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ABSTRAKT 

Hiszpania zajmuje większą część Półwyspu Iberyjskiego. Znajduje się w południowo-

zachodniej części Europy, niedaleko wybrzeży Afryki. Spośród krajów UE jest chyba jednym  

z najbardziej zbliżonych do Polski pod względem  liczby ludności, terytorium i religii 

katolickiej. Wszystko to może mieć ogromne znaczenie w tworzeniu i rozwijaniu biznesu oraz 

pozyskiwaniu nowych partnerów. Dlatego warto lepiej poznać ten kraj, jego możliwości 

system prawny i finansowy. Pomocne w tym mogą się okazać  źródła informacji biznesowej 

utworzone i prowadzone przez instytucje państwa polskiego i hiszpańskiego. Niniejszy 

artykuł prezentuje wybrane serwisy mogące służyć pomocą zarówno przedsiębiorcom, jak   

i osobom zajmującym się badaniem rynku lub pozyskiwaniem informacji na temat Hiszpanii 

dla swoich klientów (np. broker informacji).  Serwisy są bezpłatne, a większość stanowią 

serwisy  w języku hiszpańskim. Reprezentują różne aspekty informacji biznesowej prawną, 

finansową, statystyczną, związaną ze sprawami społecznymi oraz pomoc dla małych  

i średnich przedsiębiorstw.       
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Wstęp 

Polakom  Hiszpania najczęściej kojarzy się z wakacjami i odpoczynkiem, ogólnie 

mówiąc turystyką i ten sektor dominuje w gospodarce tego kraju. Do tego dochodzi też  piłka 

nożna na najwyższym światowym poziomie (Real Madryt, FC Barcelona). Jednak Hiszpania  

to nie tylko turystyka i futbol; to również możliwość prowadzenia biznesu lub pozyskiwania 

partnerów w innych sferach gospodarki. Warto dodać również, że Hiszpania jest w strefie euro 

co pozwala na dodatkowe możliwości. Ponadto rząd hiszpański oraz lokalne władze  

na poziomie wspólnot autonomicznych oraz mniejszych jednostek administracji publicznej 

dbają o potencjalnych inwestorów zagranicznych i kontrahentów firm hiszpańskich. Celem 

jest przyciągnięcie jak największej liczby takich przedsiębiorców. Polityka władz hiszpańskich 

jest prowadzona w takich sposób, aby na każdym kroku ułatwiać prowadzenie biznesu. 

Celem jest aby potencjalni inwestorzy mogli łatwo i szybko dotrzeć do informacji związanej  

z hiszpańskim systemem gospodarczym, żeby więcej sił i czasu poświęcali na rozwijanie  

i promocję swoich firm. 

Taką pomocą mają też służyć serwisy internetowe przygotowane przez instytucje  

i agendy rządowe władz Hiszpanii oraz jeden polski serwis. Wiele z tych serwisów jest 

wyspecjalizowanych w jednej lub kilku sferach dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej, ale są również takie, które zajmują się różnymi aspektami szeroko rozumianej 

pomocy dla przedsiębiorców. Strony te zawierają mnóstwo ciekawych materiałów, 

dokumentów, linków, danych statystycznych związanych z gospodarką, które mogą posłużyć 

nie tylko przedsiębiorcom zainteresowanym otwarciem biznesu w tym kraju. Mogą być też 

ciekawym i rzetelnym źródłem dla instytucji,  firm lub ludzi zajmujących się badaniem rynku, 

pozyskiwaniem informacji biznesowych dotyczących nie tylko Hiszpanii, ale również trendów 

w gospodarce europejskiej i światowej. Ważną zaletą tych serwisów jest to, że są bezpłatne  

i łatwo dostępne oraz na bieżąco aktualizowane.        

 

Portal Promocji Eksportu –   

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) 

 

          Portal Promocji Eksportu działa w ramach ministerstwa rozwoju i jako jedyny nie jest 

portalem tworzonym przez rząd Hiszpanii. Jego głównym zadaniem jest promocja polskich 

towarów, produktów i usług za granicą oraz wszelka pomoc, jakiej potrzebują polscy 

przedsiębiorcy i firmy, a także inwestorzy zagraniczni, chcący inwestować swoje kapitały  

 

  

Robert Karpiński 

Źródła informacji biznesowej w Hiszpanii

      

2 



w Polsce. Bardzo ważną rolę w tej pomocy i wsparciu odgrywają Wydziały Promocji Handlu  

i Inwestycji w skrócie WPHI. Znajdziemy je właśnie na Portalu Promocji Eksportu w prawym 

górnym rogu menu WPHI/COIE./ZBH  

WPHI są zagranicznymi placówkami Ministra Gospodarki, działającymi w ramach 

Ambasad i Konsulatów RP. Udzielają wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom, aby 

mogły nawiązywać kontakty gospodarcze na świecie i rozwijać swoje firmy. Wydziały 

Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP powstały, by wspierać polskie firmy, 

w tym w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Każdy z tych wydziałów zajmuje się 

gospodarką jednego kraju.  

Serwis dotyczący Hiszpanii jest dwujęzyczny – w języku hiszpańskim i polskim.   

Po otwarciu, w centrum serwisu trafiamy na aktualności na temat wydarzeń bieżących, które 

można przeglądać według trzech kategorii: najnowsze, najpopularniejsze albo najważniejsze. 

W serwisie uzyskamy również podstawowe dane o  Hiszpanii nie tylko gospodarcze, ale 

też z dziedziny kultury i obyczajów.  Oprócz tego dowiemy się co kupić, co sprzedać, gdzie  

i jak inwestować, poznamy adresy pomocne w prowadzeniu biznesu i jakie są rodzaje spółek 

i sposoby ich rejestracji. Znajdziemy adresy: instytucji i organizacji wspierających wymianę 

handlową w UE np. Izba Handlowo- Przemysłowa w Madrycie, Hiszpański Instytut Handlu 

Zagranicznego. Sięgnąć możemy też do analiz rynkowych poszczególnych branż gospodarki, 

do informacji czego może wymagać od nas hiszpański fiskus oraz dotyczących zamówień 

publicznych i nieruchomości. Bardzo ważnymi informacjami są również te dotyczące prawa  

i systemu prawnego Hiszpanii oraz adresy kancelarii prawnych, biur rachunkowych, firm 

konsultingowych prowadzących obsługę klientów w języku polskim. W serwisie znajdziemy 

też wiadomości o Andorze i możemy zajrzeć do Biuletynu WPHI. 

 

Agencia Tributaria 

 

          Portal Agencia Tributaria jest oficjalnym serwisem ministerstwa finansów  

i administracji publicznej - odpowiednikiem polskiego Urzędu Skarbowego. Odpowiada  

za zarządzanie systemem podatkowym i celnym państwa. Agencja zajmuje się również 

zachęcaniem obywateli do przestrzegania prawa podatkowego i celnego oraz zwalczaniem 

przestępstw podatkowych i celnych. Serwis jest dwujęzyczny – w języku angielskim  

i hiszpańskim. 

 Na stronie serwisu znajdziemy zbiór linków  do portali i stron związanych z podatkami 

lub skarbem państwa. Są to zarówno linki instytucji i urzędów ogólnopaństwowych,  np. 

Ministerstwa Finansów i Administracji, jak również regionalnych i lokalnych zajmujących się 

podatkami.  

Robert Karpiński 

Źródła informacji biznesowej w Hiszpanii

      

3 



 W serwisie zebrano też strony urzędów i instytucji rządowych z całego świata 

zajmujących się  sprawami finansów, podatków lub gospodarki Administraciones Tributarias. 

W przypadku Polski jest to Ministerstwo Skarbu RP.  

 Interesująca może też okazać lista portali i stron  międzynarodowych organizacji 

zajmujących się podatkami i sprawami celnymi Organismos internacionales np. Bank 

Światowy, UE, Iberoamerykański  Bank Rozwoju, CIAT – Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias, czyli Międzyamerykańskie Centrum Administracji Podatkowej 

oraz strony różnego rodzaju serwisów, których zadaniem jest ułatwić życie przedsiębiorcom 

w Hiszpanii np. BOE – Boletin Oficial del Estado – Dziennik ustaw, Certificacion Espańola – 

CERES – możliwość uzyskania potrzebnych certyfikatów.    

          Serwis proponuje nam również informacje dotyczące podatków np. Impuesto sobre  

el Valor Ańadido -  IVA – VAT, Impuesto sobre la Renta de las Persona Fisicas – IRPF – podatek 

dochodowy od osób fizycznych, ceł, formularzy, dochodów i zarobków obywateli, firm 

i przedsiębiorców oraz współpracy na linii przedsiębiorca partnerzy społeczni. 

 

Seguridad Social 

   

         Seguridad Social (dosłownie: ubezpieczenie społeczne) jest odpowiednikiem polskiego 

ZUS. Jeśli pragniemy otworzyć w Hiszpanii firmę lub prowadzić działalność gospodarczą 

warto odwiedzić ten serwis. Oprócz typowych danych kontaktowych znajdziemy publikacje 

związane głównie ze sprawami społecznymi np. o emerytach, o osobach 

niepełnosprawnych, o zarządzaniu danymi. Zainteresują nas również przepisy prawne 

związane z dziedziną społeczną oraz informacje w sferze finansowej i budżetowej państwa, 

a dotyczące ubezpieczeń społecznych. Na stronie uzyskamy dane statystyczne związane  

z ubezpieczeniami społecznymi.  

Pracownicy czynni zawodowo znajdą tutaj informacje odnośnie świadczeń, systemu 

ubezpieczeń społecznych, przepisów. Uzyskają też pomoc  w poradzeniu sobie 

z procedurami administracyjnymi oraz dostęp do elektronicznego biura ubezpieczeń 

społecznych. Emeryci, renciści i wszyscy, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych wdowy 

i sieroty oraz inne osoby mogą dowiedzieć jakie muszą spełnić warunki  i z jakich form 

pomocy mogą skorzystać. Również jest dostęp bezpośredni do elektronicznego biura 

ubezpieczeń społecznych. 

Natomiast dla przedsiębiorców przygotowano informacje potrzebne do zarządzania 

firmą związane ze świadczeniami społecznymi. Dotyczy to rejestracji i prowadzenia 

działalności gospodarczej, obowiązków pracodawcy, wyzwań administracyjnych, składek,  
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przepisów dotyczących składania. Istnieje również możliwość dostępu do systemu Remisión 

Electrónica de Datos – RED, czyli  elektronicznej bazy danych. System RED  pozwala  

na dostęp do danych firmy i pracowników, złożenia i przyjęcia składek i dokumentów oraz 

raportów medycznych. 

 

IPYME – Informacion de Pequeńos y medias empresas – 

informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 

          Kolejny ciekawy projekt hiszpańskiego rządu, a konkretnie ministerstwa  przemysłu, 

energetyki i turystyki. Portal IPYME przeznaczony jest dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. Znajdziemy w nim informacje w jaki sposób od początku do końca 

przeprowadzić cały proces biznesowy związany z decyzją (pomysłem), rozwinięciem projektu 

i założeniem firmy.  

          W serwisie dowiemy się o możliwościach dostępu do dofinansowania, pomocy  

i zachęty dla sektora MŚP. Możemy przejrzeć bazę danych sporządzoną z informacji 

przygotowanych z mediów hiszpańskich w tym również elektronicznych dotyczących sektora 

MŚP oraz bazę danych statystycznych. Dodatkowo przedsiębiorcy znajdą tutaj też informacje 

dotyczące oferowanych instrumentów finansowych, umów o pracę, polityki gospodarczej 

w tym też europejskiej skierowanej do sektora MŚP oraz różnego rodzaju  środków 

przeznaczonych dla sektora MŚP.  

          IPYME oferuje także usługi typu oferty pomocy i zachęty dla firm oferowane przez 

agencje rządowe i powiązane z nimi organizacje. Interesującym elementem serwisu jest 

archiwum elektroniczne publikacji, filmów i artykułów dla MŚP oraz różnego rodzaju 

narzędzia pomocne w procesie tworzenia firmy i fazie konsolidacji.  Dla przedsiębiorców, 

którzy chcą się rozwijać przygotowano kursy i darmowe szkolenia.  

          Jeśli wiemy jakiego tematu głównego poszukujemy to na pierwszej stronie pod 

wyszukiwarką mamy odnośnik Muy util – Przydatny (w wolnym tłumaczeniu na skróty), gdzie 

zebrano odnośniki do ważniejszych kwestii związanych z sektorem MŚP: plan de empresa 

(biznes plan), ayudas e incentivos (dotacje i zachęty),  contratos de trabajo (umowy o pracę), 

eleccion de la forma juridica de empresa (wybór formy prawnej spółki),  publicaciones 

(publikacje), creacion de empresa (rozpoczęcie działalności), cursos online (kursy online), 

proceso de constitucion y puesta en marcha (proces tworzenia i wdrażania). 
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Banco de Espańa - Bank Hiszpanii 

 

          Bank Hiszpanii zarządza całym system finansowym państwa. Na stronie banku 

znajdziemy informacje o samym banku, jego historii, strukturze, funkcjach, współpracy 

międzynarodowej, konferencjach, seminariach organizowanych lub sponsorowanych oraz na 

temat przetargów ogłaszanych przez Bank. Portal posiada też angielską wersje językową.  

         Serwis proponuje nam wszystko co związane ze światem finansów na poziomie 

europejskim Eurosistema, a także krajowym hiszpańskim głównie dotyczącym samego 

Banku: usługi bankowe, możliwość zatrudnienia, przepisy prawne, indeksy, rozporządzenia, 

okólniki Banku, roczniki, biuletyny ekonomiczne, statystyczne, raporty roczne, sprawozdania, 

analizy, broszury i przewodniki oraz życiorysy kadry kierowniczej.  

          Na portalu znajdziemy również analizy ekonomiczne Analisis ceonomico, a wśród nich 

badania naukowe, raporty roczne i sytuacyjne. Na uwagę zasługują też informacje dotyczące 

bilansów finansowych  Central de Balances zwłaszcza bazy informacji sektora publicznego  

i raporty publiczne.  

          Innymi bardzo ciekawymi informacjami są te dotyczące rynku długu publicznego 

Mercado de deuda publica i o nadzorze finansowym Supervision. Znajdziemy  

w nich między innymi informacje o podmiotach jakie biorą udział w rynku, o papierach 

wartościowych emitowanych przez Bank np. obligacje oraz biuletyny. W biuletynach 

przedstawione są dane na temat rynku długu publicznego i operacji finansowych np.  kursy 

walut oraz przepisy prawne nadzoru bankowego i informacja publiczna udzielana przez 

podmioty nadzorowane.    

          Godne polecenia są również informacje statystyczne Estadisticas, gdzie zebrano całą 

statystykę związaną z finansami. Znalazły się tutaj dane statystyczne dotyczące wskaźników 

ekonomicznych i synteza tych wskaźników, biuletyny długu publicznego, operacji 

finansowych, dane związane z kursami walut, stopami procentowymi, handlem 

zagranicznym, długiem publicznym, systemami płatniczymi,  wykaz instytucji finansowych , 

różnego rodzaju badania finansowe.  

          W serwisie zebrano też informacje na temat walut, w tym też prób fałszowania waluty, 

strategii i instrumentów finansowych w eurosystemie oraz na temat różnego rodzaju 

systemów płatności np. El SNCE czy TARGET2-Banco de Espańa.  

          Serwis Banku Hiszpanii proponuje również przygotowane przez Bank Hiszpanii portale: 

Portal de transparencia – Portal przejrzystości, Oficina Virtual – Biuro wirtualne,  Portal del 

Cliente Bancario – Portal klientów banku, Economic Reserach Portal – Portal badań 

ekonomicznych, Centro de Estudios Monetarios y Financieros – CEMFI – Centrum studiów 

finansowych i monetarnych, Portal Educativo – Portal edukacyjny, Finanzas para todos –

Finanse dla każdego. 
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Portal de transparencia - Portal przejrzystości 

 

          Na portalu zawarto informacje instytucjonalne, prawne i gospodarcze. Znalazły się tam 

dokumenty składane do konsultacji społecznych,  związane z zarządzaniem budżetem,  

z wynagrodzeniem członków organów zarządzających i kadry zarządzającej, roczne 

sprawozdania finansowe. Portal posiada też angielską wersje językową. 

 

Oficina Virtual - Biuro wirtualne  

 

         W Biurze wirtualnym uzyskamy informacje w jaki sposób, gdzie i kiedy możemy 

załatwić interesującą nas sprawę i jakie przepisy prawne to regulują.  Serwis jest przeznaczony 

dla wszystkich, którzy mają jakąkolwiek styczność z finansami od osób fizycznych, aż po 

przedstawicieli administracji państwowej. Zakres tematyczny też obejmuje całość sfery 

finansów od waluty i papierów wartościowych, poprzez bilanse, oświadczenia operacje 

i informacje finansowe, aż po usługi, systemy płatności i nadzór finansowy. Portal posiada też 

angielską wersje językową.  

          Dodatkowo na stronie znajdziemy odnośniki do portali finansowych: 

Banco de Espada – Banki Hiszpanii, Portal de Cliente del Banco – Portal Klienta Banku, 

SEPA – Single Paymenta Area – pojedynczy obszar płatności w eurosystemie, 

SEPBLAC – Servicio Ejecutivo Comision de Prevencion de Blanque de Capitales e Infracciones 

Monetarias – komisja w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i wykroczeniom walutowym, 

Portal de Transparencia – Portal Przejrzystości, FNMT – Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 

– Mennica Państwowa, CNMV – Comission Nacional del Mercado de Valores – Komisja 

Papierów Wartościowych.  

 

Portal Cliente de Bancario - Portal Klienta Banku 

  

         Portal Cliente de Bancario jest przeznaczony dla klientów banku zarówno osób 

fizycznych, jak i przedsiębiorców. W serwisie zawarto informacje odnośnie podmiotów, które 

podlegają nadzorowi bankowemu i mogą funkcjonować jako instytucje finansowe i 

kredytowe. Serwis proponuje też informacje dotyczące produktów bankowych jak kredyty, 

pożyczki, odnośnie stóp procentowych i opłat bankowych i funduszy inwestycyjnych. 

Ponadto uzyskamy wiedzę na temat praw klienta, gdzie i w jaki sposób składać skargi i 

wnioski oraz jak działa i w jaki sposób uzyskać dostęp do Centralnego Rejestru Kredytowego. 

Portal posiada też angielską wersje językową. 
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Economic Research Portal - Portal badań ekonomicznych 

  

          Portal Economic Research Portal zajmuje się badaniami ekonomicznymi w celu 

zapewnienia wysokiej jakości analizy ekonomicznej co ma wspierać Bank Hiszpanii w roli 

banku centralnego. Badanie to obejmuje regularne monitorowanie gospodarki hiszpańskiej, 

gospodarek strefy euro oraz światowych, ocenę polityki gospodarczej i statystykę. Wszystko 

to ma służyć rozwojowi i upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej.   

          Serwis proponuje nam informacje statystyczne, dane ekonometryczne, mikro- 

i makroekonomiczne. Dzięki serwisowi mamy też dostęp do biuletynów ekonomicznych, 

czasopism i publikacji, dokumentów roboczych, sprawozdań, raportów. Na stronie 

znajdziemy również informacje o seminariach, konferencjach pogrupowane według lat  

i miesięcy. Interesujące mogą okazać się też spisy pracowników alfabetyczne lub według 

departamentów oraz linki instytucji związanych z badaniami ekonomicznymi w Hiszpanii, 

Europie i na świecie. Serwis posiada wyłącznie angielską wersję językową. 

  

Centro de Estudios Monetarios y Financieros -   

Centrum Studiów Finansowych i Monetarnych 

 

         Centrum studiów finansowych i monetarnych to portal edukacyjny, którego celem jest 

zapewnienie zdobycia lub uzupełnienia wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Prowadzone 

są kursy między innymi z ekonometrii, makroekonomii i bankowości. Portal posiada też 

angielską wersje językową, która otwiera się bezpośrednio. 

 

Portal educativo - Portal edukacyjny 

  

         Portal edukacyjny ma na celu edukację dzieci i młodzieży o systemie finansowym  

i monetarnym państwa. W serwisie znajdziemy informacje o historii pieniądza i jego 

rodzajach oraz o systemie monetarnym. Autorzy zawarli też wskazówki dla nauczycieli w jaki 

sposób uczyć dzieci i młodzież. Nauczyciele mogą skorzystać z szeregu gier i komiksów, które 

w prosty i zabawny sposób upowszechniają wiedzę na temat pieniądza.  

 

 

 

  

Robert Karpiński 

Źródła informacji biznesowej w Hiszpanii

      

8 



Finanzas para todos - Finanse dla wszystkich 

 

           Serwis Finanzas para todos podpowiada jak umiejętnie gospodarować finansami 

domowymi, na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować, jak chronić swoje karty i dane 

osobowe, zapobiegać oszustwom. Otrzymamy też wskazówki i narzędzia jak zarządzać 

pieniędzmi  w różnych okresach naszego życia i jak inwestować. 

 

Zakończenie 

 

         W niniejszym artykule zostały omówione jedynie wybrane źródła informacji biznesowej 

w Hiszpanii. Większość z nich stanowią serwisy w języku hiszpańskim. Jedynie WPHI jest 

w języku polskim. Wszystkie są tworzone przez urzędy centralne administracji państwowej 

(rząd polski i hiszpański), i wspierane przez administrację regionalną i lokalną.  

Głównym celem tych serwisów jest, aby każdy kto potrzebuje informacji biznesowej: 

przedsiębiorca, broker informacji mógł ją uzyskać łatwo, szybko i bezpłatnie. Ważna jest 

również aktualność tej informacji, dlatego serwisy są aktualizowane na bieżąco w zależności 

od potrzeb.  

           Ich zaletą jest też niewątpliwie to, że nie koncentrują się na jednej wybranej grupie 

zawodowej lub branży, ale starają się objąć różne aspekty działalności biznesowej wspierając 

je od strony własnych działań np. Agencia Tributaria od strony systemu podatkowego  

i celnego. Wszystko to sprawia, że tego typu informacja jest rzetelna i zgodna  z przepisami 

prawa oraz wiarygodna. Mogą z niej korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz firmy  

i osoby, które zajmują się pozyskiwaniem, analizą i udostępnianiem oraz 

rozpowszechnianiem informacji biznesowej np. brokerzy informacji, dziennikarze, 

analitycy itp.      

 

 

Bibliografia 

www.trade.gov.pl  

https://spain.trade.gov.pl/pl/  

www.agenciatributaria.es 
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Artykuł powstał na podstawie wystąpienia wygłoszonego podczas  

Seminarium: Warsztat Pracy Infobrokera, które odbyło się 06.06.2016 r. w Krakowie 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz Instytut Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji jest zrzeszeniem osób zawodowo 

zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji. Powołane zostało w celu 

promowania branży, integracji środowiska zawodowego oraz podnoszenia kompetencji 

społeczeństwa w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. 

http://www.spi.org.pl/  

 


