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Regionální kontext – Španělsko
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Španělsko před COVID-19

Silné stránky (+)

Slabé stránky (–)

• pátá největší ekonomika v EU
• geografická poloha, kvalitní infrastruktura
• dostatek kvalifikovaných pracovníků
• do roku 2019 konsolidovaný růst HDP

• období politické nejistoty (4 volby v posledních 4 letech)
• rozdílná kultura v obchodních vztazích
• velká konkurence
• ekonomická nerovnováha mezi regiony

Příležitosti (+)
• automobilový průmysl – implementace nových technologií
• energetika – obnovitelné zdroje
• cestovní ruch – IT inovace

Hrozby (–)
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• separatistické tendence Katalánska
• vysoká nezaměstnanost – především mladá generace
• brexit
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Španělsko před COVID-19

Španělsko na 9. místě českého vývozu (v roce 2018 ve výši 138 mld.)
Pozitivní saldo obchodní bilance
V žebříčku Doing business se Španělsko od roku 2013 posunulo z 52. příčky na 30.
místo v roce 2019

Ekonomika velmi otevřená zahraničním partnerům
Blízká propojenost s trhy v Latinské Americe a severní Africe
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Ekonomická opatření s souvislosti s COVID-19
 Leden 2020 - nová vláda
 14. 3.2020 - vyhlášen nouzový stav v návaznosti na šíření Covid-19
 Omezení mobility obyvatel, ekonomických aktivit, od 31.3. včetně zmrazení
průmyslových aktivit
17.3.2020 – První ekonomická opatření pro zmírnění dopadů
 Vyčlenění 200 mld. EUR (téměř 20 % HDP ES)
 100 miliard EUR bylo vyčleněno pro bankovní zajištění firmám
 Podpora zaměstnanosti – pro OSVČ, ERTE
 Opatření proti spekulacím na akciovém trhu a investicím neevropských investorů
 Dodatečné prostředky na sociální služby (300 mil.) , výzkum (30 mil.), zemědělství a dalších
 Garance základních služeb všem občanům (energie, voda, telekomunikační služby)
 Finanční posílení zdravotnického sektoru o 1,4 miliardy € a rozvolnění rozpočtových
pravidel autonomních oblastí
31.3.2020 – Druhý balíček Ekonomická a sociální opatření
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 garance bezúročných půjček na nájmy (1,2 miliardy €) , odložení plateb povinných odvodů
(6 měsíců), daní, hypoték a půjček.

|5

6

Ekonomická opatření

Další opatření pro firmy:





Sektorování podpora firem
Bezúročné půjčky exportérům (6 měsíců – 2 mld. euro)
Odsun daňových povinností SME’s a OSVČ
Odsun plateb cel a daní

Co čeští exportéři a firmy?
Kamionová doprava – snížení limitů pro odpočinek
Volný pohyb zboží – plně funkční
Volný pohyb služeb – omezení – nelze vstoupit na území
Cestování do Španělska – pouze v případě trvalého pobytu
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Jak funguje nákup zdravotnického materiálu?
INGESA – Insituto Nacional de Gestión Sanitaria
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/196
116
Vyplnit:
kontaktní údaje
předmět
popis produktu
přílohy
komentáře
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Dopady na ekonomiku
 Již v prvním trimestru snížení exportu
 Zvýšení deficitu veřejných financí – 10,3%
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 Státní dluh
 Pokles investic
 Obrovský propad cestovního ruchu (cca 13 % HDP)
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Ekonomická předpověď vlády
Konvergenční plán (2/5)
 Státní dluh 115%
 Deficit veřejných financí 10,3%
 Investice spadnou o 25,5% a v roce 2021 vzrostou o 16,7 %
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2020

2021

HDP

-9,2%

6,8%

Nezaměstnanost

19%

17,2%

Soukromá
spotřeba

- 8,8%

4,7%

Vývoz

- 27%

11,6%

Dovoz

- 31%

9,3%
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Co krize přinese?

Posílení určitých sektorů jako např. nové technologie a
platformy, více prostředků na modernizaci technologií.

Rozkvět prodeje online
Výrazné rozšíření práce z domova
Poražení:
Kamenný maloobchod – nejvíce zasažen
Malé a střední podniky rodinného charakteru (65 % HDP)
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Úbytek pracovních míst (SME´s zaměstnávají 75 % aktivní
populace).
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Projekty ekonomické diplomacie a aktivity velvyslanectví

PROPED – Obranný a bezpečnostní sektor (pův. květen –
přeloženo na 10/2020)
PROPED - Herní průmysl (květen + říjen 2020)
Mediální kampaň – podpora příjezdové turistiky Praha a jižní
Morava (podzim 2020)
Mediální kampaň – ČR destinace pro rodiny s dětmi
(podzim 2020)
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Doporučení - vstup do Španělska
Co lze od vstupu na španělský trh očekávat?
Některá úskalí typu:
Regionální rozdíly
Velká konkurence
Byrokracie
Kulturní a jazykové rozdíly
Rozdílné vnímání času

Výhody typu:
Členská země EU
Úzké propojení na trhy v Latinské Americe a severní Africe
Výborná infrastruktura
Regionální podpory investorům
Vysoká kvalita života
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Podpora českých firem ve Španělsku

Velvyslanectví České republiky v Madridu (B2G)
Czech Trade (B2B)
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Velvyslanectví ČR v Madridu

Děkuji Vám za pozornost
Daniela Čapková
Velvyslanectví ČR v Madridu
Avenida Pío XII, 22-24, 28016 Madrid
Tel.: +34 91 353 18 87 /80
Email: Daniela_Capkova@mzv.cz
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www.mzv.cz/madrid
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