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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) –10,8 4,5 5,4 3,9 1,8

průmyslová produkce (% změna) –9,6 7,3 4,0 2,3 2,0

veřejný dluh (% HDp) 120,0 120,4 115,7 113,7 113,5

Míra inflace (%) –0,3 3,0 6,5 1,2 1,5

populace (mil.) 47,33 47,33 47,35 47,38 47,41

Nezaměstnanost (%) 15,5 15 14,2 12,9 12,4

HDp na obyvatele (USD, ppp) 38 326,8 41 523,6 45 900,0 48 750,0 51 300,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 10,8 16,1 18,5 20,7 19,0

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –10,3 –17,6 –32,4 –38,8 –42,0

Exportní riziko oECD — — — — —

Konkurenceschopnost 36/63 39/64 — — —

predikce EIU Zdroj: EIU, oECD, IMD, BdE, InE, Funcas 

Španělsko
Velvyslanectví ČR v Madridu
e-mail: madrid@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/madrid

Španělsko je zemí se čtrnáctou největší ekono-
mikou na  světě a  čtvrtou v  rámci Evropské 

unie. v zemi žije 47,3 mil. obyvatel a HDp na oby-
vatele (dle parity kupní síly) dosahuje zhruba 
42 tis. USD. Ekonomika země měla do  roku 2020 
konsolidovaný růst HDp, a to okolo 2 %. pandemie 
covid-19 však zemi zasáhla plnou silou a ekonomi-
ku postihla nejhorší recese v Evropě, propad HDp 
byl 11 % a očekává se, že bude jednou z posledních 
ekonomik v  západní Evropě, která se nejdříve 
v  polovině roku 2023 vrátí ke  svému předpande-
mickému stavu. reálný HDp vzrostl v  roce 2021 
o  4,5 %, a  to především díky výraznému oživení 
soukromé spotřeby. 

Španělsko je druhou nejnavštěvovanější zemí 
na světě (2019 - 82 mil. turistů), nicméně 14% podíl 
cestovního ruchu na HDp je důvodem zranitelnosti 
španělského hospodářství v krizových momentech, 
jako bylo např. období pandemie. 

vláda usiluje o  navýšení podílu průmyslu, cílí 
na  digitalizaci ekonomiky a  naplnění klimatických 
cílů, a to zejména v oblasti energetické transformace.

Dlouhodobým problémem země je vysoká neza-
městnanost, která se však postupně snižuje a nyní se 
pohybuje okolo 15 % (2021), přičemž nezaměstnanost 
generace mladší 25 let dosahuje až 30 %. Míra inflace 
dosáhne v letošním roce rekordních téměř 7 %, a to 
zejména vzhledem k vysokým cenám energie.

mailto:madrid@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/madrid/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/spanelsko-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#es
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 ▶ Energetický průmysl

Španělsko usiluje o úplnou dekarbonizaci do roku 2050. Ústřední roli v energetickém 
přechodu by měl mít zelený vodík. Ten tvoří součást širší strategie k dosažení 
100% podílu obnovitelné elektrické energie. Mezi postupné cíle tohoto plánu 
patří mimo jiné i dosažení 25% zapojení vodíku do průmyslové výroby do roku 
2030. v letech 2025–2035 bude probíhat uzavírání jaderných elektráren a bude 
nutná výstavba úložiště jaderného odpadu. příležitosti bude skýtat i problematika 
skladování elektrické energie z obnovitelných zdrojů, smart grids a elektromobilita.

 ▶ ICT

Sektor je považován za prioritní napříč všemi odvětvími. Země se chce soustředit 
na zlepšení digitálních služeb, kybernetickou bezpečnost, budování technologické 
a  digitální suverenity a  na  infrastrukturu potřebnou k  posílení a  rozšíření 
internetové dostupnosti. vláda plánuje investovat do digitalizace 16,25 mld. EUr 
z evropských fondů v letech 2021–2023.

zemědělství služby

průmysl 

75 %

3 %

22 %

podíl sektorů na HDp

Zdroj: EIU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Německo 14,3

Čína 11,6

Francie 9,2

Itálie 7,4

Spojené státy americké 5,8

Top 5 import dle zboží (mld. UsD)

Celkem 329,7

oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 18,2

předměty obchodu zvláštní 16,5

Díly a příslušenství vozidel motorových 14,6

automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 13,8

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 11,9
Zdroj: Un Comtrade, 2020 
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Vývoj HDp (meziročně, %)

Španělsko svět vyspělé ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#es&jumptoanchor=ene
https://publi.cz/books/1901/index.html#es&jumptoanchor=ict
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 ▶ obranný průmysl

Sektor zaznamenává v posledních letech konstantní růst. připravuje se modernizace 
výzbroje, materiálu, infrastruktur, systémů a informačních a telekomunikačních 
technologií. podle ročního nákupního plánu ministerstva obrany dojde k navýšení 
investic o 25 % u více než 5 tisíc zakázek za více než 3,8 mld. EUr.

 ▶ služby

v návaznosti na pandemii koronaviru si země uvědomila, že ekonomika je zásadním 
způsobem závislá na sektoru služeb, který tvoří 70 % španělského HDp. Cestovní 
ruch ve Španělsku před pandemií tvořil 13 % HDp. Tato závislost v posledních 
letech vedla k novým strategiím a úvahám, jak snížit závislost země na sektoru 
služeb a posunout se směrem ke službám s vyšší přidanou hodnotou.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Sektor byl před nástupem krize výrazně podhodnocen. Strategický projekt vlády se 
zaměřuje na vývoj inovativních postupů pro zlepšení prevence, diagnostiky, léčby 
a rehabilitace pacientů. Cílem je provést transformaci zdravotnického sektoru tak, aby 
došlo k propojení vědy a zdravotnictví s inovacemi a digitalizací. v období 2021–2023 
tento projekt počítá s investicemi do zdravotnictví ve výši 1,469 mld. EUr.
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