
Değerli KAGİDER Üyeleri,

KAGİDER Uluslararası İlişkiler Strateji Grubu dış ticaret yapan veya yapacak
olan üyelerimize kılavuz olması adına "KAGİDER Dış Ticaret Ülke Kılavuzu"nu
hazırlamaya başladı. Kılavuz için seçilen ilk ülke İspanya oldu. Aşağıda
bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
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Dünya Bankası’nın 2016 yılı verilerine göre İspanya, GSYİH’e göre dünyanın 16.,
Avrupa’nın ise 4. büyük ekonomisidir. Tarım sektörü İspanya’nın GSYİH’nin
sadece %2,5’ini oluştururken, hizmet sektörünün payı %75’e yükselmiştir.
Perakendecilik, turizm, bankacılık ve telekomünikasyon sektörleri ülke ekonomik
faaliyetinin en önemli unsurlarındandır. Diğer taraftan GSYİH’nin %17’lik kısmını
oluşturan sanayi sektörü ekonomideki önemini korumaktadır.

İspanyolların ticari ilişkileri ile kişisel ilişkilerini birlikte yürütme alışkanlığı
sebebiyle görüşmeleri yüz yüze gerçekleştirmek İspanya piyasasına girişte en
etkili yoldur. Öte yandan, ticari ilişkiler ile kişisel ilişkileri paralel yürütüyor
olmaları, İspanyolların profesyonel açıdan resmi ve ciddi davranış biçimine sahip
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olmalarını etkilememektedir.

Avrupa Birliği (“AB”)’ye dâhil olmasının ardından, 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren
ülkenin resmi para birimi Euro olarak kabul edilmekle beraber peseta da varlığını
korumuştur. Ancak 1 Mart 2002’den itibariyle tüm ödemelerde sadece Euro para
birimi geçerlidir. Ülkenin resmi dili İspanyolca olmakla birlikte özerk bölgelerde
Baskça, Katalanca ve Galiçya dilleri de resmi dil olarak kullanılmaktadır.

Devamı için tıklayınız

Yeni yıl 1 Ocak’ta, Kutsal Cuma 13 Nisan’da, İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta, Meryem
Ana Yortusu 15 Ağustos’ta, Milli Bayram 12 Ekim’de, Azizler Günü 1 Kasım’da,
Meryem Ana’nın Günahsızlığı Yortusu 8 Aralıkta ve Noel tatili 25 Aralık’tadır.
Bunların dışında sadece bazı bölgelere has farklı tatil günleri vardır. Yasal izin
süresi, her çalışan için yılda 30 gündür.

İspanya, Greenwich’e göre 1 saat ileridedir (GMT +1) ve Türkiye’den 2 saat
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geridedir. Kanarya Adaları ise İspanya’dan bir saat geridedir.

Resmi Daireler, Pazartesi-Cuma günleri, saat 08.00-15.00 arası çalışmaktadır.
Diğer işyerleri, Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar 10.00-13.30 ve 17.00-
20.30/21.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Bir İspanyol geleneği olan siesta (öğle uykusu) ise, hayatı eskisi kadar
etkilememektedir. İspanyol gazetesi El Pais’e göre İspanyolların sadece %16’lık
kısmı ise her gün siesta yapmakta, ve hiç siesta yapmayan kısım ise
İspanyolların %59’unu oluşturmaktadır. Büyük mağazalarda, marketlerde öğle
tatili uygulaması bulunmamakta ve birçok dükkân gece geç saatlere kadar
hizmet vermektedir.

İspanya’da herhangi bir kişi ya da kurum ile iletişim kurmak için öncelikle
uluslararası telefon kodu (+34) tuşlandıktan sonra 9 haneli telefon numarası
girilmelidir. Barselona’nın telefon kodu 93, Madrid’in ise 91’dir.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve düzensiz yağışlar sebebiyle toprak kalitesinin
düşüklüğü İspanya’nın tarım sektöründeki verimini olumsuz yönde etkilemiştir.
Diğer yandan, gelişen sanayi ile de tarımın ekonomideki payı da azalmıştır.

http://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2018/2018/02/12/kagi-der-tradebook--i-spanya
http://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2018/2018/02/12/kagi-der-tradebook--i-spanya


İspanya dünyanın 3.büyük şarap ve zeytinyağı üreticisidir. Hayvancılık toplam
tarımsal üretim değerlerinin %40’ını oluşturmaktadır. Sektör, et işleme sanayi ile
bağlantılı ve güçlü bir yapıya sahiptir. Süt ve et sığırı yetiştiriciliği hayvancılıkta
önemli alt sektörlerden birisidir. Özellikle domuz yetiştiriciliğinde dünyada önde
gelen ülkelerdendir. Ayrıca İspanya, Avrupa’nın en büyük balıkçılık filosuna
sahiptir.

Ülkenin geleneksel sanayisinin temelini metalürji sanayiinin geliştiği Bask bölgesi
ve endüstriyel gelişime öncü olan tekstil sektörünün geliştiği Katalunya bölgeleri
oluşturmuştur. Sanayi için en önemli sektörler enerji üretimi, petrol ve
kimyasallar, taşıtlar ve gıda işlemedir.

İspanya, zengin mineral kaynaklarına sahip olmasına rağmen ihtiyacının üçte
birine kadarki kısmını ithalat yolu ile karşılamaktadır. Ülke demir cevheri, cıva
(dünyanın en büyük üreticisi), potasyum ve pirit rezervleri bakımından zengin
olup az miktarda da uranyum rezervine sahiptir.
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İspanya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 400 bini aşan firma bulunmakta
olup, firmalar çoğunlukla Katalunya, Madrid ve Endülüs’te faaliyet halindedir.

İspanya’da turizm, sanayi ve bankacılık sektöründen sonra gelen ve ülke
ekonomisine katkı bakımından üçüncü sırada yer alan sektördür. İspanya
GSYİH’sinin yaklaşık %10’una katkıda bulunur.

AB’nin istatistik ofisi Eurostat’ın verileri ışığında, 1990-2015 tarihleri arasında ülke
içi enerji tüketimi artışında ilk sıradadır. Hidroelektrik enerji üretimi açısından
bakıldığında, rüzgârdan yararlanarak etkin enerji üretiminin yapıldığı parkların
sayısı ise son yıllarda hızla artmıştır.
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İspanya merkez bankası, Banco de Espana’dır. İspanya içinde yurt içi şube ağı
ve/veya yurtdışı temsilcilikler yoluyla faaliyet gösteren başlıca finans kuruluşları:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Espanol de Credito, Banco Pastor,
Banco Popular Espanol, Banco Sabadell, Banco Santander Central Hispano ve
Banco Atlantico olarak sıralanabilir. Yurtdışında da bürosu olan başlıca Ispanyol
mevduat bankaları ise, La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, Caja Galicia, Caja
Duero, Caixa Nova ve İspanya Tasarruf Fonu Konfederasyonu’dur.

1 Ocak 1986 yılında AB üyeliği sonrasında, AB’nin diğer tüm ortak politikalarıyla
beraber ortak ticaret politikasını da benimsenmiş ve ortak gümrük tarifesini
uygulamaya konmuştur. Bu sebeple üye ülkelerden ithalatı yapılan ürünler,
gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. AB’ye üye ülkelerden yapılan ithalatta
herhangi bir izne tabi olmayıp, miktar sınırlaması da yoktur.
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İspanya’nın Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalata bakıldığında, ağırlıklı olarak
tekstil ve hazır giyim, otomotiv ana ve yan sanayi, beyaz eşya ve demir çelik
sektörü aktif rol oynamaktadır.

Devamı için tıklayınız

Devamı için tıklayınız
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Devamı için tıklayınız

Devamı için tıklayınız

Bilgilere ulaşmak için tıklayınız

Bilgilere ulaşmak için tıklayınız
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