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1. Ogólna charakterystyka systemu politycznego, ekonomicznego
i gospodarki w okresie dyktatury genera³a Franco
W XIX w. Hiszpania charakteryzowa³a siê wyj¹tkow¹ niestabilnoœci¹ polityczn¹. W okresie
oko³o szeœædziesiêciu lat dosz³o do kilkunastu puczów wojskowych, wybuch³o piêæ
rewolucji; wydano siedem konstytucji. Rz¹dy sprawowali na przemian absolutni
monarchowie i dyktatorzy-genera³owie [Konstytucja Hiszpanii, 1993, s. 7].
Ponad po³owê XX w. Hiszpania znajdowa³a siê pod rz¹dami dyktatorskimi.
Po oœmioletniej dyktaturze genera³a Primo de Rivery (1923–1931), proklamowano republikê, której ustrój okreœli³a konstytucja z 09.12.1931 r. Zwyciêstwo
si³ republikañskich nie by³o jednak trwa³e. Polityczne i ideologiczne rozproszenie nie stwarza³o warunków do utworzenia stabilnych rz¹dów. Po zwyciêstwie
w wyborach parlamentarnych 16.02.1936 r. Frontu Ludowego, ³¹cz¹cego ugrupowania lewicowe, 18.07.1936 r. hiszpañska armia kolonialna pod dowództwem
genera³a Francisco Franco, stacjonuj¹ca w Maroku, oraz kilka innych jednostek wojskowych wyst¹pi³o przeciwko legalnym w³adzom republikañskim. Dosz³o do wojny domowej, trwaj¹cej prawie trzy lata (do marca 1939 r.).
W nastêpstwie wojskowego zwyciêstwa przeciwników republiki — Hiszpanii zosta³a narzucona dyktatura genera³a Francisco Franco. Trwa³a ona przez
prawie 37 lat, do koñca ¿ycia dyktatora. Nast¹pi³a likwidacja instytucji demokratycznych, delegalizacja partii politycznych i wolnych zwi¹zków zawodowych. W miejsce pluralizmu partyjnego stworzono jedn¹ partiê faszystowsk¹
— Falangê, przekszta³con¹ w 1967 r. w Ruch Narodowy. Wolne zwi¹zki zawodowe zast¹piono korporacyjnymi organizacjami pracowników i pracodawców, do których przynale¿noœæ by³a obowi¹zkowa.
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Genera³ Franco by³ nie tylko przewodnicz¹cym partii, lecz równie¿ naczelnym wodzem si³ zbrojnych, premierem rz¹du i g³ow¹ pañstwa. Polityczny ustrój
faszystowski Hiszpanii kszta³towany by³ przez wiele lat. Dyktator d¹¿y³ do stworzenia ustroju, który móg³by przetrwaæ równie¿ po jego œmierci. Temu celowi
s³u¿y³y m.in. ustawa o sukcesji na stanowisku szefa pañstwa (1947 r.) oraz ustawa organiczna pañstwa, reguluj¹ca funkcjonowanie w³adzy pañstwowej (1967
roku)1. Ustrojowi Hiszpanii nadano formê tzw. monarchii organicznej, w której
w³adza nale¿a³a do g³owy pañstwa (monarchy), jednak¿e jej sprawowanie nie
by³o samodzielne. Wymaga³o wspó³dzia³ania z innym naczelnym organem pañstwa (rz¹dem, Rad¹ Królewsk¹ lub parlamentem — Kortezami).
W wiêkszym stopniu ni¿ ustrój polityczny — zmieni³a siê w tym okresie polityka gospodarcza i gospodarka Hiszpanii. W odró¿nieniu od polityki industrializacji lat trzydziestych, w latach czterdziestych dominowa³a polityka agraryzacji po³¹czona z polityk¹ autarkii. Polityka autarkii by³a raczej ekonomiczn¹
konsekwencj¹ spo³ecznych i politycznych priorytetów re¿imu Franco ni¿ jego
miêdzynarodow¹ izolacj¹ [Vinas, 1980, s. 63–65]. Ekonomiczne embargo narzucone Hiszpanii po II wojnie œwiatowej przez Francjê, Wielk¹ Brytaniê i USA,
usankcjonowane w 1946 r. przez ONZ, jedynie wzmacnia³o politykê autarkii.
W strukturze gospodarki hiszpañskiej dominowa³o rolnictwo. Zatrudnia³o
ono ponad po³owê zawodowo aktywnej ludnoœci. Wojna domowa oraz d³ugotrwa³a susza obni¿y³y produkcjê do poziomu sprzed 1914 r. Ludnoœæ zatrudniona w rolnictwie w przewa¿aj¹cej czêœci nie posiada³a ziemi. Nale¿a³a ona
g³ównie do w³aœcicieli wielkich latyfundiów. Gospodarka rolna by³a przestarza³a, a znacznej czêœci ziemi nie uprawiano.
W czasie II republiki próbowano przeprowadziæ umiarkowan¹ reformê
roln¹. By³a ona jedn¹ z przyczyn wybuchu wojny domowej. W³aœciciele wielkich latyfundiów stanowili wiêc dla nowego re¿imu najwa¿niejsz¹ podstawê
socjaln¹. W polityce gospodarczej rolnictwo zajmowa³o pozycjê priorytetow¹.
Rosn¹ca liczba ludnoœci wymaga³a zwiêkszenia produkcji rolnej, równie¿
w drodze powiêkszenia powierzchni uprawnej. D¹¿¹c do ograniczenia konfliktów na wsi i zwiêkszenia produkcji rolnej, rz¹d postanowi³ nie likwidowaæ
wielkich latyfundiów, ale nieu¿ytkowane grunty przeznaczyæ na tworzenie
drobnych gospodarstw rolnych. Grunty przekazywano rolnikom na w³asnoœæ
lub w dzier¿awê. Uzupe³nieniem programu wewnêtrznej kolonializacji by³
program nawadniania gruntów prowadzony przez Narodowy Instytut Kolonializacji. Zakres tego programu by³ stosunkowo niewielki, a jego koszty wysokie. Dlatego nie przyniós³ on znacznej restrukturyzacji rolnictwa.
Polityka autarkii nie rozwi¹za³a problemu wy¿ywienia ludnoœci. Brakowa³o nie tylko ¿ywnoœci, lecz równie¿ energii, surowców i wyposa¿enia technicznego. Rozwój przemys³u substytucyjnego w stosunku do importu mia³ ³agodziæ
1
Szerzej na temat ustaw zasadniczych kszta³tuj¹cych faszystowski ustrój Hiszpanii pisze we
Wstêpie do Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 T. Mo³dawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993, s. 10–11.
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braki wynikaj¹ce z polityki autarkii gospodarczej. W tym celu, w koñcu lat
czterdziestych, nast¹pi³a zmiana roli Narodowego Instytutu Przemys³u, powsta³ego w 1939 r. dla wspomagania restrukturyzacji hiszpañskiego przemys³u. Finansowa³ on m.in. rozwój pañstwowego przemys³u stalowego, samochodowego i stoczniowego.
Gospodarka podlega³a bezpoœredniej kontroli; obejmowa³a ona zarówno
p³ace, jak i ceny, zatrudnienie, dystrybucjê zasobów, import i eksport. P³ace
realne spad³y; w rolnictwie ich poziom w 1950 r. by³ oko³o 40% ni¿szy w stosunku do 1935 r. W nastêpnych latach wykazywa³y one tendencjê wzrostow¹,
osi¹gaj¹c w 1960 r. poziom o ponad 20% wy¿szy ni¿ w 1935 r.
Bariery wzrostu gospodarczego wynikaj¹ce z polityki autarkii gospodarczej zmusi³y do jej ograniczania. Sk³ania³y do nawi¹zywania prywatnych kontaktów kó³ gospodarczych, zabiegaj¹cych o po¿yczki, z bankami amerykañskimi, za aprobat¹ obydwu rz¹dów. Jednak dopiero wizyta w Madrycie w 1953 r.
prezydenta USA, oferuj¹cego po¿yczki w zamian za bazy wojskowe w Hiszpanii, prze³ama³a jej miêdzynarodow¹ izolacjê.
Dla poprawy równowagi interesów w polityce gospodarczej, obok silnego
wspomagania rolnictwa, postanowiono zwróciæ wiêksz¹ uwagê na rozwój
przemys³u, który ponadto sprzyja szybszemu wzrostowi gospodarczemu.
W tym kierunku zmierza³y m.in. preferencje dla importu wyposa¿enia technicznego. Stopniowe otwarcie gospodarki hiszpañskiej, z³agodzenie administracyjnego ni¹ kierowania oraz pañstwowa pomoc sprzyja³y wzrostowi produkcji przemys³owej. Jednak przy niskim krajowym popycie konsumpcyjnym
i ograniczonej zdolnoœci eksportowej, dochodzi³o do nadprodukcji.
Brak odpowiedniej koordynacji w dotychczasowym kierowaniu gospodark¹, narastaj¹cy deficyt bilansu p³atniczego, dewaluacja pesety oraz objawy
zastoju w przemyœle doprowadzi³y w 1957 r. do reorganizacji rz¹du przez
wprowadzenie w jego sk³ad grupy fachowców, zmierzaj¹cych do liberalizacji
gospodarczej wewn¹trz kraju i w stosunkach miêdzynarodowych.
Nowa ekipa rz¹dowa przygotowa³a w 1959 r. Narodowy Plan Stabilizacji.
G³ównymi jego celami by³o: przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz przywrócenie zewnêtrznej równowagi ekonomicznej. Realizacja tych celów wymaga³a, wed³ug za³o¿eñ Planu, stabilizacji cen wewnêtrznych. Osi¹gniêciu jej
s³u¿yæ mia³y: ostre limitowanie kredytu publicznego i prywatnego, likwidacja
subsydiów dla publicznych przedsiêbiorstw oraz ograniczenie wzrostu ogólnych wydatków rz¹dowych. Nastêpnie, dla pobudzenia eksportu zdewaluowano pesetê, ustalaj¹c jej kurs na jednolitym poziomie, oraz z³agodzono restrykcje dla bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Plan Stabilizacji by³ wa¿nym
etapem odchodzenia od dotychczasowego wysokiego stopnia protekcjonizmu
i autarkii gospodarczej. Wyra¿a³ on interesy wspó³czesnej hiszpañskiej
bur¿uazji przemys³owej i finansowej, prowadz¹c do czêœciowego oraz rozwa¿nego otwarcia gospodarki na œwiat i liberalizowania handlu zagranicznego
[Lieberman, 1995, s. 3].
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Korzystaj¹c z doœwiadczeñ Francji, w 1962 r. utworzono Komisariat Planu
Rozwoju (Comisaria del Plan Desarrollo). Mia³ on zast¹piæ administracyjne
kierowanie gospodark¹ — planowaniem indykatywnym.
Podstawowymi zadaniami pierwszego planu rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego opracowanego na lata 1964–1967 by³y: wzrost gospodarczy oraz pobudzanie w tym kierunku prywatnej inicjatywy. Firmy oraz rolnictwo powi¹zane
z re¿imem korzysta³y ze specjalnych preferencji. Ochronie podlega³y niektóre
bran¿e przemys³owe, jak np. przemys³ stalowy i stoczniowy. Kilkakrotna dewaluacja pesety, sprzyjaj¹c równowadze zewnêtrznej, podnosi³a inflacjê, która
obni¿a³a dochody realne ludnoœci, a jednoczeœnie równie¿ koszty robocizny.
Drugi plan rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego obejmuj¹cy lata 1968–
–1970 zwraca³ wiêksz¹ uwagê na opóŸnione ga³êzie przemys³u lekkiego wytwarzaj¹cego produkty g³ównie na rynek krajowy [Wright, 1977, s. 30–33].
W trzecim planie siêgaj¹cym do 1974 r. uwzglêdniono w wiêkszym stopniu
potrzeby lokalnego i regionalnego rozwoju spo³eczno-ekonomicznego [Lieberman, 1982, s. 262].
Realizacja Narodowego Planu Stabilizacji oraz trzech planów rozwoju
spo³eczno-gospodarczego przynios³y nie tylko pozytywne efekty. Nast¹pi³o
wprawdzie znaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w stosunku do poprzednich okresów, jednak¿e wyst¹pi³y tak¿e za³amania w latach 1964, 1967–
–1969. Œrednia roczna stopa wzrostu 6,9% w okresie 1959–1973 znacznie przewy¿sza³a œredni¹ roczn¹ stopê wzrostu krajów OECD (4,9%) oraz œredni¹ roczn¹ stopê wzrostu Hiszpanii w okresach wczeœniejszych: 3,3% w latach 1939–
–1949 i 5,4% w latach 1949–1959.
Osi¹gniêto te¿ istotn¹ poprawê równowagi zewnêtrznej. Wynika³a ona
z dzia³ania kilku czynników. Nie tylko ze wzrostu eksportu, zagranicznych kredytów i zwiêkszenia zagranicznych inwestycji bezpoœrednich, lecz równie¿
z powa¿nego wzrostu wp³ywów z turystyki zagranicznej i z przekazów od emigrantów hiszpañskich.
Znacznie skromniejsze efekty zanotowano w zakresie obni¿enia inflacji.
Wyrazem prze³amywania miêdzynarodowej izolacji Hiszpanii by³o m.in.
przyst¹pienie jej do Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego oraz do Banku Œwiatowego. Cz³onkostwo w tych organizacjach stworzy³o Hiszpanii szersze mo¿liwoœci korzystania z kredytów zagranicznych. Podpisanie zaœ Porozumienia o Handlu Preferencyjnym z EWG w 1970 r., przewiduj¹cego redukcjê
ce³ oraz ograniczeñ iloœciowych we wzajemnych obrotach towarowych, œwiadczy³o o stopniowym otwieraniu gospodarki hiszpañskiej na œwiat i korzystaniu
przez ni¹ z wzajemnego otwarcia gospodarek innych krajów.
Realizacja Narodowego Planu Stabilizacji oraz planów rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego poci¹gnê³a za sob¹ wysokie koszty spo³eczne. Kilkakrotna dewaluacja pesety korzystnie wp³ywa³a na równowagê zewnêtrzn¹, ale
niekorzystnie na inflacjê, prowadz¹c m.in. do obni¿enia realnych dochodów
ludnoœci. Z³e warunki bytowe ludnoœci by³y wa¿n¹ przyczyn¹ masowej, zagra-
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nicznej emigracji (700 000 osób w latach szeœædziesi¹tych w porównaniu z kilkoma tysi¹cami w poprzedniej dekadzie).
Cech¹ specyficzn¹ tego okresu by³ szybszy rozwój przemys³u i handlu ni¿
rolnictwa. Spowodowa³ on znaczny odp³yw ludnoœci ze wsi do miast, zw³aszcza
do szybko rozwijaj¹cych siê oœrodków przemys³owych. Rolnictwo nadal (pod
koniec Planu Stabilizacji) odgrywa³o bardzo wa¿n¹ rolê w gospodarce. Zatrudnia³o 45% aktywnej zawodowo ludnoœci, a eksport produktów rolnych
przynosi³ ponad po³owê ogólnej wartoœci eksportu. Zwiêkszy³a siê aktywnoœæ
zawodowa kobiet. W latach szeœædziesi¹tych przyby³o ponad 1 milion zatrudnionych kobiet. Wzrost liczby pracowników przemys³owych, niski poziom
warunków bytowych ludnoœci i dalsze jego obni¿enie w nastêpstwie spadku
realnych dochodów ludnoœci w okresie dzia³ania Narodowego Planu Stabilizacji, nastêpnie kilkuletnia recesja gospodarcza i jej skutki — mia³y silny
wp³yw na podniesienie aktywnoœci spo³ecznej i politycznej ogó³u pracowników. Coraz wiêcej wybucha³o strajków. Stawa³y siê one coraz czêstsz¹ form¹
protestu robotników. Z regu³y rozpoczyna³y siê w g³ównych oœrodkach przemys³owych, obejmuj¹c te¿ nierzadko mniej uprzemys³owione rejony. Do strajku z powodu z³ej sytuacji w szkolnictwie uciekali siê te¿ nauczyciele. Niespokojnie by³o równie¿ na Uniwersytetach. Przeciwko strajkuj¹cym i demonstrantom dochodzi³o do u¿ycia policji oraz wojska. We w³adzach dominowa³o
stanowisko ostrego likwidowania protestów.
Zwiêkszaj¹ce siê niezadowolenie klasy œredniej by³o wynikiem rosn¹cych
cen. Czêœæ tej klasy by³a niezadowolona równie¿ z powodu braku postêpu
w zakresie ³agodzenia dyktatorskiego re¿imu w miarê istotnej poprawy sytuacji gospodarczej. Niepokojom na dole towarzyszy³y konflikty na górze. We
w³adzach toczy³ siê spór miêdzy konserwatystami — zwolennikami autarkii
a mniej lub bardziej umiarkowanymi libera³ami — zwolennikami stopniowego otwierania gospodarki hiszpañskiej na œwiat. Wœród libera³ów ekonomicznych zwi¹zanych z re¿imem Franco zdarzali siê niekiedy umiarkowani libera³owie w polityce — zwolennicy pewnych reform ustrojowych. Do negatywnych
tendencji tego okresu nale¿a³o równie¿ narastanie zró¿nicowania miêdzy regionami oraz tendencje separatyzmu regionalnego.
Plany stabilizacji i rozwoju lat szeœædziesi¹tych zmierza³y do osi¹gniêcia
wzrostu gospodarczego w warunkach braku demokracji politycznej i ekonomicznej [Lieberman, 1995, s. 4]. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych obraz ekonomiczny i spo³eczny Hiszpanii by³ wyraŸnie odmienny w stosunku do obrazu
z 1939 r. [Preston, 1990, s. 142]. Rozwój gospodarki hiszpañskiej ³¹czy³ siê z du¿ym uzale¿nieniem jej od koniunktury œwiatowej. Za³amanie jej w zwi¹zku
z kryzysem paliwowym i surowcowym bardzo silnie dotknê³o gospodarkê Hiszpanii. Gwa³towny wzrost cen paliw, spadek eksportu oraz wp³ywów z turystyki
zagranicznej, obni¿enie zagranicznych inwestycji bezpoœrednich prowadzi³y
do ograniczenia produkcji, pogorszenia równowagi zewnêtrznej, wzrostu inflacji i bezrobocia. Nadwy¿ka w zagranicznych obrotach bie¿¹cych 1973 r. w wysokoœci 557 mln USD przekszta³ci³a siê w roku nastêpnym w ponad 3-miliardowy
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deficyt. Wzrost cen dóbr i us³ug konsumpcyjnych z 11,4% w 1973 r. podniós³ siê
w okresie 1973–1979 do œredniej rocznej stopy 18,2%. W ci¹gu kilku lat ponad
dwukrotnie roœnie stopa bezrobocia, z 2,9% w 1974 r. do 6,3% w 1977 r.
Gwa³townemu pogorszeniu sytuacji gospodarczej towarzyszy³y istotne
zmiany w polityce. W czerwcu 1973 r. genera³ Franco w ramach kolejnej reorganizacji rz¹du zrezygnowa³ ze stanowiska premiera, powierzaj¹c je bliskiemu wspó³pracownikowi, admira³owi Carrero Blanco — który podobnie jak
Franco — nie godzi³ siê na funkcjonowanie legalnej opozycji w ramach systemu. Carrero Blanco nie zahamowa³ rosn¹cych podzia³ów politycznych wystêpuj¹cych w obozie rz¹dz¹cym. W kilka miesiêcy póŸniej Carrero Blanco zgin¹³
w zamachu przeprowadzonym przez cz³onków organizacji ETA.
Nastêpnym szefem rz¹du zosta³ Carlos Arias Navarro. Kontynuowa³ on dotychczasow¹ politykê do œmierci genera³a Franco 20 listopada 1975 r.

2. Od dyktatury do demokracji
Po œmierci genera³a Francisco Franco prawo mianowania premiera rz¹du
spoœród trzech kandydatów przedstawionych przez Radê Królewsk¹ nale¿a³o
do króla Juana Carlosa. Poniewa¿ zarówno Rada Królewska, jak Rada Narodowego Ruchu i Kortezy opanowane by³y przez konserwatywnych zwolenników re¿imu przeciwnych reformom politycznym, król postanowi³, aby Carlos
Arias Navarro ponownie obj¹³ stanowisko premiera.
Carlos Arias Navarro by³ przeciwny radykalnym reformom politycznym,
godzi³ siê jedynie na stopniowe doskonalenie istniej¹cego systemu. Jego program reform politycznych, obejmuj¹cy m.in. legalizacjê partii politycznych,
z wyj¹tkiem partii komunistycznej oraz organizacji separatystycznych, wywo³a³ rozczarowanie wœród szerokich warstw oczekuj¹cych radykalnych zmian.
Sprowokowa³ wybuch licznych strajków i demonstracji ulicznych. Ostra reakcja policji oraz si³ wojskowych skonsolidowa³a dzia³ania organizacji opozycyjnych. Wobec zaostrzaj¹cego siê konfliktu politycznego w warunkach g³êbokiego kryzysu ekonomicznego, nie maj¹c poparcia króla, Arias Navarro 1
stycznia 1976 r. poda³ siê do dymisji.
Spoœród trzech kandydatów na premiera przedstawionych przez Radê Królewsk¹ — dwaj piastowali stanowiska ministerialne w rz¹dzie genera³a Franco, jeden — Adolfo Suárez Gonzáles by³ ministrem Narodowego Ruchu
w ostatnim rz¹dzie. Król Juan Carlos wybra³ tego ostatniego na premiera nowego rz¹du, licz¹c na jego lojalnoœæ oraz pragmatyzm. Z nominacji tej zadowoleni byli konserwatyœci i ko³a wojskowe bêd¹ce podpor¹ frankistowskiego
re¿imu. Król zmierza³ do stopniowej liberalizacji istniej¹cego systemu za
pomoc¹ funkcjonuj¹cych instytucji i unikania poci¹gniêæ, które mog³yby prowadziæ do nowej wojny domowej [Lieberman, 1995, s. 170].
Adolfo Suárez, z jednej strony, zachowa³ w rz¹dzie poprzednich ministrów
wojskowych, z drugiej zaœ — powo³a³ na ministrów osoby politycznie nieznane
z konserwatywnego skrzyd³a Chrzeœcijañskich Demokratów oraz reformator-
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skich Chrzeœcijañskich Demokratów domagaj¹cych siê wczeœniej podstawowych reform politycznych, w tym: zapewnienia podstawowych wolnoœci zawartych w Deklaracji Praw Cz³owieka ONZ, ustanowienia niezale¿nego s¹downictwa, uznania ¿¹dañ autonomii wysuwanych przez niektóre regiony
[Abel, Torrents, 1984, s. 27].
Pierwszym krokiem Adolfo Suáreza w kierunku reformy ustroju by³ projekt ustawy na rzecz reformy konstytucyjnej (m.in. przywrócenia wolnych
wyborów do parlamentu — Kortezów), przewiduj¹cy przygotowanie projektu
nowej konstytucji. Aby projekt ten nie spotka³ siê ze sprzeciwem frankistowskich Kortezów i innych oœrodków w³adzy — nadano mu tytu³ ósmej Fundamentalnej Ustawy Frankistowskiego Systemu Politycznego, mimo ¿e w wielu
sprawach by³ on sprzeczny z fundamentalnymi ustawami przyjêtymi za ¿ycia
genera³a Franco. Ponadto, wczeœniej uzyskano poparcie dla rz¹dowego projektu ustawy ze strony kó³ wojskowych.
Projekt ustawy na rzecz reformy konstytucyjnej by³ dyskutowany i przyjêty
przez Radê Ruchu Narodowego, nastêpnie, prawie w pierwsz¹ rocznicê œmierci genera³a Franco, 18 listopada uchwalono go w Kortezach, wybranych za ¿ycia dyktatora. Ustawa zyska³a masowe poparcie w referendum 15.12.1976 r.
Stopniowa demokratyzacja frankistowskiego systemu atakowana by³a
zarówno przez prawicê, jak i lewicê. Ekstremiœci z obydwu stron dokonywali
aktów terrorystycznych.
Przed wyborami do Kortezów przeprowadzanymi na podstawie nowej demokratycznej ustawy — og³oszono legalizacjê partii politycznych, z wyj¹tkiem
Komunistycznej Partii Hiszpanii. Brak zgody na legalizacjê Komunistycznej
Partii Hiszpanii uzasadniano obawami reakcji prawicy na tak¹ decyzjê.
Po legalizacji partii na podstawie dekretu z moc¹ ustawy z 8 lutego 1977 r.
zaczê³a siê krystalizowaæ hiszpañska scena polityczna.
Partia Ludowa (PP) zalegalizowana znacznie wczeœniej przez rz¹d Ariasa
Navarro skupia³a polityków centrowych i prawicowo-centrowych popieraj¹cych konserwatywn¹ Chrzeœcijañsk¹ Demokracjê. W styczniu 1977 r. PP
zawar³a sojusz z innymi grupami Chrzeœcijañskiej Demokracji tworz¹cymi
Demokratyczne Centrum (CD). Do CD przy³¹czy³a siê równie¿ czêœæ hiszpañskiej socjaldemokracji. Jeszcze przed wyborami CD zmieni³o nazwê na Demokratyczna Unia Centrum (UCD), z któr¹ zwi¹zany by³ Adolfo Suárez. UCD mia³a stanowiæ przeciwwagê dla prawicowego Sojuszu Ludowego (AP), z jednej
strony, i Hiszpañskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) — z drugiej
strony. PSOE by³a najwiêksz¹ parti¹ socjalistyczn¹, ale nie jedyn¹. Podczas
nielegalnego jeszcze 27. Kongresu tej partii w grudniu 1976 r. przewagê uzyska³o skrzyd³o umiarkowane nad radykalnym.
Obok PSOE dzia³a³y ró¿ne ma³e ugrupowania socjalistyczne. Czêœæ z nich
zawar³a sojusz z Hiszpañsk¹ Parti¹ Socjaldemokratyczn¹, pozosta³e zawar³y
Koalicjê Jednoœci Socjalistycznej.
Na dwa miesi¹ce przed wyborami niespodziewanie zalegalizowano Hiszpañsk¹ Partiê Komunistyczn¹ (PCE), zapewniaj¹c¹ o jej d¹¿eniu do przywró-
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cenia demokracji i reprezentowaniu umiarkowanego eurokomunizmu, wolnego od wp³ywów Zwi¹zku Radzieckiego.
Sojusz Ludowy (AP), skupiaj¹cy prawicê frankistowsk¹, godz¹c siê na ograniczone reformy polityczne, zarzuca³ rz¹dowi Suáreza niezdolnoœæ zapewnienia przestrzegania prawa i porz¹dku oraz popieranie zwolenników autonomii
regionalnej. Przywódca Sojuszu Ludowego wyra¿a³ poparcie dla systemu politycznego genera³a Franco.
Oprócz partii o zasiêgu ogólnokrajowym, w Hiszpanii powsta³y równie¿
partie na poziomie regionalnym, g³ównie w Katalonii i w Kraju Basków.
Wszystkie partie regionalne powsta³e w Katalonii i w Kraju Basków, zarówno
prawicowe, jak centrowe i lewicowe, domaga³y siê co najmniej autonomii dla
swoich regionów. Demokratyczny Pakt dla Katalonii (PCD) by³ najwiêksz¹
parti¹ w centrum. Kataloñska Partia Socjalistyczna po³¹czy³a siê z kataloñsk¹
sekcj¹ PSOE, tworz¹c ugrupowanie o nazwie Socjaliœci dla Katalonii (SC).
Zjednoczona Socjalistyczna Partia Katalonii (PSUC) oraz Kataloñska Lewica
(EC), ³¹cz¹ca ró¿ne lewicowe ugrupowania, od Kataloñskich Republikanów
do Leninowsko-Maoistowskiej Hiszpañskiej Partii Pracy mia³y charakter najbardziej lewicowy. Baskijska Partia Narodowa (PNV) nale¿a³a do partii
umiarkowanych, popieraj¹cych autonomiê regionaln¹ i reprezentuj¹cych
orientacjê politycznego centrum.
Wœród lewicowych ugrupowañ, jedne zadowala³y siê autonomi¹ regionaln¹, inne domaga³y siê pe³nej niezale¿noœci od Hiszpanii. PSOE optowa³a
wówczas za Hiszpani¹ jako federacj¹ autonomicznych regionów.
W wyborach, które odby³y siê 15 czerwca 1977 r., najwiêcej g³osów (34,7%)
i jeszcze wiêcej miejsc w Kortezach zdoby³a Demokratyczna Unia Centrum.
Hiszpañska Socjalistyczna Partia Robotnicza znalaz³a siê na drugim miejscu,
uzyskuj¹c 29,2% g³osów i 33,7% miejsc w parlamencie. Trzeci¹ z kolei by³a
Hiszpañska Partia Komunistyczna z 9,2% g³osów i 5,7% miejsc w parlamencie.
Natomiast na Sojusz Ludowy g³osowa³o 8,4% wyborców, które da³y mu 4,6%
miejsc w Kortezach.
Po 37 latach dyktatury, w pierwszych demokratycznych wyborach od 1936 r.
prawica frankistowska ponios³a klêskê. Zdecydowane zwyciêstwo odnios³y
polityczne orientacje centrum (uwa¿ane te¿ za centroprawicowe) i lewicowe.
Jeszcze przed wyborami, dekretem z moc¹ ustawy z dnia 01.04.1977 r., uznano niezgodnoœæ monopartyjnego Ruchu Narodowego z przyjêt¹ ustaw¹ na
rzecz reformy konstytucyjnej, opart¹ na zasadzie pluralizmu politycznego.
W praktyce oznacza³o to jego likwidacjê.
W lipcu 1977 r. Adolfo Suárez utworzy³ nowy rz¹d g³ównie z cz³onków Demokratycznej Unii Centrum. D¹¿¹c do os³abienia politycznej pozycji kó³ wojskowych, zlikwidowa³ dotychczasowe trzy ministerstwa si³ zbrojnych, zastêpuj¹c je ministerstwem obrony i mianuj¹c na to stanowisko genera³a popieraj¹cego króla.
Przygotowanie konstytucji powierzono specjalnej podkomisji Kongresu
Deputowanych reprezentuj¹cej wszystkie parlamentarne ugrupowania poli-
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tyczne, proporcjonalnie do ich udzia³u w parlamencie. Prace podkomisji
trwa³y ponad rok. Wykorzysta³a ona demokratyczne doœwiadczenia konstytucyjne, zarówno hiszpañskie, jak i innych krajów. Mimo nierzadko rozbie¿nych
pogl¹dów, dyskusje toczy³y siê w duchu wspó³pracy i kompromisu. W paŸdzierniku 1978 r. obie izby Parlamentu, Kongres i Senat, zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ oko³o 95% g³osów uchwali³y ostateczny tekst konstytucji. Podobn¹
wiêkszoœci¹ 88% g³osów now¹ konstytucjê zaaprobowa³o spo³eczeñstwo hiszpañskie w grudniowym referendum w 1978 r. Po podpisaniu jej przez króla
Juana Carlosa, wesz³a ona w ¿ycie w dniu og³oszenia 29 grudnia 1978 r. Zgodnie z t¹ konstytucj¹ H i s z p a n i a s t a ³ a s i ê m o n a r c h i ¹ p a r l a m e n t a r n ¹. Tworz¹c najwa¿niejsze podstawy prawne demokratycznego pañstwa,
stanowi ona wa¿ny etap przejœcia od dyktatury do demokracji.

3. Organizacje i instytucje partnerów spo³eczno-gospodarczych
3.1. Organizacje zwi¹zków zawodowych
Zgodnie z hiszpañsk¹ konstytucj¹ (art. 7), zwi¹zki zawodowe, podobnie jak
zrzeszenia pracodawców, przyczyniaj¹ siê do obrony i rozwoju w³aœciwych im
interesów gospodarczych i socjalnych. Istnieje swoboda ich tworzenia, a dzia³alnoœæ odbywa siê na podstawie konstytucji i odpowiednich ustaw. Wewnêtrzna struktura oraz ich funkcjonowanie powinny mieæ charakter demokratyczny.
Pracownicy maj¹ prawo swobodnego zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe.
Niedawna praktyka re¿imu frankistowskiego przymusowej przynale¿noœci do
korporacyjnego syndykatu sk³oni³a do wprowadzenia zapisu, ¿e nikt nie mo¿e
byæ zmuszony do przyst¹pienia do zwi¹zków zawodowych (art. 28, 1).
Przedstawicielom pracowników i pracodawców zapewnia siê prawo negocjowania uk³adów zbiorowych oraz ich moc wi¹¿¹c¹ (art. 37, 1). Pracownicy
i pracodawcy mog¹ wchodziæ w spory zbiorowe (art. 37, 2). Konstytucja uznaje
prawo pracowników do strajku w obronie swych interesów (art. 28, 2).
Szczegó³owe sprawy stosunków pracy, reprezentacji pracowników oraz
uk³adów zbiorowych regulowane s¹ w Statucie Pracowników wprowadzonym
w 1980 r. i zmodyfikowanym w 1995 r. Sposób dzia³ania zwi¹zków okreœla
Ustawa Organiczna o Wolnoœci Zwi¹zków Zawodowych z 1985 r.
W Hiszpanii dzia³a wiele organizacji zwi¹zków zawodowych, jednak¿e tylko kilka liczy siê na poziomie ogólnokrajowym i kilka na poziomie regionalnym. Pozosta³e maj¹ niewielkie znaczenie, g³ównie lokalne.
Do najwiêkszych zwi¹zków dzia³aj¹cych na skalê ogólnokrajow¹ nale¿y
Powszechna Unia Pracowników (Union General de Trabajadores — UGT),
za³o¿ona w 1888 r., o orientacji socjalistycznej. Stuletni sojusz UGT z parti¹
socjalistyczn¹ zosta³ powa¿nie zak³ócony, a nawet formalnie przerwany
w okresie rz¹dów tej partii. UGT zarzuca³a socjalistycznemu rz¹dowi nie tylko
faworyzowanie pracodawców, a zw³aszcza pracodawców o du¿ym kapitale,
lecz równie¿ sprzeciwia³a siê sposobowi restrukturyzacji przemys³u oraz ra-
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dykalnym zmianom rynku pracy, które prowadzi³y do pog³êbienia bezrobocia
i os³abienia bazy organizacyjnej zwi¹zków zawodowych. Na znak protestu
w 1988 r. przeprowadzono strajk generalny, a na Kongresie w 1990 r. zatwierdzono ca³kowit¹ niezale¿noœæ od PSOE [Newton, Donaghy, 1997, s. 230].
W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych toczy³a siê w ramach zwi¹zku
ostra dyskusja nad przysz³ym modelem zwi¹zku. Œciera³y siê dwie koncepcje:
wed³ug jednej centrala zwi¹zku powinna mieæ du¿¹ w³adzê potrzebn¹ w negocjacjach na najwy¿szym szczeblu, wed³ug drugiej silniejsze mia³y byæ zwi¹zki
regionalne i federacje sektorowe.
W koñcu 1993 r. UGT mia³a 747 636 cz³onków. Wysoki przyrost cz³onków
zanotowa³a ona w okresie 1989–1993, kiedy wystêpowa³a zdecydowanie
przeciwko polityce socjalistycznego rz¹du.
W ramach UGT wystêpuj¹ dwie struktury: wertykalna i horyzontalna.
W strukturze wertykalnej najni¿sz¹ komórk¹ s¹ sekcje zwi¹zkowe w miejscu
pracy, grupuj¹ce cz³onków w poszczególnych przedsiêbiorstwach. Maj¹ one
znaczn¹ samodzielnoœæ, np. mog¹ zawieraæ uk³ady zbiorowe na poziomie
przedsiêbiorstwa. Z sekcji zwi¹zkowych powstaj¹ bran¿owe zwi¹zki na
szczeblu powiatu, z powiatowych — prowincjonalne, z prowincjonalnych —
federacje regionalne, z regionalnych — ogólnokrajowe federacje bran¿owe.
Jest ich 12, najwiêksza — Federacja Us³ug Publicznych. W rolnictwie dzia³aj¹
dwie federacje: Robotników Rolnych oraz Unia Drobnych Farmerów.
W ramach struktury horyzontalnej wystêpuje 40 zwi¹zków terytorialnych:
20 regionalnych oraz 20 prowincjonalnych w du¿ych regionach.
Najwy¿szym organem UGT jest Konfederacyjny Kongres, zwo³ywany co
cztery lata. Miêdzy kongresami najwy¿szym organem jest Konfederacyjny Komitet sk³adaj¹cy siê z reprezentantów federacji bran¿owych oraz unii regionalnych i prowincjonalnych, a tak¿e cz³onków urzêduj¹cego Komitetu Wykonawczego. Konfederacyjny Komitet Wykonawczy wybierany przez Kongres na
cztery lata realizuje politykê zwi¹zku, wspó³dzia³aj¹c z federacjami bran¿owymi oraz ze zwi¹zkami terytorialnymi.
UGT jest cz³onkiem Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych
(ETUC) oraz Miêdzynarodowej Konfederacji Wolnych Zwi¹zków Zawodowych
(ICFTU).
Równorzêdn¹ pozycjê w stosunku do UGT zajmuje za³o¿ona w 1964 r.
Zwi¹zkowa Konfederacja Robotniczych Komisji (Confederacion Sindical de
Comissiones Obreras — CC.OO). Ma ona orientacjê radykalnie lewicow¹. Wed³ug statutu Zwi¹zkowa Konfederacja jest organizacj¹ niezale¿n¹ i demokratyczn¹, dzia³aj¹c¹ w obronie interesów pracowników; uznaje tendencje zmierzaj¹ce w kierunku autonomii regionalnej i popiera koncepcjê pañstwa federalnego. Jest za zniesieniem ustroju kapitalistycznego i budow¹ demokratycznego spo³eczeñstwa socjalistycznego. CC.OO reprezentuje bardziej lewicow¹
organizacjê zwi¹zkow¹ ni¿ CGT, jednak od 1982 r. nie ma œcis³ego zwi¹zku
z Hiszpañsk¹ Parti¹ Komunistyczn¹ [Newton, Donaghy, 1997, s. 238–239].
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Zwi¹zkowa Konfederacja ma podobn¹ strukturê organizacyjn¹ jak CGT:
pionow¹ — bran¿ow¹ i poziom¹ — terytorialn¹. Równie¿ podobnie s¹ wy³aniane naczelne w³adze zwi¹zku: Konfederacyjny Kongres, Konfederacyjna
Rada oraz Konfederacyjny Komitet Wykonawczy. W koñcu 1995 r. liczy³a
636 413 cz³onków. Ich liczba pocz¹wszy od 1981 r. roœnie. CC.OO jest cz³onkiem
Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych (ETUC).
Pozycja pozosta³ych ogólnokrajowych organizacji zwi¹zkowych jest wielokrotnie s³absza. Jedn¹ z nich jest Zwi¹zkowa Unia Robotnicza (Union Sindical Obrera — USO) o orientacji chrzeœcijañsko-demokratycznej. Powsta³a
w 1959 r. z grup pracowniczych opozycyjnych w stosunku do syndykatów frankistowskich. W 1994 r. liczy³a 70 000 cz³onków. Jest ona cz³onkiem Œwiatowej Konfederacji Pracy — organizacji o charakterze chrzeœcijañsko-demokratycznym.
Pod wzglêdem liczby cz³onków, wiêksz¹ o ponad 50% (116 000 w 1994 r.) jest
organizacja powsta³a z po³¹czenia w 1991 r. dwóch odrêbnych organizacji,
mianowicie: Konfederacji Niezale¿nych Zwi¹zków Zawodowych i Zwi¹zkowych Funkcjonariuszy (Confederacion de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios — CSI-CSIF).
Pozosta³e ogólnokrajowe organizacje zwi¹zków zawodowych nie maj¹
istotnego znaczenia, chocia¿ w niektórych grupach zawodowych odgrywaj¹
pewn¹ rolê.
Oprócz ogólnokrajowych zwi¹zków zawodowych w Hiszpanii dzia³a kilka
silnych zwi¹zków na skalê regionu. Tylko dwa z nich maj¹ wystarczaj¹ce
poparcie do uzyskania prawa wejœcia do reprezentacji prowadz¹cej negocjacje z przedstawicielami pracodawców w sprawach zwi¹zanych z uk³adami
zbiorowymi na poziomie regionu (ponad 15% delegatów wybranych w regionalnych wyborach reprezentantów zwi¹zkowych).
Najwiêkszy jest Baskijski Zwi¹zek Zawodowy. W 1990 r. liczy³ 90 000 cz³onków i w regionalnych wyborach reprezentantów zwi¹zkowych uzyska³ 37,8%
g³osów. Organizacja zwi¹zku ma zarówno strukturê pionow¹ — bran¿ow¹, jak
i poziom¹ — terytorialn¹.
Uprawnienia negocjacyjne na poziomie regionu ma jeszcze Galicyjski
Zwi¹zek Zawodowy powsta³y z po³¹czenia dwóch organizacji zwi¹zkowych.
W 1990 r. uzyska³ 23% g³osów w regionalnych wyborach reprezentantów zwi¹zkowych.
W zwi¹zku z tendencj¹ rozwoju regionalnych uk³adów zbiorowych obserwuje siê ³¹czenie s³abszych organizacji zwi¹zkowych.
Wœród nieposiadaj¹cych uprawnieñ negocjacyjnych najsilniejsza jest
Zwi¹zkowa Konfederacja Katalonii. W Kraju Basków dzia³a jeszcze radykalny
zwi¹zek o nazwie Komisje Patriotycznych Robotników. Natomiast w Andaluzji istnieje radykalny Zwi¹zek Zawodowy Robotników Rolnych.
Po zniesieniu delegalizacji zwi¹zków zawodowych w maju 1977 r. w Hiszpanii powsta³o kilkaset organizacji. Znaczna ich czêœæ znik³a, czêœæ uczestniczy³a w procesach ³¹czenia siê niezale¿nych organizacji. Jednak nadal istniej¹ ma³e organizacje o znaczeniu lokalnym lub bran¿owym. Tylko dwa zwi¹zki
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kwalifikuj¹ siê do prowadzenia negocjacji z przedstawicielami pracodawców
w sprawach uk³adów zbiorowych na poziomie ogólnokrajowym i dodatkowo
dwa maj¹ uprawnienia do prowadzenia negocjacji na szczeblu regionu.
Wybory pracownicze cz³onków komisji zak³adowych oraz reprezentantów
do cia³ negocjacyjnych na wy¿szych szczeblach odbywaj¹ siê na ogó³ raz na
cztery lata w terminach uzgodnionych z Narodow¹ Komisj¹ do Spraw Wyborów Zwi¹zkowych. Jednak nie wszyscy wybrani reprezentanci maj¹ jednakow¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w cia³ach negocjacyjnych. Te ostatnie bowiem
s¹ tworzone tylko przez te organizacje zwi¹zkowe, które w wyniku wyborów
uzyska³y status najbardziej reprezentatywnych zwi¹zków zawodowych. Taki
uprzywilejowany status na poziomie ogólnokrajowym przys³uguje tym zwi¹zkom zawodowym, które w wyborach reprezentantów lub cz³onków komitetów
zak³adowych uzyska³y nie mniej ni¿ 10% g³osów, a na szczeblu regionu nie
mniej ni¿ 15% g³osów w danym regionie.
W ogólnokrajowych wyborach reprezentantów pracowników w latach
1978–1990 CGT uzyskiwa³a od 22% do 42% g³osów, z tendencj¹ szybkiego
wzrostu. Wyniki wyborów dla drugiego z dwóch najwiêkszych zwi¹zków
zawodowych — CC.OO kszta³towa³y siê w przedziale od 31% do 37%, z przewag¹ tendencji wzrostowej w ostatnim okresie.
Zwi¹zki zawodowe kwalifikuj¹ce siê, jako najbardziej reprezentatywne,
na poziomie ogólnokrajowym, nie tylko uczestnicz¹ poprzez swoich delegatów
w tworzeniu komitetu negocjacyjnego z reprezentantami pracodawców, lecz
równie¿ maj¹ prawo delegowania swoich przedstawicieli do ogólnokrajowych
instytucji partnerstwa spo³eczno-gospodarczego b¹dŸ uwzglêdniaj¹cych
w swoim dzia³aniu partnerski system spo³eczno-gospodarczy, jak np. do: Rady
Gospodarczej i Spo³ecznej, Narodowego Instytutu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
Rady Ekonomiczno-Spo³ecznej Unii Europejskiej itd.
3.2. Hiszpañska Konfederacja Organizacji Pracodawców
Centraln¹ organizacj¹ reprezentuj¹c¹ interesy pracodawców jest Hiszpañska Konfederacja Organizacji Pracodawców (Confederacion Espanola de
Organizaciones Empresariales — CEOE). Powsta³a ona w 1977 r. z po³¹czenia
trzech organizacji, które dzia³a³y w poprzednich dwóch latach. Obejmuje ona
184 federacje pracodawców, zarówno o zasiêgu ogólnokrajowym, jak i regionalnym oraz sektorowym. Nale¿y do nich 2000 organizacji. £¹cznie reprezentuje ona oko³o jednego miliona pracodawców.
W ramach CEOE specjalny status ma Hiszpañska Konfederacja Ma³ych
i Œrednich Firm (Confederacion Espanola de Pequenas y Medianas Empresas
— CEPYME). Wyra¿a siê on m.in. w odrêbnym podpisywaniu porozumieñ ekonomicznych i spo³ecznych ze zwi¹zkami zawodowymi i z rz¹dem. Konfederacja dzia³a zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i na szczeblu regionalnym. W jej sk³ad wchodz¹ 73 stowarzyszenia.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ w CEOE jest ogólne zgromadzenie sk³adaj¹ce siê z 700
delegatów wybranych przez 184 federacje. Zgromadzenie ogólne zwo³ywane
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co cztery lata wybiera Prezydenta i Radê Zarz¹dzaj¹c¹, z której wy³aniany jest
Komitet Wykonawczy. Biura CEOE dokonuj¹ analiz gospodarczych i spo³ecznych, sporz¹dzaj¹ raporty, przygotowuj¹ opinie do projektów aktów prawnych, prowadz¹ szkolenia, utrzymuj¹ miêdzynarodowe kontakty z ró¿nymi
instytucjami itd.
CEOE uczestniczy w negocjowaniu z rz¹dem i zwi¹zkami zawodowymi
ogólnych porozumieñ ekonomicznych. Natomiast nie zajmuje siê negocjowaniem uk³adów zbiorowych o charakterze lokalnym, w których na ogó³ uczestnicz¹ odpowiednie organizacje pracodawców. Konfederacja sporz¹dza instrukcje oraz wytyczne do dzia³ania organizacji wchodz¹cych w jej sk³ad.
Przedstawiciele CEOE uczestnicz¹ w pracach parytetowej Rady Gospodarczej i Spo³ecznej. Reprezentuje ona interesy pracodawców, podobnie jak interesy pracowników — przedstawiciele zwi¹zków zawodowych w takich instytucjach, jak np. Narodowy Instytut Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Do sta³ych kontaktów z Uni¹ Europejsk¹ CEOE ma swoj¹ siedzibê w Brukseli. Jej delegaci uczestnicz¹ w pracach Konfederacji Organizacji Pracodawców dzia³aj¹cej przy Unii Europejskiej.
3.3. Izby Handlowe
Izby Handlowe powsta³y w Hiszpanii w 1886 r. W okresie swego istnienia
przesz³y znaczn¹ ewolucjê, dostosowuj¹c siê do zmieniaj¹cych siê warunków,
ostatnio do warunków Unii Europejskiej. Ich obecn¹ dzia³alnoœæ reguluje
Podstawowa Ustawa o Oficjalnych Izbach Handlu, Przemys³u i Nawigacji (Ley
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegacion) z 1993
roku. W sprawach zatwierdzania i zmiany statutu podlegaj¹ one Ministrowi
Handlu i Turystyki.
W odró¿nieniu od wiêkszoœci krajów UE, w Hiszpanii przynale¿noœæ do
Izby Handlowej jest obowi¹zkowa dla wszystkich osób fizycznych i prawnych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ objêt¹ jej zakresem dzia³ania. W 1994
roku funkcjonowa³o 81 izb, w tym izby regionalne, spe³niaj¹ce funkcje koordynacyjne. Pozosta³e by³y zlokalizowane w wiêkszych miastach. Ustawa z 1993 r.
stworzy³a prawne podstawy do ³¹czenia izb.
Funkcje koordynacyjne na poziomie ogólnokrajowym oraz reprezentacyjne w skali ogólnokrajowej i miêdzynarodowej wykonuje Narodowa Rada Hiszpañskich Izb (Consejo Superior de Cameras de Comercio, Industria y Navegacion de Espana). Ministerstwo Handlu i Turystyki wspomaga dzia³alnoœæ izb
poza granicami kraju.
Izby wystêpuj¹ w obronie interesów swoich cz³onków oraz realizuj¹ dla
nich ró¿norodne us³ugi, w tym np. promocji eksportowej. Udzielaj¹ im konsultacji w ró¿norodnych sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Równie¿ w³adze publiczne ró¿nego szczebla korzystaj¹ z ich konsultacji w sprawach gospodarczych.
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3.4. Ogólna Poddyrekcja Mediacji, Arbitra¿u i Uzgodnieñ
W ramach Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w 1979 r. utworzono niezale¿ny administracyjnie Instytut Mediacji, Arbitra¿u i Uzgodnieñ
(Instituto de Mediacion Arbitraje y Conciliacion — IMAC). W 1985 r. dekretem królewskim nast¹pi³o jego przekszta³cenie w Ogóln¹ Poddyrekcjê Mediacji, Arbitra¿u i Uzgodnieñ Dyrekcji Pracy. Zachowa³a ona nadal znaczn¹ autonomiê. Kieruje ni¹ dyrektor i rada zarz¹dzaj¹ca, w której sk³ad wchodz¹
przedstawiciele zwi¹zków zawodowych, pracodawców oraz ministra. Na poziomie regionów i prowincji dzia³aj¹ jej delegatury.
Zgodnie z nazw¹ spe³nia ona funkcje mediacyjne, arbitra¿owe i uzgodnieniowe w sporach miêdzy pracownikami a pracodawcami na ró¿nych szczeblach. Ró¿nego rodzaju spory powstaj¹ce miêdzy tymi stronami najpierw trafiaj¹ do Poddyrekcji Mediacji lub odpowiedniej jej delegatury. Dopiero
w przypadku nieosi¹gniêcia zadowalaj¹cego obydwie strony rozwi¹zania —
spór kierowany jest do w³aœciwych s¹dów.
Ponadto, Poddyrekcja Mediacji prowadzi m.in. rejestry statutów organizacji zwi¹zków zawodowych, wyników wyborów, w których one uczestnicz¹,
uk³adów zbiorowych itd.

4. Organizacje i instytucje partnerstwa spo³eczno-gospodarczego
Bardzo wa¿nym czynnikiem procesów transformacji politycznego ustroju
dyktatury w ustrój demokratyczny oraz gospodarki kapitalizmu pañstwowego
w system gospodarki rynkowej by³ hiszpañski system partnerstwa spo³eczno-gospodarczego. Powstawa³ on w bardzo trudnych warunkach. Po kilkunastoletnim (z pewnymi przerwami) szybkim wzroœcie gospodarczym, w nastêpstwie kryzysu paliwowego, gospodarka hiszpañska, podobnie jak gospodarka
œwiatowa, znalaz³a siê w g³êbokim kryzysie. Zjawiska kryzysowe zwykle zaostrzaj¹ konflikty spo³eczne, w tym konflikty miêdzy pracownikami a pracodawcami. W Hiszpanii po œmierci genera³a Franco powstaje nadzieja zmiany
frankistowskiej dyktatury. Przeciwko niej organizowane by³y strajki i demonstracje, poci¹gaj¹ce za sob¹ ostr¹ reakcjê w³adz. W wyniku zaostrzaj¹cych siê
konfliktów ekonomicznych, spo³ecznych i politycznych powsta³a napiêta
sytuacja, gro¿¹ca wybuchem nowej wojny domowej.
Pierwsze znacz¹ce kroki reformatorów re¿imu w postaci ustawy na rzecz
reformy konstytucyjnej, legalizacja partii politycznych, wolne wybory do parlamentu oraz zapowiedŸ dalszych reform sk³oni³y opozycjê do wspó³pracy
w procesie demokratyzacji ustroju politycznego i przezwyciê¿ania kryzysu
ekonomicznego. Rz¹dz¹cy reformatorzy zdawali sobie sprawê z koniecznoœci
zapewnienia wspó³dzia³ania przedstawicieli pracowników, przede wszystkim
w zakresie realizacji programu wyjœcia z kryzysu ekonomicznego. Równie¿
pracownicy i ich przedstawiciele, a tak¿e zdecydowana wiêkszoœæ spo³eczeñstwa, gotowi byli do wspó³dzia³ania z rz¹dem w procesie demokratyzacji pañstwa oraz uzdrawiania gospodarki. Partnerski system spo³eczno-gospodarczy
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rodzi³ siê na gruncie wspólnego celu i jego rozumienia przez strony, które
uczestniczy³y w jego powstawaniu. G³ównymi jego aktorami s¹: przedstawiciele pracowników i pracodawców oraz rz¹d wskazuj¹cy kierunek i na ogó³
wspomagaj¹cy partnersk¹ wspó³pracê. Partnerskie wspó³dzia³anie odbywa
siê na ró¿nych poziomach: ca³ego kraju, regionu, bran¿y i przedsiêbiorstwa
oraz dotyczy, w zale¿noœci od poziomu, ró¿nych spraw ekonomicznych, spo³ecznych i politycznych.
4.1. Pakty, uk³ady i porozumienia partnerskie
Polityczne zmiany dokonywane s¹ w warunkach kryzysu ekonomicznego.
W 1976 r. PKB roœnie o 2,4%, podczas gdy w krajach OECD œrednio 5,0%. Natomiast inflacja wzrasta w Hiszpanii znacznie szybciej. Ceny dóbr i us³ug konsumpcyjnych podnosz¹ siê z 14,1% w 1975 r. do 19,8% w 1976 r. Jeszcze szybciej
ni¿ inflacja rosn¹ p³ace o 23%, wzmacniaj¹c procesy inflacyjne. Konsumpcja
indywidualna zwiêksza siê o 4%, a inwestycje w kapita³ trwa³y spadaj¹ o 2%.
Mimo dewaluacji pesety w lutym 1976 r. o 14,2%, deficyt bilansu handlu zagranicznego podnosi siê do 5,6 mld USD. Roœnie te¿ bezrobocie.
Dalsze pogorszenie wa¿nych wskaŸników makroekonomicznych obserwujemy w 1977 r. W tych warunkach, wkrótce po czerwcowych wyborach, które
przynios³y zwyciêstwo A. Suárezowi, jego rz¹d przedstawi³ Program Racjonalizacji i Ekonomicznych Reform. Zawiera³ on m.in. nastêpuj¹ce zadania:
• stopniowe zmniejszanie inflacji m.in. poprzez ograniczenie wzrostu p³ac,
• poprawê równowagi bilansu p³atniczego przez odpowiedni¹ regulacjê kursu walutowego oraz ce³,
• restrukturyzacjê przemys³u, zw³aszcza w ga³êziach uci¹¿liwych dla œrodowiska,
• zast¹pienie w pewnym zakresie inwestycji publicznych — prywatnymi,
• reformê systemu finansowego, w tym systemu podatkowego.
A. Suárez zdawa³ sobie sprawê, ¿e realizacja takiego programu stabilizacji
gospodarki, bez szerokiego poparcia spo³ecznego, nie jest mo¿liwa. Dlatego
dla uzyskania takiego poparcia zaprosi³ do pa³acu Moncloa na dyskusjê
przedstawicieli wszystkich partii, które znalaz³y siê w parlamencie, w tym
partii socjalistycznej i komunistycznej. Negocjacje trwa³y od 8 do 13 paŸdziernika 1977 r. W ich efekcie powsta³ Pakt Moncloa, na który wyrazi³y zgodê
wszystkie si³y polityczne reprezentowane w parlamencie. Wprawdzie w negocjacjach tych nie uczestniczyli bezpoœrednio przedstawiciele organizacji
zwi¹zków zawodowych oraz pracodawców, poœrednio bra³y one w nich udzia³
i je aprobowa³y.
Pakt Moncloa zawiera³ m.in. nastêpuj¹ce postanowienia:
• ograniczenie wzrostu p³ac nominalnych do poziomu przewidywanej inflacji, zastêpuj¹ce dotychczasow¹ zasadê waloryzacji p³ac na podstawie
znacznie wy¿szej, rzeczywistej inflacji z poprzedniego roku,
• obni¿enie poda¿y pieni¹dza,
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• redukcjê publicznych wydatków konsumpcyjnych na rzecz zwiêkszenia
publicznych wydatków inwestycyjnych,
• wzrost eksportu przez up³ynnienie kursu walutowego,
• obni¿enie inflacji,
• zmianê systemu podatkowego w kierunku odejœcia od dotychczasowych
regresywnych obci¹¿eñ na rzecz progresywnych, podniesienie znaczenia
podatku dochodowego, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, wprowadzenie podatku od wartoœci dodanej (VAT),
• zwiêkszenie œrodków publicznych na ubezpieczenia spo³eczne i ochronê
zdrowia,
• poprawê sytuacji mieszkaniowej.
Pakt Moncloa by³ wa¿nym krokiem zmierzaj¹cym do przekszta³cenia gospodarki dyrygowanej przez pañstwo — w gospodarkê rynkow¹, podniesienia
jej efektywnoœci i przywrócenia równowagi. Poza ogólnym, bardzo wa¿nym
efektem Paktu Moncloa, wskazuj¹cym drogê konsensu spo³eczno-ekonomicznego dla rozwi¹zywania z³o¿onych problemów gospodarczych i spo³ecznych,
wp³yn¹³ on m.in. na obni¿enie inflacji do 16,5% w okresie grudzieñ 1978 r. do
grudnia 1977 r. w porównaniu z 26,4% za taki sam okres roku poprzedniego.
Nadal jednak inflacja w Hiszpanii ponad dwukrotnie przekracza³a jej poziom
w krajach Europy Zachodniej. Nast¹pi³a te¿ poprawa bilansu p³atniczego,
m.in. dziêki powa¿nemu wzrostowi wp³ywów z turystyki. Mimo ogólnej poprawy w gospodarce, szybko ros³o bezrobocie, staj¹c siê problemem coraz bardziej dotkliwym spo³ecznie.
S³aboœci¹ Paktu Moncloa by³o to, ¿e obowi¹zywa³ sektor publiczny, a by³
tylko zaleceniem dla sektora prywatnego. Byæ mo¿e, gdyby w negocjacjach
bezpoœrednio uczestniczyli równie¿ reprezentanci pracowników i pracodawców — ich poczucie odpowiedzialnoœci za efekty porozumienia by³oby znacznie wiêksze, co mia³oby niew¹tpliwy wp³yw na jego wyniki.
Po reorganizacji rz¹du w 1978 r., jak ocenia³a opozycja, w kierunku prawicowym, nie wykazywa³ on inicjatywy zawarcia nowego paktu gospodarczo-spo³ecznego, w zwi¹zku z wygasaniem Paktu Moncloa. Tymczasem sytuacja
gospodarcza i spo³eczna kszta³towa³a siê niepomyœlnie, zw³aszcza po wybuchu drugiego œwiatowego kryzysu paliwowego w czerwcu 1979 r. Polityka gospodarcza rz¹du (monetarna, finansowa i dochodowa) spotka³a siê ze sprzeciwem zwi¹zków zawodowych. Rz¹d np. zmierza³ do pobudzenia inwestycji
przez obni¿enie inflacji, natomiast zwi¹zki zawodowe domaga³y siê zwiêkszenia publicznych inwestycji dla wzrostu zatrudnienia. Ponadto, utrzymywa³y
siê niepokoje o pod³o¿u separatystycznym. Przyznanie autonomii Krajowi
Basków i Katalonii rozszerzy³o te tendencje na inne regiony.
Do z³agodzenia konfliktów gospodarczo-spo³ecznych dosz³o w 1980 r., jednak nie z inicjatywy rz¹du, lecz organizacji reprezentuj¹cych partnerów gospodarczo-spo³ecznych: Hiszpañskiej Konfederacji Organizacji Pracodawców
(CEOE) oraz Powszechnej Unii Pracowników (UGT). W styczniu 1980 r. zawar³y one Miêdzykonfederacyjny Uk³ad Ramowy (Acuerdo Marco Interconfederal
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— AMI) dotycz¹cy p³ac i warunków pracy w uk³adach zbiorowych. Z jednej
strony potwierdza³ on przyjêt¹ ju¿ w Pakcie Moncloa zasadê wzrostu wynagrodzeñ na podstawie prognozowanej inflacji, a nie inflacji rzeczywistej
z poprzedniego roku, z drugiej zaœ zapewnia³ pracownikom udzia³ w poprawie
efektów ekonomicznych. Nastêpnie zak³ada³ skrócenie czasu pracy oraz wykorzystywanie godzin ponadwymiarowych.
W nastêpnym roku Narodowe Porozumienie o Zatrudnieniu podpisa³y ju¿
obydwa najbardziej reprezentatywne zwi¹zki zawodowe (UGT i CC.OO), przedstawiciele pracodawców oraz rz¹du. Obejmowa³o ono m.in. problemy: zatrudnienia, wydajnoœci pracy, œwiadczeñ dla bezrobotnych, wzrostu p³ac powi¹zanego z przewidywanym wzrostem cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w tym
samym okresie, z mo¿liwoœci¹ zastosowania korekty w przypadku, gdy rzeczywista inflacja odbiega od przewidywanej, ograniczenia inflacji itd.
W gospodarce nadal utrzymywa³a siê sytuacja kryzysowa: œredni roczny
wzrost PKB w okresie 1975–1982 wynosi³ 1,7%, a bezrobocie podnios³o siê
z 3,2% w 1974 r. do 16,5% w 1982 r. Inflacja zmniejszy³a siê tylko nieznacznie do
15,5% w 1982 r.
Rz¹dz¹ca Demokratyczna Unia Centrum (UCD) przegra³a wybory parlamentarne w listopadzie 1982 r. Zwyciê¿a i tworzy nowy rz¹d Hiszpañska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE).
Kolejne Miêdzykonfederacyjne Porozumienie zawar³y w 1983 r. obydwa najbardziej reprezentatywne zwi¹zki zawodowe z pracodawcami, bez udzia³u
rz¹du. Potwierdzi³y zasady wzrostu p³ac przyjête w 1981 r. oraz podkreœli³y znaczenie wspó³pracy w zakresie kszta³towania warunków pracy. Przyjê³y zmniejszenie d³ugoœci dnia pracy oraz regulacji w sprawie godzin ponadwymiarowych.
Spoœród dotychczasowych porozumieñ, oprócz Paktu Moncloa, najbardziej
szeroki zakres mia³ Uk³ad Ekonomiczny i Spo³eczny (Acuerdo Economico y
Social — AES) obejmuj¹cy lata 1985–1987. Jego uczestnikami byli zarówno
partnerzy ekonomiczno-spo³eczni, jak i rz¹d. Poza regulacj¹ wzrostu p³ac powi¹zan¹ z inflacj¹ i wzrostem wydajnoœci pracy oraz próbami pewnego uelastycznienia zatrudnienia, uk³ad zawiera³ szerokie zobowi¹zania rz¹du w zakresie zwalczania bezrobocia, poprawy warunków zdrowotnych i bezpieczeñstwa w miejscach pracy. Rz¹d zobowi¹za³ siê do wprowadzenia ulg inwestycyjnych oraz z tytu³u tworzenia nowych miejsc pracy, uruchomienia inwestycji publicznych zwiêkszaj¹cych zatrudnienie, finansowania szkolenia zawodowego i szkolenia s³u¿¹cego zmianie kwalifikacji.
Zwi¹zkowa Konfederacja Robotniczych Komisji (CC.OO), jeden z najbardziej reprezentatywnych zwi¹zków zawodowych, nie wyra¿a³a zgody m.in. na
odejœcie od tradycyjnego w Hiszpanii sposobu zwalniania pracowników.
Utrudnia³o to na pewien okres zawieranie dalszych ogólnych uk³adów. Zast¹pi³y je porozumienia sektorowe, regionalne i lokalne.
Charakter zbli¿ony do globalnego mia³ uk³ad ograniczony do czêœci sektora
publicznego zawarty w 1993 r. miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a pracodawcami Narodowego Instytutu Przemys³u (Instituto Nacional de Industria — INI),
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w którym p³ace pracowników uzale¿niono od indywidualnych wyników poszczególnych korporacji. Podjêta w tym samym roku próba zawarcia ogólnego
uk³adu miêdzy rz¹dem a zwi¹zkami zawodowymi i pracodawcami nie powiod³a siê, poniewa¿ nie uda³o siê uzgodniæ minimalnego wzrostu p³ac [Newton
i Donaghy, 1997, s. 246–247].
Po okresie dobrej wspó³pracy rz¹du socjalistycznego ze zwi¹zkami zawodowymi nasta³y lata konfliktów. Nie tylko nie zawarto ogólnokrajowych porozumieñ partnerskich, lecz tak¿e dochodzi³o do strajków generalnych: z powodu zmiany systemu emerytalnego (czerwiec 1985 r.), przeciwko polityce ekonomicznej rz¹du (14 grudnia 1988 r.), przeciwko zmianie przepisów wspieraj¹cych zatrudnienie i stanowi¹cych ochronê przed bezrobociem (28 marca
1992 r.) oraz przeciwko zmianie prawa pracy w kierunku uelastycznienia
umów o pracê (27 stycznia 1994 r.).
Zwi¹zki zawodowe odrzuci³y dwie rz¹dowe propozycje porozumieñ partnerskich: pierwsz¹, zwi¹zan¹ z sytuacj¹ kryzysow¹, jaka rozpoczê³a siê w roku
1992, oraz drug¹, wynikaj¹c¹ z potrzeby przygotowania Hiszpanii do nowego
etapu integracji z UE w formie Unii Monetarnej i Ekonomicznej. W odpowiedzi przygotowa³y w³asne propozycje w postaci: Spo³ecznej Inicjatywy dla Postêpu oraz Paktu dla Postêpu. Zdaniem F. M. F. Marugána
…oba dokumenty to, na co zwracano uwagê od pewnego czasu: ¿e od 1988 r. czêsto,
gdy rz¹d mówi³ „stabilnoœæ, efektywnoœæ, sprawiedliwoœæ”, zwi¹zki zawodowe odpowiada³y „sprawiedliwoœæ, efektywnoœæ, stabilnoœæ” [Marugán, 1995, s. 141].
WskaŸniki makroekonomiczne w okresie 1985–1991 r. kszta³towa³y siê
znacznie bardziej korzystnie ni¿ w latach poprzedzaj¹cych (1975–1983). Œrednioroczne tempo wzrostu PKB wynosi³o odpowiednio: 4,1% i 1,5%, konsumpcja indywidualna 4,4% i 1,2%, konsumpcja zbiorowa 5,8% i 4,3%, eksport 4,6%
i 0,7%, import 13,8% i 1,7%, zatrudnienie 2,5% i –1,7%. W latach 1985–1991 bezrobocie spad³o o ponad 506 tysiêcy osób, podczas gdy w latach 1975–1983
wzros³o o ponad 2,4 mln osób.
Jeœli w 1982 r. udzia³ wydatków na cele socjalne wynosi³ 17,29%, to w 1991
osi¹gn¹³ poziom 21,4% PKB. Liczba emerytów wzros³a w tym czasie o 2 mln,
a wydatki na emerytury zwiêkszy³y siê trzykrotnie. Wydatki na publiczn¹
ochronê zdrowia wzros³y równie¿ trzykrotnie; objê³a ona 98% ludnoœci Hiszpanii. Na edukacjê wydatki publiczne zwiêkszy³y siê czterokrotnie, dochodz¹c do 4,7% PKB.
Porównanie tych liczb mo¿e rodziæ pytanie o przyczyny wzrostu konfliktowoœci miêdzy rz¹dem a zwi¹zkami zawodowymi. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e skoro
najwiêksze zagro¿enia dla m³odego ustroju demokratycznego ju¿ minê³y,
zwi¹zki zawodowe uzna³y, ¿e nie tylko nie ma koniecznoœci ponoszenia dalszych wyrzeczeñ, lecz ¿e nadesz³a pora zbierania owoców przyspieszonego
wzrostu gospodarczego. Oczekiwania mog³y wydawaæ siê tym bardziej uzasadnione, ¿e kierowane by³y pod adresem w³asnego rz¹du.
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Tymczasem przed rz¹dem sta³y nowe zadania: restrukturyzacja starego
przemys³u i wspomaganie rozwoju przemys³u nowoczesnego, rozbudowa infrastruktury gospodarczej, spe³nienie kryteriów konwergencji, wynikaj¹cych
z tworzenia Jednolitego Rynku UE, przeciwdzia³anie bezrobociu itd.
Konfrontacja zwi¹zków zawodowych z rz¹dem by³a jedn¹ z g³ównych przyczyn utraty w³adzy przez socjalistów.
Nowy koalicyjny rz¹d centroprawicy rozumia³ potrzebê porozumieñ partnerskich. Mo¿na te¿ s¹dziæ, ¿e równie¿ zwi¹zki zawodowe po doœwiadczeniach
konfrontacyjnych by³y bardziej sk³onne do porozumieñ, a wiêc i bardziej gotowe do kompromisu.
Po okresie konfrontacji nasta³ ponownie etap dialogu i porozumieñ partnerów spo³eczno-gospodarczych.
Wœród uk³adów partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego wyj¹tkowe znaczenie ma Pakt z Toledo o Konsolidacji i Racjonalizacji Systemu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych podpisany w lutym 1975 r. Zawiera³ on zalecenia reform niezbêdnych dla zapewnienia kontynuacji publicznego systemu emerytalnego. Do
najwa¿niejszych z nich nale¿a³y:
• wyodrêbnienie i przejrzystoœæ Ÿróde³ finansowania,
• utworzenie niezbêdnych rezerw w zwi¹zku z cyklicznym rozwojem gospodarki,
• stopniowe powiêkszenie podstawy sk³adek ubezpieczeniowych oraz ich
ujednolicenie,
• zapewnienie proporcjonalnoœci œwiadczeñ socjalnych w ramach systemów
specjalnych z wk³adami finansowymi, które one wnosz¹,
• doskonalenie mechanizmów œci¹gania sk³adek ubezpieczeniowych,
• stopniowe zmniejszenie liczby systemów specjalnych, ich uproszczenie
i integracjê,
• podniesienie efektywnoœci zarz¹dzania systemem, m.in. przez jego integracjê,
• wzmocnienie zasad systemu, w tym: zasad sprawiedliwoœci i sk³adkowego
charakteru systemu,
• elastyczne ujmowanie wieku emerytalnego i odpowiednio do niego stopniowanie wysokoœci emerytury zgodnie z zasad¹ progresywnoœci,
• gwarantowanie utrzymania si³y nabywczej emerytur,
• wzmocnienie zasady solidarnoœci,
• zobowi¹zanie rz¹du i parlamentu do okresowej analizy funkcjonowania
systemu, jego oceny i w razie potrzeby przygotowania propozycji odpowiednich zmian oraz dokonywania interwencji zapewniaj¹cych równowagê finansow¹ [Espana 1996, 1998, s. 550–560].
Partnerska wspó³praca w zakresie reformy ubezpieczeñ spo³ecznych nie
skoñczy³a siê na uzgodnionych zaleceniach Paktu z Toledo. Zalecenia te stanowi³y podstawê do przygotowania konkretnych szczegó³owych rozwi¹zañ
oraz regulacji legislacyjnych. W procesach tych równie¿ uczestniczyli przed-
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stawiciele partnerów spo³eczno-gospodarczych, m.in. poprzez Radê Gospodarcz¹ i Spo³eczn¹ (Consejo Economico y Social).
We wrzeœniu 1996 r. rz¹d zwo³a³ trójstronn¹ reprezentacjê do przeprowadzenia dyskusji nad konkretnymi zmianami obowi¹zuj¹cego systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych. W wyniku tych dyskusji dosz³o w paŸdzierniku 1996 r. do dwustronnego porozumienia rz¹du z najwa¿niejszymi zwi¹zkami zawodowymi (przedstawiciele pracodawców prywatnych mieli do niego zastrze¿enia) w sprawie konsolidacji i racjonalizacji systemu ubezpieczeñ spo³ecznych w sektorze pañstwowym. Na podstawie postanowieñ tego porozumienia przygotowano wstêpny projekt Ustawy o Konsolidacji i Racjonalizacji Systemu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
który przekazano do zaopiniowania Radzie Gospodarczej i Spo³ecznej [Espana
1996, 1998, s. 550–551]. Z wstêpnego projektu powsta³a Ustawa o Konsolidacji
i Racjonalizacji Systemu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z 15 lipca 1997 r.
Inne uregulowania ustawowe realizuj¹ce zalecenia Paktu z Toledo wymienia m.in. raport Rady Gospodarczej i Spo³ecznej [Espana 1999, 2000, s. 577–593].
W nastêpnym roku, po Pakcie z Toledo, w styczniu 1996 r. przedstawiciele
organizacji zwi¹zków zawodowych oraz organizacji pracodawców podpisali
Porozumienie w Sprawie Pozas¹dowego Rozwi¹zywania Sporów miêdzy Pracownikami a Pracodawcami (Acuerdo en materia de Solucion Extrajudicial
de Conflictos Laborales).
Rok póŸniej, w styczniu 1997 r. podpisano z rz¹dem drugie Narodowe Porozumienie Kszta³cenia Permanentnego.
W tym samym roku w kwietniu dosz³o do zawarcia trzech miêdzykonfederacyjnych porozumieñ partnerskich, z których dwa dotycz¹ jednego z najwa¿niejszych problemów ekonomicznych i spo³ecznych, mianowicie: zatrudnienia.
Uelastycznienie rynku pracy wprowadzone kilka lat wczeœniej w celu
zwiêkszenia zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia zwiêkszy³o swobodê pracodawców w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników, ale jednoczeœnie wp³ynê³o na destabilizacjê rynku pracy. Zdecydowanie dominuj¹ce
poprzednio bezterminowe umowy o pracê (zawierane na czas nieokreœlony)
zosta³y w krótkim czasie w szerokim zakresie przekszta³cone w umowy o pracê
na czas okreœlony o pe³nym wymiarze czasu pracy lub o niepe³nym wymiarze
czasu pracy. Przy czym wystêpuje tendencja do zawierania umów o pracê na
mo¿liwie krótkie okresy i czêstej zmiany pracowników. W warunkach wysokiego bezrobocia praktyki takie silnie os³abiaj¹ pozycjê pracowników. Tymczasem obecna ewolucja rynku pracy w Hiszpanii wskazuje, ¿e samo wprowadzenie okreœlonych zmian instytucjonalnych nie generuje wzrostu nowych
miejsc pracy, bez intensyfikacji aktywnoœci gospodarczej [Aledo, 1999, s. 331].
Porozumienie o Stabilizacji Zatrudnienia z kwietnia 1997 r. (Acuerdo de
Estabilidad en el Empico) zmierza w kierunku ograniczenia negatywnych zjawisk uelastycznienia rynku pracy i nie tylko zatrzymania, ale i odwrócenia
tendencji zastêpowania umów o pracê na czas nieokreœlony — umowami
o pracê na czas okreœlony, a w pewnym zakresie (tam, gdzie nie s¹ one niezbêdne) równie¿ odwrócenia tendencji zastêpowania umów o pracê w pe³nym
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wymiarze czasu pracy — umowami o pracê w niepe³nym wymiarze czasu pracy. W tym celu postanowiono, pocz¹wszy od 1998 r., podnieœæ sk³adkê ubezpieczenia od bezrobocia od umów o pracê na czas okreœlony oraz przeprowadziæ
w 1999 r. reformê systemu umów o pracê w niepe³nym wymiarze czasu pracy.
Udzia³ umów o pracê na czas okreœlony jest w Hiszpanii znacznie wy¿szy
ni¿ przeciêtnie w krajach UE. D¹¿enie do istotnego przekszta³cenia umów
o pracê na czas okreœlony w umowy na nieokreœlony czas pracy uwzglêdniaæ
powinno specyfikê poszczególnych bran¿ [Espana 1999, 2000, s. 279].
Tworzenie umów o pracê na czas nieokreœlony dokonuje siê w uk³adach
zbiorowych, zw³aszcza dla m³odzie¿y poni¿ej 30 lat oraz dla doros³ych powy¿ej
45 lat. Jednoczeœnie zamierza siê uruchomiæ zainteresowanie pracodawców
w przekszta³canie umów na czas okreœlony — w umowy na nieokreœlony czas
pracy, zarówno w pe³nym, jak i w niepe³nym wymiarze czasu pracy [Espana
1999, 2000, s. 280–281].
Jedno z trzech porozumieñ zawartych w 1997 r. dotyczy³o negocjacji zbiorowych (Acuerdo Interconfederales de Negociacion Colectiva). W miejsce dotychczasowej atomizacji poszczególnych porozumieñ partnerstwa spo³eczno-gospodarczego, Miêdzykonfederacyjne Porozumienie w Sprawie Negocjacji Zbiorowych przewiduje racjonalizacjê ich struktury. Porozumienie deklaruje autonomiê stron reprezentuj¹cych interesy pracowników i pracodawców
w negocjacjach na ró¿nych szczeblach. Zadaniem tego porozumienia jest u³atwienie prowadzenia dialogu i zawierania uk³adów zbiorowych.
W ramach realizacji Porozumienia w Sprawie Konsolidacji i Racjonalizacji Systemu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z 9 paŸdziernika 1996 r. dochodzi we
wrzeœniu 1999 r. miêdzy rz¹dem a partnerami spo³ecznymi do ugody w zakresie wzrostu minimalnych emerytur z ubezpieczenia spo³ecznego.
Pakt z Toledo i nastêpuj¹ce po nim dalsze porozumienia partnerskie wskazuj¹ na nowy etap wspó³pracy, powsta³y po okresie konfrontacji, nie tyle miêdzy zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, ile miêdzy socjalistycznym rz¹dem a zwi¹zkami zawodowymi.
4.2. Rada Gospodarcza i Spo³eczna
Partnerstwo spo³eczno-ekonomiczne w Hiszpanii ma bardzo wysokie,
ustrojowe znaczenie. Doceniane jest ono przez wszystkie licz¹ce siê ugrupowania polityczne i spo³eczne. Ju¿ Konstytucja z 1978 r. przewiduje jego ustrojow¹ instytucjonalizacjê, postanawiaj¹c w art. 131, 2, i¿
Rz¹d opracowuje projekty planów zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez
wspólnoty autonomiczne oraz za rad¹ i przy wspó³pracy zwi¹zków zawodowych i innych organizacji zawodowych, organizacji przedsiêbiorców i gospodarczych. W tym
celu powo³ana zostanie Rada, której sk³ad i funkcje okreœli ustawa.
D³ugotrwa³e kontrowersje wokó³ charakteru tej instytucji miêdzy rz¹dem
a zwi¹zkami zawodowymi opóŸni³y jej powstanie. Dopiero w styczniu 1991 r.
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stworzone zosta³y prawne podstawy do powo³ania organizacji oraz funkcjonowania Rady Gospodarczej i Spo³ecznej (Ustawa nr 21/1991). Ustawa okreœli³a
charakter Rady jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego dla rz¹du
w sprawach spo³eczno-ekonomicznych oraz pracy.
W sk³ad Rady Gospodarczej i Spo³ecznej wchodz¹ nastêpuj¹ce trzy grupy
reprezentantów:
1) zwi¹zków zawodowych (20 cz³onków),
2) organizacji pracodawców (20 cz³onków),
3) rolnictwa (3 cz³onków), organizacji przedsiêbiorców ¿eglugi i rybo³ówstwa
(3 cz³onków), konsumentów i u¿ytkowników (4 cz³onków), spó³dzielczoœci
i stowarzyszeñ pracy (4 cz³onków).
W trzeciej grupie wystêpuje jeszcze 6 ekspertów mianowanych przez rz¹d na
wniosek ministrów gospodarki i pracy skonsultowany z pozosta³ymi grupami
reprezentantów.
£¹cznie Rada Gospodarcza i Spo³eczna sk³ada siê z 61 cz³onków wraz z jej
Prezydentem, powo³anym przez rz¹d na wniosek ministra gospodarki i finansów oraz ministra pracy i spraw socjalnych, skonsultowany z trzema grupami
reprezentantów. Prezydent Rady musi mieæ poparcie co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby cz³onków Rady. Prezydent powo³ywany jest na cztery lata.
Dwóch wiceprezydentów wybiera Rada Gospodarcza i Spo³eczna na posiedzeniu plenarnym. Po jednym kandydacie na to stanowisko przedstawiaj¹
zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców.
Rada posiada Sekretariat Generalny, do którego ka¿da z trzech grup cz³onków desygnuje szeœciu delegatów.
W ramach Rady dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sta³e komisje:
• Gospodarki i Finansów,
• Rynku Unii Europejskiej, Rozwoju Regionalnego i Wspó³pracy dla Rozwoju,
• Stosunków Pracy, Zatrudnienia i Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
• Zdrowia, Konsumpcji, Spraw Socjalnych, Edukacji i Kultury,
• Rolnictwa i Rybo³ówstwa,
• Polityki Sektorowej i Œrodowiska.
Ponadto istnieje jeszcze komisja przygotowuj¹ca raporty o sytuacji spo³eczno-ekonomicznej i pracy w Hiszpanii.
G³ównym zadaniem Rady Gospodarczej i Spo³ecznej jest przygotowywanie
opinii o wstêpnych projektach ustaw oraz o projektach dekretów królewskich
dotycz¹cych spraw ekonomicznych, socjalnych i pracy. Rada opracowuje te¿
opinie o projektach aktów prawnych, które dotycz¹ organizacji, funkcjonowania, a tak¿e jej kompetencji. Wa¿n¹ funkcj¹ Rady jest przygotowywanie opracowañ z bardzo szerokiej problematyki bêd¹cej przedmiotem jej opiniowania. Opracowania takie s¹ dokonywane na wniosek rz¹du lub jego cz³onków
oraz z w³asnej inicjatywy. Do zadañ Rady Gospodarczej i Spo³ecznej nale¿y
równie¿ sporz¹dzanie rocznych raportów o sytuacji gospodarczej i spo³ecznej
w Hiszpanii [Memoria, 2000, s. 5–6].
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O potrzebie dzia³ania sta³ej instytucji partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego równie¿ na poziomie regionalnym najlepiej œwiadcz¹ samorzutne inicjatywy w³adz regionalnych tworzenia rad gospodarczych i spo³ecznych na swoim terenie. Niektóre regiony utworzy³y je znacznie wczeœniej, zanim powsta³a
ogólnokrajowa Rada Gospodarcza i Spo³eczna. Region Navarry powo³a³ radê
konsultacyjno-opiniodawcz¹ w 1987 r., La Rioja w 1989 r., Asturii w 1988 r., regiony aragoñski, kanaryjski, Kastylii i Leon w 1990 r., regiony madrycki, Valencji, Estramadury w 1991 r. W pozosta³ych regionach powsta³y one w kolejnych latach. Ich charakter i sk³ad s¹ podobne. Reprezentowane s¹ w nich
organizacje zwi¹zków zawodowych, organizacje pracodawców, rolników, konsumentów oraz eksperci. Dla w³adz regionów przygotowuj¹ one opinie w sprawach gospodarczych i spo³ecznych. Mog¹ te¿ w takich sprawach sporz¹dzaæ
raporty [Ruiz, 1995, Aneks].

5. Podsumowanie
Prezentacjê hiszpañskiego systemu partnerstwa spo³eczno-gospodarczego
nieprzypadkowo poprzedzi³em ogóln¹ charakterystyk¹ ustroju politycznego
oraz gospodarki okresu wczeœniejszego. Doœwiadczenia kilkuletniej wojny
domowej i kilkudziesiêcioletniej dyktatury niew¹tpliwie wywar³y wp³yw na
postawê spo³eczeñstwa hiszpañskiego oraz przywódców g³ównych si³ spo³ecznych i politycznych. Doœwiadczenia te wyraŸnie pokaza³y, ¿e ani wojna domowa, ani powsta³a w jej nastêpstwie dyktatura niczego nie rozwi¹za³y, powoduj¹c ogromne koszty spo³eczne.
Ekstremizm okaza³ siê stanowiskiem destrukcyjnym, prowadz¹cym donik¹d. Jedynie od postawy alternatywnej mo¿na by³o oczekiwaæ konstruktywnych rozwi¹zañ. Droga negocjacji, po³¹czona z gotowoœci¹ do kompromisu,
rodzi³a nadziejê przezwyciê¿enia nawet trudnych problemów.
Takie wyj¹tkowo uci¹¿liwe problemy przyniós³ kryzys ekonomiczny po pierwszym œwiatowym kryzysie paliwowym. Wkrótce po œmierci genera³a Franco
do³¹czy³ do niego ostry kryzys polityczny. Skuteczne, d³ugotrwa³e przezwyciê¿anie obydwu kryzysów mo¿liwe by³o tylko dziêki negocjacjom i kompromisowi
ró¿nych si³ politycznych i spo³ecznych. Tak wiêc wczeœniejsze doœwiadczenia
Hiszpanii, bolesne i kosztowne spo³ecznie, oraz ówczesne, bardzo skomplikowane uwarunkowania kryzysu ekonomicznego i politycznego le¿¹ u Ÿróde³
narodzin hiszpañskiego systemu partnerstwa spo³eczno-gospodarczego.
Hiszpañski model przekszta³cenia dyktatury w ustrój demokratyczny polega³ na wykorzystaniu instytucji dyktatorskiego re¿imu do ewolucyjnego, legalnego przejœcia do ustroju demokratycznego dziêki negocjacjom i kompromisowym rozwi¹zaniom.
Hiszpañski model partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego polega na poszukiwaniu w³aœciwych rozwi¹zañ do przezwyciê¿ania negatywnych zjawisk kryzysu ekonomicznego oraz rozwi¹zywania innych wa¿nych ekonomicznie i spo³ecznie problemów przez negocjacje miêdzy g³ównymi si³ami spo³ecznymi
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i politycznymi. Pocz¹tkowo by³y to problemy wysokiej inflacji, za³amania produkcji, ograniczenia inwestycji, bezrobocia (które, mimo istotnego zmniejszenia, nadal pozostaje jednym z najwa¿niejszych i najtrudniejszych problemów
do rozwi¹zania), poprawy równowagi zewnêtrznej i wewnêtrznej.
Nastêpnie przeprowadzono wiele trudnych procesów dostosowania gospodarki do warunków Wspólnoty Europejskiej, np. restrukturyzacjê przemys³u,
konsolidacjê finansów publicznych itd. Przedmiotem porozumieñ partnerskich by³y wa¿ne i trudne do rozwi¹zania problemy ekonomiczne i spo³eczne
danego okresu.
Hiszpañski system partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego dzia³a w ró¿nych formach i na ró¿nych poziomach. Jego przedmiotem s¹ problemy gospodarcze i spo³eczne nie tylko ogólnokrajowe, lecz równie¿ regionalne, prowincjonalne, sektorowe i poszczególnych przedsiêbiorstw. Partnerski dialog odbywa siê na ró¿nych poziomach, w rozmaitych formach instytucjonalnych i dotyczy ró¿nych problemów. Niew¹tpliwie najwa¿niejsze znaczenie maj¹ negocjacje i porozumienia trójstronne i dwustronne na poziomie krajowym miêdzy krajowymi reprezentacjami zwi¹zków zawodowych i organizacji pracodawców z udzia³em lub bez udzia³u rz¹du oraz negocjacje i porozumienia
rz¹du z jednym z partnerów spo³eczno-gospodarczych. Obok nich odbywaj¹
siê negocjacje i zawierane s¹ porozumienia na poziomie regionu, prowincji,
sektora i przedsiêbiorstwa.
Porozumienia krajowe dotycz¹ na ogó³ poszczególnych problemów lub pokrewnej grupy problemów, np. Pakt z Toledo, z wyj¹tkiem Paktu Moncloa, który obejmowa³ tak¿e niepowi¹zane ze sob¹ problemy. Na poziomie przedsiêbiorstwa, sektora oraz kraju zawierane s¹ uk³ady zbiorowe reguluj¹ce sprawy
stosunków pracy, warunków pracy i p³acy.
Oprócz partnerskich instytucji decyzyjnych (stanowi¹cych), w Hiszpanii
dzia³aj¹ te¿ partnerskie instytucje opiniodawcze i konsultacyjne. Taki charakter ma Rada Ekonomiczna i Spo³eczna oraz regionalne rady ekonomiczne
i spo³eczne. Ich obszar dzia³ania jest szeroki. Obejmuje wa¿niejsze sprawy
ekonomiczne i spo³eczne, odpowiednio: na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym. Ponadto, partnerskie (parytetowe) rady opiniodawcze dzia³aj¹ jeszcze przy niektórych instytucjach publicznych, np. ubezpieczeñ spo³ecznych,
publicznej ochrony zdrowia itd.
W dotychczasowym funkcjonowaniu systemu partnerstwa spo³eczno-gospodarczego w Hiszpanii wyró¿niæ mo¿na trzy etapy.
Pierwszy etap (1977–1986) najbardziej intensywnych negocjacji i owocnych
porozumieñ, zarówno w kwestiach ekonomicznych i spo³ecznych, jak i politycznych. Zapocz¹tkowa³ go najbardziej wszechstronny Pakt Moncloa. Stworzy³ on p³aszczyznê
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…dla nowego typu zachowañ politycznych; w jej ramach negocjowano i uzgadniano
najwa¿niejsze problemy, przed którymi sta³o spo³eczeñstwo Hiszpanii [Marugán,
1995, s. 128].
Zakoñczy³o zaœ trójstronne Porozumienie Ekonomiczne i Spo³eczne realizowane w latach 1985–1986. Pod wzglêdem wszechstronnoœci i wagi problemów
regulowanych stawia siê je w ramach pierwszego etapu na drugim miejscu, po
Pakcie Moncloa. W ramach tego etapu dokonano przekszta³cenia ustroju politycznego z re¿imu dyktatorskiego w ustrój demokratyczny oraz przygotowano
i wprowadzono Hiszpaniê do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Drugi etap (1987–1994) charakteryzuje siê kryzysem systemu partnerstwa
spo³eczno-ekonomicznego na poziomie krajowym w ogólnych sprawach ekonomicznych i spo³ecznych. Miejsce wspó³dzia³ania zajê³a konfrontacja, przede wszystkim miêdzy rz¹dem a zwi¹zkami zawodowymi. Zamiast pokoju spo³ecznego nasta³ niepokój spo³eczny. Jego wyrazem by³y m.in. trzy strajki generalne. W tym okresie zawarto porozumienia partnerskie w niektórych bran¿ach, przy czym nie mia³y one kompleksowego charakteru.
Sprzeciw zwi¹zków zawodowych budzi³a przede wszystkim polityka ekonomiczna, w tym: restrykcyjna polityka monetarna i ostra polityka finansowa.
Inn¹ p³aszczyzn¹ konfliktu by³a zmiana prawa pracy w kierunku uelastycznienia umów o pracê.
W tym okresie Hiszpania przygotowywa³a siê do kolejnego stopnia integracji, do Europejskiej Unii Monetarnej oraz prze¿ywa³a kryzys ekonomiczny od
1992 r. do 1994 r.
W trzecim etapie trwaj¹cym od 1995 r. powraca dialog partnerów spo³eczno-gospodarczych i rz¹du, zawierane s¹ nowe porozumienia, których przedmiotem s¹ problemy reformy systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, zwiêkszenie
stopnia stabilnoœci umów o pracê, porz¹dkowania struktury uk³adów zbiorowych itd. Najwiêksze znaczenie w tym etapie ma Pakt z Toledo.
Zwi¹zki zawodowe, podpisuj¹c porozumienia partnerskie powoduj¹ce
okreœlone wyrzeczenia dla pracowników, mia³y na uwadze, poza ogólnymi interesami pañstwa (obrony procesów demokratyzacji ustroju) i gospodarki (d³ugoterminowe cele zwalczania inflacji, bezrobocia, wzrostu gospodarczego), równie¿ bie¿¹ce i d³ugookresowe interesy pracowników w postaci poprawy warunków pracy, skrócenia czasu pracy, zwiêkszenia wydatków na prowadzenie
aktywnej i biernej polityki przeciwdzia³ania bezrobociu, realnego wzrostu p³ac
(a w razie ich spadku — ograniczenia go do niezbêdnego poziomu).
System partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego s³u¿y wiêc nie tylko realizacji ogólnych interesów spo³eczno-gospodarczych, lecz równie¿ interesów grupowych, zw³aszcza tych grup, które uczestnicz¹ w negocjacjach i podpisuj¹
porozumienia.
W hiszpañskim modelu partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego zwi¹zki zawodowe s¹ nie tylko zwolennikami reform gospodarczo-spo³ecznych, lecz
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równie¿ wystêpuj¹ w roli jednego z aktywnych uczestników ich kszta³towania.
Bior¹c udzia³ w tworzeniu reform gospodarczo-spo³ecznych, zwi¹zki zawodowe wywar³y du¿y wp³yw na dzia³alnoœæ rz¹du i parlamentu.
System partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego nie ma charakteru konkurencyjnego w stosunku do politycznego ustroju demokratycznego — jak siê
niekiedy s³yszy i czyta, nie os³abia go, lecz wzmacnia. Dziêki negocjacjom
i porozumieniom partnerów spo³eczno-gospodarczych w wa¿nych kwestiach
gospodarczych i spo³ecznych ³atwiej przebiega proces legislacyjny w parlamencie, proces decyzyjny w ramach rz¹du, a nastêpnie ich realizacja w praktyce. Negocjacje pozwalaj¹ lepiej, bardziej wszechstronnie poznaæ z³o¿onoœæ
dyskutowanych problemów.
System partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego w Hiszpanii przyczynia siê
nie tylko do rozwi¹zywania trudnych i wa¿nych problemów ekonomicznych,
spo³ecznych i politycznych, lecz jest tak¿e szko³¹ demokracji oraz forum edukacji w sprawach gospodarczych i spo³ecznych. Nawet w okresie, kiedy nie
przynosi³ on znacz¹cych efektów w rozwi¹zywaniu problemów w praktyce, nie
przesta³ pe³niæ funkcji edukacyjnych. Ponadto, system partnerstwa spo³eczno-ekonomicznego pokazuje silne zwi¹zki miêdzy kwestiami gospodarczymi,
spo³ecznymi i politycznymi.
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Abstract

The system of social-economic partnership in Spain
The elaboration begins with brief characteristic of the political system and
economy during the dictatorship of general Franco. The experience of several
years of civil war and the imposed several tens of dictatorship had the an essential influence on the rise and development of social economic partnership in
Spain. Its beginnings are connected with the need to solve difficult problems of
the political crisis following the death of general Franco and the economic and
social problems caused by the world fuel crisis of the seventies.
In the paper there are presented both the organizations and institutions of the
social economic partners (trade union organizations, Spanish Confederation of
the Organization of Employers, chambers of commerce and the institution of
mediation, arbitration and agreements), and also different forms of action of the
system of social economic partnership (pacts, arrangements and agreements)
and the action of opinion forming partner institutions (Economic and Social
Council and regional economic and social councils).
The Spanish system of social economic partnership functions in different forms
and on different levels. It busies itself with economic and social problems not
only general domestic but also regional and provincial, sectoral and particular
enterprises.
In the paper there are distinguished three stages in hitherto functioning of the
system of social economic partnership. The first stage (1977–1986), initiated by
the Moncloa Pact, is characterised by very intensive negotiations and fruitful
agreements both an economic and social as well as political matters. In the second stage (1987–1994) we observe a crisis of the system of social economic partnership and the general country level. In the first stage beginning in 1995 the dialogue of the social economic partners returns, new agreements are concluded.
The Pact of Toledo has the greatest significance among them.
The system of social economic partnership in Spain contributes not only to the
solving of difficult and important economic, social and political problems but it
is also a school of the democracy and the education forum in economic and social matters.
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