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Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: World Bank

Mutató megnevezése Mértékegység 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR 1 296,19    1 316,81    1 357,41    1 400,95    1 462,02    1 536,84    

GDP változása (reál) % - 2,93    - 1,71    1,38    3,43    3,27    3,05    

Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő 24 745,61    25 306,92    25 663,31    22 342,13    23 058,79    24 392,98    

Infláció (HICP) % 2,45    1,41    - 0,15    - 0,50    - 0,20    2,00               

Munkanélküliségi ráta % 24,79    26,09    24,44    22,06    19,63    17,22    

Export értéke Mrd EUR 355,33    380,11    390,22    341,81    353,14    387,30    

Import értéke Mrd EUR 338,33    341,70    361,24    318,26    320,80    357,01    

Kihelyezett FDI állomány Mrd EUR - 2,18    23,87    36,54    56,47    43,73    23,14    

Befektetett FDI állomány Mrd EUR 21,58    45,30    30,23    29,70    27,82    3,73    



Gazdasági és politikai helyzetkép

1. Alapinformációk
Terület:   506.030 km²

Népesség: 46 528 024 fő (2017)

Államforma: Parlamentáris demokrácián alapuló alkotmányos monarchia

Tagság nemzetközi szervezetekben:
EU/ NATO/ WTO / ENSZ / EBESZ / IMF/World Bank Group / OECD / Iberoamerikai
Közösség

Gazdasági helyzetkép
Spanyolország GDP-je immár harmadik éve az európai átlagot meghaladó, 3%-os növekedést tudott
felmutatni. A növekedés elsősorban a belső fogyasztásnak és a turisztikai szektor szárnyalásának, a
bővülő exportnak és a befektetéseknek köszönhető.

Politikai helyzetkép
A Néppárti kormány elleni konstruktív bizalmatlansági indítványt követően miniszterelnökké emelt
szocialista (PSOE) Pedro Sánchez kormánya 2018. június 1-jén tette le hivatali esküjét. Az alkalmi
baloldali szövetségben létrejött, 84 parlamenti mandátummal rendelkező kisebbségi kormánynak szűk a
mozgástere. Ezzel a támogatottsággal a kormány várhatóan hosszútávú, átfogó intézkedéseket nem tud
majd elfogadtatni a parlamenttel, melyre tekintettel a miniszterelnök bármikor előrehozott választást
írhat ki.



Gazdasági és politikai helyzetkép
2. Aktualitások

Katalán válság
A katalán szeparatizmus évek óta a legfontosabb belpolitikai probléma Spanyolországban és várhatóan évekig
még az is marad. Katalónia széleskörű autonómiával rendelkezik. A gazdasági válságot követően emelte magasba
a katalán politikai pártok egyrésze a függetlenségi törekvéseket, amivel választásról-választásra a 7,5 milliós
lakosságból 2-2,5 millió választót tudnak mozgósítani (azaz a katalán lakosság is megosztott a kérdésben), ami
épp elegendő ahhoz, hogy többségbe kerüljenek a tartományi parlamentben. A függetlenség párti katalán vezetés
lényegében folyamatosan fenntartja a nyomást a központi kormányon. Legfőbb követelésük, hogy népszavazást
tarthassanak a tartomány függetlenségéről, amire viszont nincs jogi lehetőség. A konfliktus 2017 őszén
csúcsosodott ki, amikor egy illegális „népszavazást” követően a tartományi parlament szeparatista többsége
„kikiáltotta a tartomány függetlenségét”, amire válaszol a központi kormány felfüggesztette a tartomány
autonómiáját és új választásokat írt ki, ami után ismét szeparatista kormány alakult. Ezzel az autonómia
helyreállt, de tartományi vezetés konfrontatív politikája nem mérséklődött érdemben. A szocialista Pedro Sánchez
2018. június 1-jei kormányra kerülésével látványos párbeszédet hirdetett a katalán kormányzattal, legfőbb célja,
hogy kemény ellenlépések helyett párbeszéddel és engedményekkel mérsékelje a feszültséget. Katalónia a GDP
abszolút értéke tekintetében az első, az egy főre eső GDP tekintetében pedig 4. helyet foglalja el a tartományok
közötti rangsorban. A függetlenségi törekvések kihatással voltak nemcsak a tartomány, de egész Spanyolország
gazdasági kilátásaira is. A turizmus érezhetően visszaesett a válság miatt, 2017 utolsó negyedévében pedig több
mint 3000 vállalat – köztük számos jelentős (pénzintézetek, biztosítótársaságok, energiaszolgáltatók) is –
kezdeményezte székhelyének áthelyezését Spanyolország más tartományaiba.

Migrációs kihívások
Spanyolországot a migrációs válság kiemelten érinti. Ennek okai: (1) az olasz kormány döntése kikötőinek
lezárásáról, (2) az EU-Törökország megállapodás „tehermentesítette” a görög vizeket; (3) a nyaranta
tapasztalható jó időjárási viszonyok és szélcsend a Gibraltár-szorosnál; illetve (4) a szubszaharai útvonalak Líbiából
Marokkó felé tevődtek át. A fentiek eredményeképpen 2018 júliusára a spanyol bevándorlási adatok messze
felülmúlták nem csak a görög, a ciprusi, a máltai és az olasz adatokat, de saját mutatóikat is. A spanyol belügyi
tárca legfrissebb adatai szerint idén szeptember 30-ig bezárólag 41.594 fő illegális bevándorlót regisztráltak, ami
2017. ugyanezen időszakához képest +143%-os növekedést jelent.
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2. Aktualitások

.

Gazdaságpolitikai kihívások 
A reformok további folytatása szempontjából a legfőbb kockázatot az államadósság magas szintje (mely a

spanyol GDP közel 100%-át teszi ki) a termelékenység romlása, a magas munkanélküliség (16%), valamint a

villamosenergia-rendszer és társadalombiztosítási rendszer finanszírozási problémái jelentik. A

külkereskedelem továbbra is kulcsszereppel bír a gazdasági expanzió fenntartásához, az exportpiacok

fenntartása a turbulens nemzetközi térben kihívást jelenthet a spanyol vállalatoknak is.



Gazdasági és politikai helyzetkép

3. Választások

Amennyiben a kormánynak sikerül kitölteni a mandátumát, akkor 2020-ban júniusában
tartanak legközelebb országgyűlési választásokat.



Gazdasági és politikai helyzetkép

4. Gazdaságpolitikai célok

 hosszútávú költségvetési stabilitás megalapozása

 munkanélküliségi ráta további csökkentése (2017-ben 17,2% volt)

 foglalkoztatásbiztonság, jövedelemnövekedés az alacsonyabb fizetésűek számára

 kutatás-fejlesztési ráfordítások növelése

 digitális átállásának támogatása

 adósságállomány csökkentése (a GDP közel 100%-át teszi ki)

 nagy hozzáadott értékű befektetési projektek ösztönzése

 külpiacok diverzifikációja, ázsiai és afrikai fókusszal



Gazdasági és politikai helyzetkép

5. Kiemelkedő érdekcsoportok

Spanyol Vállalkozói Szövetségek Konföderációja (CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales) (www.ceoe.es) 

Nonprofit szervezet, a melynek elsődleges célja a vállalkozói érdekek védelme és képviselete. 1977-ben alakult meg, önkéntes tagság
alapján integrál kétmillió vállalatot és magánvállalkozót különféle ágazatokból, melyek több mint 4000 helyi egyesületen keresztül
kapcsolódnak a CEOE-hez. A Konföderáció 225 helyi és ágazati szervezetet integrál tartományi és megyei szinteken.

Kis- és Középvállalkozások Konföderációja (CEPYME – Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) (www.cepyme.es)
KKV-knak nemzeti érdekképviseleti testülete, földrajzi és ágazati tagozódással szerveződik.

Spanyolországi Kereskedelmi, Ipar-, Szolgáltatási és Hajózási Kamara – Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España (www.camara.es)

A szervezet az összes autonóm tartományi és helyi szintű kereskedelmi kamara képviseletét és koordinációját ellátja; feladata a spanyol
vállalatok (elsősorban a KKV-k külpiacra lépésének és exportjuk fejlesztésének támogatása), ágazati versenyképességi tervek elkészítése,
valamint a duális szakképzés spanyolországi ösztönzése. A kamarák finanszírozásának alapját a szolgáltatásaiból származó bevételek és a
vállalatok önkéntes hozzájárulása adja.

http://www.ceoe.es/
http://www.cepyme.es/
http://www.camara.es/


1. GDP és infláció előrejelzés kormányzati és/vagy nemzetközi oldalról 
Az idei évre a kormány előrejelzése 2,7%-os növekedéssel számol, míg az EU szerint 2,1%-ot ér majd el a bővülés üteme.
2019-re vonatkozóan a kormány 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol. 2020-ban 2,2 százalékos, 2021-ben pedig 2,1 százalékos
bővülést vár. Az inflációt az idén 1,9%-ra, jövőre pedig 1,7%-ra taksálja a kormány.

2. Kormányzati szektorális fókusz
A Spanyol Kereskedelem-fejlesztési és Befektetésösztönzési és Intézet (ICEX) stratégiájának fókuszában az alábbi szektorok állnak:
élelmiszeripar és gasztronómia, divatipar és kulturális ipar, ipari technológiák és üzleti szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztés, egészségipar
és IKT. Az ICEX horizontális céljai között első helyen a digitális átállás szerepel, melynek lényegi eleme, hogy a nagy technológiai és online
kereskedelmi platformokon (Google, Amazon, Alibaba etc.) minél nagyobb számban váljanak elérhetővé ES termékek.

3. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok
Autóipar, megújuló energia, vegyipar, élelmiszeripar, turizmus, egészségipar, IKT.

4. Veszélyek, piacra lépési nehézségek
A kétoldalú kereskedelem szempontjából nincsenek jelentős, a kereskedelmet gátló új előírások, jogszabályok, különleges rendelkezések. A
meghatározó gyakorlatok az EU-szabályok és előírások mentén történnek. Érdemes felhívni azonban a figyelmet arra, hogy spanyol cégek
tényleges működésével (sok vállalat jelent öncsődöt), anyagi helyzetük feltérképezésével kapcsolatban körültekintésre van szükség. Az
elmúlt évben több alkalommal kaptunk hírt visszaélésekről, kiegyenlítetlen tartozásokról, stb.
A piacra lépés szempontjából nehézséget jelent, hogy Spanyolország 17 autonóm tartománya egyéni jogalkotási jogkörrel bír, melynek
köszönhetően a kereskedelmi tevékenységek szabályozására vonatkozó előírások tartományonként eltérnek. Komoly előzetes piaci munkát
igényel az egyes tartományok adózási és szabályozási rendszerének áttekintése.

Kilátások
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5. Adókörnyezet rövid bemutatása 

Általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adó 3 típusa létezik Spanyolországban:
Szuper kedvezményes – 4%: alapvető termékek: kenyér, tej, sajt, tojás, zöldség, gyümölcs; könyv, újság, taneszközök, gyógyszerek, fogyatékkal 
élők járművei, művégtag, implantátum.

Kedvezményes – 10%: a fentiekben felsoroltakon kívüli élelmiszerek, üdítők, emberi fogyasztásra szolgáló állatok, tenyészállatok, 
mezőgazdaságban, állattenyésztésben, erdőgazdálkodásban használatos eszközök (vetőmag, műtrágya). Kontaktlencse, dioptriás szemüveg, lift 
fogyatékkal élők számára, diagnosztikai berendezés. Egészségügyi és fogászati ellátás. Műtárgy, antikvitás. Lakás, garázs. Lakásépítés. Művészeti, 
műszaki szolgáltatás. Temetkezési szolgáltatás. Közúttisztítás, közkert gondozás, szemétszállítás. Személyszállítás, autópálya-használat.

Általános – 21%: minden a fentiekben nem említett termék, szolgáltatás. Ide tartoznak a következők is: szeszesital, cigaretta, bikaviadalokon 
résztvevő állat, mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, állattenyésztésben használatos gép, cd, terhességi diagnosztika, terhességgondozás, 
rádió- és televízió szolgáltatás. Ebbe a kategóriába került át: szállodaipar, vendéglátás, szociális ellátás, sport-, kulturális, szórakoztató 
szolgáltatás, kiállítás, vásár, fodrászati szolgáltatás.

Nem érvényes az ÁFA törvény a Kanári-szigeteken, Ceuta és Melilla városokban, melyek különleges gazdasági 
övezetnek számítanak.
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5. Adókörnyezet rövid bemutatása 

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadót progresszív, ötsávos rendszer szerint számolják, ami azt jelenti, hogy mértéke az
adóköteles jövedelemmel egyenes arányban változik a következő adótábla szerint. A személyi
jövedelemadó számítása nem a jövedelem egésze alapján történik, hanem progresszíven, a jövedelem
alacsonyabb sávba eső része után alacsonyabb adókulcsot kell fizetni, míg a magasabb sávba eső
jövedelemrész tekintetében csak a különbözetre voantkozóan kell alkalmazni a magasabb adókulcsot.

Társasági adó 

A társasági adó általános kulcsa 2018-ben 25%. A szövetkezeti formában működő vállalkozások számára 
20%-os kedvezményes kulcs van érvényben. Az újonnan létrejövő vállalatokra 15%-os, kedvezményes 
társasági adókulcs vonatkozik az első két nyereséges évben.

Adóalap
(éves jövedelem euróban)

2018

12.450 alatt 19%
12.450-20.200 24%
20.220-35.200 30%
35.200-60.000 37%
60.000 felett 45%



Kilátások

5. Adókörnyezet rövid bemutatása 

Helyi adók és illetékek

A helyi adók esetében a két legáltalánosabb az ingatlanadó és a helyi iparűzési adó, melyek mellett az
önkormányzatok saját helyi adókat is kivethetnek.

A helyi adók vonatkozásában megemlítendő az ingatlanadó, mely az Ingatlan Kataszter (Földhivatal) normatívája
alapján megállapított összeg, melynek mértéke az ingatlan telekkönyvi értékének 0,4 % - 1 %-a.

A helyi iparűzési adó alanyai az üzleti vagy művészi tevékenységet folytató spanyolországi bejegyzett vállalatok,
melyek éves árbevétele meghaladja az egy millió eurót.

Fontos hangsúlyozni, hogy Spanyolország 17 autonóm közösségből és két autonóm városból álló, összetett
közigazgatási struktúrájú állam, melyben az autonóm tartományok önálló gazdasági/vállalkozói tevékenységet
szabályozó jogszabályokkal is rendelkeznek.



6. Kormányzati beruházási prioritások (pl. infrastruktúra, digitalizáció, 
oktatás, mezőgazdaság, stb.)

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.

A vízgazdálkodáson túl az okosvárosok és a digitalizáció, valamint az e-mobilitás fejlesztése kap kiemelt
szerepet a jövőbeni központi infrastruktúra-fejlesztési programokban.

Kilátások



Forrás: KSH
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1. Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé

ES-HU üzleti kapcsolatok története csak igen rövid időszakra tekint vissza, s feltehetően a földrajzi, nyelvi és
kulturális távolság miatt a magyar üzletemberek kevés tapasztalattal rendelkeznek Spanyolországról. ES felől a
latin-amerikai piac is jobban megközelíthető, a spanyol vállalatokkal történő harmadik piaci együttműködés
Latin-Amerikában és Afrikában is perspektivikus lehet.

Kereskedelmi kapcsolatok



2. Exportszerkezet, hozzáadott érték, kiemelkedő szereplők
HU export ES-be, euró

Kereskedelmi kapcsolatok



HU import ES-ből, euró

2015 2016 2017 2018 I. fév.

Mindösszesen 1 302 808 059 1 440 649 832 1 558 734 014 822 901 769

I. Élő állatok, állati termékek 23 996 384 44 759 369 64 986 375 33 077 812

II. Növényi termékek 73 957 948 81 024 752 82 291 042 48 155 592

IV. Élelmiszer-készítmények, 
italok, dohány

38 919 918 44 577 008 48 121 172 25 468 553

VI. Vegyipari termékek 136 951 039 126 233 948 138 619 919 80 202 500

VII. Műanyagok, gumi és 
ezekből készült áruk

109 638 751 115 626 464 125 615 376 72 160 702

XI. Textilipari alapanyagok, 
textiláruk

89 530 800 96 600 125 117 689 397 52 841 189

XV. Nem nemesfémek és 
ezekből készült áruk

66 701 783 71 000 838 96 678 637 48 064 113

XVI. Gépek és villamossági 
cikkek

305 028 243 310 215 992 338 274 087 178 911 740

XVII. Járművek és szállítási 
célú felszerelések

336 175 738 419 367 290 407 081 297 222 537 962



Kereskedelmi kapcsolatok

3. Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk (GEM, GVB, magas szintű
találkozók, vízummentesség – minden, ami az üzleti életet könnyíti, segíti)

Spanyol-magyar GVB nincsen. EU és schengeni tagország lévén a személy-, áru- szolgáltatás- és tőkeforgalmat
semmi nem akadályozza.



Kereskedelmi kapcsolatok

4. Vásárokon való részvétel, kereskedelmi delegációk az elmúlt egy évben

Vásárok:

 Smart City Expo – Barcelona, 2017. 11. 14-16.

 FITUR – Madrid, 2018. 01.17-21.

 Mobile World Congress – Barcelona, 2018. 02. 25-28.

 Alimentaria – Barcelona, 2018. 04.16-19.

Kereskedelemi delegációk:

2018. április 23-24-én Santanderben és Madridban digitalizációs és smart city technológiák kiajánlását célzó üzleti fórumon mutatkoztak be a V4

országok, közöttük Magyarország smart city és elektromobilitás területen tevékenykedő innovatív vállalkozásai, start-upjai.

2018. május 7-én „Spanyol-magyar innovatív technológiák a víz és a fenntarthatóság területén” című, szakmai konferenciával egybekötött üzletember-

találkozót szerveztünk 10 magyar cég részvételével.



Kereskedelmi kapcsolatok

5. Tervezett megjelenések, támogatott kiállítások, delegációk

• A 2018-as Fruit Attraction kiállításon a Fruitveb szakmaközi szervezet delegációja,
• 2018-as Smart City Expon-n a HEPA delegációja vesz részt



https://www.portalferias.com/ferias-espana_2019/p1/2/
FITUR 2019 Feria

internacional de Turismo
Madrid

Madrid, Espańa. 23.01.2019 - 27.01.2019 Turizmus

BILBAO MUEBLE Bilbao 
2019

Bilbao, Espańa. 24.01.2019 - 27.01.2019 Bútor

H&T 2019 Málaga, Salón 
Hostelería y Turismo 

Málaga

Málaga, Espańa. 04.02.2019 - 06.02.2019 Hotel + turizmus

SMAGUA 2019 Zaragoza 
Feria Internacional del 
Agua y Medioambiente

Zaragoza 2019.02.05. - 2019.02.07. Vízgazdálkodás

ABANCA CIMAG-
GANDAGRO 2019 : Feria 

Profesional de Maquinaria, 
Agricultura y Ganadería

Silleda 2019.02.21. - 2019.02.23. Mezőgazdasági gépek

MWC 2019 Barcelona 
Mobile World Congress 

2018: Feria GSMA 
Barcelona

Barcelona 2019.02.25. - 2019.02.28. Mobil kommunikáció

TECNOVID 2019 Zaragoza: 
Salón de Equipos para 

Viticultura

Zaragoza 2019.02.26. - 2019.03.01. Szőlészeti és borászati 
technológia

ARCO MADRID 2019 Feria 
internacional de Arte 

Contemporáneo 

Madrid 2019.02.27. - 2019.03.03. Kortárs művészet

Semana de la Educación 
2019 Madrid

Madrid 2019.03.06. - 2019.03.10. Oktatás

FIGAN 2019 Zaragoza: Feria 
Internacional de la 
Producción Animal

Zaragoza 2019.03.19. - 2019.03.22. Állattenyésztési gépek

33rd Salón de Gourmets 
International Fair

Madrid 2019.04.08-11. Élelmiszer

Fruit Attraction Madrid 2019.10.23-25. Zöldség-gyümölcs

Jelentősebb kiállítások 2019-ben

https://www.portalferias.com/ferias-espana_2019/p1/2/
https://www.portalferias.com/fitur-2019-feria-internacional-de-turismo-madrid_34340.htm
https://www.portalferias.com/bilbao-mueble-bilbao-2019_34314.htm
https://www.portalferias.com/abanca-cimag-gandagro-2019_34932.htm
https://www.portalferias.com/mwc-2019-barcelona-mobile-world-congress-2018_34979.htm
https://www.portalferias.com/tecnovid-2019-zaragoza_34552.htm
https://www.portalferias.com/arco-madrid-2019-feria-internacional-de-arte-contemporaneo_34464.htm
https://www.portalferias.com/semana-de-la-educacion-2019-madrid_34625.htm
https://www.portalferias.com/figan-2019-zaragoza_34849.htm
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6. Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: állami ünnepek,
üzleti kultúra tudnivalók (interkulturális, protokoll, stb.)

Állami-tartományi ünnepek

Január 1. Újév (Día del Año Nuevo)

Január 6. Vízkereszt (Día de Los Reyes, Epifanía) (Andalúzia, Asztúria, Kantábria, Kasztília-La Mancha, Madrid)

Március 19. Szent József napja (Día de San José) (Aragónia, Baszkföld, Extremadura, Galicia, Kasztília-La Mancha, Kasztília-León,

Madrid, Murcía, Navarra, Valenciai Közösség)

Nagycsütörtök (Jueves Santo) (Andalúzia, Aragónia, Asztúria, Baleár-szigetek, Baszkföld, Extremadura, Galicia, Kanári-szigetek,

Kasztília-La Mancha, Kasztília-León, La Rioja, Madrid, Murcía, Navarra)

Nagypéntek (Viernes Santo)

Húsvétvasárnap (Día de Pascua)

Húsvéthétfő (Lunes de Pascua) (Baszkföld, Katalónia, La Rioja, Navarra, Valenciai Közösség)

Május 1. A munka ünnepe, Majális (Fiesta del Trabajo)

Május 2. Madrid napja (Día de la Comunidad Madrid)

Augusztus 15. Nagyboldogasszony (La Asunción de la Virgen) (Andalúzia, Asztúria, Kanári-szigetek, Kantábria, Madrid)

Október 12. Amerika fölfedezésének napja (1492), Nemzeti Ünnep (Fiesta Nacional de España)

November 1. Mindenszentek Ünnepe (Todos los Santos)

December 6. A Spanyol Alkotmány Napja (1978), Nemzeti Ünnep (Día de la Constitución Española)

December 8. Szeplőtelen Fogantatás Ünnepe (La Inmaculada Concepción)

December 25. Karácsony (Navidad)
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6. Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: állami ünnepek,
üzleti kultúra tudnivalók (interkulturális, protokoll, stb.)

Protokoll

Spanyolországban fontos a személyes kapcsolat az üzleti életben. Jó kezdést jelenthet, ha egy közös ismerősön
keresztül történik a bemutatkozásunk. Ezt követően időt kell szentelni a személyes kapcsolat kialakítására személyes
találkozók alkalmával, valamint telefonhívások, e-mailes üzenetek útján. A találkozókat legalább egy héttel előre meg
kell beszélni, majd egy vagy két nappal a találkozó előtt újra megerősíteni azt. Próbáljunk a vállalatok magas rangú
beosztottjaival találkozni. Az érkezést követően be kell jelentkezni a vezető titkárnőjénél, aki ellenőrzi, hogy valóban
van-e előre bejelentett időpontunk. Pontosság: nincs olyan fontos szerepe, mint az északi kultúrákban de fontos
találkozó esetében 10 percnél nagyobb késés Spanyolországban sem ajánlatos. Északi irányba haladva nő a pontosság
szerepe. A találkozó elején általános, informális beszélgetéssel érdemes kezdeni a családról, időről, valamint aktuális
témákról; majd ezt követően rátérni az üzleti tárgyalásra. A spanyolok nem szeretnek információkat közölni a
cégeikről, továbbá gyanúsan tekintenek a túlságosan felkészült emberekre, főleg ha azt folyamatosan irányukba
mutatják. A tárgyalások formálisak, ennek ellenére nyugodtak. A spanyolok nagyon komolyak, mikor az üzlet
lényegéről beszélnek, de a köztes beszélgetések során nagyon barátságosak és felszabadultak, gyakori a viccmesélés. A
tárgyalások során a vita nélkülözhetetlen, illetve a spanyolok sokszor adnak tanácsokat is, viszont ezeket nem szabad
támadásnak venni. A döntési folyamat nagyon lassú és hierarchizált. A tárgyalások meggyorsítása érdekében nem
érdemes nyomást alkalmazni, viszont a folyamatos kapcsolattartás (értsd: utókövetés) pozitívan hat. A spanyolok nem
szeretnek közvetlenül „nemet” mondani, inkább addig húzzák el a válaszadást, ameddig a másik fél feladja. A találkozó
végén részükről elhangzó „lo estudiaremos” (majd még tanulmányozzuk) kifejezésnek kettős értelme lehet: vagy
általában nem érdekli őket a téma, vagy csak a közeljövőben nem releváns. Hasonlót jelez az „es complicado” (ez
összetett) kifejezés, amely kvázi elutasítást vetít elő, ezt azonban nem szokták kimondani.
Még egy sokszor felmerülő kérdés: A szieszta az üzleti életben gyakorlatilag nem létezik, az ebédidő azonban hosszabb
a nálunk megszokottnál, ezért a tárgyalások valóban átcsúszhatnak du. 5 óra utánra.
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7. Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési nehézségek

EU-s piac lévén vám és egyéb akadályok nincsenek. A piacra lépés szempontjából nehézséget jelent, hogy Spanyolország 17 autonóm
tartománya egyéni jogalkotási jogkörrel bír, melynek köszönhetően a kereskedelmi tevékenységek szabályozására vonatkozó előírások
tartományonként eltérnek. Komoly előzetes piaci munkát igényel az egyes tartományok adózási és szabályozási rendszerének
áttekintése. A spanyol nyelvismeret hiánya nehezíti a piacra lépést, főleg a spanyol KKV szektort tekintve, melynek angol nyelvismerete
sok esetben hiányos.
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8. Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje),
árfolyamkockázat

A spanyol partnerek túlnyomó része megbízható, pontos fizető, első üzleti kapcsolat előtt azonban mindenképpen célszerű a
leendő vevőről tájékozódni.
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9. Egyéb üzleti kockázati faktorok a célországban (partnerek ellenőrzésének
módja, pl. van-e kötelező kamarai nyilvántartás, korrupció esélye, átlagos
üzletkötési idő, stb.)
Spanyolországban e-cégjegyzék nincs, a céginformációk – ellentétben a magyar rendszerrel – nem érhetők el

ingyenesen. Hiteles cégkivonat Spanyolországban a központi Cégjegyzékből (Registro Mercantil Central:

http://www.rmc.es/) illetve az illetékes tartományi Cégjegyzékből (pl. Madrid tartomány esetén: Registro Mercantil

de Madrid https://www.rmercantilmadrid.com/RMM/Servicios/Notas_Certificados.aspx) a kívánt adattartalomtól

függően kb. 20 € összegtől kapható. Egyéb magánszolgáltató cégek nem hiteles céginformációt eltérő

díjtételekkel kínálnak:

• www.einforma.com 3,5 € /adat

• www.axesor.es 3,10 €/ adat

A cégbejegyzést követően a bejegyzés ténye a tartományilag illetékes Spanyol Hivatalos Cégközlöny honlapján

jelenik meg (https://www.boe.es/borme/ ).

Spanyolországban esetenként találkozunk visszaélésekkel, illetve visszaélési kísérletekkel, melyek rendszerint a

spanyol megrendelő fizetési kötelezettsége megtagadásával vagy fizetési elmaradásával kapcsolatosak.

http://www.rmc.es/
https://www.rmercantilmadrid.com/RMM/Servicios/Notas_Certificados.aspx
http://www.einforma.com/
http://www.axesor.es/
https://www.boe.es/borme/
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10. Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben,
közbeszerzésekben, pályázatokban

Az állami közbeszerzéseket a következő portálon lehet megtalálni:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb tendereken a magyar cégeknek érdemes spanyol cégekkel
együttműködve, konzorciumként pályázniuk.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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11. Célországban található partnerszervezetek (kamarák, szövetségek,
exportösztönző társszervezet)

Spanyol Vállalkozói Szövetségek Konföderációja (CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales) 

(www.ceoe.es) 

Nonprofit szervezet, a melynek elsődleges célja a vállalkozói érdekek védelme és képviselete. 1977-ben alakult meg,

önkéntes tagság alapján integrál két millió vállalatot és magánvállalkozót különféle ágazatokból, melyek több mint 4000

helyi egyesületen keresztül kapcsolódnak a CEOE-hez. A Konföderáció 225 helyi és ágazati szervezetet integrál

tartományi és megyei szinteken.

Spanyolországi Kereskedelmi, Ipar-, Szolgáltatási és Hajózási Kamara – Cámara Oficial de Comercio, Industria,

Servicios y Navegación de España (www.camara.es)

A szervezet az összes autonóm tartományi és helyi szintű kereskedelmi kamara képviseletét és koordinációját ellátja;

feladata a spanyol vállalatok (elsősorban a KKV-k külpiacra lépésének és exportjuk fejlesztésének támogatása), ágazati

versenyképességi tervek elkészítése, valamint a duális szakképzés spanyolországi ösztönzése. A kamarák

finanszírozásának alapját a szolgáltatásaiból származó bevételek és a vállalatok önkéntes hozzájárulása adja.

Spanyol Kereskedelem-fejlesztési és Befektetésösztönzési Intézet (ICEX)

A kormányzat elsődlegesen a Spanyol Kereskedelemfejlesztési és Befektetésösztönzési Intézet, az ICEX (España

Exportación e Inversiones) útján segíti a vállalatok exporttevékenységét. Az Ipari, Kereskedelmi és Turisztikai Minisztérium

Kereskedelmi Államtitkárságának felügyelete alá tartozik.

http://www.ceoe.es/
http://www.camara.es/
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12. Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja (vásárok, kamarai
kapcsolat, ágazati szövetségek, disztribútorok közvetlenül stb.)

A felsorolt lehetőségek mindegyike jól működik Spanyolországban, az adott termék/szolgáltatás szempontjából
leghatékonyabb piacra lépési mód beazonosítása céljából javasoljuk a madridi vagy barcelonai KGA megkeresését.
Barcelona-hoz tartozó tartományok: Katalónia, Valencia, Baleári-szigetek. Madridhoz tartozik ES összes többi
területe.

A nemzetközi szintű szakvásárok magas szakmai látogatottságnak örvendenek, melyek révén jó lehetőség adódik
helyi disztribútorokkal történő kapcsolatfelvételre. Import esetén a szakmai kamarák és a szakmaközi
szervezetek, szövetségek ugyancsak készségesen segítenek a partnerek megtalálásában.
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13. Fizetési módozatok és javasolt értékesítési csatornák

A spanyol partnerek túlnyomó része megbízható, pontos fizető, első üzleti kapcsolat előtt azonban 
mindenképpen célszerű a leendő vevőről tájékozódni.

Javasolt értékesítési csatornák
• Kereskedelmi ügynökök igénybevétele
• Viszonteladói szerződések
• Élelmiszer és ital esetén nagykereskedőkön keresztül
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14. Szállítási lehetőségek és feltételek

Spanyolországban az Európai Unió vonatkozó irányelvei az irányadók.
Leginkább a közúti szállítás gyakori HU és ES között, de a vasúti és a légi szállításra is van lehetőség.



Befektetési kapcsolatok

1. Legnagyobb magyarországi spanyol befektetők és tevékenységük

Grupo Antolin- autóipari beltéri burkolatok gyártása
Iberdrola - megújuló energia – szélerőmű parkok
Grupo F. Segura - gépkocsi fő részegység gyártás
Gestamp -autóipari karosszéria elemek gyártása
AMES -autóipari alkatrész gyártás
Hotusa Eurostars - szállodaipar
NH Hotels - szállodaipar
Iberostar - szállodaipar
Plásticos Castellá - csomagolóanyag gyártás
Zenit Hoteles - szállodaipar
Kategora – ingatlanszektor
Vega Sicilia – szőlő- és borágazat
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2. Befektetés-ösztönzési projektek az előző években, fókusz

A befektetések terén 2017-ben is elsősorban az autóipari újrabefektetési projektek voltak túlsúlyban (F 
Segura, AMES), emellett a szállodaipari befektetők részéről tapasztaltunk élénk érdeklődést. 
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3. A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása

Az ICEX (Spanyol Kereskedelem-fejlesztési és Befektetésösztönzési Intézet) intézete magába foglalja
mindazon eszközöket, amelyeket az Ipari, Kereskedelmi és Turisztikai Minisztérium Kereskedelmi
Államtitkársága biztosítani kíván a spanyol vállalkozások számára, hogy azok külföldi piacokon
terjeszkedhessenek. Az ICEX segíti és eligazítja a vállalatokat (profiltól függetlenül) a külkereskedelmi piacok
felmérésében, operatív kérdésekben és a nemzetközivé válást elősegítő állami támogatásokhoz való
hozzáférésben.

ICEX befektetésösztönzési ága, az INVEST IN SPAIN (központi befektetés-ösztönzési szervezet -
www.investinspain.org) külföldi beruházások és projektek megvalósulását segíti Spanyolországban. ES
összes tartományára kiterjedő irodahálózattal rendelkezik, a tartományi befektetési ügynökségek
elérhetőségei az Invest in Spain honlapján megtalálhatók.

Az ICEX-en kívül még az ICO – Hivatalos Hitelintézet, COFIDES – Fejlesztésfinanszírozási Spanyol Vállalat,
CESCE – Spanyol Export Hiteleket Biztosító Vállalat állnak a vállalatok rendelkezésére nemzetközi
terjeszkedésük finanszírozására.

http://www.investinspain.org/
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4. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye

A spanyolországi cégalapítás folyamata még nem történik egyablakos rendszerben, ezért hosszabb időt vesz igénybe, mint
Magyarországon.

A cégalapítás menete:
• NIE / NIF (külföldiek azonosító száma, adószám) beszerzése tagok és ügyvezetők részére, adóhatósági bejelentés
• Névfoglalás iránti kérelem
• Bankszámla-nyitás, tőke befizetéséről szóló igazolás beszerzése
• Társasági szerződés rendelkezéseinek előkészítése
• Alapítási dokumentumok közokiratba foglalása közjegyző előtt
• Ideiglenes adószám kérelmezése
• Illetékfizetés
• Cégbírósági bejegyzés
• Társasági jogi és könyveléshez kapcsolódó kötelező könyvek legalizálása az illetékes cégbíróságnál
• Végleges adószám kérelmezése, adóhatósági bejelentések
• Társadalombiztosítási, munkáltatói bejelentések

Társasági formák:
• Közkereseti társaság (Sociedad Colectiva - S.C.)
• Egyszerű, illetve részvényesi betéti társaság (Sociedad Comanditaria Simple –S. Com., Sociedad Comanditaria por Acciones -

S.Com.p.A.)
• Korlátolt felelősségű társaság (Sociedad Limitada – S.L.)
• Részvénytársaság (Sociedad Anónima – S.A.)
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4. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye

Kft alapítás kritériumai:
• A társaság törzstőkéje minimum 3.000 euró, amelyet alapításkor teljes mértékben be kell fizetni.
• A korlátolt felelősségű társaságnak egyetlen tagja is lehet.
• Amennyiben a társaságnak több tagja van, a törzsbetétek átruházása esetén a többi tagot illetve a társaságot

elővásárlási jog illeti meg.
• A társaság alapításának közjegyzőiokiratba foglalása és a cégnek a területileg illetékes Cégbíróságnál történő

bejegyzése szükséges.
Rt alapítás kritériumai:

• A társaságnak egyetlen tagja is lehet.
• A társaság alaptőkéje minimum 60.000 euró.
• Az alapításkor valamennyi részvényt le kell jegyezni és valamennyi részvény névértékének 25%-át a részvényes

köteles a társaság rendelkezésére bocsátani.
• A névérték fennmaradó észét az alapító okiratban rögzített határidőn belül köteles a részvényes a társaság

rendelkezésére bocsátani.
• Az alapítók egyetemlegesen felelnek a társasággal, a részvényesekkel és harmadik személyekkel szemben a nem

pénzbeli hozzájárulások (apport) valós értékeléséért.
• A cég cégbírósági bejegyzéséig a részvények nem adhatók át a részvényeseknek, illetve nem ruházhatók át.
• A társaság alapításának közjegyzőiokiratba foglalása és a cégnek a területileg illetékes Cégbíróságnál történő

bejegyzése szükséges.
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5. Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények a célországban

Az ICEX (Spanyol Kereskedelem-fejlesztési és Befektetésösztönzési Intézet)

befektetésösztönzési ága, az INVEST IN SPAIN (központi befektetés-ösztönzési

szervezet - www.investinspain.org) honlapján elérhető angol nyelvű, komplex

útmutató a külföldi beruházások és projektek megvalósulását segítő adózási

kedvezményről és befektetési támogatásokról is átfogó tájékoztatást ad.

http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/nj
mw/~edisp/4630560.pdf

http://www.investinspain.org/
http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/njmw/~edisp/4630560.pdf


Befektetési kapcsolatok

6. Ajánlott cégképviseleti formák a célországban

Tevékenységtől függően segítünk az érdeklődőknek megtalálni a spanyolországi üzleti
tevékenységüknek leginkább megfelelő társasági felépítést.



Befektetési kapcsolatok

7. Befektetésekhez igénybe vehető munkaerő támogatások, pályázati források

Az ICEX (Spanyol Kereskedelem-fejlesztési és Befektetésösztönzési Intézet)

befektetésösztönzési ága, az INVEST IN SPAIN (központi befektetés-ösztönzési

szervezet - www.investinspain.org) honlapján elérhető angol nyelvű, komplex útmutató

a külföldi beruházások és projektek megvalósulását segítő munkaerő támogatásokról

és pályázati forrásokról is átfogó tájékoztatást ad.

http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/nj

mw/~edisp/4630560.pdf

http://www.investinspain.org/
http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/njmw/~edisp/4630560.pdf


Befektetési kapcsolatok

8. Jogszabályi háttér bemutatása felsorolás szerűen (pl. van kettős adóztatást kizáró 
egyezmény, munkavállalási feltételek, stb.)

Spanyolország és Magyarország esetében a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 17. pontja értelmében a nem
Spanyolországban letelepedett cégek ill. nem Spanyolországban élő személyek (akik évente kevesebb, mint 183 napot
töltenek Spanyolországban) a letelepedés szerinti országban adóznak a jövedelmük után. Kivételt képeznek a művészeti
és sport tevékenységekből származó jövedelmek, melyek után Spanyolországban kell adózni (kivéve, ha a jövedelem nagy
része közfinanszírozásból származik).

A Spanyolországban pénzkereső tevékenységet, munkát vagy szakmai tevékenységet vállalni kívánó külföldi
állampolgároknak a következő feltételeket kell teljesíteniük:
- Tizenhat évet betöltöttek, kivéve, ha a végzett munka önálló vállalkozás formájában történik, mely esetben a minimum
életkor 18 év
- A spanyolországi munkavállaláshoz és tartózkodáshoz szükséges engedélyek előzetes megszerzése
- A tartózkodás és a munkavállalási engedély kiadását követően vízum megszerzése

Mit kell tennie a Spanyolországba érkező munkavállalónak?
- Spanyolországba érkezésüket követően a külföldi állampolgároknak az alábbiak szerint kell eljárniuk:
- Bejelentkezés a társadalombiztosítási rendszerbe
- Külföldieket azonosító igazolvány igénylése
- Az Európai Unió polgárai és azon családtagjaik, akik velük együtt utaznak, az Európai Uniós Szerződésekből eredő
speciális jogszabályoknak vannak alávetve.



Vízgazdálkodás

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

ICT

R & D, tudás és
technológia transzfer

Gyógyszerek, 
gyógyászati 

berendezések

Együttműködési lehetőségek



Kiemelt ágazatok
Vízgazdálkodás

ES cégek a vízgazdálkodás, vízipari technológiák területén vezető helyen vannak, és igen expanzív üzletpolitikát visznek. Jelen vannak a 

dél-amerikai országokban, Kis- és Közép-Ázsiában, a Távol-Keleten. A vizes cégek közül  a legtöbb tervezéssel és üzemeltetéssel, banki 

finanszírozás szervezéssel foglalkozik, a vízipari gépeket a legtöbb nem maga gyártja. 

ES szereplők: Acciona, Libelium (teljes smart city portfólió), Protec, Sartech (Sarralle), Arflu, FCC Aqualia, Pentech, Waetic,

Prointec, Mérnök és tanácsadó cégek, finanszírozás: Inclam, Almar, Grupo CT Creatividad y Tecnología

Ntk-i szereplők: Suez

Szennyvízkezelés
A szennyvízkezelést vízgazdálkodástól, sőt a biotechnológiai vállalkozásoktól nehéz elválasztani, a nagy vállalatok a három területet 

együtt viszik. Ezért külön szennyvízkezelő nagy cégeket nem is lehet megnevezni, csak a másik két területtel. A vízgazdálkodásnál még 

nem említett, inkább szennyvízkezeléssel foglalkozó cégek:

ES szereplők: Canal Isabel II

Ntk-i szereplők: Suez

Mezőgazdasági és élelmiszer feldolgozó technológiák
ES mezőgazdaság és élelemiszeripar rendkívül fejlett (Európa 4., világ 8.), ezért lehetetlen teljes képet adni az iparágról. A 

mezőgazdasági gépek terén itt is a John Deere az abszolút piacvezető. Élelmiszeripari gépeknél ágazatok szerint számtalan gyártó 

található. 

ES szereplők: Mg. Gépek: Roda Iberica;  Élelmiszeripar (a cégek közül egy iparági összesítés szerint a leginnovatívabbak): 

Metalquimia (húsipar), Viscofan (húsipari csomagolóanyagok), Nchyperbaric (nagynyomású gépek), Maquinarias Viñas

(tésztagyártás), Coatresa (csomagolóanyag-gyártás), Multiscan Technologies (zöldség-, gyümölcs-csomagolás), Sommetrade 

(csomagolás-technika), Inoxpa (szivattyúk, töltőgépek, hőkezelés stb.)

Ntk-i szereplők: Mg. gépek: John Deere Iberica



Elérhetőségek

Bognár Szilvia

külgazdasági attasé

Cím: Calle Fortuny 6, Madrid, 28010

Email: szilvia.bognar@mfa.gov.hu

Hivatali telefonszám: 00 34 91 700 0049

Mobil telefonszám: 00 34 608 868 118

Udvaros Kitti

külgazdasági attasé

Cím: Avda Diagonal 477, planta 19B, 08036 Barcelona

Hivatali telefonszám: 00 34 93 405 1950

Maácz Miklós

agrár- és környezetügyi attasé

Cím: Calle Fortuny 6, Madrid, 28010

Email: mmaacz@mfa.gov.hu

Hivatali telefonszám: 00 34 91 700 0049

Mobil telefonszám: 00 34 696 876 898


