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Wprowadzenie 

 

Polityka regionalna jest częścią polityki gospodarczej dążącej do pobudzania rozwoju 

społeczno-gospodarczego w regionach. Jej strukturalny wymiar wiąże się z promowaniem 

działań ukierunkowanych na przebudowę struktur gospodarczych regionów. Z kolei pojęcie 

spójności społeczno-gospodarczej w kontekście polityki regionalnej odnosi się do działań 

mających na celu niwelowanie różnic w poziomach rozwoju poszczególnych obszarów. 

Spójność społeczna oceniana jest poprzez różnice w poziomie wskaźników bezrobocia oraz 

w egalitaryzmie podziału wytwarzanego dochodu. Natomiast spójność gospodarcza mierzona 

jest poprzez dysproporcje w PKB per capita. W niniejszym opracowaniu podjęto zagadnienie 

wewnętrznej spójności społeczno-gospodarczej Hiszpanii na poziomie regionalnym. 

Kolejnymi pojęciem związanym z polityką regionalną jest regionalizacja. Oznacza ona 

zarówno podział danego terytorium na regiony, jak i dystrybucję środków pomocowych 

pomiędzy regionami w zależności od ich sytuacji społeczno-gospodarczej. Ponadto należy 

dodać, że Hiszpania jest podzielona na siedemnaście regionów zwanych wspólnotami 

autonomicznymi (comunidades autónomas). 

Dotykając problemu regionalizacji, konieczne jest przyjęcie określonej koncepcji regionu 

pochodzącego od łacińskiego słowa regio, oznaczającego ruch w określonym kierunku, 

dzielnicę lub krainę. Kuciński [1990, s. 17] mianem regionu określa zespół przylegających do 

siebie obszarów posiadających możliwie wiele różnic w stosunku do obszarów otaczających. 

Według Kudłacza [1999, s. 9] region w nowym układzie organizacyjnym jest jednostką 

podziału administracyjnego kraju z władzą samorządową, działającą na rzecz i w imieniu 

danej społeczności terytorialnej. Jednak w naukach ekonomicznych największe znaczenie ma 

pojęcie regionu ekonomicznego rozumianego jako obszar o określonej specjalizacji 

gospodarczej, będącej wynikiem wykorzystania endo- i egzogenicznych czynników rozwoju 
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[Strzelecki i in. 2008, s. 79]. Podsumowując rozważania na temat pojęcia regionu, można 

odwołać się do publikacji I. Pietrzyk [2002]. Według autorki termin „region” powinien być w 

każdym przypadku starannie sprecyzowany, ponieważ nie ma definicji jednoznacznie 

odpowiadającej ogromnej różnorodności struktur terytorialnych istniejących w UE. Dla 

potrzeb opracowania region będzie rozumiany jako jednostka administracji samorządowej, 

poniżej szczebla krajowego i powyżej szczebla lokalnego, dysponująca możliwościami 

prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej. Z kolei w literaturze przedmiotu za regiony 

problemowe uważa się obszary cechujące się niskim poziomem rozwoju gospodarczego oraz 

charakteryzujące się negatywnymi społecznymi skutkami przemian strukturalnych. W 

przypadku Unii Europejskiej region zalicza się do obszarów problemowych, jeśli jego PKB 

na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 75% średniej dla całej Wspólnoty. 

Dociekanie przyczyn przestrzennego zróżnicowania wzrostu i rozwoju gospodarczego jest 

jednym z podstawowych problemów współczesnej ekonomii. Dywergencja regionalna nie jest 

zagadnieniem nowym. Istnienie regionów charakteryzujących się wyższym poziomem 

rozwoju gospodarczego na tle innych obszarów miało i ma miejsce w wielu krajach [por. 

Rynio 2013]. Za przykład mogą służyć Włochy z dynamicznie rozwijającą się północną 

częścią kraju i z biednymi obszarami południa [Lewandowski 2013]. W przypadku Polski 

także wskazuje się na wschodnie województwa określane jako „biedna ściana wschodnia” 

[Tokarski 2008; Kusideł 2013]. W podobnej sytuacji znajdowała się Hiszpania, gdzie 

aktywność gospodarcza kraju skupiała się w północno-wschodnich regionach oraz Madrycie. 

Z kolei południowe i centralne wspólnoty autonomiczne były obszarami problemowymi z 

powodu niskiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 

W latach 60. XX w. w Hiszpanii niezrównoważony rozwój gospodarczy na płaszczyźnie 

regionalnej znalazł wyraz w ruchach migracyjnych. Regiony problemowe stale traciły liczbę 

ludności na rzecz obszarów zamożnych, koncentrujących w sobie aktywność ekonomiczną 

kraju. W zaistniałej sytuacji administracja rządowa zdecydowała się na prowadzenie aktywnej 

polityki regionalnej w postaci implementacji biegunów wzrostu. 

W 1986 r. Hiszpania uzyskała akcesję do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, co 

otworzyło jej drogę do pozyskiwania środków unijnych. Wykazując znaczne dysproporcje w 

rozwoju poszczególnych regionów, należała do krajów najbardziej dofinansowanych. Na 

przykład w okresie planistycznym 2000–2006 Hiszpania uzyskała ponad 40 mld euro, zaś w 

latach 1989–2013 kwota wsparcia wyniosła prawie 180 mld euro. Zatem środki unijne 

odgrywały główną rolę w realizacji polityki spójności społeczno-ekonomicznej. 
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Zrównywanie się poziomów rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Hiszpanii 

zostało zapoczątkowane w latach 50. XX w. Proces ten okazał się długotrwały i bazował na 

określonych czynnikach. Należy wspomnieć np. o zjawisku „doganiania” (catching up), czyli 

szybszym rozwoju obszarów zacofanych w stosunku do regionów najbogatszych. Pomimo 

prowadzonej polityki regionalnej w Hiszpanii od lat 60. XX w. nie udało się doprowadzić do 

zrównania poziomów rozwoju gospodarczego pomiędzy poszczególnymi regionami. 

Gospodarka hiszpańska nadal cechuje się istnieniem obszarów „biegunów”, skupiających na 

swoim obszarze znaczną część aktywności ekonomicznej kraju. 

 

Cele główne i szczegółowe pracy 

 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, głównym celem niniejszego opracowania jest ocena 

wpływu prowadzonej polityki regionalnej na poprawę spójności społeczno-gospodarczej w 

regionach Hiszpanii w latach 1955–2013. Tak postawiony cel główny pracy przekłada się na 

wiele celów szczegółowych, obejmujących zagadnienia teoretyczne, metodologiczne oraz 

empiryczne, tj.: 

1. Klasyfikacja i zbadanie ewolucji teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego. 

2. Zbadanie procesu konwergencji regionalnej i polaryzacji ekonomicznej pomiędzy 

regionami Hiszpanii w latach 1955–2013. 

3. Ocenę wpływu prowadzenia polityki regionalnej na poprawę spójności społeczno-

ekonomicznej w Hiszpanii w latach 1955–2013. 

4. Ustalenie przyczyn kryzysu w regionach Hiszpanii w latach 2008–2013. 

Należy zaznaczyć, że zaprezentowane powyżej cele obejmują jedynie te najbardziej istotne. 

Osiągnięciu podstawowego celu pracy służy hipoteza podstawowa oraz szereg hipotez 

cząstkowych będących przedmiotem rozważań w poszczególnych rozdziałach. Hipotezą 

podstawową pracy jest następujące twierdzenie: prowadzona polityka regionalna miała 

pozytywny wpływ na poprawę spójności społeczno-gospodarczej hiszpańskich regionów 

w latach 1955–2013. W celu weryfikacji hipotezy podstawowej pracy postawiono 

następujące hipotezy cząstkowe: 

1. W latach 1955–2013 pomiędzy regionami Hiszpanii miał miejsce proces konwergencji 

absolutnej typu beta i sigma PKB per capita oraz produktywności pracy; 

2. W latach 1955–2013 Hiszpania doświadczała stałego zmniejszania się stopnia polaryzacji 

ekonomicznej, co przekładało się na relatywny wzrostu udziału klasy średniej w 
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społeczeństwie. Ponadto obniżenie stopnia polaryzacji ekonomicznej w Hiszpanii 

odpowiadało wzrostowi egalitaryzmu w dystrybucji dochodów; 

3. W latach 1964–1975 w Hiszpanii bieguny wzrostu stanowiły skuteczne narzędzie 

wykorzystywane w polityce zrównoważonego rozwoju regionalnego; 

4. Wykorzystanie środków unijnych przez Hiszpanię w latach 1986–2013 wpływało na 

wzrost spójności społeczno-gospodarczej na poziomie regionalnym; 

5. Stosowanie środków funduszy strukturalnych miało pozytywny wpływ na wzrost PKB per 

capita i szybkość konwergencji regionalnej w Hiszpanii w latach 2000–2013; 

6. W przypadku Hiszpanii kryzys najbardziej dotknął obszary problemowe, cechujące się 

relatywnie niskim poziomem PKB per capita, wysoką stopą bezrobocia oraz niestabilną 

sytuacją finansów publicznych. 

 

Metodyka badań 

 

Metody wykorzystane w badaniach uzależnione są od charakteru rozdziału. W rozdziałach 

teoretycznych wykorzystano metodę badawczą polegającą na analizie piśmiennictwa 

dotyczącego omawianego zagadnienia. Przeważnie odwołano się do pozycji bibliograficznych 

publikowanych w języku polskim, angielskim i francuskim. Z kolei w rozdziałach 

empirycznych wykorzystano metody statystyczne i ekonometryczne. Na przykład weryfikując 

implementację koncepcji Perroux w Hiszpanii, wykorzystano metodę badawczą polegającą na 

porównaniu danych statystycznych z dwóch okresów. W pierwszym okresie polityka 

biegunów nie obowiązywała. Natomiast w drugim okresie bieguny stanowiły podstawowe 

narzędzie wykorzystywane przez politykę regionalną. Z kolei w rozdziałach dotyczących 

konwergencji oraz wpływu funduszy strukturalnych na proces zbieżności regionalnej 

odwołano się do koncepcji konwergencji absolutnej i warunkowej. Wykorzystano metodę 

statystyczną regresji. Według konwergencji absolutnej gospodarki cechujące się niższym 

poziomem dochodu per capita będą uzyskiwać wyższą jego stopę wzrostu niż kraje zamożne. 

Z kolei koncepcja konwergencji warunkowej jest bardzo przydatna w badaniach, ponieważ 

pozwala na uwzględnienie innych zmiennych warunkujących dynamikę badanego zjawiska 

(np. fundusze strukturalne). Przeprowadzone badania wymagały zbudowania modeli 

ekonometrycznych oszacowanych w oparciu o dane panelowe jako modele z efektami 

ustalonymi (Fixed Effects Model) oraz modele z efektami losowymi (Random Effects 

Model). W badaniach wykorzystano także szereg miar pozwalających na kalkulację zasobów 

kapitału ludzkiego, wartości parametrów strukturalnych opisujących gospodarki regionów 
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Hiszpanii czy wartości wskaźników polaryzacji ekonomicznej. Należy podkreślić, że 

zastosowane metody badawcze są ze sobą wzajemnie powiązane. Analiza literatury pozwala 

na przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat badanego zagadnienia. Z kolei badania 

empiryczne przeprowadzone przez autora oraz analiza wyników badań empirycznych innych 

autorów dają podstawę do pozytywnej lub negatywnej weryfikacji stawianych hipotez 

badawczych.  

Wykorzystany materiał statystyczny został zaczerpnięty przede wszystkim z 

następujących baz danych: Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco deEspaña, AMECO 

(Annual Macro-Economic Database of the European Commission’s), Eurostat, Fundación 

BBV [1999], Fundación BBVA [2000], Carreras, Tafunell [2006, Apéndice], Germán i in. 

[2010, Apéndice], Fundación Bancaja e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas) oraz stron internetowych poszczególnych ministerstw Hiszpanii. Ponadto należy 

podkreślić, że dane statystyczne dotyczące regionów Hiszpanii dostępne są od 1955 do 2013 

r. 

 

Struktura książki 

 

Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Każdy z nich rozpoczyna się wstępem. Następnie w 

rozdziałach zawarte są wyniki przeprowadzonych badań i analiz. Rozdziały kończą się 

wykazem wniosków i podsumowaniem. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Z kolei 

rozdziały 2–8 zawierają badania statystyczne i ekonometryczne. 

Celem pierwszego rozdziału jest uporządkowanie i analiza ewolucji teoretycznych 

koncepcji rozwoju regionalnego. Po wstępie dokonano podziału teorii rozwoju regionalnego 

na dwie zasadnicze grupy: teorie przewidujące odpowiednio zrównoważony i 

niezrównoważony charakter wzrostu gospodarczego. Następnie poruszono problematykę 

lokalizacji działalności gospodarczej. W tym przypadku zaproponowano podział teorii na trzy 

grupy, tj.: teorie bazujące na neoklasycznej szkole ekonomii, teorie rozwijane na gruncie 

ekonomii behawioralnej oraz teorie odwołujące się do teorii zależności (dependencji). 

Ostatnia część rozdziału dotyczy nowej geografii ekonomicznej tłumaczącej przyczyny 

koncentracji siły roboczej w regionach w postaci układu rdzeń-peryferia.  

W rozdziale drugim zbadano proces konwergencji regionalnej PKB per capita i 

produktywności pracy w Hiszpanii w latach 1955–2013. Pierwsza część jest wstępem do 

rozdziału. W drugiej części przedstawiono metodykę przeprowadzonych badań. Okres 

badawczy podzielono na trzy podokresy: 1955–1975, 1975–1995 oraz 1995–2013, które 
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wyznaczają zakres czasowy analiz dla kolejnych podrozdziałów. W każdym z nich 

przedstawiono sytuację makroekonomiczną Hiszpanii, a następnie przeprowadzono badania 

dotyczące zachodzącej zbieżności PKB przypadającego na jednego mieszkańca i 

produktywności pracy. 

W rozdziale trzecim poruszono problem polaryzacji ekonomicznej i mierników służących 

do parametrycznego badania tego procesu. Ponieważ, jak podkreśla Witkowska [2006], 

spójność społeczna oceniana jest według podziału dochodów pomiędzy regionami, zatem 

podjęcie problemu polaryzacji ekonomicznej wydaje się uzasadnione. Rozdział składa się z 

dwóch zasadniczych części. W pierwszej scharakteryzowano różnice pomiędzy miarami 

polaryzacji i miarami nierówności oraz przedstawiono metodykę przeprowadzonych badań. 

W drugiej części zaprezentowano rezultaty badań polaryzacji ekonomicznej w Hiszpanii na 

poziomie regionalnym. W rozdziale wykorzystano przede wszystkim prace poruszające 

problem polaryzacji ekonomicznej (por. Esteban, Ray [1994]; Esteban, Gardín, Ray [1999]; 

Esteban, Ray, Duclos [2004], Wolfson [1994]). W przypadku literatury polskojęzycznej 

odwołano się do publikacji Kota [2008]. 

Rozdział czwarty poświęcono rezultatom funkcjonowania biegunów wzrostu w Hiszpanii 

w latach 1964–1975, czyli podczas trzech kolejnych okresów planistycznych. Po wstępie do 

rozdziału przedstawiono gruntowną analizę koncepcji biegunów wzrostu francuskiego 

ekonomisty F. Perroux [1955; 1964]. W latach 60. i 70. XX w. koncepcja Perroux była 

szeroko wykorzystywana w planowaniu regionalnym w krajach europejskich, jak Włochy czy 

Francja. Bieguny stały się także podstawowym narzędziem polityki regionalnej w Hiszpanii. 

Ponadto koncepcja biegunów jest stale obecna w literaturze z zakresu gospodarki 

przestrzennej. Szereg prac podejmuje zagadnienie wpływu metropolii na wzrost gospodarczy 

regionów (por. Domański [2008]; Gaczek [2010a; 2010b]; Gorzelak, Smętkowski [2005]; 

Smętowski i in. [2009]). W części trzeciej przedstawiono sytuację polityczno-gospodarczą 

Hiszpanii po wojnie domowej 1936–1939. W latach 40. gospodarka Hiszpanii została oparta 

na zasadach samowystarczalności (autarkii) i izolacji międzynarodowej. Z kolei lata 50. to 

stopniowa liberalizacja gospodarcza i otwieranie się na świat, zaś lata 60. i pierwsza połowa 

lat 70. cechowały się dynamicznym wzrostem gospodarczym. W czwartej części nakreślono 

historię kształtowania się polityki biegunów w Hiszpanii. Scharakteryzowano w niej 

założenia kolejnych planów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem elementów 

polityki regionalnej. W piątej części rozdziału przedstawiono wymierne efekty 

funkcjonowania biegunów w Hiszpanii, tj.: liczba nowych zakładów przemysłowych, 

powstałe miejsca pracy czy poziom zrealizowanych inwestycji. W kolejnej szóstej części 
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rozdziału podjęto próbę weryfikacji koncepcji bieguna wzrostu Perroux na przykładzie 

Hiszpanii. W tym przypadku rozważania dotyczą wpływu biegunów wzrostu na pojawienie 

się efektu polaryzacyjno-dyfuzyjnego na obszarach problemowych. W ostatniej siódmej 

części rozdziału scharakteryzowano hiszpańskie fundusze wspierające rozwój regionalny. 

Rozdział piąty dotyka problemu polityki regionalnej w Hiszpanii po akcesji do Wspólnot. 

Po wstępie do rozdziału w drugiej części zbadano proces konwergencji regionalnej i 

polaryzacji ekonomicznej wśród krajów tworzących UE. W badaniach regiony podzielono na 

trzy grupy: regiony starej 15-stki, regiony krajów, które uzyskały akcesję w 2004 r. i później 

oraz wszystkie regiony UE–28. Trzecia część dotyczy historii polityki regionalnej UE. 

Przedstawiono w niej ewolucję polityki regionalnej w latach 1989–2020 oraz polityczno-

ekonomiczne uwarunkowania jej rozwoju. W tej części odwołano się głównie do publikacji 

czołowych polskich regionalistów, jak Pietrzyk [2002], Szlachta i Zaleski [2008; 2009], 

Kozak [2000] czy Grosse [2002; 2004]. Czwarta część została w całości poświęcona polityce 

regionalnej w Hiszpanii po akcesji do Wspólnoty. Scharakteryzowano w niej wykorzystanie 

środków unijnych przez Hiszpanię w latach 1989–2013 oraz wskazano na pozytywny wpływ 

polityki regionalnej na poprawę spójności społeczno-gospodarczej na poziomie regionalnym. 

Celem rozdziału szóstego jest zbadanie wpływu funduszy strukturalnych na dynamikę 

PKB per capita oraz konwergencję regionalną w Hiszpanii w latach 2000–2013. 

Przeprowadzone badania są w istocie pierwszą próbą oceny wpływu funduszy strukturalnych 

na konwergencję regionalną w Hiszpanii w latach 2007–2013 w kontekście światowego 

kryzysu gospodarczego 2008–2013. Po wstępie do rozdziału w drugiej części przedstawiono 

metodykę przeprowadzonych badań opartą na koncepcji beta konwergencji absolutnej i 

warunkowej. Wymagało to zbudowania modeli ekonometrycznych dla dwóch okresów 

planistycznych 2000–2006 oraz 2007–2013. W trzeciej części rozdziału omówiono literaturę 

teoretyczną i empiryczną związaną z tematem badań. W kolejnej części przedstawiono 

rezultaty wpływu funduszy strukturalnych na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 

Hiszpanii tj.: dynamika PKB, stopa bezrobocia czy poziom zatrudnienia. W tym przypadku 

odwołano się do badań autorów wykorzystujących w swoich opracowaniach modele 

makroekonometryczne (Hermin, Quest, Moisses). Ostatnią część rozdziału poświęcono 

prezentacji wyników dotyczących wpływu środków funduszy strukturalnych na konwergencję 

regionalną i wzrost PKB per capita. 

W rozdziale siódmym dokonano oceny postępu spójności społeczno-ekonomicznej 

pomiędzy regionami Hiszpanii w kontekście światowego kryzysu. Po wprowadzeniu 

przybliżono sytuację społeczno-ekonomiczną Hiszpanii i jej regionów w latach 2008–2013 na 
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tle państw UE–28. W trzecim podrozdziale podjęto zagadnienie postępu polityki spójności w 

kontekście realizacji strategii Europa 2020 w hiszpańskich regionach. 

Rozdział ósmy poświęcony został kryzysowi hiszpańskiej gospodarki w latach 2008–

2013 i stanowi w istocie pierwszą próbę zbadania jego przyczyn na poziomie regionalnym. 

Przeprowadzone badania miały dowieść, że kryzys najbardziej dotknął regiony problemowe 

Hiszpanii, cechujące się relatywnie niskim poziomem PKB per capita, wysokim udziałem 

budownictwa w wytworzonym dochodzie oraz niestabilną sytuacją finansów publicznych. 

Rozdział w całości bazuje na publikacjach napisanych w języku hiszpańskim. 

Niniejsza praca stanowi pierwszą kompleksową analizę polityki regionalnej Hiszpanii w 

latach 1955–2013. Na uwagę zasługuje fakt szerokiego wykorzystania przez autora literatury 

obcojęzycznej, przeważnie publikacji napisanych w języku hiszpańskim, francuskim i 

angielskim. W aneksach umieszczono wyniki przeprowadzonych badań dotyczących 

polaryzacji ekonomicznej, zasobów kapitału ludzkiego, a także rezultaty oszacowanych 

wartości parametrów strukturalnych regionów Hiszpanii wykorzystanych w modelach 

ekonometrycznych. Następnie praca zawiera autorską analizę koncepcji biegunów wzrostu 

Perroux. W tym celu scharakteryzowano założenia koncepcji, modele wyjaśniające 

funkcjonowanie bieguna oraz odwołano się do dorobku naukowego innych ekonomistów, 

podejmujących zagadnienie efektu polaryzacyjno-dyfuzyjnego i przeważnie reprezentujących 

francuską i belgijską szkołę ekonomii. W przypadku rozdziałów mających na celu 

weryfikację hipotez cząstkowych, wkład do nauki znajduje wyraz w skonstruowaniu 

systemów analitycznych pozwalających na zbadanie konwergencji regionalnej w Hiszpanii i 

kryzysu na poziomie regionalnym. W pracy zaproponowano również autorską metodę 

zbadania konwergencji warunkowej, wykorzystując dane dotyczące wartości parametrów 

strukturalnych w każdym regionie, zasobów kapitału ludzkiego oraz środków funduszy 

strukturalnych per capita. Zbudowane modele ekonometryczne dla okresów 2000–2006 i 

2007–2013 pozwoliły na ocenę wpływu funduszy strukturalnych na szybkość konwergencji 

regionalnej oraz wzrost dochodów per capita w regionach Hiszpanii. Przeprowadzone badania 

statystyczne pozwoliły na ukazanie słabych stron hiszpańskiej gospodarki oraz na 

przedstawienie zaleceń dla polityki gospodarczej kraju, zarówno na poziomie krajowym, jak i 

regionalnym.  
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Wnioski i rekomendacje 

 

Głównym celem niniejszego opracowania była ocena wpływu polityki regionalnej na 

osiąganie spójności społeczno-gospodarczej przez regiony Hiszpanii w latach 1955–2013. 

Osiągnięciu głównego celu pracy służyła hipoteza podstawowa oraz szereg hipotez 

cząstkowych. Przeprowadzone badania miały na celu weryfikację głównej hipotezy pracy: 

Prowadzona polityka regionalna miała pozytywny wpływ na poprawę spójności społeczno-

gospodarczej hiszpańskich regionów w latach 1955–2013. Przeprowadzone badania 

pozwoliły na częściowo pozytywną weryfikację postawionej hipotezy. Polityka regionalna w 

Hiszpanii od lat 60. XX wieku ulegała stałej ewolucji. Zatem przeprowadzone analizy 

dotyczyły oceny skuteczności poszczególnych jej narzędzi w różnym okresie czasu i w 

różnych uwarunkowaniach gospodarczych. W przypadku instrumentów polityki regionalnej 

stosowanych przed akcesją Hiszpanii do EWG, ich skuteczność została zweryfikowana 

negatywnie. Chodzi tu o implementację biegunów wzrostu w latach 1964–1975. Z kolei 

wpływ prowadzenia polityki regionalnej na poprawę spójności społeczno-gospodarczej po 

1986 r. został oceniony pozytywnie. Akcesja Hiszpanii do Wspólnot pozwoliła regionom tego 

kraju w pełni korzystać ze środków pochodzących z poszczególnych budżetów środków 

unijnych, zaś współfinansowane inwestycje wpływały na zmniejszanie dysproporcji 

rozwojowych pomiędzy obszarami problemowymi i rozwiniętymi. 

Od początku lat 60. XX w. administracja centralna podjęła pierwsze kroki zmierzające do 

pobudzenia rozwoju gospodarczego w regionach problemowych. Wzorując się na Francji, 

zdecydowano się w Hiszpanii na implementację polityki biegunów wzrostu. Jednak okazała 

się ona nieskuteczna. Bieguny wzrostu nie powstrzymały masowej migracji w kierunku 

obszarów zamożnych, położonych w północno-wschodniej części kraju oraz Madrytu. Ruchy 

migracyjne czy przebudowa gospodarki Hiszpanii, polegająca na utracie znaczenia rolnictwa 

na rzecz prężnie rozwijającego się przemysłu, doprowadziły do wzrostu koncentracji 

aktywności ekonomicznej w regionach bogatych. Co prawda w latach 1955–1975 miał 

miejsce proces konwergencji dochodów per capita i produktywności pracy, ale w większości 

przypadków bazował on na ruchach migracyjnych i utracie ludności przez obszary 

problemowe. Zatem w latach 50. i 60. XX w. można mówić raczej o dopasowaniu 

demograficznym i procesie masowego porzucania ziemi na rzecz przemysłu niż o 

wyrównywaniu się dochodów w wyniku szybszego rozwoju obszarów problemowych. W 

kolejnych okresach 1975–1995 i 1995–2013 proces koncentracji aktywności ekonomicznej w 

regionach północno-wschodnich i Madrycie został zahamowany. Obszary bardziej rozwinięte 
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nie posiadały już takiej siły przyciągania czynników produkcji jak w latach 1955–1975. Z 

kolei konwergencja na poziomie regionalnym zachodziła dalej. Badania testujące 

konwergencję beta i sigma udowodniły, że w latach 1975-2013 także miał miejsce proces 

zrównywania się PKB przypadającego na jednego mieszkańca. Regiony z wysokim 

poziomem PKB per capita rozwijały się wolniej od obszarów problemowych. 

Przeprowadzone badania w rozdziale trzecim potwierdziły, że w latach 1955–2013 

równolegle do procesu konwergencji miał miejsce spadek polaryzacji ekonomicznej oraz 

wzrost egalitaryzmu w dystrybucji dochodów. Zmniejszenie poziomu polaryzacji 

ekonomicznej oznaczało wzrost relatywnego udziału klasy średniej w społeczeństwie 

hiszpańskim. Zatem coraz więcej osób dysponowało dochodem zbliżonym do jego średniej 

wartości. Z kolei o wzroście egalitaryzmu w podziale dochodu świadczyły malejące wartości 

wskaźnika Giniego. 

Akcesja Hiszpanii w 1986 r. do Wspólnot otworzyła przed tym krajem szerokie 

możliwości absorpcji środków unijnych. Ponieważ Hiszpania, w porównaniu z pozostałymi 

krajami UE–12, charakteryzowała się niższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, 

stała się największym beneficjentem pomocy unijnej. Charakter realizowanych inwestycji 

różnił się w zależności od sytuacji gospodarczej regionów. Ponieważ panowało przekonanie, 

że priorytetowe znaczenie w procesie konwergencji regionalnej odgrywa infrastruktura 

fizyczna, na obszarach problemowych, objętych celem 1, najwięcej środków wspólnotowych 

przeznaczano na jej rozbudowę. Z kolei w regionach celu 2 środki unijne wspierał 

przedsięwzięcia wpływające na rozwój przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego oraz ochronę 

środowiska naturalnego. Przeprowadzone analizy dowiodły, że Hiszpania w pełni 

wykorzystała szanse, jaką stworzyły napływające środki unijne. Fundusze wspólnotowe 

pomogły w rozbudowie i unowocześnieniu infrastruktury fizycznej. Wykorzystano je do 

walki z bezrobociem i promocją zatrudnienia. Wspierały sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw. Finansowały inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego a 

także pomoc obszarom wiejskim. Ponadto środki unijne wspierały działania promujące 

rozwój kapitału ludzkiego, poprzez finansowanie parków technologicznych i projektów w 

sektorze badawczo-rozwojowym. O poprawie spójności społeczno-gospodarczej na terenie 

Hiszpanii może świadczyć fakt, że podczas pierwszej perspektywy finansowej większość 

terytorium kraju znajdowała się pod oddziaływaniem celu 1. Z kolei w latach 2014–2020 

jedynie Estremadura należy do obszarów mniej rozwiniętych. Przeprowadzone badania z 

wykorzystaniem zbudowanych modeli ekonometrycznych potwierdziły pozytywny wpływ 

wykorzystania środków funduszy strukturalnych na szybkość osiąganej zbieżności 
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dochodowej w latach 2000 – 2006. Z kolei w okresie planistycznym 2007–2013 pomoc unijna 

wpływały na dywergencję dochodów per capita. Badania udowodniły także pozytywny 

wpływ stosowania funduszy strukturalnych na wzrost dochodu per capita w regionach 

Hiszpanii podczas dwóch okresów planistycznych 2000–2006 oraz 2007–2013. Zatem dzięki 

napływowi funduszy strukturalnych społeczeństwo hiszpańskie stawało się bogatsze. 

Analizy dotyczące postępu polityki spójności w Hiszpanii udowodniły, że podział 

regionów Hiszpanii na obszary mniej i bardziej rozwinięte nie charakteryzuje jedynie 

istniejących różnic dochodowych. Obszary biedniejsze cechują się niższym poziomem 

produktywności pracy, zatrudnienia, kapitału ludzkiego i inwestycji w sektorze badawczo-

rozwojowym. Zatem w kolejnych latach polityka spójności powinna mieć na uwadze 

działania wspierające również spójność społeczną, a nie jedynie gospodarczą. Należy także 

zauważyć, że postęp spójności społeczno-gospodarczej pokrywa się z cyklicznością 

gospodarki hiszpańskiej. W latach boomu gospodarczego Hiszpania i jej regiony rozwijają się 

szybciej niż średnia wspólnotowa, co wpływa na przyspieszenie procesu spójności. Jednak w 

okresie kryzysu załamanie gospodarcze dużo mocniej dotyka Hiszpanię niż inne kraje strefy 

euro, zaś proces spójności zostaje zahamowany. 

W latach 2008–2013 gospodarka Hiszpanii doświadczyła kryzysu gospodarczego, 

silniejszego niż w innych krajach strefy euro. Przyczyny jego wybuchu były podobne jak w 

przypadku Stanów Zjednoczonych czy innych krajów europejskich. Nadmierna podaż 

kredytów hipotecznych, niskie stopy procentowe oraz nadmierne zadłużenie sektora 

prywatnego doprowadziły do załamania gospodarczego, porównywanego do Wielkiego 

Kryzysu lat 30. XX w. Ekstensywny charakter wzrostu gospodarczego, który miał miejsce od 

1995 r., promował rozwój budownictwa. To właśnie załamanie tej gałęzi gospodarki sprawiło, 

że Hiszpania dużo mocniej odczuła kryzys niż inne gospodarki europejskie. Przeprowadzone 

badania kryzysu na poziomie regionalnym udowodniły, że skutkami załamania 

gospodarczego najmocniej zostały dotknięte obszary historycznie najbiedniejsze, położone w 

centralnej i południowej części kraju. Cechują się one niskim poziomem PKB per capita, 

relatywnie wysoką stopa bezrobocia, niską ilością przepracowanych godzin czy też niskim 

poziomem produktywności pracy. Ponadto kryzys szczególnie mocno dotknął archipelagi 

należące do Hiszpanii tj.: Baleary i Wyspy Kanaryjskie. W ich przypadku załamanie 

gospodarcze bazowało na obniżeniu popytu na usługi turystyczne na rynkach 

międzynarodowych. Ponadto wykazano, że kryzys w Hiszpanii, zarówno na poziomie 

krajowym jak i regionalnym, miał charakter bardziej kryzysu strukturalnego niż cyklicznego. 

Zrealizowane badania dowiodły, że model wzrostu gospodarczego oparty na niskiej 
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efektywności ekonomicznej i braku równowagi ekonomicznej, zarówno wewnętrznej jak i 

zewnętrznej, został wyczerpany. Gospodarka hiszpańska stoi przed szeregiem wyzwań. 

Celem na kolejne lata powinno być: zwiększająca się wydajność pracy, malejące wskaźniki 

materiałochłonności, zwiększony udział energii odnawialnej wykorzystywanej w gospodarce, 

wzrost konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach 

międzynarodowych. 

Pożądanym kierunkiem polityki regionalnej w Hiszpanii powinno być wspieranie 

innowacyjności regionów. Dlatego też, należy promować działania przyczyniające się do: 

1. Wzrostu postępu technicznego w regionach; 

2. Tworzenia ośrodków wspierających potencjał innowacyjny; 

3. Tworzenia, umacniania i efektywniejszego wykorzystywania powiązań pomiędzy 

instytutami naukowymi a przedsiębiorstwami; 

4. Poprawy jakości edukacji, co związane jest z rozwojem kapitału ludzkiego. 

W okresie planistycznym 2014–2020 w Hiszpanii wyznaczono jedenaście celów 

tematycznych, na które przyznawane są środki unijne. Pozytywnie należy ocenić fakt, że 

wśród nich dominują priorytety związane ze wzrostem potencjału technologicznego 

regionów, wzrostem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, inwestycjami w 

edukację oraz ochronę środowiska naturalnego. Zatem polityka regionalna, która we 

wcześniejszych okresach planistycznych koncentrowała swoją uwagę na budowie 

infrastruktury fizycznej, została ukierunkowana na wspieranie wzrostu zrównoważonego, 

innowacyjności oraz promocję edukacji. 

W perspektywie finansowej 2014–2020 regiony Hiszpanii znajdą się w całkiem nowej 

sytuacji. Po pierwsze jedynie Estremadura została zaliczona do obszarów problemowych. Po 

drugie doświadczą znacznej obniżki środków finansowych uzyskiwanych z poszczególnych 

budżetów środków unijnych. W tym kontekście utrzymanie finansowania przedsięwzięć 

promujących wzrost innowacyjności hiszpańskiej gospodarki oraz podtrzymujących wzrost 

gospodarczy, który po okresie kryzysu został zainicjowany w 2013 r., będzie wymagało 

alternatywnych źródeł finansowania. 

Jednym ze sposobów wsparcia polityki regionalnej w Hiszpanii w bieżącej perspektywie 

finansowej mogłoby być wzmocnienie znaczenia krajowych instrumentów wspierających 

rozwój regionów. Chodzi tu o wyposażenie w większe środki finansowe Funduszu 

Kompensacji Międzyregionalnej (FCI). Należy mieć na względzie, że z jednej strony 

współfinansowanie inwestycji przez środki krajowe, które jednocześnie są wspierane przez 

fundusze strukturalne jest kłopotliwe. Z drugiej zaś strony wymuszona konsolidacja finansów 
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publicznych przez kryzys nie stwarzają sprzyjających warunków dla zwiększania wydatków 

na krajowe fundusze promujące rozwój regionalny. Jednak w zaistniałej sytuacji wydaje się 

konieczne przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za finansowanie polityki regionalnej z UE 

na poziom administracji krajowej. 

Uwzględniając trudną sytuację finansów publicznych i ograniczenie środków unijnych 

dla regionów Hiszpanii, w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla hiszpańskich 

przedsiębiorstw, wydaje się konieczne skuteczniejsze wykorzystanie środków inicjatyw 

Jeremie i Jessica. Nie bez znaczenia może okazać się wsparcie Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.  

Szczególnej uwagi będą wymagać regiony, które w perspektywie finansowej 2007–2013 

należały do celu Konwergencja. W ich przypadku konieczne będzie podjęcie wysiłku 

gwarantującego odpowiednio długi okres przejściowy. Chodzi o to, aby ograniczone 

finansowanie płynące wcześniej do regionów Hiszpanii nie pohamowało, ale utrwaliło 

spodziewane efekty wcześniej zainicjowanych inwestycji. Kontekst kryzysu gospodarczego 

oraz próby uzdrawiania finansów publicznych mogą w największym stopniu zaszkodzić 

realizacji polityki spójności. 

Ponadto dość ryzykowne dla Hiszpanii wydaje się przypisanie regionów z różnym 

poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego do jednej grupy „regionów w fazie 

przejściowej”, w których PKB per capita znajduje się w przedziale od 75% do 90% średniej 

unijnej. Dla Hiszpanii oznacza to, że w jednej grupie znajdą się obszary, które we 

wcześniejszej perspektywie finansowej należały do regionów „phasing-in” (Wyspy 

Kanaryjskie) oraz „phasing-out” (Asturia, Murcja). W latach 2014–2020 wśród regionów w 

fazie przejściowej znalazły się także obszary, które w latach 2007–2013 objęte były celem 

Konwergencja (Andaluzja, Kastylia La Mancha). Zatem w jednej grupie są regiony, które w 

danym momencie cechowały się dochodem na jednego mieszkańca odpowiadającym np. 80% 

średniej unijnej. Takie podstawy klasyfikacji nie biorą pod uwagę chociażby 

długoterminowego trendu rozwojowego, struktury produkcyjnej czy bogactw naturalnych 

znajdujących się na jego obszarze. 

W tym kontekście pojawia się wątpliwość dotycząca podstaw przypisywania regionów do 

poszczególnych celów. Celem polityki regionalnej UE jest osiąganie spójności społeczno-

gospodarczej w ramach krajów tworzących Wspólnotę. Jednak w procedurze podziału 

regionów bierze się jedynie pod uwagę kontekst spójności gospodarczej, rozumianej jako 

zmniejszanie różnic w dochodzie przypadającym na jednego mieszkańca. Całkowicie 

abstrahuje się od kontekstu spójności społecznej, obierającej sobie za cel spadek bezrobocia w 
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krajach członkowskich. Zatem w kontekście polityki spójności UE większą wagę przypisuje 

się wzrostowi niż rozwojowi gospodarczemu. Kwestią do dyskusji pozostaje problem, czy 

kryteria przypisywania regionów do poszczególnych celów nie powinny zostać poszerzone, 

co w większym stopniu obrazowałoby sytuację gospodarczą regionów. Mogłyby to być 

wskaźniki obrazujące jakość życia, jak chociażby Human Development Index (HDI). 

Wydaje się także konieczne podjęcie działań mających na celu reorientację Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS). W obliczu kryzysu gospodarczego i wysokiego poziomu 

bezrobocia środki funduszy w większym stopniu powinny być skierowane na działania 

promujące wzrost zatrudnienia wśród ludzi młodych. Przykład Hiszpanii jest szczególnie 

dobitny. Kryzys gospodarki hiszpańskiej sprawił, że w latach 2008–2013 ponad połowa ludzi 

młodych w wieku 25–30 lat nie posiadała pracy. W tym kontekście zwiększenie środków 

strukturalnych na EFS należy ocenić pozytywnie. 

Regiony hiszpańskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem. Nie chodzi tu jedynie 

o kwestie natury ekonomicznej, ale także uwarunkowania kulturowe, historyczne, językowe a 

także klimatyczne. Różnią się także specjalizacją produkcyjną. Wspólnoty autonomiczne 

położone na północy oraz wschodzie to obszary prężnie rozwijającego się przemysłu i usług. 

Z kolei archipelagi należące do Hiszpanii swój dochód osiągają dzięki turystyce. 

Różnorodność regionów Hiszpanii może stać się dla nich szansą w kontekście polityki 

spójności. Konieczne jest jednak określenie w przypadku każdego regionu wartości dodanej, 

która może zostać przysporzona Hiszpanii. Każdy z nich powinien dysponować strategią, 

która w największym stopniu stwarzałaby szanse na wykorzystanie potencjalnych zasobów 

regionu. 

Kolejną kwestią wymagającą omówienia są rezultaty wynikające z płynącej pomocy 

unijnej do regionów Hiszpanii. W latach 1989–1999 fundusze strukturalne w głównej mierze 

przeznaczono na rozbudowę infrastruktury fizycznej: dróg, autostrad, lotnisk itd. Modele 

ekonometryczne potwierdzały ich pozytywny wpływ na wzrost dochodu narodowego, 

zatrudnienia oraz zmniejszenie bezrobocia. Kryzys gospodarki hiszpańskiej udowodnił, że 

środki funduszy strukturalnych nie zwiększyły jej innowacyjności. Świadczyć o tym może 

relatywnie mała liczba patentów czy innowacji w porównaniu w krajami starej 15-stki. 

Ponadto analizy porównawcze Hiszpanii z innymi krajami UE zestawiające sposób 

wydatkowania funduszy strukturalnych wskazują na ich lepsze wykorzystanie np. Finlandii, 

gdzie skierowano środki na innowacyjność. Zatem konieczne będzie opracowanie miar 

pozwalających w jasny sposób określić rezultaty płynące z polityki spójności. 
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Podsumowując należy stwierdzić, że polityka regionalna w Hiszpanii znalazła się w 

trudniejszej sytuacji niż we wcześniejszych okresach planistycznych. W latach 2014–2020 

Hiszpania nie będzie już największym beneficjentem pomocy unijnej. Ponadto straciła 

finansowanie z Funduszu Spójności. Kryzys lat 2008–2013 ujawnił szereg problemów 

gospodarki hiszpańskiej. Ekstensywny model wzrostu gospodarczego oparty na zwiększonym 

zaangażowaniu czynników produkcji okazał się niewydajny. Płynące środki strukturalne nie 

zostały w wystarczającym stopniu wykorzystane na budowę gospodarki opartej na wiedzy i 

innowacjach. Fundusze strukturalne w głównej mierze skierowano na rozbudowę 

infrastruktury fizycznej, która w oczywisty sposób wzmacnia endogeniczne czynniki wzrostu 

gospodarczego, ale jednocześnie nie decyduje o jego zwiększonej jakości. W obowiązującym 

okresie planistycznym regiony hiszpańskie powinny w większym stopniu spożytkować środki 

unijne na przebudowę gospodarki w kierunku zwiększenia jej konkurencyjności na rynkach 

międzynarodowych. 

Niniejsza praca wyznacza także kierunki badań na przyszłość. Należy podjąć zagadnienie 

wpływu kryzysu na konwergencję regionalną w kolejnych latach. Najnowsze dane 

statystyczne pozwolą zbadać, jakie przełożenie na szybkość konwergencji miało załamanie 

gospodarcze. Ponadto należy odpowiedzieć na pytanie, czy wyjście hiszpańskiej gospodarki z 

kryzysu pozwoli na obniżenie polaryzacji ekonomicznej oraz stopniowe poszerzanie się klasy 

średniej. W przypadku gospodarki narodowej Hiszpanii, zasadne wydają się badania 

dotyczące czynników umożliwiających jej od 2014 r. wejść na ścieżkę wzrostu. 
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