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Španělsko – země dvou kontinentů

• Ústava z roku 1978 (jednotící prvek demokratického Španělska)

• 17 autonomních oblastí (široké pravomoce, ale nejednotný rozsah)

• 2 města na území Afriky (migrace)

• Kanárské a Baleárské ostrovy (odlišný kulturní a historický vývoj) 

Má to vliv na  hledání distributorů a  obchodních partnerů!!!!!
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Španělsko   x   Česko

Zdroj: Eurostat, SB, ČSZO, OSN

Obyvatelstvo 46,93 mil. 10,67 mil. 

Plocha 505.990 km² 78.866km²

Index hum.rozvoje 0,891 (26. místo) 0,888 (27. místo)

HDP na osobu EU 
=100% (PPP)

103% (2007)
91% (2018)

82% (2007)
90% (2018)

HDP 2019 (růst)
2018 (výše)

1,9%
1,426 mld USD (14.místo)

2,5%
245 mil USD (45.místo)

Vývoz do ES/CZ 138 mld CZK 68 mld CZK

Světová banka -DBI 77,68 (30.místo) 76,10 (35.místo)   

Moody´s
S&P
Fitch´s

Baa1 (stabilní)
A  (stabilní)
A- (stabilní)

Aa3 (stabilní)
AA- (stabilní)
AA- (stabilní) 



Politická situace ve Španělsku

• Období politické nejistoty (4 volby za 4 roky)

• Volby 10. listopadu (nekonkluzivní výsledek)

• Překonání bipartijního systému (PSOE x PP)

• Katalánsko (vztah Madrid x Barcelona) 

Politika není všechno!!!
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Ekonomická situace ve Španělsku 

• Překonání krize 2008 – 2013 (propad HDP o 10%)

• Konsolidovaný růst HDP (2015 – 3,2%, 2017 – 2,8%, 2019 – 1,9%, 2020 – 1,5%)

• Přiměřená inflace (2017 – 2,3%, 2018 – 2%, 2019 – 1,6%)

• Regionálně a věkově rozdílná nezaměstnanost (14%, mládež – 32%)

• Vysoký podíl služeb na HDP (68% - hotelnictví , obchod, administrativní služby), 

• Nízký podíl průmyslu (17% - potravinářský, automobilový, chemický, textilní, 
energetika, strojírenství a kovovýroba)

• Průmyslová centra (Madrid, Katalánsko, Baskicko a Valencie)

Vyplatí se usilovat o španělský trh!!!!



Exportní příležitosti ve Španělsku

• Potravinářství (BIO, zdravá výživa, bez lepku, laktózy)

• ICT (digitalizace průmyslu, SMART technologie, zábavní průmysl)

• Strojírenství (subdodávky, přemisťování výroby)

• Turistický ruch ( luxusní vybavení do hotelů)

• Energetika (obnovitelné zdroje, komponenty pro jadernou energetiku)

• Obranný průmysl (státní tendry, subdodávky)

Sjednocující princip: inovace, nové trendy, efektivita!!!



Nabídka českých institucí ve Španělsku

• B2B (CzechTrade)

• B2G (Velvyslanectví)

• Investice (CzechTrade/CzechInvest)

• Turismus (CzechTourism)

• Věda, Kultura (Česká centra, VV)

Víme, kde to najít či zjistit!!! 



Podpora exportu ve Španělsku

• Klientské centrum pro podnikatele (CzechTrade Praha)

• PROPED (Obranný – květen 2020, Zábavní průmysl – červen 2020)

• Veletrhy (BIEMH – květen 2020, Alimentária – duben 2020)

• Podnikatelské mise (Jaderná energie – březen 2020)

• Zpracování podkladů, marketingové studie, byznys snídaně 
(SINPRO)

Umíme to zařídit!!!



Česko ve Španělsku

• Český dům - Velvyslanectví, České centrum, CzechTrade, 
CzechTourism (jedna adresa Avenida Pio XII, 20-22,madrid@embassy.mzv.cz, 

0034 91.353.18.80)

• 5 Honorárních konzulátů (Barcelona, Bilbao, Benidorm, Mallorca, Marbella)

• 2 nové Honorární konzuláty (Tenerife, Gijón – otevření leden/únor 2020)

• Česko – španělská hospodářská komora (Madrid, Valencie – legalizace dle 

španělského práva)

• Krajanské spolky (Madrid, Sevilla, Gijón, Santiago, nově vznikající Barcelona, 

Malaga) 

Jsme tam pro Vás!!!



Děkuji za pozornost!!!

Jsme sice daleko, ale zároveň blízko!!!


