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Španělská ekonomika aktuálně: 

Pozitivní trendy 
 • Nejrychlejší růst HDP v eurozóně (3,3% v roce 

2016, 3,1 v roce 2017, 2,7% v roce 2018) 

• 2017: ekonomicky opět úroveň před krizí  

• Stabilizovaný bankovní sektor 

• Běžný účet platební bilance od roku 2013              
v přebytku 

• Od roku 2016 opět narůst cen  

                  (inflace cca 1,9% na 2017) 

 

 



 
Španělská ekonomika aktuálně: 

Slabiny 
 • Nezaměstnanost stále přes 20%  

• Rozpočtový deficit : 3,3% HDP (prognóza na 2017) 

• Státní dluh: 98,8% (prognóza na 2017) – vliv na státní 
investice 

• Rizika s obtížnou předvídatelností dopadu: 
Brexit, Katalánsko, vývoj eurozóny 

 



 
Španělský trh: Příležitosti 

 • Trh se 46,5 miliony obyvatel –  

                5. největší země EU z hlediska počtu obyvatel 

• Krize = větší zájem o zahraniční trhy 

• Tradičně vyšší dovoz než vývoz (dovoz k červenci 2017 
vzrostl meziročně o 11,7%)  

• Domácí poptávka = motor ES růstu (zlepšení 
koupěschopnosti domácností, málo úspor, více spotřeby) 

• Komplementárnost českého a španělského trhu 
(možnosti vzájemného vyvažování poptávek, společné 
projekty, subdodávky…) 

 

 

 

  



 
Španělský trh: Úskalí 

 • Teritoriální roztříštěnost (asymetrie životní úrovně mezi 
regiony) 

• Teritoriální rozlehlost, rivalita mezi regiony (potřeba 
vícero obchodních zastoupení - pozor na exkluzivitu!) 

• Spotřebitel hledající vždy cenu, občas kvalitu  

• Střední Evropa stále exotickou destinací (konkurence 
FR, IT, DE…) – nízké ceny jako lákadlo 

• Platební morálka (termíny splatnosti…) 

 

 

 

 

 

 



 
Česko-španělské obchodní vztahy 

 • Setrvalý meziroční nárůst v posledních 20 letech  

 (i době krize!!!) 

• Český vývoz do Španělska: 4,1 miliard euro v roce 2016 
(meziročně + 10,4%), leden-září 2017: meziročně + 8,3% 

• Český dovoz ze Španělska: 2,4 miliard euro v roce 2016 
(meziročně + 7,2%), leden – září 2017: meziročně + 12,2% 

 

 

 



• Nejvýznamnější komodity českého vývozu:  

Strojní zařízení (Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění, 

stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače aj.) 

Dopravní prostředky včetně jejich součástí  

Spotřební a průmyslové zboží (přístroje klimatizační, 

monitory, projektory bez TV; přijímače televizní, pneumatiky nové z 
pryže aj.) 

Chemické produkty a jejich deriváty 

 

 

 

 

 



• Nejvýznamnější komodity českého dovozu:  

Dopravní zařízení včetně jejich součástí, včetně vozidel pro 

přepravu nákladu, součástí motorů zážehových aj. 

Potraviny a živá zvířata (maso vepřové čerstvé, chlazené, 

plody citrusové aj.) 

 Chemické produkty včetně farmacie (léky 

odměřené aj.) 

Výrobky z plastů  
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Perspektivní sektory 

  

• Mapa oborových příležitostí 2017:  

Energetika  
 ES dováží více než 70% své energetické spotřeby 

 Energetická úspornost v obydlích (smart cities, veřejné osvětlení, 
zelené bydlení – státní plán s rozpočtem 207 milionů euro) 

 Energetická úspornost/efektivita v průmyslové výrobě (ES = země 
s drahou elektřinou – plán státních investic do infrastruktury cca 
4,5 miliard euro) 

 Energetické inovace 

 Obnovitelné zdroje (solární energie, biomasa) 

 

 

 

 



Chemický průmysl  
 Po energetice a průmyslových technologiích 3. hlavní dovozní 

komodita ES 

 Chemické sloučeniny a plyny pro různé sektory průmyslové výroby 
(státní plán na podporu průmyslu) 

 Chemický průmysl generuje 10% ES HDP 

 

 

 



ICT  
 Průmysl 4.0 – státní podpora digitalizace firem 

 Smart aplikace 

 IoT  

 Inovativní softwary, pro e-commerce, zdravotnictví, logistiku… 

 

 

 



 

Strojírenský průmysl  
 Modernizace ES výrobní infrastruktury – opravy  

 stávajících a dodávky nových komplexů 

 Důraz na energetickou úspornost 

 Možnosti subdodávek pro tendry – Latinská Amerika??? Východní 
Evropa??? 

 

 



Zdravotnický a farmaceutický průmysl  
 Civilizační choroby (smog, stres ve městech – demografické 

přesuny, chronická onemocnění = 50% Španělů) 

 Preventivní medicína (dosud málo vyvinuta) 

 Centralizovaný nákup pro státní nemocnice 

 Zdravý životní styl („středozemní styl“ – spíše slogan než praxe) 

 Potřeby pro seniory:  

      ES je zemí EU s nejvyšším průměrným dožitím 

      Ortopedické potřeby, naslouchátka 

      Software na domácí péči 

      Potřeby pro domovy seniorů… 

 

 

 



 
Nové perspektivní sektory 

 Potravinářství : ekologické, dietní, inovativní 
potraviny včetně potravinových doplňků 

  ES je druhou zemí EU počtem certifikovaných ekologických 
výrobků 

 Rekordní nárůst mladých spotřebitelů eko potravin (+42%)  

 ES je třetí na světě v rytmu a počtu zavádění bezlepkových 
potravin: pouze 25% spotřebitelů bezlepkových potravin trpí 
celiakií 

 Distribuční sítě pracují stále častěji se zdravými/lokálními  
produkty 

 Speciální turistické průvodce se „zdravými“ adresami 

 

 

 



Vodohospodářský a odpadní průmysl: 
recyklace a úsporné čištění vody, inovativní 
systémy recyklace odpadů 

 Nerovnoměrná distribuce vodních zdrojů 

 Problém s komunálním odpadem ve městech – demografické 
změny 

 Aktuální ES recyklace = 20% odpadu, požadavek EU = 50% do 
roku 2020 

 Inovativní zpracování chemického (průmyslového) odpadu 

 Waste-to-energy 

 Systémy třídění odpadu (ES = jedna z nejméně disciplinovaných 
v EU) a kompostování  organického (92% kompostu v ES je z 
Německa) 

 

 

 

 



Zábava a volný čas:  
 Rekreační sport jako součást preventivních opatření proti 

civilizačním chorobám 

 Sport ve školách – spíše soukromé než státní školy, inovativní 
pomůcky apod.  

 Kulturistika, fitness centra, domácí posilovací stroje – použití více 
než 3x týdně (oproti ostatním sportovním disciplínám) 

 Designové řady pro bohatší klientelu 

 Ekologické a přírodní hračky 

 

 

 



 
Možnosti podpory českých exportérů 

  

PROPED – Projekty ekonomické diplomacie 

 Vítáme podněty ze strany firem  

 Individuální služby – CzechTrade 

 Včetně obchodních misí na míru 

 Sektorové obchodní mise delegací firem 
vedené zástupci MZV a dalších rezortů 
 

 

 

 



 
Užitečné kontakty  

  Ambasáda ČR v Madridu: 

 www.mzv.cz/madrid 

Obchodně-ekonomická sekce: 

           commerce_madrid@mzv.cz 

             Tel. : + 34 913 531 884  
              

 

 

 

 



 CzechTrade v Madridu: 

 www.czechtrade-espana.com 
madrid@czechtrade.cz   /   petra.jindrova@czechtrade.cz 

  Tel.: + 34 917 610 259 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

Děkuji za pozornost! 
 

 

Zdeňka Kostik Šubrová 
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