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Streszczenie: 

 

W raporcie zaprezentowana została sytuacja hiszpańskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

oraz lokalnych samorządów, wskazane uwarunkowania ich działalności, obszary i charakter ich 

współpracy, zachodzące między nimi relacje oraz formy kształtowania ekosystemu gospodarczego. 

Oprócz dostarczania standardowych usług dla lokalnych społeczności, lokalne samorządy pełnią 

kluczową rolę w budowaniu ekosystemu gospodarczego regionu poprzez wspieranie lokalnej 

przedsiębiorczości, inicjowanie i wykorzystywanie dostępnych instrumentów wsparcia, w tym 

strukturalnego, organizacyjnego, infrastrukturalnego, inwestycyjnego, dostarczania informacji czy 

stwarzania zachęt finansowych poprzez obniżanie podatków. Hiszpański system administracji jest silnie 

zdecentralizowany, pomimo to, z powodów historycznych związanych z procesem jego kształtowania 

się, jest systemem dość złożonym. W raporcie przedstawione zostały przykłady działań samorządów 

lokalnych na różnych poziomach. Przedstawiono przykłady takich działań w wybranym regionie 

Hiszpanii Kastylia La Mancha. Liczba mikroprzedsiębiorstw w strukturze hiszpańskich MŚP znacznie 

przewyższa średnią dla krajów Unii Europejskiej, co wyraźnie wskazuje na silne rozdrobnienie 

hiszpańskiego rynku pracy. Istotne cechy tego rynku odzwierciedlają parametry określające wysoki 

odsetek pracowników zatrudnionych w sektorze usług oraz wysoką stopę bezrobocia. Wskaźniki 

charakteryzujące elementy ekosystemu gospodarczego wskazują na niskie wartości w obszarach 

przedsiębiorczości, integracji z rynkiem UE oraz wsparcia udziału MŚP w realizacji zamówień 

publicznych. Pomimo relatywnie dobrego poziomu dostępności i łatwości w uzyskaniu finansowania 

projektów biznesowych, a także istniejących ofert instrumentów finansowych wsparcia MŚP na 

różnych poziomach rozwoju, silne zróżnicowanie regionalne stwarza nierówne szanse rozwoju dla 

MŚP, w szczególności w innowacyjnych sektorach gospodarki. Duża aktywność władz we wspieraniu 

przedsiębiorczości i  stwarzaniu lepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców w sektorze MŚP występuje na wszystkich jej poziomach, od władz centralnych po 

gminy, co znajduje swoje potwierdzenie w badaniach porównawczych dotyczących wzrostu poziomu 

przedsiębiorczości w ujęciu historycznym. Istotna jest aktywność lokalnych władz w inicjowaniu i 

budowaniu wsparcia instytucjonalnego, instytucji otoczenia biznesu, tworzenia regionalnych 

programów rozwoju, poszukiwania i inicjowania wspólnych obszarów działalności dla nauki i biznesu. 
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Wstęp  

 

Raport „Współpraca lokalnych samorządów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Królestwie 

Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kastylia La Mancha został opracowany w ramach 

projektu „Regiogmina” prowadzonego przez konsorcjum „Gosporegio”, którego liderem jest 

Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju. Niniejszy raport jest jednym z szesnastu opracowań z których każde zostało poświęcone 

jednemu państwu. Wybrano czternaście państw europejskich: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, 

Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy 

oraz dwa kraje spoza Europy i są to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Korea Południowa. 

 

Celem opracowania raportów jest zapoznanie się z praktykami współpracy samorządów lokalnych z 

przedsiębiorcami w wybranych krajach i w oparciu o nie, podjęcie próby zdefiniowania rekomendacji 

dla wspierania budowy mechanizmów współpracy lokalnych samorządów w Województwie Kujawsko-

Pomorskim z biznesem, w szczególności z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Opracowanie 

raportów zostało oparte o rekomendowane wskaźniki, sformułowane w opisie projektu „Regiogmina” 

gdzie na tle ogólnej charakterystyki ekonomicznej w każdym z krajów został wybrany i 

scharakteryzowany jeden region. Wskaźniki te określają zakres charakterystyki kraju oraz wybranego 

regionu w takich obszarach jak: uwarunkowania prawne i strukturalne działalności samorządów, 

mechanizmy kształtowania, finansowania i struktury ich budżetów, identyfikacji lokalnych instytucji 

otoczenia biznesu, standardów tworzenia mikrostref aktywności gospodarczej, standardów 

funkcjonowania administracji lokalnej na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, standardów współpracy 

lokalnej przedsiębiorczości MŚP z kluczowymi firmami regionu, stosowanych instrumentów 

finansowych, zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych obszarów 
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aktywności gospodarczej, form i zakresu dystrybucji informacji gospodarczej dla przedsiębiorców, 

mechanizmów wsparcia na rynku pracy i szkolnictwa, form współpracy wzajemnej samorządów oraz 

współpracy samorządów z przedsiębiorcami oraz form budowania ich wzajemnych relacji, podziału 

kompetencji władz lokalnych i przedsiębiorców dla rozwoju regionu, rozwiązań w obszarze 

infrastruktury komunikacyjnej, funkcjonowania lokalnych organizacji gospodarczych na poziomie 

gminy, istniejących lokalnych funduszy rozwoju gospodarczego, funduszy inwestycyjnych wchodzących 

w relacje z gminami i innych elementów uzupełniających obraz współpracy lokalnych samorządów z 

biznesem oraz wpływu na rozwój regionu w jakim funkcjonują. 

 

 

Struktura raportu 

 

Raport dotyczący Hiszpanii złożony jest z niniejszego wstępu oraz czterech części, gdzie pierwsza część 

zawiera podstawowe informacje o kraju w oparciu o makroekonomiczne wskaźniki porównawcze. 

Część druga poświęcona została mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które zostały 

scharakteryzowane w oparciu o benchmark wskaźników przedsiębiorczości, innowacyjności i poziomu 

rozwoju regionalnego a także omówione zostały uwarunkowania strukturalne, organizacyjne i formy 

wsparcia finansowego. Trzecia część raportu została poświęcona omówieniu działalności lokalnych 

samorządów, ich strukturze administracyjnej, posiadanym kompetencjom, strukturze budżetu oraz 

współpracy i relacji lokalnych samorządów z biznesem. Czwarta część jest poświęcona charakterystyce 

regionu Kastylia La Mancha, której celem jest charakterystyka współpracy samorządów z MŚP w ujęciu 

lokalnym. Ostatnia, piąta część poświęcona jest wnioskom i rekomendacjom rozwiązań w budowaniu 

i rozwijaniu współpracy dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z lokalnym biznesem. 
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1. Informacja o kraju 

 

Królestwo Hiszpanii (España) położone jest na Półwyspie Iberyjskim w południowej Europie i graniczy z 

Francją, Andorą, Portugalią i Gibraltarem. Do Hiszpanii należą także Wyspy Kanaryjskie położone na 

Oceanie Atlantyckim oraz Wyspy Baleary położone na Morzy Śródziemnym. Hiszpania posiada również 

posiadłości w Afryce Północnej do których należą eksklawy Ceuta i Melills położone w Maroku, wyspy 

Isla de Alborán należąca do prowincji Almería leżącej w Andaluzji oraz wyspy Peñón de Alhucemas,  

Islas Chafarinas i Isla del Perejil, które wraz z półwysepem Peñón de Vélez de la Gomera podlegają 

ministerstwu obrony i są wyodrębnione z podziału administracyjnego. Ponadto, Hiszpania posiada 

eksklawę Llívia, leżącą na terenie Francji. Morska granica Hiszpanii wynosi ponad 4900 km i jest 

najdłuższą granicą morską wśród krajów europejskich, po Rosji. Powierzchnia Hiszpanii wynosi 505 944 

km2 i zajmuje drugie po Francji (643 801 km2) największe terytorium wśród krajów Unii Europejskiej. 

Populacja Hiszpanii wynosi niecałe 46,5 mln mieszkańców1 (2020) i od 1960 przyrost ludności wyniósł 

15 mln mieszkańców. Według prognoz do 2050 roku, w Hiszpanii liczba ludności zmaleje o około 2 mln 

mieszkańców. Wartość produktu krajowego brutto (PKD) wynosi 1,44 bln USD  (2019), co w 

przeliczeniu na głowę mieszkańca wynosi 30 734 USD (2019)2. Największym miastem a jednocześnie 

stolicą jest Madryt, z liczbą prawie 3,2 mln mieszkańców. Największe miasta po stolicy, to Barcelona z 

ponad 1,6 mln mieszkańców, Walencja (0,8 mln mieszkańców), Sewilla (0,7 mln), Saragossa (0,67 mln) 

oraz Malaga (0,57 mln), Murcja (0,44 mln), Palma (0,4 mln), Las Palmas (0,38 mln), Bilbao (0,35 mln), 

Alicante (0,33). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 93 osoby na km2.  

Podział administracyjny Hiszpanii składa się z 50 prowincji (provincias), posiadających prawo tworzenia 

wspólnot autonomicznych, których obecnie jest 17. W skład prowincji wchodzi również 8124 gmin 

(municipios). Wyspy posiadają dodatkowo podział na administracje poszczególnych wysp a eksklawy 

w Północnej Afryce zarządzane są ze stolicy Madrytu. (Rysunek 1).   

 
1https://www.populationof.net/pl/spain/ 
2https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=81&pr.y=10&sy=2017&ey=2021&scsm
=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=184&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Albor%C3%A1n
https://pl.wikipedia.org/wiki/Almer%C3%ADa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andaluzja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1%C3%B3n_de_Alhucemas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Islas_Chafarinas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perejil
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1%C3%B3n_de_V%C3%A9lez_de_la_Gomera
https://www.populationof.net/pl/spain/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=81&pr.y=10&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=184&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=81&pr.y=10&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=184&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
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Rysunek 1. Podział administracyjny na wspólnoty autonomiczne (A) oraz prowincje (B) Hiszpanii 

                                      1 (A)                                                                                          1 (B) 

                      

źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania 

Hiszpania jest krajem unitarnym oraz dziedziczną monarchią parlamentarną, której ustrój oparty jest 

na Konstytucji z 1978 roku. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament (Cortes Generales), składający 

się z Kongresu Deputowanych (Congreso de Diputados) oraz Senatu (Senado) a wykonawczą Premier, 

który mianowany jest przez Króla Filipa VI. Kongres Deputowanych (Izba Niższa) powstał w 1834 roku 

i składa się z 350 członków, wybieranych w wyborach raz na 4 lata, opartych na ordynacji 

proporcjonalnej. Główne ugrupowania polityczne zasiadające w Izbie Niższej, to Hiszpańska 

Socjalistyczna Partia Robotnicza (Partido Socialista Obrero Español PSOE) założona w 1879 roku, która 

od 2018 jest partią rządzącą, prawicowo-konserwatywna Partia Ludowa (Partido Popular PP), 

prawicowa partia polityczna Vox, centrolewicowa nacjonalistyczna i demokratyczno - socjalistyczna 

partia Republikańska Lewica Katalonii (Esquerra Republicana de Catalunya ERC), hiszpańska partia 

polityczna Obywatele – Partia Obywatelska (Ciudadanos lub Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), 

katalońska partia polityczna Junts per Catalunya (Razem dla Katalonii JxCat), regionalna partia 

polityczna Nacjonalistyczna Partia Basków (Partido Nacionalista Vasco PNV) i inne. Próg wyborczy dla 

wejścia do Parlamentu wynosi 3%. Senat (Izba Wyższa), powstał w 1837 roku i składa się z 266 

senatorów wybieranych na 4-letnią kadencję w tym samym czasie, co posłowie Izby Niższej. Wybory 

przeprowadzane są w oparciu o ordynację większościową i w każdej z prowincji wybiera się 4 

senatorów. W prowincjach autonomicznych, parlamenty regionalne nominują swoich senatorów, 

gdzie 1 senator przypada na 1 mln mieszkańców. Skład ugrupowań politycznych w Senacie jest 

podobny do składu ugrupowań w Izbie Niższej. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrolewica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalizm_demokratyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
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Głową państwa jest król, jednak jego rola ograniczona jest do reprezentacji państwa oraz piastowania 

roli zwierzchnika sił zbrojnych Hiszpanii. Król nie ma mocy inicjatyw aktów politycznych i nie ponosi też 

za nie odpowiedzialności. Faktyczną władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, który 

odpowiedzialny jest przed Parlamentem. Władza sądownicza reprezentowana jest przez sądy i 

trybunały a zawodowi sędziowie administrują nimi w imieniu króla. Sądy dzielą się na Sąd Najwyższy i 

Sąd Krajowy.  

Hiszpańska gospodarka do lat 60-tych XX wieku była jedną z najbardziej zacofanych gospodarek. W 

chwili obecnej, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego znajduje się na 13 miejscu3.  

Najważniejsze sektory gospodarki hiszpańskiej to handel, transport, turystyka (23,9%) oraz przemysł 

(17,7%). Jednym z filarów gospodarki hiszpańskiej jest turystyka. Według Światowej Organizacji 

Turystyki, która ma swoją siedzibą w Madrycie, w 2018 roku Hiszpanię odwiedziło 82 mln turystów, co 

lokuje  ją na drugim miejscu na świecie pod względem liczby turystów po Francji (89,4 mln) i przed 

Stanami Zjednoczonymi (79,6 mln)4. Największa liczba turystów przypada na Katalonię (18,2 mln), 

Baleary (13,7 mln), Wyspy Kanaryjskie (13 mln), Andaluzję (11 mln), Walencję (8,5 mln) i Madryt (6,2 

mln).  Hiszpania jest jednym z największych producentów rolniczych w Europie, gdzie zatrudnionych 

jest około 5% pracowników. Hiszpania jest wiodącym producentem wina, oliwy z oliwek, pomarańczy, 

winogron, pomidorów i innych. W hodowli bydła, dominuje produkcja świń i owiec. Najważniejsze 

gałęzie przemysłu, to produkcja tekstylna i odzieżowa, stalowa, chemiczna, stoczniowa, 

motoryzacyjna, przerobu ropy naftowej i inne. Jeszcze w 2008 roku, 50% energii elektrycznej 

pochodziło z energii jądrowej. Obecnie Hiszpania jest jednym z największych producentów energii ze 

źródeł odnawialnych i jest jednym z najbardziej atrakcyjnym rynkiem na świecie pod względem 

inwestycji w ten rodzaj energii. Dzięki turystyce, sieć transportowa Hiszpanii w szczególności dróg i 

autostrad jest największa w Unii Europejskiej i trzecia na świecie (15 048 km) za Chinami  (111 950 km) 

i Stanami Zjednoczonymi (77 017)5. Sieć kolejowa w Hiszpanii wynosi 15 900 km (2015) i pod względem 

długości zajmuje 7 miejsce w Europie, ale w przypadku długości sieci dużych prędkości zajmuje 1 

miejsce w Europie i 2 na świecie, po Chinach. Hiszpania ma 46 portów, z czego 28 zarządzanych jest 

przez jednostkę Puertos del Estado, agencję podlegającą Ministerstwu Rozwoju. Ponadto, w Hiszpanii 

znajduje się 59 cywilnych lotnisk, z czego w samym Madrycie znajdują się 3, na Balearach 6, Na 

Wyspach Kanaryjskich 8 lotnisk. Największą liczbę pasażerów mają lotniska w Madrycie (ponad 50 

 
3https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=co
untry&ds=.&br=1&c=193%2C273%2C223%2C156%2C924%2C922%2C132%2C184%2C134%2C534%2C136%2C158%2C112%
2C542%2C111&s=NGDPD&grp=0&a=&pr.x=30&pr.y=17 
4 https://www.unwto.org/ 
5 https://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/espana-tercer-pais-mundo-kilometros-autovias-autopistas 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=193%2C273%2C223%2C156%2C924%2C922%2C132%2C184%2C134%2C534%2C136%2C158%2C112%2C542%2C111&s=NGDPD&grp=0&a=&pr.x=30&pr.y=17
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=193%2C273%2C223%2C156%2C924%2C922%2C132%2C184%2C134%2C534%2C136%2C158%2C112%2C542%2C111&s=NGDPD&grp=0&a=&pr.x=30&pr.y=17
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=193%2C273%2C223%2C156%2C924%2C922%2C132%2C184%2C134%2C534%2C136%2C158%2C112%2C542%2C111&s=NGDPD&grp=0&a=&pr.x=30&pr.y=17
https://www.unwto.org/
https://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/espana-tercer-pais-mundo-kilometros-autovias-autopistas
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mln), Barcelonie (ponad 44 mln), Palma de Mallorca (ponad 26 mln), Malaga (16,5 mln), Alicante (12,3 

mln), Gran Canaria (12 mln) oraz Ibiza, Lanzarote i Walencja z liczbą od 6 mln do 7,5 mln pasażerów 

(2016). Eksport Hiszpanii do krajów Unii Europejskiej wynosi 66% z czego najwięcej do Francji (15%), 

Niemiec (11%) i Włoch (8%). Import Hiszpanii z krajów UE wynosi 58% i najwięcej towarów i usług 

pochodzi z Niemiec (14%), Francji (12%) i z Włoch (7%).  

 

Rynek pracy6 

W 2018 roku w gospodarce Hiszpanii zatrudnionych było 19 327 700 pracowników, w tym 75% w 

sektorze usług, w przemyśle 20,3% i w rolnictwie 4,2%. W sektorze usług najwięcej osób pracowało w 

handlu (20,6%), sektorze usług zakwaterowania i wyżywienia (11,7%), usługach związanych z ochroną 

zdrowia i opieką społeczną (11%), administracji publicznej (9,2%) i edukacji (9%).  Stopa bezrobocia w 

Hiszpanii jest wysoka i w 2018 roku wyniosła 16,3%.  Struktura zatrudnienia charakteryzuje się silnym 

rozdrobnieniem i składa się z dużej liczby mikro i małych przedsiębiorstw. W grupie 

mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników, liczba zatrudnionych wynosiła 4 716 631 

pracowników, co stanowiło 38,7% wszystkich osób zatrudnionych, co stanowi dość wysoki odsetek w 

porównaniu ze średnią liczbą dla krajów UE (29,7%).7  Najwięcej małych przedsiębiorstw znajduje się 

w sektorze usług handlowych a większość dużych firm w sektorze przemysłowym w sektorach 

związanych z motoryzacją, rozwojem infrastruktury, bankowością, ubezpieczeniami, turystyką, energią 

odnawialną, technologią medyczną i sektorem rolno-spożywczym. Liczba osób zatrudnionych w dużych 

firmach wynosiła 3 426 004 pracowników, co stanowiło 28,1%.  

Region Kastylia-La Mancha, któremu poświęcono część czwartą niniejszego raportu jest trzecim 

największym regionem Hiszpanii. Najważniejsze sektory gospodarki regionu, to administracja, 

edukacja, opieka zdrowotna i socjalna a największa liczba zatrudnionych pracuje w sektorze handlu, 

transportu, usługach związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz produkcji. W Hiszpanii 

występuje duże zróżnicowanie w poziomie zatrudnienia w poszczególnych regionach i wynosi od 50% 

w regionach Extremadura i Andaluzji do 65 % w Madycie i Katalonii. W okresie od 2011 do 2016 roku 

najwięcej stanowisk pracy utworzono na Balearach i Wyspach Kanaryjskich a najwięcej ubyło w Kraju 

Basków i Madrycie. (Rysunek 2). 

 
6 Zestawienie danych statystycznych zatrudnienia i bezrobocia w analizowanych krajach w okresie od 2005 do 2019 roku 
znajduje się w załączniku nr 1 ‘Rynek pracy’ 
7 Small Business Act for Europe 2019 
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Władze samorządów regionów autonomicznych posiadają kompetencje kształtowania rynku pracy i w 

duże  mierze opiera się na uczestnictwie w dialogu trójstronnym między rządem, przedsiębiorcami oraz 

związkami zawodowymi. Ponadto, wspólnoty autonomiczne dysponują środkami z własnych budżetów 

oraz otrzymują wsparcie finansowe z budżetu od władz centralnych oraz korzystają z funduszy 

europejskich.  

 

Rysunek 2: Udział poszczególnych regionów Hiszpanii w tworzeniu stanowisk pracy (2011 – 2016) 

 

źródło: OECD Job Creation and Local Economic Development 2018 

 

2. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - wskaźniki przedsiębiorczości i rozwoju 

Hiszpańskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (pequeña y mediana empresa pyme PyME) zgodnie 

z definicją Unii Europejskiej, to przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników, których roczny 

obrót nie przekracza 50 mln EUR. Liczba hiszpańskich mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób 

wynosi 2,64 mln, co stanowi 94,7% wszystkich przedsiębiorstw i jest wyższa od średniej dla wszystkich 

krajów w Unii Europejskiej (93%). Z kolei w grupie małych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 

49 pracowników, liczba ta wynosi nieco ponad 130 tys., co stanowi 4,7% całkowitej liczby 

przedsiębiorstw i jest niższa od średniej dla krajów UE (5,9%). Zatrudnienie w średnich i dużych 

przedsiębiorstwach jest niższe od średnich wartości dla krajów UE i wynosi dla średnich 

przedsiębiorstw 13% (UE 16,8%) i 28,1% w dużych przedsiębiorstwach (UE 33,4%). Ogółem w 

hiszpańskich MŚP zatrudnionych jest 78,5% pracowników (UE 66,4%), które generują przychody w 

wysokości 315 mld EUR, co stanowi 67,1% przychodów i jest wyższe od średniej krajów UE wynoszące 

56,8%. (Tabela 1)  
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Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw oraz zatrudnienie w Hiszpanii (2018) 

 

    źródło: Small Business Act for Europe 2019 

 

2.1  Benchmark wskaźników (SBA, DB, GEI, GII, REDI) 

W raporcie Small Business Act for Europe, większość wskaźników SBA w 2018 roku wykazuje wzrost 

lub utrzymanie poziomu wartości w porównaniu z 2015 rokiem. Wskaźnik ‘przedsiębiorczości’ jest 

nadal niski i znacznie poniżej wartości średniej dla krajów UE. Największy wzrost wartości nastąpił w 

obszarze ‘wsparcia państwa i zamówień publicznych’ oraz ‘środowiskowym’ a największy spadek w 

obszarze ‘integracji’ z rynkiem UE. Należy również zwrócić uwagę ma znaczny spadek wartości 

wskaźnika ‘umiędzynarodowienia’. (Rysunek 3).  

Rysunek 3. Porównanie wskaźników SBA w Hiszpanii w latach 2018 i 2015 

         

                                             2018                                                                                     2015 

źródło: Small Business Act for Europe dla Hiszpanii 

W raporcie Doing Business (DB 2020) Hiszpania plasuje się na pozycji 30 z wynikiem 77,9 i zajmuje 10 

pozycję biorąc pod uwagę wszystkie analizowane kraje w projekcie Gospostrateg za Danią (poz. 4 – 

wynik 85,3), Koreą Południową (poz. 5 – wynik 84,0), Stanami Zjednoczonymi (poz. 6 – wynik 84,0), 

Mikro  1 - 9 2 641 722 94,7% 93,0% 4 716 631 38,7% 29,7% 129,3 25,2% 20,8%

Małe 10 - 49 130 221 4,7% 5,9% 2 470 409 20,3% 20,1% 95,3 18,6% 17,6%

Średnie 50 - 249 15 540 0,6% 0,9% 1 581 595 13,0% 16,8% 90,4 17,6% 18,0%

MŚP Total 2 787 483 99,8% 99,8% 8 768 635 78,5% 66,4% 315,0 67,1% 56,8%

od 250 3 369 0,1% 0,2% 3 426 004 28,1% 33,4% 198,9 38,7% 43,6%

TOTAL 2 790 852 12 194 639 513,9

HISZPANIA EU28

 HISZPANIA 

Obroty EUR 

mld

HISZPANIA EU28Klasa

Ilość 

przedsiębiorstw 

HISZPANIA

HISZPANIA EU28
Zatrudnienie 

HISZPANIA
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Wielką Brytanią (poz. 8 – wynik 83,5), Szwecją (poz. 10 – wynik 82,0), Finlandią (poz. 20 – wynik 80,2), 

Niemcami (poz. 22 – wynik 79,7) i Irlandią (poz. 24 – wynik 79,6) oraz przed Francją (poz. 32 – wynik 

76,8), Szwajcarią (poz. 36 – wynik 76,6), Polską (poz. 40 – wynik 76,4), Czechami (poz. 41 – wynik 76,3), 

i Słowacją (poz. 45 – wynik 75,6). Według DB, najwyższe wskaźniki dotyczą formalnych procedur 

związanych z międzynarodowym przepływem towarów i jest to taki sam wynik jaki mają Włochy i 

Polska. Obszary o najniższych wskaźnikach, to przede wszystkim wskaźnik dotyczący ‘rozpoczęcia 

biznesu’, gdzie liczba procedur związanych z rejestracją wynosi 7 (OECD 4,9) i pozycja tego wskaźnika 

w porównaniu z innymi krajami uprzemysłowionymi znajduje się na 97 miejscu. (Rysunek 4) Podobnie 

jak we Włoszech, wysoka jest liczba procedur niezbędnych do ‘uzyskania zezwoleń na budowę’ i wynosi 

13 procedur (Włochy 14) oraz wskaźnik ‘dostępu do kredytu’ (pozycja 80) (Tabela 2). 

Tabela 2. Zestawienie wartości wskaźników składających się na pozycję Hiszpanii w rankingu Doing Business 

 

HISZPANIA 77,9 

Starting a business 97 

Dealing with construction permits 79 

Getting electricity 55 

Registering property 59 

Getting credit 80 

Protecting minority investors 28 

Paying taxes 35 

Trading across borders 1 

Enforcing contracts 26 

Resolving insolvency 18 

 

źródło: opr. własne według Doing Business 2019 

 

Od 2008 roku Hiszpania wprowadziła regulacje zwiększające skuteczność procedur oraz 

zmniejszających obciążenia związane z podatkami (2008, 2010, 2015, 2016 i 2017), procedur 

związanych z rozpoczęciem biznesu (2012, 2014, 2015) w tym redukcji maksymalnego okresu umów 

na czas określony i zwiększenia płacy minimalnej, ochrony udziałowców mniejszościowych poprzez 

sprecyzowanie definicji własności i sprawowania kontroli nad organizacją (2020).  
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Rysunek 4. Benchmark wskaźnika rozpoczęcia działalności w Hiszpanii w rankingu Doing Business 

źródło: Doing Business 2020 

Według raportu The Global Entrepreneurship Index (GEI) określających poziom rozwoju 

przedsiębiorczości, Hiszpania znajduje się na 34 miejscu (2018) z wynikiem 45,3, co jest wynikiem 

słabszym od wyniku Polski, która w tym rankingu zajmuje pozycję 30 z wynikiem 50,48 i lepszym od 

Słowacji, Czech i Włoch. Badania zaprezentowane w raporcie Global Entrepreneurship Monitor GEM9 

z 2019 roku wskazujące trendy w zakresie wspierania przedsiębiorczości w 49 gospodarkach świata 

pokazują, że większość wskaźników Hiszpanii znajduje się powyżej średniej dla krajów objętych 

badaniem GEM, a najwyższe wartości dotyczą programów wsparcia rządowego (5,96) oraz polityki 

rządu w zakresie wsparcia przedsiębiorczości (5,33) oraz ograniczania biurokracji i rozwiązań 

podatkowych (5,17) a także szkoleń w zakresie przedsiębiorczości pozaszkolnej (5,45) oraz 

infrastruktury prawnej i handlowej ((6,04). Najsłabszy wskaźnik dotyczy edukacji przedsiębiorczej w 

trakcie edukacji szkolnej (2,65) (Rysunek 5).  

Rysunek 5. Warunki ramowe przedsiębiorczości w Hiszpanii (GEM 2019) 

 

źródło: The Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report 

 
8 https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/ 
9 Global Entrepreneurship Monitor, 2018/2019 Report 
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W badaniu poziomu innowacyjności według rankingu The Global Innovation Index (GII) z 2019 roku, 

Hiszpania zajmuje pozycję 29 rankingu z wynikiem 47,85 i znajduje się na 14 miejscu wśród 

analizowanych krajów w projekcie Gospostrateg przed Słowacją (poz. 37 – wynik 42,05) i Polską (poz. 

39 – 41,31). Najwyższe wartości jednostkowe, składające się na sumaryczny wynik indeksu 

innowacyjności dotyczy wyników związanych z infrastrukturą (10) oraz charakterem rynku ‘market 

sophistication’ (18). Najsłabsze wskaźniki dotyczą kreatywności ‘creative outputs’  (31) i instytucji (30). 

(Tabela 3) 

Tabela 3. Składniki globalnego indeksu innowacyjności Hiszpanii 

 

Składniki GII HISZPANIA 
 

Wartość 

jednostkowa 29 

INSTYTUCJE 

Środowisko polityczne, regulacje, środowisko biznesowe 
78,1 30 

KAPITAŁ LUDZKI I BADANIA 

Edukacja, szkolnictwo wyższe, badania i rozwój 
47,0 26 

INFRASTRUKTURA 

ICT, ogólna infrastruktura, zrównoważenie ekologiczne 
63,1 10 

CHARAKTER RYNKU 

Kredyt, inwestycje, wymiana handlowa, konkurencyjność, wielkość rynku 
59,5 18 

CHARAKTER BIZNESU 

Wiedza pracowników, powiązania innowacyjne, wykorzystanie wiedzy 
38,7 37 

WYNIKI WIEDZY I TECHNOLOGII 

Tworzenie wiedzy, wpływ wiedzy, dyfuzja wiedzy 
37,2 24 

WYNIKI KREATYWNOŚCI 

Wartości niematerialne, towary i usługi kreatywne, kreatywność w sieci internetowej 
39,7 31 

 

źródło: The Global Innovation Index 2019 

Wskaźniki innowacyjności w ujęciu regionalnym dla Hiszpanii otrzymane przy zastosowaniu narzędzia 

porównawczego Regional Innovation Scoreboard (RIS)10 z 2019 roku, które wykorzystuje najnowsze 

statystyki Eurostatu i innych uznanych na świecie źródeł, wskazują na 2 regiony jako regiony 

‘innowatorów słabych’ (modest innovator) wśród których znajduje się Kastylia La Mancha oraz 

graniczący z nim na zachodzie region Estramadura. Wszystkie pozostałe regiony Hiszpanii wskazane są 

jako regiony ‘innowatorów umiarkowanych’ (moderate innovator). Porównanie wartości indeksu 

innowacyjności z najbardziej innowacyjnym regionem Wspólnoty Autonomicznej Madrytu (74,02) z 

 
10 https://interactivetool.eu/RIS/index.html 
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regionem regionu Kastylia La Mancha, któremu poświęcona została czwarta część niniejszego opracowania 

wynika, że poziom innowacyjności w Madrycie prawie dwukrotnie przewyższa wskaźniki regionu La Mancha 

(44,68).  

Indeks przedsiębiorczości regionalnej i rozwoju (The Regional Entrepreneurship and Development 

Index REDI) oparty na podziale Hiszpanii na 17 regionów najwyżej lokuje region Wspólnoty 

Autonomicznej Madrytu (Comunidad de Madrid) ze wskaźnikiem 54,7 na pozycji 45, a najniżej region 

Estramadura ze wskaźnikiem 30,3 na pozycji 102. Region Kastylia La Mancha znajduje się na 

przedostatniej 97 pozycji z wynikiem 32,1 w porównaniu ze wszystkimi regionami Hiszpanii. (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Wskaźniki przedsiębiorczości i rozwoju REDI dla wszystkich 17 regionów Hiszpanii 

 

 

źródło: http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

Podobnie jak w poprzednich raportach w których dla odniesienia poziomu rozwoju regionalnego użyto 

duński region Hovedstaden zajmujący 1 pozycję w rankingu REDI, porównanie najlepiej rozwiniętego 

regionu Madrytu (Comunidad de Madrid) oraz regionu Kastylia La Mancha wykazuje, że wskaźnikami 

najbardziej zbliżonymi wartością do wskaźników regionu Hovedstaden dla Madrytu są ‘kapitał ludzki’ 

oraz ‘innowacje procesowe’ i ‘innowacje produktowe’. W przypadku regionu La Mancha, tendencje 

wzrostu wskaźników są podobne do kierunków wskaźników regionu Madrytu, jednak wartości tego 

http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions/
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pierwszego są znacznie niższe. Porównanie powyższych wskaźników z wcześniejszym badaniem RIS, 

wskazującym niewielkie różnice regionalne w obszarze poziomu innowacji może być skutkiem 

równomiernego rozłożenia nakładów finansowych lub wdrożeń programów wsparcia innowacyjności 

we wszystkich regionach Hiszpanii. (Rysunek 6)  

Rysunek 6. Porównanie wskaźników rozwoju regionów REDI Madrytu i Kastylia La Mancha oraz duńskiego 

regionu Hovedstaden 

  

 

źródło: oprac.własne w oparciu o narzędzie  http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

 

Hovedstaden Madryt Kastylia La Mancha

competition 1,00 0,48 0,27

cultural support 1,00 0,64 0,59

financing 0,68 0,49 0,38

high growth 1,00 0,50 0,21

human capital 1,00 0,96 0,47

internationalization 0,51 0,41 0,27

networking 1,00 0,41 0,34

opportunitu perception 0,98 0,55 0,19

opportunity start-up 0,98 0,39 0,42

prcess innovation 0,98 0,88 0,40

product innovation 1,00 0,82 0,25

risk acceptance 0,62 0,36 0,31

start-up skills 0,70 0,53 0,31

technology absorption 1,00 0,72 0,27

R E G I O N
WSKAŹNIK

http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions/
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2.2 Organizacje wspierające przedsiębiorców 

Generalna Dyrekcja ds. Przemysłu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dirección General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa DGIPYME) jest organem zarządzającym Sekretariatu 

Generalnego ds. Przemysłu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw  (Secretaría General de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa SGIPYME), będącego agencją rządową Ministerstwa Przemysłu, 

Handlu i Turystyki. Celem jej działania jest promowanie komunikacji z przedsiębiorstwami oraz 

tworzeniem polityki wspierania MŚP i pobudzania przedsiębiorczości i poprawy konkurencyjności. 

Według portalu ‘Emprendedores’, w Hiszpanii istnieje ponad tysiąc instytucji publicznych i prywatnych 

oferujących wsparcie dla przedsiębiorców11. Należy wymienić kilka tych najważniejszych dla małych i 

średnich przedsiębiorców.  

Najbardziej wpływową organizacją wspierającą przedsiębiorców oraz samozatrudnionych działającą w 

całym kraju, a także w wymiarze międzynarodowym jest Hiszpańska Konfederacja Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw12 (CEPYME). Jest organizacją o charakterze konfederacji i zajmuje się reprezentacją i 

promowaniem interesów MŚP, wsparciem informacyjnym, szkoleniowym i monitorującą sytuację 

przedsiębiorców MŚP w kraju. Składa się z ponad 100 organizacji regionalnych i sektorowych w całej 

Hiszpanii. Jest ponadto członkiem Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Biznesowych13 (CEOE), 

organizacji integrującej i reprezentującej hiszpański biznes prywatny i państwowy we wszystkich 

sektorach, w szczególności zajmując się wspieraniem pracodawców. Lokalne i regionalne agencje 

rozwoju reprezentowane są z kolei przez hiszpańskie stowarzyszenie regionalnych agencji rozwoju 

Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional14 (FORO ADR). Składają się z regionalnych 

agencji rozwoju i centrów zarządzania administracyjnego w 17 regionach i 2 miastach autonomicznych. 

Działa w obszarze wsparcia przedsiębiorców w zakresie innowacji, finansowania, ICT, szkoleniach, 

przygotowaniu gruntów przemysłowych i innych. Jest przede wszystkim czynnikiem sieciującym 

przedsiębiorców i wykorzystuje do tego wspólną platformę internetową. Celem działalności Platformy 

Pymes15 jest wsparcie MŚP i samozatrudnionych, poprawa dostępu MŚP do zamówień publicznych, 

ograniczania biurokracji,  promowanie rozwoju rynku pracy, wydajności, innowacji, nowych technologii 

i innych aktywności wspierających. Spośród lokalnych organizacji wspierających MŚP przykładami są 

 
11 https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/instituciones-publicas-privadas-ayudan-emprender/ 
12 https://www.cepyme.es/ 
13 https://www.ceoe.es/es 
14 https://www.foroadr.es/quienes-somos1 
15 https://www.plataformapymes.org/mision-vision-valores/ 

https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/instituciones-publicas-privadas-ayudan-emprender/
https://www.cepyme.es/
https://www.ceoe.es/es
https://www.foroadr.es/quienes-somos1
https://www.plataformapymes.org/mision-vision-valores/
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fundacja Andalucía Emprende16 działająca przy Ministerstwie Zatrudnienia, której z misją jest 

promowanie regionalnej przedsiębiorczości w Andaluzji. Celem fundacji Conocimiento madri+d17 jest  

zwiększanie jakości szkolnictwa wyższego, nauki, technologii i innowacji poprzez wsparcie współpracy 

między nauką i biznesem. Federacja Młodych Przedsiębiorców ‘Jovempa’18 w prowincji Alicante, to 

organizacja skupiająca 600 przedsiębiorców wspierającą przedsiębiorczość w regionie. Izba Handlowa 

w Oviedo19, wspiera lokalnych przedsiębiorców w szerokim zakresie informacji, szkoleń, obsługi 

biznesowej, finansowania działalności gospodarczej. Inkubacji biznesów i innych. Stanowi przykład 

jednej z wielu regionalnych izb handlowych, których działalność koordynowana jest przez hiszpańską 

Izbę Hadlową Cámara de Comercio20, reprezentującą sieć izb handlowych przed organami krajowymi i 

międzynarodowymi.  

 

2.3 Formy prawne i organizacyjne działalności gospodarczej 

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii są podobne jak w 

innych krajach Unii Europejskiej. Do podstawowych z nich należą jednoosobowa działalność 

gospodarcza (impresario individual). Przy takiej formie działalności gospodarczej, przedsiębiorca płaci 

podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF) a podstawowa stawka wynosi 24% dla dochodu do 17 

360 EUR a przy dochodzie przewyższającym 52 360 EUR, maksymalna stawka wynosi 43%. Do spółek 

osobowych należą spółka jawna (sociedad collectiva S.C.) i spółka komandytowa (sociedad 

comanditaria S.Com.) a powołanie ich wymaga zgłoszenia w rejestrze handlowym. Przy spółkach tego 

typu nie ma wymogu minimalnego kapitału a odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki 

jest solidarna. W spółce komandytowej, jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez 

ograniczeń, a odpowiedzialność drugiego wspólnika jest ograniczona do wysokości kapitału. Do spółek 

kapitałowych należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada S.L.) oraz spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością ‘Nowa Firma’ (Sociedad Limitada ‘Nueva Empresa’ - SLNE) a także 

spółka akcyjna (Sociedad Anónima S.A.). W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oprócz 

wariantu w którym występuje co najmniej 2 wspólników, istnieje możliwość zawiązania spółki 

jednoosobowej. Spółka musi zostać zarejestrowana w rejestrze handlowym a koszt założenia wynosi 

 
16 https://www.andaluciaemprende.es/ 
17 http://www.madrimasd.org/ 
18 https://www.jovempa.org/quienes-somos 
19 https://www.camara-ovi.es/pagina.aspx?codPagina=174 
20 https://www.camara.es/ 

https://www.andaluciaemprende.es/
http://www.madrimasd.org/
https://www.jovempa.org/quienes-somos
https://www.camara-ovi.es/pagina.aspx?codPagina=174
https://www.camara.es/
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1% od wysokości kapitału założycielskiego, którego minimalna wysokość nie może być mniejsza niż 

3 006 EUR. Spółka typu ‘Nowa Firma’, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której rejestracja 

odbywa się droga elektroniczną i może zostać powołana w ciągu jednego dnia. Ograniczenia w 

stosunku do zwykłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczą ilości wspólników, których 

maksymalnie może być 5 a maksymalna wysokość kapitału zakładowego w wysokości 120 202 EUR. 

Ponadto, w nazwie musi znajdować się nazwisko jednego z założycieli. Minimalny kapitał założycielski 

spółki akcyjnej wynosi 60 102 EUR przy czym co najmniej 25% kapitału musi zostać wpłacone w chwili 

jej zakładania. Akcje spółki mogą zostać objęte przez co najmniej jedną osobę fizyczną lub prawną. 

Stawka podstawowa podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 30%, a w przypadku małych i 

średnich przedsiębiorstw 25%. Stawka podatku VAT wynosi 16% i stosuje się stawki obniżone dla 

przewozów pasażerskich, usługi hotelowe, dla restauracji, mieszkań, dostaw produktów 

żywnościowych i farmaceutyków w wysokości 7% oraz 4% dla dostaw podstawowych produktów 

żywnościowych.  

 

2.4 Formy wsparcia finansowego dla MŚP 

Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw jest oferowane na poziomie regionalnym i 

centralnym, w zależności od uwarunkowań dotyczących etapu rozwoju przedsiębiorstwa, rodzaju 

działalności, lokalizacji i innych czynników. W przypadku lokalizacji, wsparcie strukturalne związane jest 

ze strategiami rozwoju danego regionu i wysokość wsparcia może różnić się w zależności od regionu. 

Najbardziej popularne rodzaje wsparcia to ulgi podatkowe, dotacje, pożyczki, kredyty, faktoring, 

leasing, crowdfunding, fundusze sekurytyzacyjne oraz inne formy. Oferta instrumentów finansowych 

na wsparcie MŚP oferowana jest przez kapitał prywatny i państwowy, od wsparcia merytorycznego 

aniołów biznesu po gwarancje kredytowe rządowych instytucji finansowych. Informacje dotyczące 

finansowania znajdują się na dostępnych stronach internetowych  organizacji wspierających 

przedsiębiorców w tym izb handlowych, izb branżowych, stronach regionalnych samorządów, stronach 

agencji rządowych i organizacji finansowych.  

Przykładami państwowych organizacji tego typu są stowarzyszenie Compañía Española de 

Reafianzamiento CERSA21 oraz  Empresa Nacional de Innovación ENISA22. Obie organizacje stanowią 

 
21 http://www.cersa-sme.es/ 
22 https://www.enisa.es/ 

http://www.cersa-sme.es/
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państwowe jednostki wsparcia MŚP przy Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Turystyki. CERSA jest 

stowarzyszeniem, którego zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców MŚP, w tym samozatrudnionych 

w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju finansowania, w szczególności małych i nowopowstałych firm. Za 

jego pośrednictwem wdrażany jest skonsolidowany system finansowego wsparcia publiczno-

prywatnego w Hiszpanii, którego celem jest udzielanie gwarancji dla MŚP oraz stworzenie systemu 

gwarancji dla samozatrudnionych do którego należy 18 spółek gwarancji wzajemnych Las Sociedades 

de Garantía Recíproca SGR23 oraz SAECA, których ryzyko za pośrednictwem CERSA zabezpieczone jest 

gwarancjami państwowymi. System ten polega na podziale ryzyka pomiędzy funduszami publicznymi, 

firmami gwarancyjnymi i instytucjami kredytowymi w celu zabezpieczenia niewypłacalności 

przedsiębiorstw MŚP przede wszystkim w stosunku do instytucji kredytowych. Spółki SGR i CERSA jako 

podmioty finansowe znajdują się pod kontrolą Banku Hiszpanii oraz podlegają regulacjom ustawowym. 

W systemie gwarancyjnym udzielane są gwarancje dla 10 000 przedsiębiorstw na kwotę około 1,2 mld 

EUR w skali roku. Działalność SGR wsparła finansowanie ponad 175 000 przedsiębiorstw, którym 

udzielono gwarancji w wysokości 32 mld EUR, dzięki czemu powstało 2 mln miejsc pracy. Z kolei ENISA, 

jako spółka publiczna skupia się na finansowaniu innowacyjnych i rentownych projektów biznesowych 

poprze wspieranie wzrostu i konsolidacji hiszpańskiego biznesu. Koncentruje się na przedsiębiorstwach 

z potencjałem  do zmian w kierunku innowacji i wspiera rentowne projekty alternatywnymi formami 

finansowania. Głównym udziałowcem ENISA jest Generalna Dyrekcja Aktywów Państwowych 

(Dirección General del Patrimonio del Estado), posiadająca 97,6% udziałów. Pozostałe udziały należą 

do Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych  (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), 

Instytutu Dywersyfikacji i Oszczędzania Energii (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 

oraz ICEX (ICEX España Exportación e Inversiones) wspierającego eksport  i inwestycje eksportowe. 

Oferuje trzy główne programy wsparcia. Program ‘Młodzi Przedsiębiorcy’ ENISA (Jóvenes 

emprendedores)24 przeznaczony jest na tworzenie nowych przedsiębiorstw i startupów na projekty w 

początkowej fazie rozwoju dla przedsiębiorców do 40 roku życia. Oferowana kwota pożyczki wynosi od 

25 000 EUR do 75 000 EUR a stopa oprocentowania Euribor + 3,25% w pierwszej transzy oraz odsetki 

zmienne od 3% do 6% bez wymogu gwarancji. Program ‘Przedsiębiorcy’ ENISA (Emprendedores)25, 

przeznaczony jest dla przedsiębiorców bez ograniczeń wiekowych na wczesnym etapie rozwoju firmy, 

którzy chcą uzyskać przewagi konkurencyjne. Stopy procentowe oferowany dla tej pożyczki są takie 

same jak we wcześniejszym programie, ale maksymalna wysokość finansowania wynosi do 300 000 

 
23 http://www.cesgar.es/ 
24 https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores 
25 https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores 

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
http://www.cesgar.es/
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
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EUR i również nie ma wymogu gwarancji. Program ‘Wzrost’ ENISA (Crecimiento)26, przeznaczony jest 

dla przedsiębiorców chcących poszerzyć działalność i poprawić konkurencyjność swojego 

przedsiębiorstwa w oparciu o model biznesowy dla wybranego etapu rozwoju i są to (1) wzrost 

konkurencyjności lub zmiana modelu systemu produkcyjnego, (2) rozszerzenie zdolności 

produkcyjnych poprzez pozyskanie nowych technologii, (3) kapitalizacja oraz (4) finansowanie 

działalności operacyjnych. Środki mogą zostać przeznaczone na projekty konsolidacyjne, działalność 

operacyjna lub umiędzynarodowienie. Wysokość maksymalna środków wynosi 1,5 mln EUR przy 

stopach jak w powyższych programach z maksymalnym okresem zapadalności 9 lat. 

Podstawowym źródłem informacji na temat wsparcia dla MŚP są strony internetowe agencji 

rządowych i instytucji komercyjnych, gdzie można pozyskać wiedzę o źródłach finansowania oraz 

wspierających działalność gospodarczą w zakresie pozyskania wiedzy, wdrażania praktycznych 

rozwiązań biznesowych, networkingu i wielu innych. Oprócz portali przeznaczonych w dużej mierze dla 

działalności związanej ze wsparciem finansowym CERSA i ENISA, należy wymienić państwowy bank 

Instituto de Crédito Oficial (ICO)27, zajmujący się aktywnością finansową w różnym zakresie, związaną 

z kredytowaniem i wspieraniem działalności gospodarczej, między innymi fundacją Fundación ICO oraz 

CERSA i powiązanym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Wśród popularnych instrumentów 

finansowych oferowane są programy kapitału wysokiego ryzyka, przeznaczone na inwestycje 

długoterminowe realizowane przez wyspecjalizowane spółki kapitałowe, faktoring, działalność 

aniołów biznesu, crowdfunding i inne formy finansowania społecznościowego, fundusze 

sekurytyzacyjne, forfaiting, leasing, kredyty P2P, wsparcie badań i rozwoju, wsparcie dla wybranych 

branż przemysłowych, programy rozwoju biznesu, reindustrializacje i wiele innych. Szczegóły 

programów można znaleźć między innymi na stronach internetowych wspieranych przez agencje 

rządowe28. 

 

3. Lokalne samorządy 

Hiszpania jest krajem silnie zdecentralizowanym, zwanym również ‘Estado de las Autonomías’ i posiada 

trzy poziomy zarządzania i są to poziom centralny, regionalny i lokalny w skład którego wchodzą 

prowincje i gminy. Możliwość tworzenia wspólnot autonomicznych gwarantuje konstytucja, jednak o 

 
26 https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento 
27 https://www.ico.es/web/ico/home 
28 http://www.ipyme.org/es-ES/quienessomos/Paginas/QuienesSomos.aspx 

http://www.fundacionico.es/index.php?id=199
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.ico.es/web/ico/home
http://www.ipyme.org/es-ES/quienessomos/Paginas/QuienesSomos.aspx
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ich organizacji i liczbie decydują porozumienia regionów, które takie wspólnoty maja zamiar utworzyć. 

W Hiszpanii istnieje 50 prowincji, 17 wspólnot autonomicznych oraz 8124 gmin i dwa miasta 

autonomiczne. Podział kompetencji przyznanych poszczególnym jednostkom określa konstytucja a 

ewentualne konflikty pomiędzy jednostkami samorządowymi rozstrzyga Trybunał 

Konstytucyjny. Istotne jest to, że wspólnoty autonomiczne za pośrednictwem delegacji hiszpańskiej 

mają prawo udziału w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej. Podział lokalnych uprawnień, 

określających ramy instytucjonalne władz lokalnych reguluje ustawa (Ley reguladora de las bases del 

régimen local) z 1985 roku.  

Do wspólnot autonomicznych należą Andaluzja (Andalucía), Aragonia (Aragón), Asturia (Asturias), 

Baleary (Islas Baleares),  Estremadura (Extremadura), Galicja (Galicia), Kantabria (Cantabria), Kastylia-

La Mancha (Castilla-La Mancha), Kastylia i León (Castilla y León), Katalonia (Cataluña), Kraj 

Basków (País Vasco,  w języku baskijskim Euskadi), La Rioja (La Rioja), Madryt (Madrid), 

Murcja (Murcia), Nawarra (Navarra), Walencja (Valencia), Wyspy Kanaryjskie (Islas Canarias) oraz 

miasta autonomiczne, stanowiące hiszpańskie posiadłości w Afryce Północnej i są to Ceuta (Ceuta), 

Melilla (Melilla). Wśród nich największymi kompetencjami cieszą się Katalonia, Galicja, Andaluzja i Kraj 

Basków.  

Obszary metropolitalne powstają poprzez zgrupowanie jednostek administracyjnych na poziomie gmin 

i mogą je powoływać wspólnoty autonomiczne. Największe pod względem demograficznym obszary 

metropolitalne w Hiszpanii według danych z 2018 roku, to obszar metropolitalny Madryt (6 mln 

mieszkańców),  Barcelona (5 mln)  Walencja (2 mln), Sewilla (1,5 mln), Malaga (1 mln), Bilbao (0,9 mln),  

Asturia (0,85) i Saragossa (0,78 mln). (Rysunek 7) 

Rysunek 7. Obszary metropolitalne w Hiszpanii 

źródło: Wikipedia 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andaluzja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aragonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asturia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estremadura_(Hiszpania)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galicja_(Hiszpania)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kantabria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kastylia-La_Mancha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kastylia-La_Mancha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kastylia_i_Le%C3%B3n
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_Bask%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_Bask%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_baskijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(wsp%C3%B3lnota_autonomiczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Madryt_(wsp%C3%B3lnota_autonomiczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Murcja_(wsp%C3%B3lnota_autonomiczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawarra_(prowincja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walencja_(wsp%C3%B3lnota_autonomiczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Kanaryjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpa%C5%84skie_posiad%C5%82o%C5%9Bci_w_Afryce_P%C3%B3%C5%82nocnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceuta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Melilla
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_central_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_central_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Zaragoza
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W Hiszpanii istnieje także forma jednostki administracyjnej ‘comarca’, występująca jako związek gmin, 

których powoływanie leży w kompetencjach prowincji. Znaczenie nazwy ‘comarca’ ma związek z 

graniczną lokalizacją tych jednostek. W porównaniu do polskiego podziału administracyjnego 

samorządów, najbardziej zbliżone znaczenie ‘comarca’ jest do powiatu. Największe znaczenie dla tych 

jednostek przykłada Katalonia, co związane jest z poczuciem wspólnoty, której granice przebiegają 

inaczej niż narzucone przez państwo granice prowincji.  

Kompetencje  na poszczególnych poziomach lokalnych administracji różnią się. Ich zakres określają 

ustawy Konstytucji. Dla wspólnot autonomicznych zasadą jest podległość jurysdykcji państwowej 

przepisów, które nie zostały przyjęte przez wspólnoty autonomiczne. Ponadto, wspólnoty te 

opracowują i wdrażają ustawodawstwo państwowe i podstawowe, do których należą między innymi 

takie obszary jak organizacja regionalnych instytucji rządowych, porządek publiczny, planowanie 

przestrzenne i mieszkalnictwo, regionalne roboty publiczne, transport regionalny w tym regionalne 

sieci drogowe i kolejowe oraz porty i lotniska, kultura, pomoc społeczna, turystyka, zdrowie, 

gospodarka wodna, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo i inne. Samorządy prowincji 

odpowiadają za ponadgminne usługi publiczne, wsparcie prawne i ekonomiczne dla małych gmin 

(poniżej 5000 mieszkańców), drugorzędne sieci dróg, wspieranie promocji regionu, koordynacja 

świadczenia usług komunalnych i inne. Do kompetencji gmin należą między innymi usługi związane z 

utrzymaniem czystości, cmentarzy, ścieków, dróg publicznych a w gminach z liczbą mieszkańców 

przekraczających 5000 również utylizacja odpadów, parki i biblioteki publiczne. W gminach z liczbą 

powyżej 20 000 mieszkańców także straż pożarna, utrzymanie obiektów sportowych, obrona cywilna i 

świadczenia socjalne a dla gmin z liczbą ponad 50 000 mieszkańców dodatkowo transport publiczny.  

Organizacjami reprezentującymi prowincje i gminy w Hiszpanii jest przede wszystkim Federacja 

Hiszpańskich Gmin i Prowincji (Federación Española de municipios y provincias - FEMP) oraz różne 

lokalne federacje i stowarzyszenia. Współpraca, konsultacje i wymiana informacji pomiędzy 

samorządami na poziomie regionalnym odbywa się za pośrednictwem dedykowanych grup roboczych 

i konsultacji. Na poziomie lokalnym, koordynowanie działań między władzą centralną i lokalną odbywa 

się poprzez Krajową Komisję Administracji Lokalnej (CNAL). Gminy mogą tworzyć związki i 

współpracować ze sobą w celu realizacji wspólnych zadań publicznych.  Mogą również powoływać 

stowarzyszenia, których zadaniem jest promowanie lokalnych wspólnot i ochrona interesów 

lokalnych społeczności. 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Local/Paginas/Comision%20Nacional%20de%20Administracion%20Local.aspx
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Kompetencje finansowe samorządów regulują przede wszystkim konstytucja oraz królewski dekret 

ustawodawczy z 2004 roku, które zapewniają wspólnotom autonomicznym istotną autonomię 

finansową oraz prowincjom i gminom określoną autonomię w zakresie zarządzania finansami. Rząd 

posiada kompetencje przede wszystkim w zakresie obronności, polityki zagranicznej, standardów 

opieki zdrowotnej i waluty. Kompetencje dzielone z lokalną władzą dotyczą przede wszystkim 

transportu, komunikacji, edukacji, mieszkalnictwa i ochrony socjalnej. 

Struktura finansowa wydatków samorządów odzwierciedla wysoki stopień decentralizacji finansów 

publicznych w Hiszpanii. Wydatki samorządów w 2016 roku wyniosły 20,8% PKB Hiszpanii, gdzie 

największa część przeznaczona jest na wydatki związane z zatrudnieniem personelu (41%). Samorządy 

lokalne w Hiszpanii wydają prawie połowę całkowitych wydatków publicznych w Hiszpanii przy czym 

72% wydatków leżało po stronie wspólnot autonomicznych. (Tabela 5) 

 

Tabela 5. Struktura finansowa wydatków z budżetu lokalnych samorządów 

 

źródło: www.sng-wofi.org 

 

Hiszpańskie samorządy są odpowiedzialne za większość wydatków publicznych a wydatki na edukację 

(23,6%) i opiekę zdrowotną (35,9%) należą do głównych kompetencji regionalnych. Wydatki na usługi 

publiczne wyniosły 17,5% a transport (9,7%). (Tabela 6) 
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Tabela 6. Wydatki z budżetu lokalnych samorządów wg kategorii 

 

źródło: www.sng-wofi.org 

 

W przypadku wspólnot autonomicznych oraz gmin, samorządy te osiągają przychody wspólne oraz 

własne. Prowincje natomiast osiągają tylko podatki wspólne. W 2016 roku całkowite przychody z 

podatków samorządów wyniosły 8,2% PKB.(Tabela 7). 

Tabela 7. Struktura finansowa przychodów do budżetu lokalnych samorządów w 2016 roku 

 

źródło: www.sng-wofi.org 

 

Prowincje mogą opodatkować działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do części dochodów z 

podatków PIT, CIT i VAT. W 2016 r. podatek od lokalnych przedsiębiorstw wyniósł 10%. Istotna część 

przychodów gminy pochodzi z podatków własnych, które obejmują miedzy innymi podatek od 

nieruchomości, lokalny podatek od działalności gospodarczej, podatek od pojazdów, podatek od 

transakcji przy obrocie nieruchomościami w miastach oraz podatek budowlany a także podatki 
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związane z ochroną środowiska. Podatki od nieruchomości wyniosły 37% przychodów gmin, co stanowi 

1,2% PKB.  

 

 

4. Charakterystyka regionu Kastylia La Mancha 

Castilla-La Mancha jest Wspólnotą autonomiczną i składa się z 919 gmin, leżących w prowincjach 

Toledo, Albacete , Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara i jest trzecią autonomią pod względem wielkości 

w Hiszpanii. Populacja tej Wspólnoty wynosi nieco ponad 2 mln mieszkańców a pod względem 

powierzchni zajmuje obszar 79 463 km², co stanowi niecałe 16 % całkowitej powierzchni Hiszpanii. 

Ludność Wspólnoty zamieszkuje w głównej mierze miasta. Produkt krajowy brutto (PKB) wynosi 40,3 

mld EUR (2019) i stanowi 3,5% krajowego PKB. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na głowę 

mieszkańca wynosił 21 800 EUR (2017) i jest niższe od średniej krajowej oraz i średniej w krajach Unii 

Europejskiej. Bezrobocie w tym regionie wynosi ponad 18% i jest wyższe od średniej stopy bezrobocia 

w Hiszpanii (2017).  Gospodarka regionu opiera się w znacznej mierze na sektorze usług (ponad 60%) 

oraz przemyśle (29,4%) (2019). Około 10% przedsiębiorstw, to firmy sektora rolnego, który w regionie 

Castilla-La Mancha produkuje przede wszystkim oliwki oraz wino, którego Kastylia La Mancha jest 

największym producentem, posiadając ponad połowę wszystkich winnic w Hiszpanii.  

Rząd Kastylii-La Manchy jako organ rządowy wspólnoty autonomicznej jest odpowiedzialny za 

wdrażanie i koordynację polityk krajowych i regionalnych. W zakresie aktywności wspierania 

przedsiębiorczości rząd Castilla-La Mancha wdraża nową politykę budowania klimatu dla powstawania 

i rozwoju oraz poprawę konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, oferując dostęp do funduszy 

regionalnych, promowanie innowacji i zwiększanie zatrudniania oraz opracował strategię inteligentnej 

specjalizacji RIS3, stawiając na stymulowanie badań i rozwoju, innowacji oraz zmaksymalizowanie 

efektywności funduszy strukturalnych (Horyzont 2020). Działania rządu Castilla-La Mancha wspierane 

są poprzez Regionalne Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Regionalne Ministerstwo Zatrudnienia i 

Przemysłu,  Regionalne Ministerstwo Edukacji, Regionalne Ministerstwo Rozwoju i Środowiska oraz 

Regionalne Ministerstwo Rolnictwa, Zwierząt Gospodarskich i Rozwoju Wsi.  

W regionie znajdują się także Narodowe Centrum Eksperymentacji Technologii Wodoru i Ogniw 

Paliwowych29 oraz Obserwatorium Astronomiczne Yebes30. W prowincjach Guadalajara i Albacete 

znajdują się Parki Naukowo-Technologiczne, instytucje badawcze i uniwersytety, których celem jest 

 
29 https://www.cnh2.es/?lang=en 
30 http://astronomia.ign.es/web/guest/instalaciones#Yebes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cuenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guadalajara
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współpraca z lokalnym biznesem oraz promowanie zakładania nowych firm oraz stwarzania klimatu 

rozwoju dla lokalnych przedsiębiorstw. Powstało 12 centrów technologicznych zajmujących się 

badaniami w kluczowych dla regionu obszarach, takich jak drewno, biopaliwa i odpady niebezpieczne 

oraz 3 centra biznesu i innowacji, stanowiące część europejskiej sieci BIC oraz inkubatory 

przedsiębiorczości. W regionie wdrażany jest program Advanced Manufacturing.  

 

 

Wsparcie aktywności gospodarczej w regionie   

 

Dystrybucja informacji gospodarczych na poziomie regionalnym odbywa się przede wszystkim poprzez 

strony internetowe regionu Kastylia La Mancha31. Informacje dotyczące życia gospodarczego regionu 

są dystrybuowane poprzez regularnie publikowane oraz rozsyłane aktualizacje32. Rząd Regionalny 

Kastylia La Mancha jest kluczowym organem zarządzania regionem i kreowania przestrzeni dla 

przedsiębiorczości. Uprawnienia ustawodawcze i wykonawcze pozwalają na opracowywanie i 

wdrażanie właściwej polityki rozwoju regionu. Spośród programów wsparcia dla lokalnej 

przedsiębiorczości na poziomie regionalnym należy wymienić program LEADER dla budowania 

Lokalnych Grup Działania w projektowanie i wdrażanie strategii dla rozwoju obszarów wiejskich. W 

programie istnieje 29 lokalnych grup działania z własną, lokalną strategię rozwoju. Program ‘Innova 

Adelante’ wspiera innowacje biznesowe poprzez promowanie wspólnych strategii biznesowych w 

sektorach inteligentnych regionalnych specjalizacji w MŚP, przede wszystkim obszarze turystyki, 

energii i biogospodarce. Program Adelante Inversion to granty na tworzenie nowych firm w regionie. 

W ramach środków finansowych istnieje możliwość założenia firmy, transformacji procesu 

produkcyjnego, czy dywersyfikacja produkcji. Środki finansowe przewidziane na realizację tych celów 

w ramach grantu wynoszą od 5 000 EUR do 900 000 EUR. Więcej instrumentów wsparcia finansowego 

i strukturalnego dla lokalnych przedsiębiorców oraz lokalnej przedsiębiorczości oferowanych w 

regionie Kastylia La Mancha znaleźć można na stronach rządowych Hiszpanii, regionalnych oraz 

stronach Unii Europejskiej, gdzie za pomocą specjalnych wyszukiwarek można dobrać wsparcie 

właściwe do potrzeb przedsiębiorstwa narzędzia. 

 

 

 
31 https://www.castillalamancha.es/ 
32 https://adelante-empresas.castillalamancha.es/ 

https://www.castillalamancha.es/
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/
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5. PODSUMOWANIE 

Celem opracowania raportu jest identyfikacja funkcjonujących różnego rodzaju mechanizmów na 

styku działalności i kompetencji lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw MŚP w Hiszpanii.  

Metodologia opracowania została oparta na rekomendowanych wskaźnikach opisanych we wstępie i 

założeniu, że dla opisania tych mechanizmów niezbędne jest ukazanie tła gospodarczo-ekonomicznego 

i strukturalnego kraju oraz głębsza charakterystyka wybranego regionu. Istotnym wskazaniem dla 

formułowania rekomendacji na podstawie rozwiązań stosowanych w Hiszpanii wydaje się być obszar 

mechanizmów budowania przestrzeni współpracy między gminami. Z przeprowadzonego badania 

wynika, że mechanizmy współpracy sąsiednich gmin mające na celu wspólne realizowanie zadań, może 

przyczynić się do optymalizacji kosztów wdrożeń międzygminnych projektów oraz budowania 

wspólnych obszarów wsparciu dla lokalnej przedsiębiorczości. 
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