeczywistą sytuacją
Hiszpanii, która została omówiona w kolejnych rozdziałach. Przedstawiono też pobieżnie
inne teorie cyklów koniunkturalnych, próbując pokazać skomplikowanie problemu. Nie
miały one jednak zastosowania przy dalszym omawianiu problemów gospodarczy,
w kolejnych rozdziałach. Skupienie się na perspektywie konkretnej szkoły ekonomicznej,
miało na celu umożliwić opracowanie szerzej tematu, bez potrzeby rozwodzenia się nad
każdą sytuacją z różnej perspektywy.
Używając optyki austriackiej, w drugim rozdziale zwrócono uwagę na to, w jaki sposób
przebiegała droga do kryzysu oraz następnie sam kryzys. Założone wcześniej tezy
o powiązaniu kryzysu z ekspansją monetarną oraz wynikającej z niej złej alokacji
zasobów okazały się prawdziwe. Rozdział ten szczególnie jest ważny spoglądając na
niego przez pryzmat debaty o przystąpieniu Polski do strefy euro. Pokazuje on skutki
polityki monetarnej narzuconej krajowi z zewnątrz. Przedstawia też jak ważny jest silny
i niezależny od polityków nadzór finansowy. W przypadku Polski na czas zauważono
ekspansje kredytową i powzięto wobec niej stanowcze kroki. Hiszpański nadzór
finansowy okazał za to swoją słabość, pozwalając wytworzyć się jednej z największych
na świecie baniek nieruchomości. Analiza rynku pracy pokazała za to jak ważna jest
dobrowolność umów między pracownikiem i pracodawcą, nieograniczona przez odgórne
przywileje dla związków zawodowych i mocnych regulacji państwowych.
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Ostatni rozdział nie wiązał się już z tak dokładnym omówieniem tematu, jak
w poprzednich. Wynikało to z skomplikowaniem tematu i słabym przedstawieniem
danych przez stronę hiszpańską. Jednak na podstawie danych, którymi dysponowałem
przedstawiłem problem dużego oparcia budżetu na wydatkach socjalnych, które
w przypadku kryzysu nie dość, że stanowią obciążenie budżetowe to jeszcze hamują
proces dostosowawczy, a ich ograniczenie wiąże się z dużym ryzykiem politycznym.
Kryzysy gospodarcze powracają regularnie, będąc nieodłączną częścią obecnego systemu
gospodarczego. Mimo powszechności tego zjawiska wiedza na ich temat jest bardzo
mała. Złe zrozumienie przyczyn kryzysów zwiększa ryzyko popełnienia tych samych
błędów, co poprzednie pokolenia. Brak wiedzy na temat przeszłych reakcji na kryzys
zwiększa szanse, by błędną polityką doprowadzić do stagnacji jak w Japonii lub granicy
bankructwa jak w przypadku Grecji. Hiszpania jako kraj często porównywany do Polski,
była bardzo dobrym przypadkiem do analizy sytuacji od początku kryzysu, do początku
odbicia gospodarczego. Praca ta przybliżając czytelnikowi podstawowe zagadnienia
kryzysów gospodarczych i budżetowych na przykładzie Hiszpanii, ma właśnie zwiększyć
świadomość, w temacie kryzysów i poruszyć zagadnienia, zaniedbane w polskiej
publicystyce oraz nauce.
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