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Fertőzöttség állapota 

Korlátozások és azok (tervezett) feloldási üteme 

Lakossági korlátozások 

Június 21-ével megszűnt az országos különleges jogrend (estado de alarma), így ettől kezdve a 

tartományi kormányok egyénileg hozhatnak bármilyen intézkedést (kivétel a szabad mozgás 

korlátozása, ez csak a központi kormány hatásköre lehet.) Az azóta megjelent gócpontok 

következtében jelenleg a galíciai Lugo megyét és a katalóniai Lleida megyét lezárták, a be- és 

kilépést ideiglenesen korlátozták. Szintén gócpontok megjelenése miatt Katalónia, 

Extremadura tartományok, valamint a Baleár-szigetek kormányai bevezették a kötelező 

maszkhasználatot minden nyilvános helyen (kül- és beltéren egyaránt). 

Gazdasági korlátozások  

A veszélyhelyzet június 21-i korlátozásával megszűntek a gazdasági korlátozások is. A 

tartományok azonban egyénileg dönthetnek arról, hogy az egyes szektorokban milyen saját 

szabályozást/ajánlást fogalmaznak meg. 

Áruforgalmi, kereskedelmi korlátozások 

Áruforgalmi korlátozás nincs érvényben.  

Logisztika és szállítmányozás állapota 

A járvány hatásainak minimalizálása érdekében május 18. óta csak az alábbi repülőterek 

üzemelhetnek Spanyolországban: Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Gran Canaria, Málaga-

Spanyolországi adatok – COVID-19 járvány 

Dátum 

Fertőzöttek 

számának 

változása  

(24 óra) 

Regisztrált 

fertőzések 

száma 

Halálozások 

számának 

változása 

(24 óra) 

Halálozások 

száma 

Gyógyultak 

száma 

június 26. +191 247.905 +8 28.338 N/A 

június 27. +191 248.469 +3 28.341 N/A 

június 28. +118 248.770 +2 28.343 N/A 

június 29. +84 248.970 +3 28.346 N/A 

június 30. +99 249.271 +9 28.355 N/A 

július 1. +149 249.659 +8 28.363 N/A 

július 2. +134 250.103 +5 28.368 N/A 

július 3. +174 250.545 +7 28.385 N/A 

július 4. - N/A - N/A N/A 

július 5. - N/A - N/A N/A 

július 6. +78 251.789 +3 28.388 N/A 

július 7. +124 252.130 +4 28.392 N/A 

július 8. +257 252.513 +4 28.396 N/A 

július 9. +241 253.056 +5 28.401 N/A 



Costa de Sur, Palma de Mallorca, Valencia, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife (sur/dél), Elche, 

Sevilla, Menorca és Ibiza. A működő és hajókat fogadó kikötők: Barcelona, Bilbao, Las Palmas 

de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia és Vigo. 

Gazdasági kilátások 

A Spanyol Nemzeti Bank (BNE) becslése szerint a GDP 11,6%-os csökkenése várható ebben 

a pénzügyi évben. Az IMF 12,8%-os csökkenést jósol. 

A BNE legfrissebb kimutatásai szerint a költségvetési hiány 14,9%-ra fog emelkedni, s jóval 

meghaladja a 2008-as nagy válság csúcsértékét (11%). A munkanélküliség 14%-ról 20%-ra 

emelkedik ebben az évben, jövőre pedig 19%-os lesz. A Spanyol Nemzeti Bank szerint akár 

21,7%-os munkanélküliség elé is nézhet az ország az idei év végére. Az államadósság a GDP 

95,5%-át tette ki tavaly, s az idén minden korábbinál magasabb szintre, a GDP 118%-ára fog 

emelkedni. 

A Mezőgazdasági, Halászati és Élelmiszerügyi Minisztérium tájékoztatása szerint március 9. 

és június 7. között a lakosság 28,4%-kal többet költött élelmiszerekre (+4,5 millió euró), mint 

2019 azonos időszakában, a háztartások fogyasztása pedig 24,5%-kal nőtt (+1,6 millió kiló 

élelem és ital).  

ES feldolgozóipara az euro övezet más országaival összehasonlítva nagyobb mértékben sérült 

a koronavírus hatására (csak GR regisztrált rosszabb adatot): a beszerzési menedzser index 

(PMI) a márciusi 45,7 pontról május végére 38,3 pontra süllyedt.  

ES gazdaság kiemelt szektora az autóipar (a GDP 10%-át adja, 650.000 embert közvetlenül és 

kb. 2 millió főt közvetetten foglalkoztat). A Nissan várhatóan bezárja a barcelonai 

gyártóegységét. A kormány június 16-án 3,75 Mrd eurós támogatási tervet jelentett be a 

következő évekre. Ebből 550 millió eurót fordítanak a spanyolországi gépjárműpark 

felújítására, melyre az állami vállalkozások mellett magánszemélyek, egyéni vállalkozók és a 

vállalkozások is jelentkezhetnek. Az autóipar, s konkrétan a befektetésösztönzés támogatására 

2,6 Mrd eurót kívánnak fordítani, a K+F+I-re pedig 415 millió eurót. A szektorban dolgozók 

képzését és továbbképzését a kormány 95 millió euróval kívánja támogatni.  

Gazdasági válságkezelő intézkedések 

ES kormány gazdaságmentő intézkedéseinek összértéke megközelíti a 174,6 milliárd eurót. Az 

intézkedéscsomagok döntő részét az indirekt támogatások alkotják: 100 milliárd eurós 

kormányzati hitelgarancia program a vállalati szféra és a vállalati kötvénypiac számára és 14 

milliárd eurós adómoratórium csomag. A direkt támogatások értéke 42 milliárd eurót tesz ki, 

ezek döntő része a munkanélküliségi segélyek finanszírozására, a társadalombiztosítási 

járulékok átvállalására és az autonóm tartományok egészségügyi, szociális és gazdasági 

segélyprogramjainak finanszírozására terjed ki. 16 Mrd eurós gazdasági és szociális újjáépítési 

csomagot fogadtak el a tartományok részére, s 4,2 milliárd eurót különítenek el a turizmus 

fellendülésének felgyorsítására. 

A KKV-k érdekképviseletét ellátó Cepyme szervezet szerint a kormány által biztosított 100 

milliárd eurós állami garanciahitelek duplájára, 200 milliárd euróra lenne szüksége a 

gazdaságnak rövidtávon, a vállalatok likviditásának fenntartása érdekében.  



A munkahelyek megtartása érdekében a kormány június 25-i döntése értelmében a csökkentett 

munkaidőre és a munkaszerződések átmeneti felfüggesztésének esetére vonatkozó rugalmasabb 

munkajogi szabályozás (ERTE; mely állami bérkompenzációval párosul) alkalmazását egészen 

szeptemberig meghosszabbították. A kormány fenntartja azt a kikötést, hogy a vállalatok a 

veszélyhelyzet végét követő 6 hónapon keresztül nem bocsáthatják el azon munkavállalóikat, 

akikre vonatkozóan rövidített munkaidőt vezettek be vagy munkahelyüket átmenetileg 

felfüggesztették. A vállalati szféra szerint a tömeges elbocsátások elkerülése érdekében az 

állami bérkompenzációs program 2020 december végéig történő meghosszabbítása szükséges. 

Exportpiaci lehetőségek magyar cégek számára 

A koronavírus kitörése kapcsán Spanyolországban főként vegyipari termékek (főként 

gyógyszer alapanyagok) s orvostechnikai termékek (orvosi berendezések) iránt mutatkozott 

megnövekedett érdeklődés.  

Egyedi, innovatív informatikai és biotechnológiai iránt megoldások iránt jelentős érdeklődés 

tapasztalható. A népesség elöregedése miatt ugyancsak nő a kereslet az otthoni és 

gondozóintézeti ápolási termékekre. 

Spanyolországban a szennyvízkezelés kiemelt szerepet kap a jövőbeni központi infrastruktúra-

fejlesztési programokban, a vízgazdálkodás és az öntözés pedig hagyományosan, régóta az 

infrastrukturális beruházások homlokterében van, ezért kereskedelem-fejlesztési szempontból 

nagyon perspektivikusnak ítéljük meg a magyar vízkezelési- és ipari szennyvízkezelési 

technológiák spanyolországi bemutatását, továbbá bizonyos, hogy ilyen technológiák gyártását 

és üzembe helyezését végző magyar cégek számára reményteli a spanyol piac. 

Magyar orvosi és orvostechnikai termékek számára Spanyolország potenciális piac lehet, 

elősorban a magánszektor beszerzései révén. A piacon jelentősebb kereslet az innovatív 

kardiológiai, légzési/aneszteziológiai, neurológiai, ortopédiai, röntgen, MRI, és CT 

berendezések, valamint a bőrgyógyászati/sebészeti kezelésekre szolgáló termékek iránt 

várható, melyek esetében magyar cégek az ázsiai beszállítók helyére léphetnek.  

A következő időszakban kereslet mutatkozhat továbbá az alábbi területeken: 

• tömegközlekedés fejlesztése: elektromobilitás és kapcsolódó termékek (töltők, stb.) 

• intelligens városi megoldások, smart home megoldások, IOT 

• környezetvédelem területén innovatív megoldások 

• innovatív mezőgazdasági technológiák 

• magas minőségű, őshonos élelmiszeripari termékek 

• sporttechnológia 

online B2B-k szervezésére nyitott ágazatok 

Bármely ágazatban megszervezhető, a spanyol cégek jellemzően nagyon érdeklődőek és 

nyitottak a magyar termékek iránt. Előnyt jelent a spanyol nyelvismeret, mivel a spanyol cégek 

(főként a kis- és középvállalatok) angol nyelvtudása sok esetben hiányos.  

Elérhető nemzetközi tenderek 

A spanyolországi tenderek a www.licitaciones.es weboldalon érhetőek el. 

http://www.licitaciones.es/

