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Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowa analiza rynków zagranicznych pozostających

w zasięgu oddziaływania projektu InterSilesia - „Modelowanie działalności eksportowej

przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”*.

Projekt realizuje Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim. FGSA jest

kluczową organizacją otoczenia biznesu w województwie śląskim, która aktywnie uczestniczy w

realizacji polityki rozwoju regionu, tworzy warunki wykorzystywania środków krajowych i europejskich

na rzecz jego rozwoju, inicjuje i angażuje się w projekty partnerskie zorientowane na wspieranie

innowacyjnych procesów, organizuje usługi doradcze i szkoleniowe dla MŚP. Spółka posiada potencjał

kadrowy w postaci specjalistów oraz solidną sieć współpracy w ramach realizacji przedsięwzięć

finansowanych ze środków instytucji samorządowych i europejskich.

Wykonawcą analiz jest INVESTIN sp. z o.o. - Zespół Ekspertów i Analityków INVESTIN realizuje

doradztwo strategiczne, prorozwojowe i proinnowacyjne dla przedsiębiorstw, instytutów naukowych,

uczelni wyższych, Centrów B+R, JST, spółek skarbu państwa, a także osób fizycznych i innowatorów.

INVESTIN świadczy usługi o najwyższym standardzie, wyróżniając się:

• Akredytacją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako Instytucja Otoczenia

Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Samorządu Województwa Mazowieckiego jako Mazowieckiej Instytucji

Otoczenia Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług

doradczych i szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR),

• Certyfikatem wdrożenia Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

(międzynarodowy certyfikat jakości).

*Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności

eksportowej MŚP.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WYBRANEGO RYNKU

1.1. Położenie geograficzne i uwarunkowania klimatyczne

Hiszpania (oficjalna nazwa: Królestwo Hiszpanii) jest jednym z pięćdziesięciu największych krajów świata
i trzecim, po Ukrainie i Francji, co do wielkości krajem w Europie. Hiszpania zajmuje powierzchnię
506.030 km2. Większa część tego kraju znajduje się na Półwyspie Iberyjskim w południowo-zachodniej
części Europy, do Hiszpanii należą także Wyspy Kanaryjskie, Archipelag Balearów i dwa autonomiczne
miasta: Ceuta i Melilla, które są zlokalizowane na północy Afryki. Największym miastem i stolicą jest
Madryt. Inne duże miasta to m. in.: Barcelona, Walencja, Sewilla, Saragossa, Malaga, Murcja i Las
Palmas. Na północnym wschodzie Hiszpania graniczy z Francją i Andorą, na południu z brytyjskim
Gibraltarem oraz Marokiem, a na zachodzie z Portugalią.

Geografia Hiszpanii jest niezwykle zróżnicowana i charakteryzuje się stosunkowo dużą średnią
wysokością - ponad 600 metrów n.p.m. Większość topografii Hiszpanii składa się z płaskich równin
otoczonych nierównymi, niezabudowanymi wzgórzami. Obszary górzyste obejmują następujące pasma:
Góry Betyckie (południowy- wschód), Pireneje (zachód), Góry Kastylijskie (centralna część kraju) oraz
Masyw Galicyjski (południowy- zachód). Góry i wyżyny zajmują także część Wysp Kanaryjskich.
Najwyższym punktem w Hiszpanii jest Pico de Teide, szczyt ten mierzy 12 198 stóp (3718 m.) nad
poziomem morza i znajduje się na Wyspach Kanaryjskich. W Hiszpanii występuje kilka rzek, najdłuższe z
nich to: Tag, Ebro, Gwadiana, Duero i Gwadalkiwir. Płyną one w głębokich dolinach i mają zmienny stan
wód. Lasy, naturalne lub nie, zajmują około 30% powierzchni kraju. Warto podkreślić, iż obecnie
Hiszpania jest jednym z najbogatszych krajów Europy pod względem bogactwa mineralnego. Praktycznie
nie ma minerałów nieobecnych w hiszpańskich glebach1.

Różnorodność kraju pod względem klimatycznym, powierzchniowym czy roślinnym wynika z położenia
między Europą a Afryką, a także z sąsiedztwa dwóch akwenów: Oceanu Atlantyckiego i Morza
Śródziemnego. Na terenie Hiszpanii występuje zarówno klimat ciepły, śródziemnomorski, kontynentalny
jak i morski. Północ kraju (od Galicji do północnej Katalonii), znajduje się pod wpływem klimatu
oceanicznego znad Atlantyku - scharakteryzować go można jako wilgotny, z chłodnymi wiatrami,
dużymi opadami deszczu i średnią temperaturą w styczniu wynoszącą około 6°C (w pobliżu wybrzeża).
W centrum kraju odczuwalne są warunki klimatyczne kontynentalne, o bardzo ciepłych
latach i opadach ok. 400-600 mm rocznie.Obszar wybrzeża na wschodzie i południu kraju reprezentuje
zaś klimat śródziemny z wpływem klimatu morskiego. Obszar ten jest bardziej suchy, z temperaturą
wahającą się między 4°C zimą i 24°C latem, roczna suma opadów wynosi nie więcej niż 380 mm.
Najwyższe temperatury panują na wyspach Balearach oraz na wyspach Kanaryjskich, gdzie występuje
klimat subtropikalny2.

1.2. Ustrój polityczny i podział administracyjny

Hiszpania jest dziedziczną monarchią parlamentarną. Od 1978 roku w państwie obowiązuje
konstytucja. Głową państwa jest król (obecnie Filip VI), monarcha posiada ogromny autorytet w

1Oficjalna strona hiszpańskiego rządu,
h�ps://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/historyandculture/geography/Paginas/index.aspx#topography, (dostęp:
14.04.2022 r.)
2Encyklopedia Britannica, h�ps://www.britannica.com/place/Spain/Climate, (dostęp 14.04.2022 r.)



społeczeństwie, jest osobą nietykalną, najwyższym dowódcą wojskowym oraz reprezentuje Królestwo
w stosunkach międzynarodowych. Król powołuje również członków rządu i premiera, który jest
wybierany w wyborach parlamentarnych (co 4 lata). Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, zwany
Kortezami Generalnymi. Składa się on z dwóch izb: Kongresu Deputowanych i Senatu. Członkowie
Kongresu Deputowanych (Congreso de Diputados) oraz członkowie Senatu są wybierani na okres 4 lat.
W skład Kongresu Deputowanych wchodzi 350 posłów. Zajmują się oni głównie
rozpatrywaniem wszystkich projektów pozarządowych oraz propozycji ustaw.Senat jest izbą
reprezentacji terytorialnej. Składa się z 266 senatorów. Większość z nich (208 osób) wybieranych jest
w bezpośrednich wyborach powszechnych, a kolejnych 58 mianuje zgromadzenie ustawodawcze
wspólnot autonomicznych3.Władza wykonawcza należy do rządu. Funkcje rządu nie różnią się istotnie
od normy współczesnego parlamentaryzmu. Rząd jest odpowiedzialny za funkcję wykonawczą i
rozpoczęcie działań ustawodawczych, nadzoruje również politykę wewnętrzną i zagraniczną,
administrację cywilną i wojskową oraz obronę państwa4.

Sąd Konstytucyjny jest najwyższym interpretatorem Konstytucji. Kontroluje on konstytucyjność ustaw,
rozwiązuje konflikty kompetencyjne po wyczerpaniu zwykłych procedur prawnych, jest także
upoważniony do ochrony praw podstawowych obywateli.
Sąd Najwyższy jest najważniejszym organem sądowym państwa. Organem kierowniczym sądownictwa
jest powoływana przez króla 21-osobowa Rada Główna Władzy Sądowej, pod przewodnictwem
Prezesa Trybunału Najwyższego. Wysoki komisarz, nadzoruje przestrzeganie praw obywatelskich i w
razie potrzeby staje w ich obronie5.

Hiszpania jest państwem unitarnym. Kraj podzielony jest na 50 prowincji, które tworzą dobrowolne
związki w formie wspólnot autonomicznych. W chwili obecnej w skład państwa wchodzi 17 wspólnot
autonomicznych i dwa miasta autonomiczne w Afryce – Ceuta i Melilla6. Każda wspólnota ma własną
konstytucję, parlament i organy wykonawcze: przewodniczącego i rząd. Największe wspólnoty to:
Kastylia i Leon, Andaluzja, Kastylia La-Mancha, Aragonia oraz Estremadura.
Wspólnoty autonomiczne cieszą się ogromną swobodą w sprawach zarządzania gospodarczego i
finansowego, same mogą zatwierdzać własne roczne budżety i określać własne zasoby poprzez podatki,
stawki i dopłaty.

1.3. Warunki wjazdu

Obywatele Polski zamierzający wjechać na terytorium Hiszpanii obowiązani są posiadać ważny
dokument podróży (paszport), paszport tymczasowy lub dowód osobisty. Hiszpania jest członkiem Unii

3Oficjalna strona hiszpańskiego rządu,
h�ps://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/spanishins�tu�ons/Paginas/index.aspx, (dostęp 14.04.2022 r.)
4 Wydawnictwo Naukowe PWN, h�ps://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Hiszpania-Ustroj-polityczny;4574247.html,(dostęp
14.04.2022 r.)
5Oficjalna strona hiszpańskiego rządu,
h�ps://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/spanishins�tu�ons/Paginas/index.aspx (dostęp 13.04.2022 r.)
6 Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej, h�ps://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-
profiles/spain_pl, (dostęp 14.04.2022 r.)



Europejskiej, więc w celu krótkiej wizyty obywatele Polski nie muszą ubiegać się o wizę. Do Królestwa
Hiszpanii można wjechać i przebywać tam bez wizy do 90 dni, niezależnie od celu pobytu7.

Ostrzeżenia dotyczące COVID-19

W Hiszpanii maski są obowiązkowe we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych, w
przestrzeniach publicznych na wolnym powietrzu podczas zgromadzeń oraz w środkach transportu
lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego. Osoby nieprzestrzegające tego przepisu mogą
zostać ukarane grzywną w wysokości do 100 euro. Przy wjeździe do kraju posiadacze unijnego
certyfikatu COVID (potwierdzenie szczepienia / negatywny wynik badania / przepustka COVID-19)
nie są zobowiązani do wypełniania formularza lokalizacyjnego.
Osoby, które nie mają unijnego certyfikatu COVID i przybywają do Hiszpanii drogą lotniczą lub
morską, muszą wypełnić formularz w celu wygenerowania kodu QR, który później należy
przedstawić przed wejściem na pokład samolotu lub pociągu pasażerskiego oraz po przybyciu do
Hiszpanii.
Odwiedzający Hiszpanię bez unijnego certyfikatu COVID wraz z wypełnionym formularzem
lokalizacyjnym muszą przedstawić jeden z następujących dokumentów:

• Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19, zgodnie z
którym minęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia.

• Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 na 72 godziny przed
przylotem do Hiszpanii lub zaświadczenie o wyniku testu antygenowego wykonanego w
ciągu 24 godzin przez przylotem do Hiszpanii.

• Zaświadczenie o przebyciu COVID-19 — uznawane są zaświadczenia wydane przynajmniej
11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT lub
testu antygenowego (wykonanego w laboratorium).

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.8

1.4. System walutowy

Obowiązującą walutą w Hiszpanii jest euro. Waluta została wprowadzona od 1 stycznia 1999 r. 1 euro
(EUR, €) jest podzielone na 100 eurocentów. W obiegu są monety 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów, 1€, 2€ oraz
banknoty 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, jak również rzadko używane 200€ i 500€.

7 Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania, (dostęp
13.04.2022 r.)
8 Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania, (dostęp
13.04.2022 r.).



Wykres 1. Kurs euro wg NBP.9

Źródło: wnp.pl

2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE

2.1. Gospodarka Hiszpanii w liczbach

Gospodarka Hiszpanii jest dwunastą największą gospodarką na świecie i czwartą gospodarką Unii
Europejskiej. Państwo jest wysokorozwinięte, choć charakteryzuje się dużymi dysproporcjami
regionalnymi w poziomie rozwoju. Wśród regionów, które osiągnęły najwyższy poziomy, wymienić
należy m.in.: Madryt, Katalonię, Baleary, Aragonię i La Rioja, natomiast niższe poziomy odnotowały
takie krainy, jak: Estremadura, Kastylia-La Mancha i Andaluzja. Warto również wspomnieć, że niektóre
regiony Hiszpanii w większym stopniu dotknął kryzys gospodarczy - na przykład, regiony północne —
Baskonia, Asturia i Kantabria. Regiony te są najuboższe i otrzymują pomoc finansową od Wspólnoty
Europejskiej10.

W PKB Hiszpanii udział poszczególnych sektorów rozkłada się następująco: usługi – 74,2%, przemysł –
23,2% i rolnictwo – 2,6%. Głównymi gałęziami przemysłu w Hiszpanii są tekstylia i odzież, żywność i
napoje, metale i wyroby metalowe, chemikalia, przemysł stoczniowy, samochody, obrabiarki, glina i
produkty ogniotrwałe, obuwie, farmaceutyki i sprzęt medyczny. Kluczowymi produktami wytwarzanymi
w rolnictwie są zboża, warzywa, oliwki, winogrona, buraki cukrowe, cytrusy, wołowina, wieprzowina,
drób, produkty mleczne i ryby.

Znaczącą rolę dla PKB Hiszpanii odgrywa także eksport. W 2021 roku całkowita sprzedaż towarów i
usług za granicę wyniosła 316 mld euro. Kluczowymi rynkami eksportowymi dla Hiszpanii są przede
wszystkim kraje UE. Handel z tymi krajami stanowi 61% hiszpańskiego eksportu. Wśród najważniejszych
partnerów handlowych Królestwa znajdują się takie kraje, jak: Francja (16% eksportu), Niemcy (11%
eksportu), Włochy (8% eksportu), Portugalia (7% eksportu), Wielka Brytania(8% eksportu) oraz Stany
Zjednoczone (5% eksportu).

9 Strona internetowa wnp.pl, h�ps://www.wnp.pl/finanse/kursy_walut/EUR.html , (dostęp: 11.04.2022).
10 Wydawnictwo Naukowe PWN, h�ps://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Hiszpania-Gospodarka;4574235.html, (dostęp
13.04.2022 r.)



Import stanowi łącznie około 32% PKB Hiszpanii. Hiszpania importuje głównie z krajów UE, a
mianowicie: 14% z Niemiec, 12% z Francji i 7% z Włoch. Import spoza Unii Europejskiej pochodzi przede
wszystkim z Chin i wynosi 7%, a także ze Stanów Zjednoczonych – 4% i Wielkiej Brytanii 4%11.

W 2019 roku PKB Hiszpanii wzrosło o 2,0%, dług publiczny spadł do 95,5% PKB podobnie jak stopa
bezrobocia która obniżyła się do poziomu 13,8% (najniższy poziom od 2008r.). Jednak już w 2020 r.
hiszpańska gospodarka doznała poważnego skurczu w wyniku pandemii COVID-19. Oczekuje się, że w
2021 r. stan gospodarki znacznie się poprawi, jednak powrót do poziomu PKB sprzed kryzysu
prawdopodobnie zajmie kilka lat. Branże usługowe, zwłaszcza te, które są powiązane z turystyką, są
najbardziej narażone na wstrząsy społeczno-gospodarcze12.

2.2. Infrastruktura i transport

Transport drogowy: Hiszpania jest krajem bardzo rozwiniętym pod względem transportu. Państwo ma
dobrze rozbudowaną sieć drogową. Długość autostrad w Hiszpanii wynosi 17 021 km. Każdego roku
pojawia się ok. 1 000 km nowych dróg. Drogi publiczne w Hiszpanii są podzielone na kilka kategorii:
Autopistas- autostrady płatne (są oznaczane symbolem AP), Autovías- drogi ekspresowe czy autostrady
bezpłatne (są oznaczane symbolem A), Carreteras nacionales - drogi krajowe (są oznaczane symbolem
N), drogi gminne oraz drogi lokalne. Łączna liczba dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych wynosi
ponad 370 000 km.

Transport kolejowy: Hiszpania jest światowym liderem w projektowaniu, infrastrukturze technicznej,
sygnalizacji i sterowaniu ruchem kolejowym, dostawie taborów oraz w ich eksploatacji i utrzymaniu.
Posiada drugą co do wielkości na świecie (po Chinach) sieć szybkich pociągów. Krajowa sieć kolejowa ma
długość około 20 861 kilometrów. Narodowym przewoźnikiem jest RENFE. Firma zajmuje się obsługą
trzech rodzajów linii kolejowych: wąskotorowych (dawniej FEVE, obecnie wcielone w skład RENFE),
normalnotorowych (linie AVE) i szerokotorowych (rozstaw iberyjski). Sieć AVE łączy m.in. Madryt z
Sewillą, Barceloną, Valladolid, Huescą, Kordową, Saragossą, Malagą, Cuencą, Albacete, Alicante,
Walencją, Leon i Castellón.

Transport lotniczy: W państwie dynamicznie rozwija się infrastruktura lotnicza. Na terytorium kraju
znajduje się 48 lotnisk, z których największe to: Madryt, Barcelona, Palma (Majorka), Sewilla, Walencja,
Santa Cruz de Tenerife (Wyspy Kanaryjskie), Bilbao i Malaga. Lotniska zapewniają połączenia między
najważniejszymi miastami Hiszpanii, jak również łączą Hiszpanię z najważniejszymi miastami na
świecie. Hiszpania jest też głównym węzłem połączeń lotniczych łączących obie Ameryki, Afrykę i
Europę.

Transport morski: ze względu na swoje położenie geograficzne, Hiszpania posiada również szeroko
rozwiniętą strukturę portów morskich. Najważniejsze z nich to Algeciras, Kadyks, Kartagena, Walencja,
Vigo, Tarragona, Barcelona, Bilbao oraz A Coruña. Znaczenie portów jest bardzo duże, szczególnie w
obszarze handlu zagranicznego, dlatego, że większość towarów jest przywożonych lub wywożonych
drogą morską.

Kraj posiada bardzo dobre zaplecze technologiczne oraz infrastrukturę przemysłową, rozwiniętą sieć
telekomunikacyjną z konwencjonalnymi kablami światłowodowymi obejmującymi swoim zasięgiem

11 Opracowanie: Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Luty 2021
r, h�ps://www.gov.pl/a�achment/007d2805-afd1-4d32-b7b1-6e09a6e8fe42
12 Oficjalna strona rządu Stanów Zjednoczonych, Hiszpania - Departament Stanu USA (state.gov), (dostęp 19.04.2022 r.)



prawie całą Hiszpanię a także najdłuższą podmorską sieć kablową i łącza satelitarnezapewniające
połączenie z pięcioma kontynentami13.

2.3. Współpraca międzynarodowa

Hiszpania podpisała umowy dwustronne z prawie 90 krajami. Określają one ramy ochrony inwestycji
zagranicznych w Hiszpanii dla każdego z krajów sygnatariuszy.

Poniżej przedstawiono wykaz organizacji międzynarodowych, których członkiem jestKrólestwo
Hiszpanii:

Tabela 1. Wykaz organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Hiszpania.14

Nazwa organizacji Skrót Rok przystąpienia

Azjatycki Bank Rozwoju ADB 1986

Rada Europy nd 1977

Grupa Australijska - nieformalna organizacja nd 1985

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN 1983

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBRD 1991

Europejski Bank Centralny ECB 1986

Europejski Bank Inwestycyjny EIB 1981

Unia gospodarcza i walutowa UGW 1999

Europejska Agencja Kosmiczna ESA 1980

Unia europejska UE 1986

Grupa Zadaniowa ds. Działań Finansowych FATF 1990

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej IAEA 1957

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju IBRD 1958

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju IDA 1960

Międzynarodowa Agencja Energetyczna IEA 1974

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa IFAD 1978

Międzynarodowa Korporacja Finansowa IFC 1960

Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO 1956

Międzynarodowy fundusz walutowy IMF 1958

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO 1962

Międzynarodowa Mobilna Organizacja Satelitarna IMSO 1979

Interpol Interpol 1956

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM 1998

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU 1866

Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji MIGA 1988

13 Przewodnik po rynku Hiszpanii, PAIH, dostęp 15.04.2022
14 Oficjalna strona internetowa Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych,International
organization participation - The World Factbook (cia.gov), (dostęp: 15.04.2022).



Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego NATO NATO 1982

Nuclear Energy Agency NEA NEA 1959

Grupa Dostawców Jądrowych NSG NSG 1988

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD 1961

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, OPCW, OPCW 1997

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracyw
Europie OBWE

OBWE 1995

Konwencja z Schengen Nd 1995

Organizacja Narodów Zjednoczonych UN/ONZ 1955

United Na�ons Educa�onal, Scien�fic and Cultural
Organiza�on

UNESCO 1953

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Przemysłowego

UNIDO 1985

Agencja Narodów Zjednoczonych ds.Pomocy
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie

UNRWA 2005

Światowa Organizacja Turystyki UNWTO 1975

Światowy Związek Pocztowy UPU 1875

Światowa Organizacja Celna WCO 1952

Światowa Organizacja Zdrowia WHO 1950

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO 1970

Światowa Organizacja Meteorologiczna WMO 1951

Światowa Organizacja Handlu WTO 1995

2.4. Branże z dużym potencjałem rozwoju

W ostatnich latach największy wzrost importu zanotowano w przypadku maszyn i urządzeń, wyrobów
chemicznych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.
Z analizy PAIH wynika, iż szczególnie perspektywicznymi branżami dla polskich eksporterów są: sektor
spożywczy, kosmetyczny, motoryzacyjny, stoczniowy oraz IT/ICT. Można też wyróżnić m.in. sektory
meblarski (w tym dla branży HORECA), stolarki okiennej i drzwiowej, artykułów ekologicznych
(produkty spożywcze i kosmetyki), jachtowy, budowlany (chemia budowlana, usługi budowlane), IT i
fintech, farmaceutyczny i biotechnologii15.

2.5. Popyt i zapotrzebowanie na wybrane produkty

Główne sektory wymiany handlowej pomiędzy Polską a Hiszpanią to: wyroby przemysłu
elektromaszynowego, wyroby przemysłu chemicznego, artykuły rolno-spożywcze, wyroby
metalurgiczne, wyroby przemysłu lekkiego, produkty mineralne, wyroby przemysłu drzewno-
papierniczego oraz wyroby ceramiczne. W związku z pandemią COVID-19 największe spadki
zanotowano w eksporcie wyrobów metalurgicznych (o ok. 24%, z 332,7 mln euro do 253 mln euro) i

15 Informacja o sytuacji gospodarczej i stosunkach gospodarczych z Polską, opracowanie Ministerstwa rozwoju, pracy i
technologii h�ps://www.gov.pl/a�achment/0276c4bb-c2b4-4387-9c65-cd919c8469b0, (dostęp 15.04.2022 r.)



wyrobów ceramicznych (o 16,3%, z ok 91 mln euro do 76,1 mln euro). W roku 2020 nasilił się popyt na
artykuły rolno-spożywcze (o 8%, 744 mln euro do 803,8 mln euro) i wyroby przemysłu lekkiego (o 20,4%,
z 165,1 mln euro do 198,8 mln euro).16

3. WSPÓŁPRACA MIĘDZY HISZPANIĄ A POLSKĄ

Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza odbywa się w warunkach jednolitego rynku UE, przy
swobodzie przepływu towarów i usług, kapitału oraz osób. Gospodarki dobrze się uzupełniają przez co
można mówić o dynamicznym rozwoju stosunków handlowych. Według hiszpańskich statystyk Polska
jest 7 partnerem handlowym Hiszpanii w UE, zarówno w rankingu rynków eksportowych (2,3% całego
eksportu do UE), jak importowych (2,0% całego importu z UE), przy czym import polskich produktów do
Hiszpanii stale rośnie. W 2020 r. hiszpański eksport do Polski wyniósł 5,9 mld euro(-3,1% r/r), natomiast
import osiągnął wartość 5,6 mld euro (-1,5% r/r).17

3.1. Uwarunkowania prawne

Głównymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii są: jednoosobowa działalność
gospodarcza, spółka handlowa, oddział i przedstawicielstwo. Prowadzenie działalności może też mieć
formę współpracy z lokalnym partnerem na podstawie umów, takich jak: joint venture, konsorcjum,
umowy dostawy, dystrybucji, agencyjnej oraz franchisingu. W Hiszpanii obowiązuje zasada swobody
gospodarczej, co oznacza, że przedsiębiorca planujący zacząć działalność gospodarczą nie musi składać
wniosków o pozwolenie na pobyt i rozpoczęcie działalności .Pozwolenie jest niezbędne tylko w kilku
dziedzinach, a mianowicie przy prowadzeniu działalności: radiowej, telewizyjnej, transporcie i przemyśle
zbrojeniowym. Wszystkie ograniczenia w tworzeniu oddziałów czy filii przez obywateli Polski w Hiszpanii
są prawnie zabronione.
Każdy kto mieszka na terytorium Hiszpanii, nierezydent czy osoba zajmująca się prowadzeniem
działalności gospodarczej, musi posiadać numer „NIE” (Numer Identyfikacji Cudzoziemców hiszp. N.I.E -
Número de Iden�dad de Extranjero). Numer ten jest wymagany między innymi w celu identyfikacji
osoby podczas zawierania aktów notarialnych lub podczas otwierania konta w hiszpańskim banku18.

3.2. Zawarte umowy dwustronne i wielostronne

Stosunki gospodarcze między Polską i Hiszpanią wpisują się w ramy regulacji unijnych, głównie traktatu
akcesyjnego, jaki Polska podpisała ze Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi w dn.
16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

Tabela 2. Umowy dwustronne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.19

1.

Tytuł umowy: Traktat o koncyliacji, postępowaniu sądowym i arbitrażu między Polską i Hiszpanią.

Data podpisania: 03.12.1928

Data wejścia w życie: 31.03.1930

16 Artykuł na stronie Polskiej agencji Inwestycji i Handluh�ps://www.paih.gov.pl/rynki_zagraniczne/Hiszpania,dostęp
(15.04.2022 r.)
17 Portal gov.pl, dostęp (14.04.2022 r.)
18 Ambasada RP w Hiszpanii, www.polonia.es, (dostęp 14.04.2022 r.)
19 Baza Internetowy System Aktów Prawnych, h�ps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=Hiszpania,(dostęp
15.04.2022 r.)



2.

Tytuł umowy:

Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i
ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.Termin
zakończenia obowiązywania umowy między Rządem RP a Rządem Królestwa
Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z dn. 30 lipca 1992
r. (Dz.U. 1993 nr 124 poz. 563) upłynął16 października 2019 r.

Pozycja: Dz.U. 2019 poz. 960

Status: akt jednorazowy

3.

Tytuł umowy:

Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o
współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisana w
Madrycie dnia 15 lipca 2013 r.

Pozycja: M.P. 2013 poz. 765

Status: obowiązujący

4.

Tytuł umowy:
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o
współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 1977 r.

Pozycja: Dz.U. 1978 nr 7 poz. 22

Status: obowiązujący

5.

Tytuł umowy:
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o
unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r.

Pozycja: Dz.U. 1982 nr 17 poz. 127

Status: obowiązujący

6.

Tytuł umowy:
Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską aKrólestwem
Hiszpanii, sporządzony w Madrycie dnia 26 października 1992 r.

Pozycja: Dz.U. 1995 nr 18 poz. 84

Status: obowiązujący

7.

Tytuł umowy:

Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w
sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22
lutego 2001 r.

Pozycja: Dz.U. 2004 nr 28 poz. 246

Status: obowiązujący

8.

Tytuł umowy:
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w
zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości,
podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

Pozycja: Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1621

Status: obowiązujący



9.

Tytuł umowy:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i
warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami,
podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r.

Pozycja: -

Status: obowiązujący

10.

Tytuł umowy:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu
osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002
r.

Pozycja: Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2300

Status: obowiązujący
Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych.

3.3. System celny

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej tworzą Unię Celną, która zapewnia swobodny
przepływ towarów między państwami członkowskimi oraz ułatwia przedsiębiorcom działanie w
ramach uproszczonych procedur na rynku wewnętrznym UE. Oznacza to, że zniesione są wszystkie cła
na granicach wewnętrznych krajów członkowskich UE.20

4. SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY

System podatkowy Hiszpanii jest bardzo podobny do polskiego. Trzeba go jednak dodatkowo podzielić
na państwowy, regionalny i lokalny. Warto zaznaczyć, że w poszczególnych regionach Hiszpanii niektóre
stawki podatkowe mogą się różnić. Jest to spowodowane istnieniem 17 niezależnych wspólnot, gdzie
władze regionalne/lokalne mogą samodzielnie uchwalać elementy podatków i opłat na podstawie
wewnętrznych zapisów i postanowień.

Głównymi obciążeniami podatkowymi w Hiszpanii są:
• podatek dochodowy od osób fizycznych (I.R.P.F. - “Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas”), podatek dochodowy od nierezydentów (I.R.N.R. - “Impuesto sobre la Renta de no
Residentes”), podatek dochodowy od osób prawnych (I.S. - “Impuesto sobre Sociedades”),

• podatek od spadku i darowizn (I.S.D. - “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”),
• podatek majątkowy (I.P. “Impuesto sobre el Patrimonio”).
• podatek od towarów i usług VAT (I.V.A. - “Impuesto sobre el Valor Añadido”),
• podatek od czynności prawnych (I.T.P.A.J.D. - “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados”),
• akcyza (“Impuestos Especiales”).

Podatek PIT: obowiązujące progi podatkowe:
• do kwoty 12,450 euro: 19%,
• od 12,450 do 20,200 euro: 24%,
• od 20,200 do 35,200 euro: 30%,
• od 35,200 do 60,000 euro: 37%,

20Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej, h�ps://ec.europa.eu/info/policies/customs_pl, (dostęp 15.04.2022 r.)



• powyżej 60,000 euro: 45%,
• powyżej 130,000 euro: 47%,
• powyżej 300,000 euro: 49%.

Stawka podatku dochodowego od nierezydentów (IRNR) w przypadku obywateli polskich ma charakter
preferencyjny i wynosi 24%. Taka stawka obowiązuje przez okres pięciu lat.

CIT: standardowa stawka podatku od osób prawnych (IS) wynosi 25%, dla organizacji pożytku
publicznego obowiązuje stawka 10%, dla spółdzielni (np. rolniczych) - 20%, dla funduszy inwestycyjnych
- 1%.

WHT: standardowa stawka podatkowa dla nierezydentów z krajów UE oraz EOG wynosi 19%. W
przypadku obywateli spoza ww. obszarów stawka wynosi 24%21

VAT: Standardowa stawka podatku VAT wynosi 21% (produkty tytoniowe, produkty alkoholowe,
kosmetyki i produkty higieny osobistej), a stawka obniżona - 10% (pozostałe produkty spożywcze -
wyłączając alkohol i produkty tytoniowe, usługi związane z gospodarką odpadami i konserwacją, uprawy
rolnicze, produkty farmaceutyczne dla zwierząt i niektóre stosowane przez ludzi, produkty higieny
intymnej i antykoncepcyjne nie medyczne, sprzęt medyczny i sanitarny, usługi związane z remontami
nieruchomości, usługi świadczone przez hotele, restauracje, kwiaty i rośliny żywe, transport osób).
Stawka VAT obniżona wynosi 4% (dotyczy podstawowych produktów spożywczych - pieczywa, mąki,
produktów mleczarskich, jaj, warzyw, owoców, produktów zbożowych, itp. a także prasy, produktów
farmaceutycznych stosowanych przez ludzi oraz produktów medycznych dla osób niepełnosprawnych -
wózki inwalidzkie, protezy, implanty).

5. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW
Hiszpania jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów przede wszystkim ze względu na elastyczność rynku i
zdolność adaptacyjną podmiotów gospodarczych, rozwiniętą sieć infrastruktury oraz ze względu na
zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest otwarta na duże międzynarodowe firmy. Nie bez znaczenia
pozostaje bliskość kulturowa krajów Ameryki Łacińskiej, dzięki czemu Hiszpania jest przyczółkiem dla
tych krajów (przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do rynku nie tylko hiszpańskiego, ale też do rynków
południowoamerykańskich 22 . Kolejną zaletą jest zasada swobodnej przedsiębiorczości i
niedyskryminacji inwestorów zagranicznych. Hiszpania nie stosuje dyskryminacji firm publicznych lub
prywatnych w odniesieniu do lokalnego dostępu do rynków, kredytów, licencji i dostaw. Dla inwestorów
oznacza to, że mogą oni prowadzić każdy rodzaj działalności na takich samych warunkach jak inwestor
lokalny.

Rząd zapewnia także różne zachęty dla inwestorów, takie jak dotacje, ulgi podatkowe, szkolenia
zawodowe czy preferencyjny dostęp do kredytów. Można się również ubiegać o pomoc finansową i ulgi
podatkowe dla działalności prowadzonej w branżach, które są uważane za branże priorytetowe (np.
górnictwo, rozwój technologiczny, badania i rozwój itp.).

W Hiszpanii jest możliwość zakupu gruntów oraz budynków przemysłowych i handlowych. Nie ma
szczególnych ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez obcokrajowców lub podmioty

21 Prezentacja PAIH „ Rynki zagraniczne- Hiszpania”, h�ps://www.paih.gov.pl/rynki_zagraniczne/Hiszpania, (dostęp
15.04.2022)
22 Inwestycje zagraniczne w Hiszpanii - Santandertrade.com, (dostęp 15.04.2022 r.)



zagraniczne, z wyjątkiem pewnych ograniczeń lub warunków, które mogą mieć zastosowanie w
niektórych strategicznych sektorach, takich jak obronność lub energetyka.

Hiszpania będąc państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), sprawia, że potencjalni inwestorzy mają
możliwość uzyskania dostępu do europejskich programów pomocowych, które stanowią dalsze zachęty do
inwestowania w Hiszpanii.

W kraju niestosuje siękontroli przepływów kapitałowych, a przekazy pieniężne zysków, obsługa zadłużenia,
zyski kapitałowe i opłaty licencyjne z tytułu własności intelektualnej mogą być wysyłane za pomocą banków
komercyjnych.

Kontynent, jak i wyspy (oraz większość hiszpańskich lotnisk i portów morskich) posiadają liczne strefy
wolnego handlu, w których produkcja, przetwarzanie, sortowanie, pakowanie, wystawianie, pobieranie
próbek i inne operacje handlowe są prowadzone bez żadnych hiszpańskich ceł lub podatków. Siedem
hiszpańskich portów, które znajdują się w Vigo, Kadyksie, Barcelonie, Santander, Sewilli, Teneryfie i na
Wyspach Kanaryjskich, należą do unii celnej UE, co pozwala na swobodny przepływ towarów w UE. Cała
prowincja Wysp Kanaryjskich jest Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE), która oferuje korzyści podatkowe,
obejmujące obniżoną stawkę podatku od osób prawnych, obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej
(VAT) oraz zwolnienia z podatków transferowych i opłat skarbowych. Hiszpańskie terytoria Ceuty i Melilli
również oferują kilka zachęt podatkowych m.in.: nie nakładają podatku VAT (zamiast tego opodatkowują
import, produkcję i usługi według obniżonej stawki). Hiszpańskie przepisy celne pozwalają również
przedsiębiorstwom na posiadanie własnych stref wolnego handlu. Cła i podatki są płatne tylko od
przedmiotów importowanych do użytku w Hiszpanii23.

6. UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Zachowanie: Hiszpanie są bardzo wyluzowani, rodzinni, cieszą się życiem i szukają pozytywów w każdej
sytuacji. Cechy, które są charakterystyczne dla Hiszpanów to między innymi życzliwość i towarzyskość,
ale także duma i poczucie własnej wartości. Dla Hiszpanów dużo ważniejsi są ludzie i dobre stosunki
między nimi, niż precyzyjnie ustalone harmonogramy, czy bycie punktualnym. Istotne dla Hiszpanów są
też niezobowiązujące spotkania, np. lunch czy kolacja. Dlatego w przerwach podczas rozmów
negocjacyjnych można spotkać rozmowy na tematy nie powiązane z pracą. Warto zaznaczyć, że
wyjątkowo wartościowe są dla nich relacje budowane długofalowo. Bardzo często kluczowym zasobem
dla powodzenia przedsiębiorstwa mogą się okazać rekomendacje od lojalnych klientów. Hiszpanie znani
są również z tego, że starają się uzyskać korzystne kontrakty oferując dodatkowe warunki. Przykładem
mogą tu być klauzule warunkujące specyficzne zasady płatności, przy czym zdarza się że
sami terminów płatności nie dotrzymują. Zwlekanie z realizacją przelewu poparte jest na ogół
argumentami o standardach pracy lokalnej księgowości (względnie chorobie, nieobecności pracownika
odpowiedzialnego za dokonanie transakcji), bądź rzekomym błędzie z naszej strony (źle wystawiona
faktura, zaginięcie przesyłki, etc.).

Mowa ciała: Kultura hiszpańska wyróżnia się bogatą mową ciała. Niektóre gesty mogą zdziwić
negocjatorów z innych krajów. Na przykład, przy powitaniu między kobietą i mężczyzną (lub dwiema
kobietami), znającymi się na płaszczyźnie zawodowej dopuszczalne jest cmoknięcie w oba policzki.
Często funkcjonuje także gest zwany „PALMADA”, czyli delikatne uderzenie otwartą dłonią po

23 Hiszpania - Departament Stanu USA (state.gov), (dostęp 15.04.2022 r.)



ramionach lub plecach, stosowane podczas powitań, zwykle między mężczyznami. Dla Hiszpanów
ważną rolę ogrywa estetyka - zarówno zadbany wygląd zewnętrzny osoby, jak również otoczenie
związane ze spotkaniem biznesowym jak np. dopracowane i eleganckie wyposażenie sali
konferencyjnej. Dla Hiszpanów stosunek jakości do ceny jest często ważniejszy niż niska cena produktu.

Język: Rzadko zdarza się, że hiszpańscy właściciele małych i średnich firm posługują się innym językiem
oprócz hiszpańskiego. Z tego powodu wskazane jest, o ile to możliwe, poprowadzenie rozmowy po
hiszpańsku, a tym samym zaadaptowanie się do hiszpańskiego światopoglądu i sposobu postrzegania
świata. Niemniej, jeśli nie czujemy się wystarczająco biegli w tym języku, lepiej skorzystać z asysty
tłumacza24.

6.1. Najskuteczniejsze metody marketingowe związane z działalnością na
rynku Królestwa Hiszpanii

Hiszpanie są społeczeństwem wysoko technologicznym, dodatkowo, podobnie jak w innych częściach
świata, pandemia zwiększyła tempo adaptacji cyfrowej. Masowa migracja konsumentów do technologii
cyfrowych wydaje się trwała, a interakcje konsumentów z biznesem przybierają nowe formy. Zgodnie z
danymi25 w styczniu 2022 roku w Hiszpanii było 43,93 mln internautów co oznacza, że wskaźnik
penetracji Internetu wynosił 94,0 % całej populacji a dodatkowo liczba internautów wzrosła między
2021 a 2022 rokiem o 355 tys. nowych użytkowników (+0,8 proc.). Równie wysokie wskaźniki dotyczą
użytkowania mediów społecznościowych z których to regularnie korzysta niemal 87,1% ludności.

Z tego powodu do głównych nurtów marke�ngu cyfrowego zaliczyć można m.in.26:

1. Wyszukiwanie głosowe – Trend dostrzegalny jest w szczególności w działaniach osób starszych
oraz dzieci dla których jest to prostsza i szybka metoda wyszukiwania a czasami wręcz
konieczność,

2. Wykorzystania chatbotow – Trend wiąże się z potrzebą obniża kosztów obsługi klienta ale także
umożliwienia całodobowej obsługi w celu rozwiązania prostych problemów lub wątpliwości.

3. Wyszukiwanie wizualne – Jest to jedna z opcji najczęściej używanych przez konsumentów
hiszpańskich w Internecie. Trend wyszukiwania za pomocą zdjęć produktów i usług narodził się
gdyż jest to niezwykle szybkie i proste. Wyróżnić można trzy różne typy wyszukiwania
wizualnego: wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie wsteczne lub wyszukiwanie
szczegółowe.

Inne ważne informacje nt. działań marke�ngowych dla społeczeństwa Hiszpanii przedstawiają
wykresy 2 i 3:

Wykres 2. Procent osób korzystających każdego miesiąca z wybranej pla�ormy27

24 Artykuł „Relacje biznesowe z Hiszpanami”, Zuzanna Gołębiewska, Monika Wasążnik. (dostęp: 19.04.2022 r.) 25 Data
Reportal, Digital 2022: Spain, h�ps://datareportal.com/reports/digital-2022-spain, (dostęp: 16.04.2022r.)
26 Zgodnie z opracowaniem agencji marke�ngowej Gaasly, Trendy w marke�ngu cyfrowym w Hiszpanii 2022, (dostęp
16.05.2022r.)
27 Dane podane wg procentowego udziału użytkowników Internetu w Hiszpanii (16-64 lat) którzy są stałymi użytkownikami
pla�orm (logowanie min. raz w miesiącu)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dataportal, Digital 2022 Spain,2022

Wykres 3.Powody obecności w Internecie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dataportal, Digital 2022 Spain,2022

Podkreślić jednak należy, że rząd hiszpański zatwierdził niedawno nową ustawę o obsłudze klienta28,
która zmusi duże i publiczne firmy do zapewnienia swoim klientom bardziej spersonalizowanej obsługi.
Więc kluczem do sukcesu będzie personalizacja a nawet hiperpersonalizacja. Dodatkowo Hiszpańscy

28 h�ps://www.globalcompliancenews.com/2022/01/28/spain-the-government-intends-to-introduce-new-rules-on-
customer-support-services10012022/, (dostęp: 16.05.2022 r.)
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konsumenci chcą prostoty i płynności w interakcjach z firmami i aby to zapewnić należy jeszcze lepiej
wykorzystywać dane i inteligentną analitykę. Na rynku tym marki muszą wyróżniać się poprzez
doskonałą obsługę klienta, wzmacniając inne aspekty jego podróży w celu budowania zaufania i
lojalności. Wszelkie te kroki nie powinny jednak zwiększać złożoności dla klienta. Osiągnięcie tego jest
możliwe tylko przy opracowaniu optymalnej równowagi pomiędzy automatyzacją a kontaktem z
człowiekiem.

7. REKOMENDACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
EKSPORTOWEJ NA RYNKU HISZPANII

7.1. Podstawowe kontakty do instytucji wspierających przedsiębiorczość

Tabela 3. Wykaz najważniejszych kontaktów.29

1. Sekretariat Stanu ds. Handlu i Turystyki (Secretaria de Estado de Comercio y Turismo)
Witryna internetowa: www.mcx.es
E-mail: secgcomex.sscc@mcx.es
Telefon: (0034) 902446006
2. Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego (Instututo Espanol de Comercio Exterior (ICEX)

Witryna internetowa: www.icex.es/icex/
E-mail: icex@icex.es
Telefon: (0034) 913496100, 902349000
3. Główna Rada Izb Handlu, Przemysłu i Żeglugi Hiszpanii (Consejo Superior de Camaras de
Comercio, Industria y Navegacion de Espana)

Witryna internetowa: www.camaras.org
E-mail: info@cscamaras.es
Telefon: (0034) 915906900
4. Izba Handlowo- Przemysłowa wMadrycie (Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid)

Witryna internetowa: www.camaramadrid.es
E-mail: camara@camaramadrid.es
Telefon: (0034) 915383500
5. Zrzeszenie Promocji Handlu Katalonii (Consorcio de Promocion Comercial de Catalunya (COPCA)

Witryna internetowa: www.copca.com
E-mail: cooperacio@copca.com
Telefon: (0034) 934849627
6. Towarzystwo Promocji Przemysłowej – Kraj Basków (Sociedad para la Promoción industrial -
SPRI)

Witryna internetowa: www.spri.es
E-mail: N/A
Telefon: (0034) 944 037 000 7. Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Witryna internetowa: h�p://www.phig.pl/
E-mail: phig(at)phig.pl
Telefon: (+48) 22 630 94 11

29 Strona Portalu Promocji Eksportu, Hiszpania | Hiszpania | Portal Promocji Eksportu (trade.gov.pl), (dostęp 15.04.2022 r.)



8. Instytut Polski w Madrycie

Witryna internetowa: www.instytutpolski.pl/madrid
E-mail: madryt@instytutpolski.org
Telefon: + 34 914 298 672
9. Ambasada RP wMadrycie

Witryna internetowa: h�ps://www.gov.pl/web/hiszpania/ambasada-rp-w-madrycie
E-mail: madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Telefon: Ambasada RP w Madrycie

Źródło: Portal Promocji Eksportu.


